
ОСНОВНІ ПОДІЇ В РОБОТІ КАФЕДРИ МАРКЕТИНГУ  

за 2018-2019 навчальний рік 

 

 

Випуск бакалаврів 2019 року 

 

27 травня 2019 року відбулися урочистості з нагоди вручення дипломів 

бакалаврів з маркетингу та реклами і зв’язків з громадськістю кращим студентам 

факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій. 

Дипломованими фахівцями стали 33 випускники кафедри всіх форм навчання. 

Позаду залишились комплексні випробування з фахових дисциплін для 

спеціальностей «Маркетинг» і «Реклама та зв’язки з громадськістю», які підвели 

загальну оцінку роботи студентів за весь період навчання в університеті.  

Попереду – вступ на магістерську програму за відповідним фахом для тих, 

хто віддає перевагу найвищому статусу здобувача вищої освіти, для інших – нові 

плани щодо влаштування професійного майбутнього. Увесь колектив кафедри 

вдячний за плідну співпрацю, тому бажає маркетологам і рекламістам рівної 

життєвої дороги і стрімкої кар'єрної сходинки. До нових зустрічей! Детальніше: на 

веб-сторінці кафедри: https://www.facebook.com/kafedramarketyngu 

 
 

Акредитаційна експертиза підготовки бакалаврів напряму підготовки 

6.030302 «Реклама і зв’язки з громадськістю» 

 

27-29 травня 2019 року відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 

України за № 605-л від 16.05.2019 року в університеті проведено первинну 

акредитаційну експертизу підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.030302 

"Реклама і зв’язки з громадськістю".  

Експертна комісія у складі голови комісії – завідувача кафедри журналістики 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доктора наук із 

соціальних комунікацій, професора Хавкіної Любов Марківни і доцента кафедри 

реклами та зв’язків з громадськістю Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, кандидата філологічних наук Шабліовського Володимира 

Євгеновича дала позитивний висновок про можливість акредитації бакалаврів з 

напряму підготовки 6.030302 «Реклама і зв’язки з громадськістю». 



Детальніше:  архів новин ЛТЕУ за 30.05.2019 р. і на веб-сторінці кафедри: 

https://www.facebook.com/kafedramarketyngu 

    
 

Презентація підсумків наукової діяльності кафедри 

 

15-17 травня 2019 року викладачі кафедри взяли активну участь у роботі  

щорічної наукової конференції вчених ЛТЕУ «Актуальні проблеми економіки і 

торгівлі в сучасних умовах». Тематика представлених на заході доповідей була 

цікавою і різноплановою, оскільки стосувалась специфіки маркетингових дій 

господарюючих суб’єктів у різних сферах діяльності та галузях економіки, ролі 

сучасних маркетингових інструментів у роботі з окремими категоріями цільових  

клієнтів. Підсумки річних наукових досліджень знайшли активне обговорення на 

пленарному і секційному засіданнях конференції. Детальніше:  на веб-сторінці 

кафедри: https://www.facebook.com/kafedramarketyngu 

       
 

Візит на будівельний форум 

 

4 квітня 2019 року студенти першого курсу спеціальності «Маркетинг» 

разом із наставником доц. Бойчук І. В. відвідали Весняний будівельний форум, 

який відбувався у виставковому центрі «Південний-ЕКСПО». Форум проходив 

у форматі двох взаємодоповнюючих заходів – XXXIX міжнародної виставки 

«БудЕКСПО-весна» і XIV Спеціалізованої виставки «Вікна. Двері. Дах», а 

також суміжного за тематикою «Ярмарку новобудов». 

Зацікавленість студентів викликали всі представлені тематичні напрями 

цьогорічного заходу. Візит на форум відкрив нові перспективи майбутнього 



фаху для маркетологів. Під час заходу вони ознайомилися з демонстрацією 

інноваційних досягнень в будівельній галузі та проведенням майстер-класів на 

стендах учасників. Насиченою і цікавою була програма супутніх заходів. 

Детальніше:  архів новин ЛТЕУ за 05.04.2019 р. і на веб-сторінці кафедри: 

https://www.facebook.com/kafedramarketyngu 

      
 

Майстер-клас з медіаграмотності 

 

19 березня 2019 року студенти рекламісти і маркетологи зустрілися із  

фахівцем з медіаграмотності та блогером газети «День» Дмитром Плахтою. 

Зустріч була надзвичайно актуальною, адже медіамаркетолог розповідав про 

мас-медійний аспект виборчої кампанії; наочно продемонстрував приклади 

ефективного медіамаркетингу у президентській виборчій кампанії 2016 року в 

США, провівши також аналогію на український інформаційний ринок.  

Журналіст зазначив, що політики все частіше застосовують маркетингові 

прийоми у політичній рекламі, активно залучаючи соціальні мережі. Щодо 

медіаграмотності, то Дмитро наголосив на потребі розширення знань і уявлень 

про медійні процеси не тільки для журналістів, а й для населення загалом. Гість 

розповів і про пілотні проекти, де навчають медіаграмотності вже зі школи. А 

для того, щоб не потрапити у поле дезінформації, слід ретельно перевіряти 

факти, завжди вивчати контекст кожного повідомлення і мислити критично.  

Детальніше:  архів новин ЛТЕУ за 20.03.2019 р. і на веб-сторінці кафедри: 

https://www.facebook.com/kafedramarketyngu 

 
 



Елітне ставлення до отримання знань із практики 

 

28 лютого 2019 року відбулося відкриття XXII спеціалізованої ювелірної 

виставки-продажу «ЕлітЕКСПО», на якому були присутні студенти спеціальності 

«Маркетинг». Саме цією подією розпочалася річна програма виставкових заходів 

від організатора ПрАТ «Гал-ЕКСПО», з яким кафедра маркетингу співпрацює вже 

багато років. 

На виставці представлені ювелірні новинки 2019 року, великий вибір золотих 

і срібних виробів, прикраси з натуральним і дорогоцінним камінням, в тому числі з 

діамантами,  ексклюзивні та авторські роботи. Серед учасників заходу більше 150 

компаній, серед яких свою продукцію представили 80 провідних виробників. Нові 

враження та знайомства стали для юних фахівців гарним прикладом у елітному 

ставленні до навчання і набутті практичних вмінь. 

Особливістю «ЕлітЕКСПО-2019» є початок роботи виставки «КВАДРА міні-

метал у Львові. Ювелірне мистецтво  емалі», на якій представлений творчий 

доробок відомих художників-ювелірів, скульпторів і емальєрів з різних міст 

України. Майбутні маркетологи отримали гарну можливість переконатись у 

потребі використання маркетингових технологій у забезпеченні сучасного 

культурно-мистецького поступу України. 

Детальніше:  архів новин ЛТЕУ за 28.02.2019 р. і на веб-сторінці кафедри: 

https://www.facebook.com/kafedramarketyngu 

      
 

Захист дипломних робіт і випуск спеціальності «Маркетинг» 

 

11-12 лютого 2019 року відбувся захист дипломних робіт здобувачів вищої 

освіти ступеня магістра зі спеціальності «Маркетинг» денної та заочної форм 

навчання. Особливістю захистів стала широка тематика представлених робіт, у яких 

студенти проводили власні дослідження на прикладі реально діючих підприємств і 

організацій щодо вдосконалення їх маркетингової діяльності та окремих її 

складових, використання маркетингових прийомів і обґрунтування комплексу 

маркетингу, визначення факторів конкурентоздатності та поведінки покупців на 

ринку конкретного товару, формування маркетингової стратегії підприємств і 

використання сегментування ринку як елемент диференційованого маркетингу. 



За рішенням Екзаменаційної комісії кращі роботи рекомендовані до участі у 

Всеукраїнському конкурсу дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів 

освіти зі спеціальності «Маркетинг», який відбудеться в березні 2019 року в 

Хмельницькому національному університеті. Детальніше: на веб-сторінці кафедри: 

https://www.facebook.com/kafedramarketyngu 

    
 

Дві перемоги у Всеукраїнському конкурсі торговельної реклами 

 

У листопаді 2018 року на базі Київського національного торговельно-

економічного університету відбувся VI Всеукраїнський студентський конкурс 

торговельної реклами, у якому взяли участь більше 200 робіт у розрізі дев’яти 

номінацій. На конкурсі були представлені роботи студентів спеціальності 

«Маркетинг» Федоріва Олега, Клемри Вікторії та Канафоцького Павла.За 

результатами конкурсу представники ЛТЕУ відзначені Дипломами ІІ ступеня: 

 Федорів Олег у номінації «Відеореклама»; 

 Клемра Вікторія та Канафоцький Павло у номінації «Фірмовий стиль». 

Конкурсні завдання виконувалися студентами під науковим керівництвом 

доцентів кафедри маркетингу Балук Н.Р. і Басій Н.Ф. Родзинкою конкурсу став 

візит Президента України П.О. Порошенка, який відзначив високий рівень 

якості та креативність у виконанні представлених студентських робіт.  

Всі переможці конкурсу отримали відзнаки та пам’ятні подарунки. 

Детальніше:  архів новин ЛТЕУ за 30.11.2018 р. і на веб-сторінці кафедри: 

https://www.facebook.com/kafedramarketyngu 

       
 



Особливості маркетингу і реклами в АПК  

 

22 листопада 2018 року відбулось офіційне відкриття ІІІ-ої міжнародної 

агропромислової виставки «Euro AGRO», на якому побували студенти старших 

курсів спеціальностей «Маркетинг» і «Реклама та зв’язки з громадськістю» 

разом із викладачами кафедри маркетингу – доц. І.В. Бойчук і доц. Н.Р. Балук. 

Студентам цікаво було почути з перших уст провідних фахівців аграрного 

сектору про сучасний досвід у застосуванні маркетингових і комунікаційних 

технологій у В2С і В2В сферах. Крім того, відбулась приємна зустріч із одним 

із бізнес-партнерів організатора виставки ПрАТ «Гал ЕКСПО» – випускником 

спеціальності «Маркетинг» 2002 р. Тарасом Канафоцьким, який є успішним 

підприємцем і офіційним представником продукції датської ТМ «Multi-Wing» 

на вітчизняному ринку. 

Детальніше:  архів новин ЛТЕУ за 22.11.2018 р. і на веб-сторінці кафедри: 

https://www.facebook.com/kafedramarketyngu 

     
 

Спеціальність очима студента 

 

8 листопада 2018 року відбувся творчий конкурс «Спеціальність очима 

студентів», в якому взяли участь студенти 13 спеціальностей. Мета конкурсу 

полягала у залученні студентів до профорієнтаційної роботи, до розробки 

рекламно-інформаційних матеріалів і, тим самим, до активнішого формування 

позитивного іміджу університету в галузі фахової діяльності. 

Журі конкурсу оцінювало кількість поданих матеріалів, їх креативність і 

дизайн, а також – вміння студентів презентувати і «захищати» свої роботи. 

«Переможцем» став повний комплекс рекламних і промоційних матеріалів, 

розроблений студентами спеціальності “Маркетинг” (1 і 3 курси), а друге місце 

розділили комплексні розробки студентів спеціальностей «Журналістика 

(Реклама в бізнесі)» і «Туризм». Кафедра маркетингу вперше попереду! 

Детальніше:  архів новин ЛТЕУ за 9.11.2018 р. і на веб-сторінці кафедри: 

https://www.facebook.com/kafedramarketyngu 



    
 

Майстер-клас від радіо «Люкс» 

 

7 листопада 2018 року студенти спеціальності «Реклама в бізнесі» разом 

із доцентом Рудик Мирославою Степанівною відвідали редакцію радіо «Люкс». 

Про специфіку та умови журналістської роботи на радіо їм розповіли 

ведучі Лана Квітнева та Андрій Жолоб. Студенти мали нагоду запитати у 

радіожурналістів про робочі моменти, будні та свята радіостанції. Під час 

прямого ефіру майбутні фахівці-рекламісти отримали незабутній майстер-клас. 

Детальніше:  архів новин ЛТЕУ за 8.11.2018 р. і на веб-сторінці кафедри: 

https://www.facebook.com/kafedramarketyngu 

   
 

Прикладні знання від лектора-практика 

 

24 жовтня 2018 року відбулася зустріч студентів спеціальностей 

«Маркетинг» і «Реклама в бізнесі» з комерційним директором ТОВ «Епіцентр-

К» Олександром Хасія, який представив лекцію на актуальну тематику 

«Прикладні аспекти використання інтернет-маркетингу в діяльності компанії».  

У своїй презентації лектор-практик детально розглянув огляд ринку e-

commerce в світі та в Україні, сучасні тренди в розвитку он-лайн продажів і 

доцільність орієнтації на омнікальних клієнтів, цілі та завдання провідної 

торгової мережі на найближчі кілька років, можливості їх реалізації через 

застосування новітніх інструментів інтернет-маркетингу з метою активізації 

цільової аудиторії компанії.  



Обмін теоретичними знанням і практичним досвідом є важливими 

елементами забезпечення високого рівня підготовки майбутніх фахівців із 

маркетингу та реклами. 

Детальніше:  архів новин ЛТЕУ за 24.10.2018 р. і на веб-сторінці кафедри: 

https://www.facebook.com/kafedramarketyngu 

       
 

Маркетинг на практиці: формат дуальної освіти 

 

18 жовтня 2018 року для студентів спеціальності «Маркетинг» і 

«Реклама в бізнесі» проведено виїзне практичне заняття на базі виробництва 

панчішно-шкарпеткових виробів українського виробника та лідера на ринку 

ТОВ «Дюна-Веста», яке провели доценти кафедри маркетингу Балук Н.Р., Басій 

Н.Ф. та Бойчук І.В. 

Здобувачі вищої освіти мали можливість познайомитися з виробничими 

потужностями підприємства, масштабами та технічним рівнем виробничого 

процесу, особливостями виробництва різних видів панчішно-шкарпеткових 

виробів ТМ «Duna», «Accent», «Фурія», специфікою здійснення маркетингу на 

регіональному ринку, необхідністю ребрендингу в розрізі окремих сегментів та 

ефективними сучасними каналами рекламної комунікації зі споживачами.  

Студенти отримали прикладні знання про створення продукту – від 

зародження ідеї до її реалізації. 

Детальніше:  архів новин ЛТЕУ за 18.10.2018 р. і на веб-сторінці кафедри: 

https://www.facebook.com/kafedramarketyngu 

   
 

Практична теорія завжди корисна 



 

4 жовтня 2018 року Осінній Будівельний Форум знову зустрів студентів 

спец. «Маркетинг» і «Реклама в бізнесі» цікавими експозиціями і майстер-

класами (організатори – доц. І.В. Бойчук і Н.Р. Балук). Майбутні маркетологи 

та рекламісти отримали можливість побачити адаптацію теоретичних знань до 

сучасної бізнес-практики. 

На форумі було представлено 120 будівельних компаній, 300 торгових 

марок, 15 регіонів України в цікавих тематичних розділах цієї міжнародної 

промислової виставки, яка щорічно проводиться ПрАТ «Гал ЕКСПО». У межах 

цього заходу студенти отримали практичні знання і навики в спеціалізованих 

напрямах – «Буд-ЕКСПО», «Альтернативна енергетика» і «Опалення». 

Гарною традицією стали зустрічі на Будфорумі з випускниками кафедри 

маркетингу – цього року з регіональним представником компанії «Demix», який 

керує роботою з ключовими клієнтами – Олегом Ільчишиним (випуск 2007 р.), 

який із приємністю згадав студентські роки в ЛКА і кафедру маркетингу, а 

також поділився практичними узагальненнями щодо практичного використання 

теорії в мінливих умовах сьогодення.  

Детальніше:  архів новин ЛТЕУ за 5.10.2018 р. і на веб-сторінці кафедри: 

https://www.facebook.com/kafedramarketyngu 

    
 

    
 

Нетворкінг у реальній дії  

 

27 вересня 2018 року студенти спеціальностей «Маркетинг» і «Реклама в 

бізнесі» разом із викладачами кафедри маркетингу – доцентами Бойчук І.В. і 



Балук Н.Р. відвідали Lviv Bike Expo Forum, який проводиться вперше на 

теренах України. Міжнародна велоподія стала своєрідним стартапом для різних 

виробників і дистриб’юторів сучасної велотехніки на вітчизняному ринку.  

Студентам-старшокурсникам цікаво було познайомитись із нетворкінгом 

як новим форматом ведення соціальної та професійної діяльності, спрямованої 

на те, щоб за допомогою кола друзів і знайомих максимально швидко і 

ефективно вирішувати складні життєві завдання і бізнес-питання, пов’язані з  

пошуком клієнтів, найманням кращих співробітників, залученням інвесторів.  

Майбутні рекламісти і маркетологи на прикладі нетворкінгу отримали  

можливість побачити приклади вибудовування довірчих і довгострокових 

відносин з людьми і отримання взаємодопомоги в сучасних умовах. 

Детальніше:  архів новин ЛТЕУ за 28.09.2018 р. і на веб-сторінці кафедри: 

https://www.facebook.com/kafedramarketyngu 

  
 

Посвята у студенти першого курсу кафедри маркетингу ЛТЕУ 

 

1 вересня 2018 року на площі перед головним корпусом університету 

відбулася урочиста посвята першокурсників ОПП «Маркетинг» і «Реклама в 

бізнесі» в студенти найстарішого торговельно-економічного закладу вищої 

освіти України та Центральної і Східної Європи. 

Детальніше: на веб-сторінці: https://www..com/kafedramarketyngu 

 


