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Проекти щодо консолідації дослідницького 
ринку та впровадження стандартів якості роботи 

Проведення щорічного дослідження обсягів ринку. 
Основна мета: зробити ринок дослідницьких послуг 
прозорим. Обговорення тенденцій, шляхів вирішення 
спільних проблем ринку 
• Публікація результатів дослідження в журналі 
«Маркетинг в Україні» №1, 2018 р. 

• Представлення результатів дослідження в щорічний 
звіт ESOMAR 

• Презентація дослідження на конференції 8 листопада 
2018 р.  
 



Проекти щодо консолідації дослідницького 
ринку та впровадження стандартів якості роботи 

Журнал «Маркетинг в Україні» офіційне видання ГО «Українська 
Асоціація Маркетингу 
 
 
 
 
 
 
Журнал представлено в інформаційних базах Національної бібліотеки 
ім. В.І. Вернадського, індексується Google Scholar, Copernicus 
Розповсюджується по передплаті 
В 2018 році надруковано 58 статей в 6 рубриках 
 
Спонсор проекту компанія  
 
  

 



Проекти щодо впровадження стандартів 
недискримінаційної реклами в Україні  
в партнерстві з Представництвом Фонду 
ім. Фрідріха Еберта в Україні  
Міністерством соціальної політики в 
Україні та  ДПСС України 

 
 

  

Робота Індустріального Гендерного Комітету з Реклами 
1. Проведено семінар ««Попередження проявів сексистської реклами: 

інструменти місцевих органів влади та взаємодія із громадянським 
суспільством»  в 4 містах: Житомир, Камениць - Подільській, 
Чернігів, Запоріжжя 

2. Проведено семінар для держслужбовців Держпрожспоживслужби 
України в партнерстві з FES та Радою Європи, 4-5 червня 2018 

3. Семінар «Просування недискримінаційних практик через медіа», 
червень 2018 р., Київ 

4. Семінар для представництв ІГКР Івано-Франківськ, 21-22 лютого 
2018 
 
 



Проекти щодо впровадження стандартів 
недискримінаційної реклами в Україні  
в партнерстві з Представництвом Фонду 
ім. Фрідріха Еберта в Україні  
Міністерством соціальної політики в 
Україні 

 
 

  

Робота Індустріального Гендерного Комітету з Реклами 
Міжнародний Форум «РЕКЛАМА ХХІ Сторіччя. Стандарти 

недискримінаційної реклами» 25 жовтня 2018, Київ 
 
Іноземні гості Форуму –  Європейський Альянс по Стандартам в 
Рекламі та Асоціація Рекламних Стандартів, Великобританія (ASA).  
 
Учасники: представники рекламодавців та рекламних агентств, 
фахових асоціацій ринку маркетингу та реклами, гендерні експерти та 
експертки, представники виконавчих органів влади та 
самоврядування, викладачі маркетингу та реклами, дослідники та 
громадські діячі.  



Проекти щодо впровадження стандартів 
недискримінаційної реклами в Україні  
в партнерстві з Представництвом Фонду 
ім. Фрідріха Еберта в Україні  
Міністерством соціальної політики в 
Україні 

 
 

  

Робота Індустріального Гендерного Комітету з Реклами 
1. У 2018 році на виконання Національної стратегії у сфері з прав 

людини на період до 2020 року  Мінсоцполітики в партнерстві із 
Представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта та Індустріальним 
Гендерним Комітетом з Реклами ініціювали розробку пропозицій 
щодо змін до Закону «Про Рекламу».  До роботи долучились 
Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та 
прав споживачів, Державна служба України з питань праці, 
Національна рада з питань телебачення та радіомовлення та 
представники громадянського суспільства. 

2. 5 липня 2018 року у Верховній Раді України був зареєстрований 
проект Закону „Про внесення змін до Закону України „Про 
рекламу” щодо протидії дискримінації” (реєстр. № 8558), поданий 
народним депутатом України Іриною Луценко. 17 жовтня 2018 
року проект Закону був схвалений Комітетом Верховної Ради 
України з питань свободи слова та інформаційної політики.  



Проекти щодо впровадження стандартів 
недискримінаційної реклами в Україні  
в партнерстві з Представництвом Фонду 
ім. Фрідріха Еберта в Україні  

 
 

  

Робота Індустріального Гендерного Комітету з Реклами 
1. Проведення семінару для студентів КНЕУ, листопад 2018 
2. Регіональний круглий стіл  «Людина в фокусі реклами»  ІГКР, 

Винницьке Регіональне Представництво, 26 квітня 2018 р. на базі 
Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ   
 



Проекти щодо впровадження стандартів 
недискримінаційної реклами в Україні  
в партнерстві з Представництвом Фонду 
ім. Фрідріха Еберта в Україні  
Міністерством соціальної політики в 
Україні 

 
 

  

Робота Індустріального Гендерного Комітету з Реклами 
Семінари та робочі зустрічі Дніпровського Регіонального 
Представництва ІГКР та ДПСС в Дніпропетровські області 



Проекти щодо впровадження стандартів 
недискримінаційної реклами в Україні  
в партнерстві з Представництвом Фонду 
ім. Фрідріха Еберта в Україні  
Міністерством соціальної політики в 
Україні 

 
 

  

Робота Індустріального Гендерного Комітету з Реклами 
1. Отримано 403 скарг, визнано 98 реклам дискримінаційними.  
2. На звернення  Держпродспоживслужби України надано 47 

експертиз 
3. На звернення Експертної ради з питань запобігання та протидії 

дискримінації за ознакою статі при Міністерстві соціальної 
політики України надано 18 експертиз 



Проекти щодо впровадження стандартів 
недискримінаційної реклами в Україні  
в партнерстві з Представництвом Фонду ім. 
Фрідріха Еберта в Україні  
Міністерством соціальної політики в Україні 

 
 

  

Робота Індустріального Гендерного Комітету з Реклами 
Публікація Стандарт недискримінаційної реклами: світові тенденції та 
українські ініціативи./ за заг. ред. О. Давліканової, І. Лилик. – Київ: 
Представництво Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні, 2018. - с. 
Автори: 
1. Бучинська Олена, Голова Київського Регіонального Представництва Індустріального Ґендерного 

Комітету з Реклами (ІГКР); 
2. Давліканова Олена, координаторка проектів Представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні; 
3. Кобельков Олег, начальник відділу контролю за рекламою та дотриманням антитютюнового 

законодавства, Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 
споживачів (ДПСС України); 

4. Лилик Ірина, президент ГО «Українська Асоціація Маркетингу», голова ІГКР; 
5. Лукас Бодет (Lucas Boudet), генеральний директор Європейського альянсу зі стандартів в рекламі 

(EASA); 
6. Райжите Жустіна (Justina Raižytė), менеджер з питань розвитку та політики Європейського альянсу 

зі стандартів в рекламі (EASA); 
7. Сахно Юрій, головний спеціаліст відділу контролю за рекламою та дотриманням  антитютюнового 

законодавства (ДПСС України); 
8. Сміллі Елла (Ella Smillie), спеціалістка Департаменту регуляторної політики Агентства Рекламних 

Стандартів, Великобританія (ASA); 
9. Федорович Наталія – Заступник Міністра соціальної політики України. 

 



 
 
Попередження проявів насильства щодо жінок в онлайн 
ресурсах під час виборів (VAWE). грудень 2018 
 
Міжнародна фундація виборчих систем (IFES) в Україні провела 
пілотне дослідження "Соціальні медіа та розширення виборчих та 
політичних можливостей жінок: аналіз ставлень до жінок і чоловіків 
в онлайн ресурсах в Україні підчас виборів та у міжвиборчі періоди". 
Виконавці дослідження експерти ГО «Українська Асоціація 
Маркетингу» 
 
 

                                                                     



Проекти щодо формування прозорого механізму 
взаємодії між навчальними закладами, бізнесом 
та органами державного управління у сфері 
освіти маркетологів. 

 
 

  
Всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт 
«Молодь опановує маркетинг» ім. Ігоря Ткаченка.  
Всеукраїнська наукова студентська конференція “Молодь 
опановує маркетинг” в рамках конкурсу ім. Ігоря Ткаченка 
25-26 травня 2018 року. Нагородження переможців та 
лауреатів конкурсу 
 



Проекти щодо формування прозорого механізму 
взаємодії між навчальними закладами, бізнесом 
та органами державного управління у сфері 
освіти маркетологів. 

 
 

  
 
 
Розробка та впровадження професійних стандартів в сфері 
маркетингу 
 
• Робота в Робочої групі Міністерства соціальної політики 

України по розробки Методики розроблення професійних 
стандартів. Від УАМ член Робочої групи проф. М. А. 
Окландер.  
 

• Методика затверджена НАКАЗ Мінсоцполітики 22.01.2018  
№ 74.  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 
лютого 2018 р. за № 165/31617 «Про затвердження 
Методики розроблення професійних стандартів». 
 

 
 



Проекти щодо формування прозорого механізму 
взаємодії між навчальними закладами, бізнесом 
та органами державного управління у сфері 
освіти маркетологів в партнерстві з МОН та 
Представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в 
Україні 
. 

 
 

  
 
 
Розробка та впровадження професійних стандартів в сфері 
маркетингу 
 
• Робота  щодо впровадження  дуальної  форми навчання   

 
• Інформаційна поїздка до Німеччини 
 
 

 
 



Проекти щодо формування прозорого механізму 
взаємодії між навчальними закладами, бізнесом 
та органами державного управління у сфері 
освіти маркетологів в партнерстві з МОН та 
Представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в 
Україні 
. 

 
 

  
 
 
Розробка та впровадження професійних стандартів в сфері 
маркетингу 
 
• Члени УАМ взяли активну участь у розробці Концепції. 
26 грудня 2018 року на Розширеному засіданні Колегії 
Міністерства освіти і науки України була прийнята Концепція 
підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти в 
Україні 
 
 

 
 



Проекти щодо формування прозорого механізму 
взаємодії між навчальними закладами, бізнесом 
та органами державного управління у сфері 
освіти маркетологів. 

 
 

  
 
 
 
Проведення кваліфікаційних іспитів УАМ  
на базі Незалежних сертифікаційних центрів при   
НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ 
Одеському національному політехнічному університеті.  
 
 Іспит 2018 р. в Одесі відвідали  представники Європейського Фонду Освіти 
Арьєн Дей, старший спеціаліст ЄФО з систем кваліфікацій, Марія Львова, 
менеджер проектів ЄФО та представник Федерації Роботодавців України - 
Анатолій Гармаш, директор  Департаменту розвитку трудового потенціалу та 
корпоративної соціальної відповідальності ФРУ.  
Члени Комісії відмітили актуальність тем кваліфікаційних робіт та фаховість 
кандидатів.  

 
 



Оперативне інформування про діяльність ГО 
«УАМ» 

 
 

  
 
 
 
  

 
 

Інформація про діяльність розміщується на сайті 
ГО «УАМ» 
На сторінки в Facebook 
Через групи в вайбере 



Дякую за увагу 
www.uam.in.ua 

Iryna.lylyk@kneu.ua 
For.good.ad@gmail.com 

 
0677758561 
0939576852 
0506102112 

 

http://www.uam.in.ua/
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