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Засідання Дніпропетровської 
обласної організації 

«Українська Асоціація Маркетингу» 
16-17 червня Дніпропетровська обласна організація «Українська Асоціація Мар-

кетингу», яку очолює проф. Тетяна Решетілова провела щорічне засідання обласної
організації, на якому були представлені результати роботи та обговорені плани ді-

яльності на наступний рік. 
Пріоритетними напрямками були ви-

значені: проведення досліджень в галузі
маркетингу спільно з «Навчально-науко-
вим Центром маркетингових технологій»
(mk.nmu.org.ua), впровадження цивілізо-
ваних норм роботи на ринок реклами та
маркетингу, участь у розробці професій-
них стандартів для маркетологів. 

Ірина Лилик, яка була запрошена на
засідання, провела також відкриту лек-

цію для студентів та аспірантів Національного гірничого університету на тему «Інду-
стрія маркетингових досліджень в Україні». 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ІСПИТИ В НТУУ «КПІ» 
18 червня о НТУУ «КПІ» відбулися кваліфікаційні іспити Української Асоціації

Маркетингу на відповідність посаді «менеджер з маркетингових досліджень».
Іспит проходив у два етапи: письмовий іспит містив питання по статистичному
забезпеченню маркетингових досліджень. Претенденти на Кваліфікаційний сер-
тифікат «менеджер з маркетингових досліджень» підтвердили свої навички об-
робки та збору інформації. 

Претенденти також презентували свої дослідницькі проекти. Кваліфікаційна комі-
сія представлена провідними фахівцями галузі. 

До складу комісії 2014 увійшли: 
Голова Кваліфікаційного Комітету УАМ: генеральний директор Української Асоціа-

ції Маркетингу, Національний представник ESOMAR в Україні, - Ірина Лилик;
Голова комісії з маркетингових досліджень - проф. Сергій Солнцев,
генеральний директор компанії МАСМІ УКРАЇНА - Станіслав Чіглінцев,
Керівник відділу маркетингових досліджень Нестле Україна - Андрій Сєров,
Talentspotter компанія BritMark - Лілія Куликівська,
Старший фахівець по роботі з клієнтами, компанія ACNielsen - Тетяна Ткаченко.

Анастасія Анатоліївна Барановська 183/14 - МД 
Олена Артурівна Вайнтрауб 184/14 - МД 
Альона Ігорівна Говтвяниця 185/14 - МД 
Марія Сергіївна Гончарук 186/14 - МД 
Тетяна Валентинівна Ковальчук        187/14 - МД 
Марія Владиславівна Кувиркова 188/14 - МД 
Яків Владиславович Кузнєцов 189/14 - МД 
Вікторія Вікторівна Менделєва 190/14 - МД 
Лідія Іванівна Сапега 191/14 - МД 
Михайло Віталійович Столяр 193/14 - МД 
Олена Миколаївна Тарасенко 193/14 - МД 
Діана Миколаївна Чуба 194/14 - МД 
Ірина Сергіївна Шевчук 195/14 - МД

Сертифіковані фахівці «Менеджер з маркетингових досліджень»
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24 червня у Сумах відбувся круглий стіл щодо громадського
контролю та саморегулювання у рекламній галузі

Сумський державний університет у партнерстві з Українською Асоціацією
Маркетингу та Представництвом Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні про-
водить круглий стіл на тему «Регіональне Представництво Індустріального
Гендерного Комітету з Реклами в Сумській області. Громадський контроль та
саморегулювання у рекламній галузі» 

Цей захід є початком активної співпраці університету, громадської органі-
зації «Центр громадських ініціатив «Інтелект Сумщини» та Української Асоціа-
ції Маркетингу у напрямку формування в області вільного від гендерної
дискримінації рекламного простору. Цей напрям роботи є логічним продов-
женням активної інформаційної і соціальної політики університету, який має
значні напрацювання у сфері гендерних досліджень, маркетингу, а також готує
фахівців з журналістики та реклами і зв’язків з громадськістю. 

У роботі круглого столу взяла участь Ірина Лилик, генеральний директор
Української Асоціації Маркетингу; Віктор Бобиренко, Радник Голови Сумської
облдержадміністрації; Ніна Світайло, директор гендерного ресурсного центру,
співголова ГО «Центр громадських ініціатив «Інтелект Сумщини»; Сергій Іл-
ляшенко,  професор, завідувач кафедри маркетингу СумДУ, Член Ради УАМ.

В ході активної дискусії були обговорені шляхи співпраці громадянського
суспільства, Регіонального представництва ІГКР, державних установ та орга-
нізацій з метою запобігання розповсюдження сексизму в рекламі та форму-
вання в області гендерно чутливого інформаційного середовища. 

27 червня ВГО «Українська Асоціація Маркетингу» в партнерстві з Пред-
ставництвом Фонду ім.Фрідріха Еберта в Україні провели круглий стіл 

«Законодавчі рамки для ефективної співпраці сфери освіти з ринком
праці: чи відкриваються нові можливості Законом «Про вищу
освіту»?»

На заході представники освітньої сфери, ринку праці, державних установ
та громадських організацій  обговорили можливості модернізації механізмів
співпраці задля покращення якості освіти та підвищення конкурентоспромож-
ності та рівня зайнятості молоді. 

02 червня Створено Одеське Регіональне Представництво Інду-
стріального Гендерного Комітету з Реклами

Одеська обласна організація Української асоціації маркетингу прийняла рі-
шення про створення на її базі Одеського Регіонального Представництва Ін-
дустріального Гендерного Комітету з Реклами

Був також підписаний Меморандум про співпрацю з Громадським рухом
«Віра. Надія. Любов» підписали Меморандум про співпрацю у сфері прове-
дення екпертизи реклами на предмет наявності дискримінації.

12 червня Створено Рівненське Регіональне Представництво Інду-
стріального Гендерного Комітету з Реклами

Рівненська обласна організація Української асоціації маркетингу прийняла
рішення про створення на її базі Рівненського Регіонального Представництва
Індустріального Гендерного Комітету з Рекламі 

Був також підписаний Меморандум про співпрацю з Центром підтримки гро-
мадських ініціатив «Чайка» у сфері проведення експертиз реклами на предмет
наявності дискримінації.

http://www.uam.in.ua/rus/projects/marketing-newspaper/arhive.php
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Нагорода з характером
лева. «Каннська» сесія
МАМІ 

15 липня МАМІ зібрало експертів ринку і просто любителів реклами для проведення
міжнародного рекламного фестивалю «Cannes Lions» 2014 року. 

61 рік поспіль Канни приймають на себе потужний удар рекламної креативності. 
Цього року не тільки представлені конкурсні кейси дивували гостей, а й організатори

«Cannes Lions» досягли успіху в цьому. На фестивалі, в якості доповідачів, виступили леген-
дарні представники індустрії і зірки шоу-бізнесу. Ось деякі з них: Девід Любарс креативний
директор BBDO Worldwide і глава BBDO North America, Сер Мартін Соррелл, засновник і ди-
ректор WPP, актор і режисер Ральф Файнс, співачка і композитор Кортні Лав, супермодель
Жизель Бюндхен, актриса і продюсер Сара Джессіка Паркер, актор сер Патрік Стюарт, во-
лодар Оскара актор Джаред Лето, актор і музикант Девід Хессельхоф. 

Програма сесії 
���«Навіщо і за чим на фестиваль Cannes Lions приїхало більше 12 000 делегатів». Ірина
Кузнєцова, офіційний представник «Cannes Lions» в Україні 
���«Огляд кращих доповідей «Cannes Lions» 2014: аналіз і тенденції». Олена Яковенко,
Senior Brand Manager в life :) 
��Наталя Морозова, директор Havas Engage Ukraine 

Кращі роботи «Cannes Lions» 2014 в категоріях Promo & Activation, PR, Mobil, Innovation,
Titanium & Integrated, Direct, Cyber, Creative Effectiveness: огляд, аналіз використання інстру-
ментів маркетингових сервісів. 
��Іван Пономарьов, креативний директор PRKVADRAT Ukraine 

Міжнародна Асоціація Маркетингових Ініціатив (МАМІ) www.mami.org.ua - офіційна галу-
зева організація ринку маркетингових сервісів, об'єднує 50 агентств. Створена 19 травня
2006.

Шановні коллеги!
Коллеги, інформація щодо військо-

вих з 13-го чернігівського батальону
МРО, що зараз на Луганщині. Є пере-
лік всього необхідного, але головна
проблема оперативний зв'язок - до-
водиться координувати роботу під-
розділів по мібільному, який ще не
всюди є. Зрозуміло, що це необхідно
виправляти. Отже: 

� терміново потрібен комлект профе-
сійні рації із ретранслятором. 
� біноклі 10 шт 
� тепловізори - 8 шт 
� каски кевларові - 10шт 
� струйний принтер - 1 шт + картріджи
до нього.

Броніками укомплектовані у співвід-
ношенні 1:10, так ще це теж потрібно,
але головне зв'язок. 

Хто володіє інформацію про на-
явність цього добра прошу кидайте у
лічку. 

Якщо потрібно підтвердження наших
намірів є лист від частини (відправлю за
особистим запитом, щоб не викладати
у мережі)

Збір коштів на приват картку для
13-го батальйону: 

4149 4378 4884 8972
Непша Павло Вікторович
Для 79-ї миколаївської десантної

частини
ПриватБанк  4627 0812 0394 8638. 
Молчанова Наталія Євгенівна
Для 12-го Київского батальйону 
ПриватБанк  5168 7423 3118 0376 
Лоцман Сергій Миколайович
Корпоративні рахунки 
Гo "Всеукраiнське Об'єднання Пат-

ріот" 
ЄДРПОУ / ДРФО 39251370 
Р / р 26008052627384 (UAH) 
Р / р 26009052620807 (USA) 
Р / р 26000052628488 (EUR) 
Р / р 26003052620933 RUR) 
Банк отримувача: ПАТ КБ «ПРИВАТ-

БАНК», МФО 320649

best regards, 
Pavel Nepsha 

mailto: nepsha@gmail.com 
+38 067 442 8457 

ICQ UIN 70717172 
Skype: pavlonv

http://www.uam.in.ua/rus/projects/marketing-newspaper/arhive.php
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Київ, 14 липня 2014 року – В червні
2014 року споживчі настрої в Україні по-
ліпшилися до найвищого рівня з січня. За
співставною з попередніми хвилями ви-
біркою (вік 16-59) індекс споживчих на-
строїв (ІСН) склав 68,4, за новою
вибіркою (вік 16+) – 66,1. Порівняно до
попереднього заміру у квітні ІСН зріс за
співставною вибіркою 16-59 років на 7,7
пункту за рахунок поліпшення коротко-
строкових економічних очікувань грома-
дян. На фоні кращих очікувань розвитку
економіки впродовж найближчого року
суттєво зросли індекс очікуваних змін
особистого матеріального становища та
індекс доцільності робити великі закупи.
Про це свідчать дані дослідження спо-
живчих настроїв в Україні, яке щомісяця
здійснює GfK Ukraine.

Індекс споживчих настроїв для ціль-
ової групи 16-59 років

У червні 2014 року за співставною з
попередніми хвилями вибіркою (вік 16-
59) індекс споживчих настроїв (ІСН)
склав 68,4, що на 7,7 пункту краще до по-
переднього заміру у квітні.

Оцінка поточного становища додала
7,3 пункту та дорівнює 61,8.

Складові цього індексу змінились на-
ступним чином:

– індекс поточного особистого матері-
ального становища (х1) становить 53,3,
що на 0,5 пункту гірше квітневого показ-
ника;

– індекс доцільності робити великі по-
купки (х5) зріс відразу на 15 пунктів до
значення 70,2.

Очікування щодо розвитку економіки
країни поліпшилися на 8 пунктів до зна-
чення 72,7. Складові цього індексу зміни-
лися наступним чином:

– індекс очікуваних змін особистого
матеріального становища (х2) становить
71,0, що на 8,4 пункту краще ніж у квітні;

– індекс очікуваного розвитку еконо-
міки країни впродовж найближчого року
(х3) додав 11,8 пункту та дорівнює 63,0;

– очікування розвитку економіки
країни впродовж найближчих п’яти років
(х4) становлять 84,3, що на 3,7 пункту
краще квітневого показника.

У червні поліпшилися очікування укра-
їнців щодо динаміки безробіття: відповід-
ний індекс дорівнює 133,7, що 9,9 пункту
нижче ніж у квітні. Інфляційні очікування
також дещо покращилися: відповідний ін-
декс в червні втратив 1,8 пункту до 182,5.
Одночасно українці стали оптимістич-
ніше дивитися на курс гривні впродовж
найближчих трьох місяців: індекс деваль-
ваційних очікувань зменшився на 8,4
пункту до значення 115,8.

Для цільової групи 16-59 років у червні
було зафіксовано такі ключові тенденції:

Якщо порівнювати споживчі настрої
червня з січнем, головні зміни відбулися
за двома їх складовими – індекс поточ-
ного особистого матеріального стано-
вища знизився майже на 20 пунктів, тоді
як індекс очікуваного розвитку економіки
країни впродовж найближчих п’яти років
зріс на 15 пунктів. Одночасно індекс де-
вальваційних очікувань знизився порів-
няно до січня майже на 35 пунктів.

Споживчі настрої в Україні,Споживчі настрої в Україні,
липень 2014: липень 2014: 

покращення до 68,4покращення до 68,4
УВАГА! З метою покрашення якості даних проекту «Споживчі настрої в

Україні» та забезпечення порівняння з даними по іншим країнам Європи, починаючи
з червня 2014 року ми перейшли на більш широку вибірку за віком (тепер для опи-
тування використовується аудиторія у віці 16 років та старше, що проживає по
всій Україні, у тому числі в містах та селах, проти 15-59 років, як це було раніше).
У зв'язку з цим чергові дані надані із затримкою на 0,5 місяці, даних за травень в
цьому році не буде.

Для можливості порівняння даних у довгостроковій динаміці результати до-
слідження по загальним індексам були перезважені та приведені до єдиної струк-
тури. Якщо ви використовуєте дані цього дослідження у динаміці, їх необхідно
оновити.

У цьому прес-релізі ми робимо аналіз за цільовою групою 16-59 років, по якій на-
даємо порівняння з попередніми хвилями, а також презентуємо дані по цільовій
групі у віці 16 років та старше. Нагадуємо, що всі дані представлено без ураху-
вання АР Крим.

http://www.uam.in.ua/rus/projects/marketing-newspaper/arhive.php
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Порівняно до попереднього заміру у
квітні ІСН зріс за співставною вибіркою
(16-59 років) на 7,7 пунктів за рахунок по-
ліпшення короткострокових економічних
очікувань громадян. На фоні кращих очі-
кувань розвитку економіки впродовж най-
ближчого року суттєво зросли індекс
очікуваних змін особистого матеріаль-
ного становища та індекс доцільності ро-
бити великі закупи. Паралельно
знизилися індекс очікуваної динаміки
безробіття та девальваційні очікування.
Незначна негативна динаміка спостеріга-
лася виключно в індексу поточного осо-
бистого матеріального становища.

Споживчі настрої в червні поліпши-

лися в усіх регіонах, крім Південного, а
також Східного, де вони ще трохи знизи-
лися, і є за новою вибіркою на 25 пунктів
нижчими від середніх по Україні. Найбіль-
шою мірою ІСН зріс порівняно до квітня
у Центральному регіоні – на 19 пунктів.

«Поступова стабілізація політичної си-
туації після інаугурації нового Прези-
дента та зменшення загрози
повномасштабної війни сприяли поліп-
шенню економічних очікувань громадян.
Водночас, слабка динаміка поточного ма-
теріального становища стримує зро-
стання внутрішнього попиту», –
коментують аналітики GfK Ukraine.

http://www.uam.in.ua/rus/projects/marketing-newspaper/arhive.php
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Когда вы общаетесь с собственным
персоналом, читаете в интернете отзывы
потребителей или просите своих друзей
сказать вам, что они думают о ваших про-
дуктах, вы в действительности проводите
неформализованные маркетинговые ис-
следования. Подобные маркетинговые
исследования, которые вы делаете
своими руками, способны обеспечить вас
достаточным количеством информации,
чтобы было на что опираться при приня-
тии бизнес-решений.

Все это не стоит больших денег, но эта
деятельность требует внимания и сосре-
доточенности. Четко поймите, что кон-
кретно вы знаете о своих продуктах,
конкурентах и потребителях, и чего не
знаете. Например, вы можете понимать,
кто является вашими конкурентами, но
не знать, по какому принципу они форми-
руют свои цены. Этот разрыв между зна-
нием и незнанием и призваны
ликвидировать результаты маркетинго-
вых исследований.

Вот несколько простых идей от-
носительно того, как можно полу-
чить необходимые сведения, не
тратя при этом много времени и
средств:

1. Поговорите со своим персона-
лом. Те ваши сотрудники, которые непо-
средственно работают с клиентами,
являются бесценным источником инфор-
мации. Хорошие продавцы, в частности,
хорошо понимают своих клиентов и
рынок в целом. Очень часто именно они
могут рассказать вам о трендах, возмож-
ностях и опасностях, которые вас поджи-
дают. Но нужно понимать, что продавцы
— это люди, которые склонны что-то де-
лать, а не писать, поэтому обычно вся
эта ценная информация просто накапли-
вается у них в голове. Не просите их со-
ставить для вас очередной отчет. Лучше
сядьте вместе с ними и дайте им возмож-
ность рассказать вам о том, что им из-
вестно.

2. Поговорите со своими потреби-
телями. Чтобы понять целевой рынок,
нужно знать, кто покупает ваш продукт,
когда и почему. Большую часть этой ин-
формации вы можете получить из собст-
венных данных о продажах.
Единственное, чего там нет — это ин-
формации о том, что побуждает потреби-
телей делать те или иные покупки.
Однако потребители обычно довольно
охотно предоставляют обратную связь,
поскольку среди них всегда есть опреде-
ленная доля тех, кто понимает, что пре-
доставление такой информации — это

ММААРРККЕЕТТИИННГГООВВЫЫЕЕ  
ИИССССЛЛЕЕДДООВВААННИИЯЯ  ССВВООИИММИИ
ССИИЛЛААММИИ

http://www.uam.in.ua/rus/projects/marketing-newspaper/arhive.php
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путь к улучшению сервиса, ценовой по-
литики и т.д. Если вы небольшая компа-
ния, то у вас есть преимущество — вы
находитесь ближе к своим потребителям,
чем ваши более крупные по размерам
конкуренты. В свою очередь, эту возмож-
ность установить отношения вы можете
довольно легко превращать в ценную
для вас обратную связь.

3. Протестируйте свои идеи. Зача-
стую компании прибегают к маркетинго-
вым исследованиям, когда  хотят
запустить новый товар или услугу. По-
пробуйте перед запуском сделать не-
большое внутреннее маркетинговое
исследование. Сначала проведите моз-
говой штурм с вашим персоналом —
пусть предложат пути решения той за-
дачи, которая на данный момент осо-
бенно остро стоит перед вашей
компанией. Затем протестируйте полу-
ченные идеи среди ключевых потребите-
лей, желательно — во время очной
беседы.

4. Воспользуйтесь методикой
"тайный покупатель". Попросите
кого-нибудь, кто не работает в вашей
компании, стать вашим "тайным покупа-
телем". Благодаря этому вы сможете по-
лучить картину того, насколько
качественным является ваш продукт в
восприятии потребителей. Кстати, вы мо-
жете попросить этого же "тайного покупа-
теля" посетить и ваших конкурентов.
Например, если вы управляете неболь-
шим кафе, поручите "тайном покупа-
телю" пройтись по всем заведениях
вблизи вашего. Конечно, один визит рас-
скажет вам всего-навсего об одном дне
из жизни ваших конкурентов. Могут по-
требоваться несколько визитов, чтобы
сформировать правильное суждение о
том, каким образом работают ваши кон-
куренты. 

Топ советов 
Каким бы образом вы ни совер-

шали собственное маркетинговое
исследование, кое-что вам нужно
иметь в виду в любом случае: 

1. Полученная вами информация
будет столь же хорошей, насколько хоро-
шей будет выборка исследования.
Будьте внимательны, когда отбираете тех
потребителей, которым вы будете зада-
вать свои вопросы. Есть много простых
способов раздать потребителям анкету с
вопросами: в магазине, если вы ритей-
лер, во время проведения конференций,
если вы их организуете и т.д. Но самый
простой способ — не всегда самый точ-
ный. Иногда нужно максимально дистан-
цироваться от отношений, которые уже
существуют между компанией и потреби-
телем. Например, если перед вами стоит
задача узнать, чем недовольны ваши по-
требители, то, скорее всего, опрос тех из
них, кто все еще с вами, не очень помо-
жет. Нужно искать тех, кто от вас уже
ушел.

2. Тщательно продумывайте вопросы.
Убедитесь, что они сфокусированы на по-
лучении именно той информации, в кото-
рой вы нуждаетесь, и не содержат
вопросов, которые могут кого-то отпугнуть.
Например, никто не любит, когда его прямо
спрашивают о том, сколько точно он зара-
батывает. Особенно в начале разговора.

3. Делайте свой разговор с потребите-
лями максимально коротким. Если это ан-
кета — пусть она занимает максимум
одну страницу. Если глубинное интервью,
то старайтесь уложиться в полчаса.

4. Оставьте возможность предоставить
вам развернутый ответ. Если это анкета —
включите в нее поля, где можно оставлять
развернутые комментарии. Если ведете
личный разговор с потребителем — зада-
вайте уточняющие вопросы.

5. Заранее продумывайте, как вы бу-
дете записывать полученную информа-
цию. Например, если вы будете
разговаривать по телефону, то каким об-
разом запишете разговор? Если общае-
тесь тет-а-тет тет, то  станете записывать
разговор на диктофон или лично делать
заметки?

Галина Петренко 
заместитель главного редактора

MMR
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ФОРУМЫ, КОНФЕРЕНЦИИ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТРЕНИНГИ 

УКРАИНСКОЙ АССОЦИАЦИИ МАРКЕТИНГА

10 сентября
Заседание Одесского Регионального Представительства Индустриального
Гендерного Комитета. Одесса. Проект реализовывается в партнерстве с
Представительством Фонда им. Фридриха Эберта в Украине. Регистрация
для участия zlatovarabota@gmail.com
0635247298

18-19 сентября
Международная научно-практическая конференция «Дуальное образова-
ние - как ответ на вызовы современной системы обучения»
Организаторы: УАМ, НТУУ "КПИ", Представительство Фонда им. Фрид-
риха Эберта в Украине. Участие по приглашениям.
Регистрация umaukr@mail.ru

Начался набор в Академию качественных исследований Первую укра-
инскую школу модераторов. Начало занятий 1 октября 2014. Окончание –
февраль 2015.  Стоимость обучения 1900 грн. с НДС (50% скидка для сту-
дентов и преподавателей). Подробно на сайте http://www.uam.in.ua/rus/serti-
fication-i-treningi/timetable/trainings/1357/

Начался набор в Высшую школу по маркетингу и продажам для спе-
циалистов автобизнеса. Начало занятий 4 октября. Окончание – фев-
раль 2015 г. 
Подробно на сайте http://www.uam.in.ua/rus/sertification-i-
treningi/timetable/trainings/1083/

http://www.uam.in.ua/rus/sertification-i-treningi/timetable/trainings/1083/
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