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Уважаемые коллеги!
Реформы! Это слово мы слышали наиболее часто в октябре! Мы
голосовали за реформы на выборах в Парламент. Мы даже старались проводить реформы там, где это нам под силу.
О реформах в образовании, саморегулировании рекламной отрасли, потребительских настроениях украинцев в октябре этот
номер
Мира и профессиональных успехов!
Ірина Лилик
генеральний директор
Української Асоціації Маркетингу
Національний представник
ESOMAR в Україні

Марія Струпова
Випускаючий редактор
«Маркетинг газета»

Новости
В Одеському національному політехнічному університеті функціонує перший в
Україні Сертифікаційний центр Української Асоціації Маркетингу.
24 жовтня 2014 року відбувся іспит студентів спеціальностей «Маркетинг» і «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», які пройшли підготовку за програмою
«Менеджер з маркетингових досліджень».
екзамен приймала комісія у складі:
ірина лилик — генеральний директор Української Асоціації Маркетингу, Національний представник ESOMAR в Україні, заст. головного редактора журналу
«Маркетинг в Україні»;
лариса вірніна — директор дослідницької компанії «Моніторинг»; Юлія Губарева — начальник віділу реклами «Фортуна Груп ЛТД» (офіційний представник
TM «HONDA» в Україні);
Юссеф хабши — фахівець департаменту бюджетування університету Монпельє 2 (Франція).
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резолюція конференції «дуальна Освіта яК
відпОвідь на виКлиКи, щО стОять перед
сучаснОЮ системОЮ уКраїнсьКОї Освіти»
Учасники конференції констатують актуальність питань щодо наближення змісту
освіти до вимог ринку праці та зазначають необхідність послідовної та системної
роботи по впровадженню принципів дуальної освіти в систему підготовки фахівців
в Україні, вважаючи цей напрям роботи відповіддю на ті виклики які стоять сьогодні
не лише перед системою освіти, а й перед економікою і суспільством в цілому. Дуальна освіта дає можливість оптимально поєднати набуття теоретичних знань та
практичних навичок, підвищує шанси випускників отримати перше робоче місце;
забезпечує безперервну модернізацію змісту навчальних програм та гарантує здобуття сучасного рівня освіти, шо в свою чергу сприяє економічному розвитку країни.
Учасники конференції виокремили основні напрями роботи щодо впровадження
принципів дуальної освіти в Україні, а саме:
3 Налагодження сталих партнерських зв’язків навчальних закладів та виробництвами/закладами/організаціями;
3 Формування системи незалежної оцінки
3 Розробка та впровадження механізмів погодження навчальних програм с партнерськими виробництвами/закладами/організаціями;
При цьому наголошується на необхідності реалізації цих підходів на всіх освітніх
рівнях – від професійно-технічної до вищої професійної освіти. З метою реалізації
принципів дуальної освіти учасники конференції ухвалили «Дорожню карту з впровадження дуальної освіти в Україні». Текст см. www.uam.in.ua
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21 жовтня 2014 р. на кафедрі маркетингу Державного ВНЗ «Національний гірничий
університет» у партнерстві з Українською Асоціацією Маркетингу та Представництвом
Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні було проведено Круглий стіл «Регіональне Представництво Індустріального Гендерного Комітету з Реклами в Дніпропетровській області. Громадський контроль та саморегулювання в рекламній галузі».
Під час заходу відбулась дискусія щодо шляхів співпраці громадянського суспільства, Регіонального Представництва Індустріального Гендерного Комітету з Реклами,
державних установ та організацій з метою запобігання розповсюдження сексизму в
рекламі в Дніпропетровській області.
У роботі круглого столу прийняли участь: Мирослава Дігтяр - завідувач сектору
з питань ґендерної рівності Управління з питань дотримання прав дитини, недискримінації та ґендерної рівності Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини, Лілія Ковальова - заступник директора департаменту фізичної культури і спорту, сім’ї та молоді – начальник управління у справах сім’ї та
молоді Дніпропетровської ОДА, Ірина Лилик - генеральний директор Української
Асоціації Маркетингу, Тетяна Решетілова, директор Навчально-наукового Центру
маркетингових технологій Національного гірничого університету, Тетяна Власова Центр гендерних досліджень Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.
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Куда обращаться, если вас оскорбила реклама
Индустриальный Гендерный Комитет по Рекламе создан в 2011 году. Основная задача:
рассмотрение жалоб, которые приходят от граждан на рекламу, которая оскорбляет и
унижает человека по признаку пола, расы, национальности, возраста и тд.
Рекламисты и маркетологи подписали СТАНДАРТ НЕДИСКРИМИНАЦИОННОЙ РЕКЛАМЫ ПО ПРИЗНАКУ ПОЛА СОУ 21708654 -002-2011, который является Стандартом организаций Украины, зарегистрированным Государственным предприятием «Украинский
научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и
качества (ГП УкрДНЦ)» и основным документом, для определения наличия дискриминации в рекламе.
Подать жалобу на рекламу может каждый житель Украины. Форма жалобы находится
на сайте ИГКР http://www.uam.in.ua/gkr/
Приглашаем читателей Маркетинг газеты к дискуссии на странице ИГКР в Фейсбуке
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / p a g e s / І н д у с т р і а л ь н и й - Ґ е н д е р н и й - К о м і т е т - з Реклами/1385223298429990
Проект реализуется в партнерстве с Представительством фонда им. Фридриха Эберта
в Украине.
Для участия в мероприятиях обращайтесь по указанным адресам региональных представительств или в Секретариат в Киеве umaukr@mail.ru

региональные представительства игКр
днепропетровское региональное представительство игКр
секретариат: Татьяна Решетилова, секретарь
Екатерина Пилова
Контакты: Днепропетровск, «Национальный горный университет»,
просп. Карла Маркса, 19, кафедра маркетинга,
pilovakp@i.ua
Киевское региональное представительство
игКр
секретариат: Ирина Лылык
Контакты:
Украинская
Ассоциация
Маркетинга,
umaukr@mail.ru
0677758561, 0939576852, 0506102112

ровенское региональное представительство игКр
секретариат: Александр Гладунов
Контакты: г. Ровно, ул. Школьная, 2 (067) 36002-63; (066)680-53-27; piton357@ukr.net
сумское региональное представительство
игКр
секретариат: Сергей Илляшенко, секретари
Шипулина Юлия и Юлия Савельева
Контакты: Сумской государственный университет г. Сумы, ул. Римского-Корсакова, 2
uliana75@ukr.net Юлия Савельева

львовское региональное представительство игКр
секретариат: Лилия Иванова
Контакты: г. Львов, Львовская коммерческая
академия. livanova.lac@gmail.com

тернопольское региональное представительство игКр
секретариат: Дарья Гощинская
Контакты: БЦ «Бизнес – инкубатор Тернопольщины» bakushevych@gmail.com
0677940830

Одесское региональное представительство
игКр
секретариат: Михаил Окландер
секретарь Ирина Златова
Контакты: Одесский национальный политехнический университет, проспект Шевченко 1, кафедра маркетинга, Одесса imt@te.net.ua,
zlatovarabota@gmail.com,
0635247298,
0507068884

харьковское региональное представительство игКр
секретариат: Голованова Майя Анатолиевна
Контакты: Харьков, «Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского
«Харьковский авиационный институт»», Харьков, ул.. Чкалова, 17, кафедра экономики и маркетинга
Тел: 0503031957, xai2001@mail.ru

полтавское региональное представительство игКр
секретариат: Наталия Карпенко, секретарь Марина Иванникова
Контакты: Полтавская областная Ассоциация
Маркетинга г. Полтава, ул. Коваля, 3, к. 440 Тел.
(050) 614-74-57, (096) 134-23-48, (0532) 509-173,
k_nataliya@ukr.net

хмельницкое региональное представительство игКр
секретариат: Светлана Ковальчук
Контакты: Хмельницкая областная организация
«Украинская Ассоциация Маркетинга г. Хмельницкий, ул. Институтская, 11, к.4-407, кафедра
маркетинга ХНУ. Тел. (067) 966-86-60;
sveta_marketing@ukr.net
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Бізнес, освіта, університет. Що спільного між цими поняттями?
На перший погляд, у цьому ряді є одне зайве слово – бізнес, і, на
жаль, це і є реалією українського сьогодення. Велика кількість випускників, теоретичні знання, непристосованість учбових програм
до потреб бізнесу. Це лише мала частина зауважень, котрі власники
та топ-менеджери компаній висувають до українських вищих навчальних закладів. Проте претензії можуть бути і в університетів.
Недостатній зворотній зв'язок, відсутність гарантій працевлаштування, обмежене партнерство.
Все ж таки, кожне правило має виключення, а у нашому випадку, ці виключення є приємними. Деякі українські університети, насамперед провідні
київські, розуміючи перспективність та важливість партнерства бізнесу та
освіти, розвивають численні проекти. Ці проекти покликані надати студентам можливості дізнатись більше про потенційних роботодавців та працевлаштування в їх компаніях. Прослухавши курс лекцій від представників
компанії, студенти отримують можливість скласти тест, за результатами
якого вони можуть отримати роботу, ще навчаючись в університеті. Це
перші кроки, проте вони реальні. Згодом, розвиваючі подібні партнерства,
все більше університетів та компаній зможуть отримувати вигоду від взаємного партнерства.
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Що ж робити тим студентами, університети яких не залучені до подібної
співпраці, чи вже працюючим людям, які відчувають нестачу практичних
навичок? Одним із виходів з даної ситуації є самостійне навчання. Існує
безліч літератури, веб-сайтів, онлайн програм, що можуть надати можливість людині для саморозвитку. Проте цей шлях обирають не всі. Він є достатньо складним та довгим. Другим варіантом є наявність в компаніях
своїх освітніх відділів, котрі займаються підвищенням кваліфікації персоналу. Цей варіант є досить ефективним, адже компанії навчають персонал
вузькоспеціалізованим речам, потрібним для роботи саме на цьому підприємстві. Нарешті, останнім шляхом є відвідування курсів та тренінгів, котрі
пропонуються спеціалізованими компаніями. Але як серед різноманіття
освітніх та консалтингових компаній відрізнити дійсно професіоналів від
компаній-аферистів на один день? І тут ми знову повертаємося до співпраці
бізнесу та освіти. Саме університети повинні виступати гарантами високої
якості послуг, що надаються освітніми компаніями.
Наведу приклад. У Київському національному економічному університеті
(КНЕУ) був створений Науковий Парк. Задачею даної структури є пожвавлення співпраці між університетом та бізнесом у галузі створення та реалізації інноваційних освітніх проектів. Таким чином Науковий Парк КНЕУ як
представник університету підписав договір про співпрацю з компанією Інтелект Бізнес Сервіс (IBS Education), котра спільно з найкращими викладачами провідного економічного університету країни розробляє тренінги,
курси та майстер-класи, пристосовані до потреб компаній та реалій бізнессередовища країни. Викладачі КНЕУ, що співпрацюють з IBS Education
мають досвід роботи в компаніях, тому добре розуміють потреби бізнесу.
IBS Education не зупиняється лише на співпраці з кращими українськими
викладачами. Партнерство з Київським національним економічним університетом дозволяє залучати провідних викладачів з університетів Європи
та Північної Америки для проведення майстер-класів.
Отже, незважаючи на наявні проблеми в співпраці бізнесу та освіти, вже
сьогодні робляться суттєві кроки для того, щоб у ряді бізнес, освіта, університет, слово «бізнес» не було зайвим.
Павленко Олександр
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спОживчі настрОї в
уКраїні, жОвтень 2014:
дОдали 0,5 п. дО 54,3
У жовтні 2014 року споживчі настрої українців залишалися стабільними в очікуванні виборів до Верховної Ради. За новою вибіркою
(вік 16+) індекс споживчих настроїв (ІСН) дорівнює 54,3, що на 0,5 п.
краще ніж у вересні. Незважаючи на падіння індексу поточного особистого матеріального становища до найнижчого з 2009 року рівня
в 40,9 п., індекс його очікуваних змін зріс майже на 5 п. Це сталося
на фоні стабілізації індексу очікуваного розвитку економіки країни
впродовж найближчого року, а також очікуваної динаміки безробіття та девальваційних очікувань. Про це свідчать дані дослідження споживчих настроїв в Україні, яке щомісяця здійснює GfK
Ukraine.
У жовтні 2014 року за новою вибіркою (вік 16+) індекс споживчих настроїв
(ІСН) склав 54,3, що на 0,5 п. краще ніж у вересні.
Оцінка поточного становища погіршилася на 1 п. та дорівнює 50,8.
Складові цього індексу змінились наступним чином:
– індекс поточного особистого матеріального становища (х1) втратив 2,7
п. до значення 40,9;
– індекс доцільності робити великі покупки (х5) виріс на 0,7 п. до значення 60,7.
Очікування щодо розвитку економіки країни дорівнюють 56,6, що на 1,5
п. краще ніж у вересні. Складові цього індексу змінилися наступним чином:
– індекс очікуваних змін особистого матеріального становища (х2) становить 52,5, що на 4,7 п. краще ніж у вересні;
– індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчого
року (х3) додав 1,7 п. та дорівнює 44,1;
– очікування розвитку економіки країни впродовж найближчих п’яти років
(х4) погіршився на 2 п. до значення 73,2.
У жовтні очікування українців щодо можливого безробіття залишилися
майже без змін: індекс очікуваної динаміки безробіття дорівнює 152,4, що
на 0,4 п. більше ніж у вересні. Проте значно посилилися очікування українців щодо можливої інфляції: порівняно до вересневого результату індекс
інфляційних очікувань виріс на 6 п. та дорівнює 190,4. Одночасно індекс
девальваційних очікувань залишився на вересневому рівні та дорівнює
153,4.
У жовтні 2014 року було зафіксовано такі ключові тенденції:
4 Споживчі настрої українців залишалися стабільними в очікуванні виборів до Верховної Ради. Незважаючи на падіння індексу поточного
особистого матеріального становища до найнижчого з 2009 року рівня
в 40,9 п., індекс його очікуваних змін зріс майже на 5 п. Це сталося на
фоні стабілізації індексу очікуваного розвитку економіки країни впро-
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довж найближчого року, а також очікуваної динаміки безробіття та девальваційних очікувань.
4 Зростання цін на товари внаслідок девальвації спричинило стрибок
інфляційних очікувань на 6 п. до найвищої з травня 2011 року позначки
190,4 п.
4 Індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих
п’яти років в жовтні трохи знизився, наблизившись до інших індексів,
проте далі мінімум на 20 п. перевищує індекси короткострокових очікувань громадян.
4 Індекс споживчих настроїв в жовтні зріс в громадян з доходами вище
середнього та мешканців великих міст, а знизився в сільського населення.
«Деескалація на Сході та стабілізація курсу національної валюти в
жовтні дозволили споживчим настроям остаточно заспокоїтися. Хоча реальні доходи громадян далі знижуються, панічні настрої спали. Успішне
формування коаліції в новій Верховній Раді та домовленості з Росією по
газу можуть підштовхнути споживчі настрої до зростання, якщо ситуація на
Донбасі не буде загострюватися», – коментують аналітики GfK Ukraine.
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D I G I TA L М А М А – Р Е З У Л ЬТА Т Ы
ВТОР ОЙ В ОЛНЫ И СС ЛЕ ДОВ А НИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
У К РА И Н С К И Х М А М В И Н Т Е Р Н Е Т

В 3 квартале 2014г. проведена вторая волна проекта DIGITAL
МАМА – исследование потребительского поведения украинских
мам в Интернет. Целью проекта является детальный анализ поведения мам с детьми от 0 до 6 лет – самых активных потребителей многочисленных групп товаров и услуг для детей.
Исследование включает детальную информацию о медиа потреблении, покупках детского питания, средств гигиены, фармацевтических препаратов и других категорий детских товаров.
После появления на свет малыша мамы, пользователи интернета, существенно меняют характер своих контактов с медиа. У 47% мам снижается потребление как минимум одного из традиционных офлайн медиа:
ТВ, журналов, газет или радио. При этом использование интернета демонстрирует значительный рост, что отмечает каждая вторая мама. Среди
мам-пользователей среднее время, проведенное в интернете, составляет
4.5 часа в сутки.
Среди всех DIGITAL МАМ 26% имеют детей в возрасте до 3 лет, 25% —
детей в возрасте от 4 до 6 лет. Каждая 10я мама ребенка от 0 до 6 лет является активным участником интернет-сообществ того или иного бренда,
где отслеживает советы экспертов, новости бренда и полезную обучающую информацию. Только треть DIGITAL МАМ с малышами до 3 лет и еще
меньшая доля (пятая часть) мам с детьми
от 4 до 6 лет не используют интернет для
обучения и развития своих детей.
Во второй волне представлена сегментация мам по стилю воспитания, которая
позволяет увидеть различия в предпочтениях и покупке товаров мамами с различными
подходами
к
воспитанию.
Специальный раздел также посвящен
тем, кто ожидает появления малыша:
предпочтениям в совершаемых покупках,
установкам и потребительским намерениям. Так, согласно данным исследования, только четверть будущих мам
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считают неприемлемой покупку детских товаров до рождения малыша.
Остальные начинают приобретение
разных товаров для малыша еще во
время беременности.
Результаты исследования будут интересны производителям детских брендов, ритейлерам детских товаров,
фармацевтическим кампаниям и представителям других сфер деятельности,
для которых мамы малышей в возрасте до 6 лет являются целевой аудиторией.
На
сайте
http://digitalmama.com.ua/ можно получить подробную информацию и заказать полный отчет об исследовании.
справка об исследовании DIGITAL мама
Проект DIGITAL МАМА инициирован digital-агентством New Strategies
Group и исследовательским холдингом Factum Group. Исследование фокусируется на изучении потребительского поведения мам как специфической целевой аудитории. Вторая волна исследования проведена в 3
квартале 2014г.
Методология: опрос репрезентативной подвыборки access-панели Opinion, N=800 женщин,
18-45 лет, имеющих детей в возрасте от рождения до 6 лет
включительно. География: вся
Украина.
В
исследование
включены мамы с детьми 6-ти возрастных диапазонов – 1. Диапазон
от 0 до 3 лет включает возрастные
категории: 0-1, 1-2, 2-3 года, 2. Диапазон от 3 до 6 лет включает возрастные категории: 3-4, 4-5, 5-6 лет
включительно.
справка о digital-агентстве
New Strategies Group, http://newstrategies.ua
New Strategies Group – создаем уникальную ценность в digital для брендов, компаний и стартапов, выстраивая для них эффективные digital-активы и профессионально управляя ими. Реализовывая уникальное
решение plan - build - run, мы предоставляем решение по комплексному
цифровому маркетингу.
Справка об исследовательском холдинге Factum Group, http://factumua.com
Factum Group Ukraine – один из ведущих провайдеров в области предоставления высококачественных профессиональных исследований, как
маркетинговых, так и социологических, а также новейших исследовательских know-how, методик и IT-решений для проведения исследований.
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ФОРУМЫ, КОНФЕРЕНЦИИ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТРЕНИНГИ
УКРАИНСКОЙ АССОЦИАЦИИ МАРКЕТИНГА
зимня міжнарОдна мОлОдіжна ШКОла з марКетингу
місце проведення: чернівці – румунія, 12-22 січня 2015 року.
прийняття документів до 15 листопада.
вартість участі 6000 грн з пдв

заняття на вищих курсах з маркетингу та продажу для професіоналів авто бізнесу
http://www.uam.in.ua/rus/sertification-i-treningi/timetable/trainings/1083/
заняття розпочнуться в жовтні 2014

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

4 грудня круглий стіл “залучення громадськості до формування рамки кваліфікації
юридичної професії”. проект реалізується за підтримки проекту агентства сШа
з міжнарОднОгО рОзвитКу (USAID) «справедливе правОсуддя».
реєстрація для участі в засіданні lsv.uma2000@gmail.com або umaukr@mail.ru

5 грудня 2014 р. круглий стіл «регіональне представництво гендерного Комітету з
реклами в хмельницькій області. громадський контроль та саморегулювання в рекламній галузі» проект реалізується у партнерстві з представництвом Фонду імені
Фрідріха еберта в україні

12-13 грудня 2014 р. міжнародна науково-практична конференція «маркетинг в
україні»
Оргвнесок 500 грн, в т.ч. пдв 83,33 грн
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