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Українська Асоціація Маркетингу як профільна некомерційна громадська організація продовжує роботу з створення примірних специфікацій на маркетингові дослідження для розміщення в Бібліотеці примірних специфікацій
ProZorro. Дана стаття узагальнює роботу публікацією Примірної Специфікації з маркетингових досліджень.
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ЗАМЕНИТ ЛИ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА ТРАДИЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ?

За последние 10 лет социальные сети стали больше, чем просто место для случайного времяпровождения. Для
многих - это незаменимый инструмент коммуникации, как в профессиональном плане, так и лично. Он объединяет
бренды, их потребителей, учителей и студентов, друзей, сотрудников и т.д. Благодаря тому, что многие личные
данные становятся доступными в сети Интернет через социальные медиа, вполне естественно, что эти ресурсы начинают активно использоваться для рыночных исследований, развития взаимоотношений с необходимой целевой
аудиторией, оценки общественного мнения.
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TESLA ВЫРОСЛА НА 32%, СТАВ САМЫМ БЫСТРОРАСТУЩИМ АВТОМОБИЛЬНЫМ БРЕНДОМ В МИРЕ СО СТОИМОСТЬЮ БРЕНДА В 5,9 МЛРД ДОЛЛАРОВ
С успешным годом с точки зрения продаж общая стоимость бренда 10 ведущих марок автомобилей осталась на
уровне $ 139,2 млрд. Это сопоставимо со спадом в 3% в прошлом году. Инновации стали серьезной темой для
многих брендов в этом году, поскольку они стремятся разработать решения многих проблем, с которыми они сталкиваются, включая новые формы собственности и большую совместимость своих автомобилей.
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ГЕЙМІФІКАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ формування ЛОЯЛЬНИХ КЛІЄНТІВ ТА
ПЕРСОНАЛУ

Гейміфікації в маркетингу як інструмент залучення споживачів відкриває для маркетолога справжнє поле для
творчості. Адже куди ймовірніше, що потенційний клієнт запам'ятає щось незвичайне, що мотивувало його вчиняти
будь-які дії, ніж простий рекламний ролик з набридливої пісенькою.
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРОЯВІВ СЕКСИСТСЬКОЇ РЕКЛАМИ: МІСЦЕВІ ОРГАНИ
ВЛАДИ ТА ВЗАЄМОДІЯ ІЗ ГРОМАДЯНСЬКИМ СУСПІЛЬСТВОМ

Міністерство соціальної політики України, Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та
Індустріальний Ґендерний Комітет з Реклами провели низку семінарів у Вінниці, Одесі, Ужгороді, Львові. Учасники
семінарів акцентували увагу на важливості підвищення обізнаності фахівців місцевих органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування щодо шляхів попередження та протидії дискримінації за ознакою статі та налагодження
взаємодії з регіональними представництвами Індустріального Гендерного Комітету з Реклами. Планується проведення таких семінарів у Полтаві, Хмельницькому та Дніпрі.
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Підготовка зі створення
примірних специфікацій на
маркетингові дослідження

Світлана Ільїна,
директор Компанії КВІКСТАРТ,
Керівник проекту Української Асоціації
Маркетингу «Prozorro – діалог з фаховою
спільнотою»
sv@quickstart.com.ua

Українська Асоціація Маркетингу як
профільна некомерційна громадська організація продовжує роботу з створення
примірних специфікацій на маркетингові
дослідження для розміщення в Бібліотеці
примірних специфікацій1 ProZorro. Дана
стаття узагальнює роботу публікацією Примірної Специфікації з маркетингових досліджень.
Інформаційний ресурс infobox.prozorro.
org надає наступні вимоги зі створення специфікацій:
1. Примірна специфікація не може
мати посилань на бренди чи вироби конкретних компаній – в нашому випадку, на-

1
2

4

приклад, це стосується авторських дослідницьких методик тієї чи іншої компанії
2. Заборонено вживання дискримінаційних умов, які б обмежували чи звужували вибір користувача специфікації до певних брендів чи товарів/послуг конкретних
чи обмеженого кола компаній2.
В нашому випадку це стосується, наприклад, авторських дослідницьких методик
тієї чи іншої компанії.
Конструктор специфікацій на інформаційному ресурсі infobox.prozorro.org містить рекомендації зазначити якомога більше характеристик (параметрів, атрибутів)
та подати «вилку» їх значень, а також при-

див. за посиланням: http://infobox.prozorro.org/specifications
http://infobox.prozorro.org/specifications/constructor/0/step/1?aaIds=&avIds=
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клади значень залежно від сфери/мети застосування .
«Примірна специфікація – це завжди
питання вибору і балансу, – зазначив координатор проекту примірних специфікацій
Віталій Власенко. – Якщо визначити предмет закупівлі дуже вузько – це спотворює
конкуренцію, а якщо дуже широко – є ризик купити щось дуже дешеве та неякісне.
Саме тому замовнику зазвичай важко, не
знаючи досконально предмет закупівлі на

рівні виробника, чітко визначити предмет
закупівлі. Саме для того, щоб допомогти
замовникам, ми створили бібліотеку примірних специфікацій і конструктор».
У CPV товари, послуги і робота позначаються у вигляді восьмизначних номерів
зі збільшенням рівня деталізації: ХХ000000
- розділ, ХХХ00000 - група, ХХХХ0000 клас, ХХХХ000 - категорія і тп3. З 2017 року
предмет закупівлі товарів і послуг визна-

Таблиця 1.
Класифікація дослідницьких послуг за CPV
Ділові послуги: юридичні, маркетингові,
консультаційні, кадрові, поліграфічні та охоронні

Business services: law, marketing, consulting,
recruitment, printing and security

79300000-7

Ринкові та економічні дослідження; опитування та
статистика

Market and economic research; polling and
statistics

79310000-0

Послуги з проведення ринкових досліджень

Market research services

79320000-3

Послуги з опитування громадської думки

Public-opinion polling services

79330000-6

Статистичні послуги

Statistical services

79340000-9

Рекламні та маркетингові послуги

Advertising and marketing service

чатиметься за показником ЧЕТВЕРТОГО
знаку Єдиного закупівельного словника.
У таблиці 1 наведені приклади кодів
CPV, що відносяться саме до категорії маркетингових досліджень.
Процес розробки примірної специфікації маркетингових досліджень як
стандартизації дослідницьких послуг ми

проводили робочою групою в складі керівників та спеціалістів компаній Омега,
КМІС, КВІКСТАРТ, Соціополіс, Umbrella
Research. Особлива подяка за першу версію
специфікації Анні Падалко, Омега, цінні
коментарі Володимиру Паніотто, КМІС,
систематизацію підходів Сергію Панченко, Соціополіс, та деталізацію термінології

Таблиця 2.
Примірна специфікація на маркетингові послуги
Характеристика
Завдання дослідження

№3 F 2017

Приклади значень
•
•
•

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

79000000

Мета (опис)
Цілі дослідження (опис)
Відповідність предмету закупівлі
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Характеристика
Вид дослідження

•
•
•

Кількісне
Якісне
Змішане (дослідження, в якому поєднуються кількісні та якісні
методи)

Метод(и) збору даних дослідження

1)
2)
3)

Face-to-face – особисте інтерв’ю обличчям до обличчя
CATI інтерв’ю
Телефонне інтерв’ю (не комп’ютеризоване – особливо на
експертних або вузьких ЦА)
CAPI
CAWI
Поштове опитування
Соціометрія
Контент-аналіз
Онлайн-опитування
Екзит-пол
Глибинне інтерв’ю
Експертне опитування
Домашні візити з тестуванням – In-home visit, in home test
Етнографія та кейс-стаді (зазвичай це комбінація методів
спостереження, інтерв’ю, домашніх візитів тощо)
Містері шопінг: таємний покупець
Хол-тест: тестування в локаціях
Perception Analyzer Test: «крутилки» / комбінація якісного і кількісного підходів (наприклад, пульти)
Спостереження або включене спостереження
Соціальний експеримент
Кабінетне дослідження (Desk research)

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

(можливі випадки, коли в дослідженні
буде необхідним застосування кількох методів )

6

Приклади значень

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Право власності на результати
дослідження

1)
2)

Подальші дії з результатами

1)

Дослідження для одного Замовника (результати, як правило,
належать Замовнику)
Синдикативне дослідження, коли декілька Замовників (результати,
як правило, належать Виконавцю)

2)

Ad hoc, тобто конфіденційне (під замовлення /під проблему), всі
результати і інструментарій дослідження передаються у власність
Замовнику
Оприлюднення результатів в ЗМІ (прес-релізи, круглі столи, тощо)

Періодичність дослідження

•
•
•
•
•
•

трекінгові дослідження
моніторинги
омнібуси
панельні дослідження
порівняльне
одиничне

Частота (кількість хвиль)

1) Дослідження для одного Замовника (результати, як правило,
належать Замовнику)
2) Синдикативне дослідження, коли декілька Замовників (результати,
як правило, належать Виконавцю)
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Приклади значень

Проведення опитування (кількісні)

•
•
•

За місцем проживання респондента
Маршрутний метод
Опитування в локаціях: оpen space, вуличні опитування, опитування
в місцях скупчення цільової аудиторії/ хол-тести (деталізувати)

Проведення дослідження (якісне),
можливості

•

Спеціалізоване приміщення для проведення фокус-групових
дискусій, обкладене одностороннім склом Гезела і кімнатою для
спостереження
Відео-лінк до сусідньої кімнати (зазвичай телевізор)
Он-лайн трансляція
Інтерв’ю на робочому місці респондента, в офісі Замовника, в офісі
дослідницької агенції, в локації, тощо
Peer-group: фокус-група в локації із зануренням в споживчий вибір
(наприклад, в фаст-фуді, ТЦ, тощо)

•
•
•
•
Генеральна сукупність

•

Вид дослідження (за охопленням
генеральної сукупності)

•
•
•

Суцільне
Вибіркове
Монографічне (Case study)

Тип вибірки

•
•
•

Репрезентативна (кількість етапів відбору; стратифікований або
кластерний відбір; квотування)
Аналітична
Цільова/квотна

Обсяг вибірки

•

Фіксований/Пропонований

Квоти ЦА

•
•
•
•
•

За віком
За гендером
За типом та розміром населеного пункту
Мас-маркет
Або важкодоступна цільова аудиторія (ЦА) досліджуваного бренду/
товару/послуги: досвід/тип/специфіка поведінки (вказати за
принципом респондент робить що, як часто/коли)
Або ядро чи орбіти ЦА досліджуваного бренду/товару/послуги:
досвід/тип/специфіка поведінки (вказати за принципом респондент
робить що, як часто/коли)
Інші квоти

•
•
Терміни проведення дослідження

•
•
•
•
•
•

№3 F 2017

Початок (дата)
Закінчення (дата)
Тривалість (робочих днів) з дати укладання Угоди
Або тривалість (робочих днів) з дати отримання попередньої оплати
у розмірі …%
Або тривалість (робочих днів) з дати надання матеріалів
тощо

МАРКЕТИНГ в Україні

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

•
•
•
•
•

Всі дорослі мешканці відповідного населеного пункту (регіону,
країни)
Цільова аудиторія ЦА
Авторизовані/анонімізовані користувачі/споживачі
Експерти
Юридичні особи
Тощо
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Приклади значень

Мова(и) опитування (можливі випадки, коли при опитуванні доцільно
застосовувати кілька мов)

•
•
•

Українська
Російська
Інші мови (вказати які)

Види робіт

•
•
•
•
•
•
•

Менеджмент / керівництво проектом
Виконання проекту
Введення та обробка даних
Аналітика
Прийняття-передача результатів дослідження/звіт/презентація
Публікація результатів дослідження / організація «круглих столів»
тощо

Етапи виконання проекту, очікувані
Замовником

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Брифінги, запуск проекту
Робочі сесії/калібровочні сесії/частота/тривалість/місце проведення
Анкета/інструментарій/гайд
Інструкції для інтерв’юерів/модераторів
Інструктаж /інструктаж в присутності Замовника
Польовий етап
Контроль проведення польового етапу (%)
Контроль якості заповнених анкет (%)
Введення даних
Обробка даних
Апеляції/претензії
Стенограми фокус-групових бесід або інтерв’ю
Хмари тегів
Звіт
Висновки і рекомендації
Тощо

Кількість питань в анкеті/блоків в
гайді

•

Фіксована/Пропонована

Тривалість інтерв’ю

•

Фіксована/Пропонована

Формат(и) масиву даних

•
•
•
•

.sav (SPSS)
.xls (Excel)
.frm / .dсl (ОСА)
Інший (вказати який)
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Характеристика
Тип(и) звіту / Вихідні матеріали
дослідження

Приклади значень
•
•
•
•
•
•

Досвід Виконавця (на розсуд
Замовника)

•
•
•
•
•

Потужності Виконавця

•
•
•
•
•
•
•

Не менше … аналогійних досліджень протягом останніх … років;
Досвід в дослідженнях сектору не менше … років … та …кількості
проектів
СV модераторів фокус-групових дискусій / спеціалізація
модератора в роботі з типом цільової аудиторії чи завданнями
дослідження
Презентація дослідницької команди
Спеціалізація агентства на методології, техніці дослідження, досвід
в секторі не менше … кількості проектів
Мережа інтерв’юерів (Всеукраїнська, регіональна, місцева; кількість
інтерв’юерів)
Call-центр
Онлайн-панель
Матеріально-технічна база
скло Гезела для проведення фокус-групових бесід
Професійні кадри
Тощо

згідно міжнародних стандартів маркетингових досліджень Наді Лінцовій, Umbrella
research, та Ірині Лилик, КНЕУ, УАМ.
Типова специфікація на маркетингові
дослідження має розглядатися нами як довідник, порадник для Замовників маркетингових досліджень на порталі державних
та комерційних закупівель PROZORRO.
Стандартизація маркетингових досліджень з використанням міжнародної тер-
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мінології, процесів та підходів реалізації
досліджень є важливою задачею з розвитку
ринку маркетингових досліджень в Україні.

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

•
•
•
•
•
•
•
•

Масив даних в форматі SPSS \ Excel
Короткий інформаційний звіт (частіше термін - короткий аналітичний звіт або Top Line Report) обсягом до (вказати) ХХ текстових
«робочих» слайдів . ppt та\або текcт в форматі Word
Детальний аналітичний звіт: Analytical Report обсягом до (вказати)
ХХ текстових «робочих» слайдів . ppt та\або текcт в форматі Word
Таблиці одномірних розподілів
Таблиці двомірних розподілів
Стенограми інтерв’ю на .. мові проведення (або переклад на іншу
мову зазначити яку)
Презентація
Інфографіка
Дані контролю – технічний звіт за результатами контролю
Заповнені анкети – тверда копія анкет
Аудіо записи інтерв’ю
Відеозаписи дискусій/інтерв’ю
Звіт за статусом польових робіт
Брифінги та робочі сесії з Замовником: вказати частоту, тривалість,
місце проведення

Ваші коментарі надсилайте, будь ласка,
на електрону адресу sv@quickstart.com.ua з
копією на Iryna.lylyk@kneu.ua

МАРКЕТИНГ в Україні
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Заменит ли анализ социальных
медиа традиционные
исследования?

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Компания Inlimited
www.inlimited.com.ua
https://www.facebook.com/InlimitedTM
(044) 220-91-89
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За последние 10 лет социальные сети
стали больше, чем просто место для случайного времяпровождения. Для многих
- это незаменимый инструмент коммуникации, как в профессиональном плане, так
и лично. Он объединяет бренды, их потребителей, учителей и студентов, друзей, сотрудников и т.д. Благодаря тому, что многие личные данные становятся доступными
в сети Интернет через социальные медиа, вполне естественно, что эти ресурсы
начинают активно использоваться для
рыночных исследований, развития взаимоотношений с необходимой целевой аудиторией, оценки общественного мнения и т.д..
Сейчас
уже
многие
бренды,
государственные и частные компании,

агенства, СМИ являются активными пользователями различных систем мониторинга и анализа социальных медиа. Маркетологи признают, что социальные медиа - это
особенно полезный инструмент для сбора
качественных данных. Именно потому, что
пользователи аккаунтов склонны свободно делиться своими мнениями, мыслями,
эмоциями через социальные сети. Это делает сбор необходимой информации в
режиме реального времени относительно
простым и особенно ценным.
Использование современных технологий обработки и анализа BIG DATA дает
возможность за несколько часов собрать
столько данных, сколько традиционные
исследовательские методы дадут минимум
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чаться от мнения потребителей, которые
их используют, т.к. они могут представлять
разные демографические группы. В данных
профилей пользователей социальных сетей в некоторых случаях также не указано
место жительства, профессия, уровень образования – некоторые люди просто не заполняют эти данные.
Исследования социальных медиа уже
имеет накопленный позитивный опыт и
свои методологии, однако они еще достаточно новы и находятся в стадии развития.
Традиционные методы маркетинговых исследований, включающие в себя опросы,
фокус-группы – имеют значимое преимущество в виде укоренившихся технологий и результатов. В тоже время данные
социальных медиа дали в руки маркетологов множество новых инструментов и
могут быть полезным компонентом для
расширения эффективности результатов
проведенных традиционных исследований.
Важно сравнивать эти виды исследований
и тогда можно оценить выгоды того или
иного метода для решения конкретной задачи.
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за месяц. Исследуя данные в сети, можно
найти необходимую информацию практически на любую тему. В то время, как при
опросах респонденты не всегда готовы обсуждать «неудобные» темы с незнакомыми
людьми.
Явным преимуществом исследования социальных медиа является и то, что
потребители говорят более открыто и
эмоционально, чем они выражают свое
мнение в опросниках. Кроме того, стоимость проведения таких исследований намного ниже, чем проведение опросными
методами.
Смогут ли исследования социальных медиа заменить привычные маркетинговые
исследования?
Несмотря на ряд очевидных преимуществ, социальные медиа пока не готовы
заменить традиционные маркетинговые
исследования.
Многие потребители не пользуются
социальными сетями или имеют страницу,
но почти никогда на ней не пишут и не общаются. Мнения людей не пользующихся
социальными сетями могут заметно отли-
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Вимірюємо рівень сервісу в
мультиканальному середовищі
обслуговування
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(огляд сучасної дослідницької методики
Real Contacts Audit)
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Світлана Ільїна,
директор Компанії КВІКСТАРТ,
Керівник проекту Української Асоціації
Маркетингу «Prozorro – діалог з фаховою
спільнотою»
sv@quickstart.com.ua

Наявність сучасних каналів доступу
споживача до сервісів, комунікацій полегшує споживачеві порівняння зручності
різних сервісів у різних компаній і водночас стає викликом та ключовою конкурентною перевагою. Коли клієнти взаємодіють
з компаніями в багатоканальних і кросканальних комунікаціях це – мультиканальні комунікації. Якщо один й той же запит клієнта відбувається по декількох каналах одночасно, ця взаємодія носить назву
омніканальної (від латинської omnis – всі,
всюди) комунікації.
Оффлайн канали комунікацій з клієнтами це точки надання послуг (магазин,
салон, аптека, ресторан, банк). До циф-

рових, або онлайн, каналів комунікацій
відносяться телефон (гаряча лінія, голосовий зв'язок, IVR), електронна пошта, smsповідомлення, комунікації в чаті та через
соціальні мережі, мобільні додатки, системи розпізнавання запитів клієнтів, дистанційне обслуговування, тощо.
Безперервний і легкий перехід клієнтів
по каналах взаємодії стає ключовим фактором конкурентоспроможності в епоху
споживання: клієнти дозволяють втягнути
себе до безлічі каналів. Клієнти хочуть просто і швидко переміщатися між обраними
ними каналами, не перериваючи виконання свого запиту і рішення свого завдання, і
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розрахунок індексу сервісу по кожному
параметру відбувається за формулою середньоарифметичного, а сукупного індексу - за формулою середньозваженого за
кількістю оцінок. Методика RCA дозволяє
розширити параметри оцінки та включає
не тільки стандарти обслуговування, а ще й
повноту та достовірність інформації наданої клієнту.
Розглянемо детальніше параметри оцінки рівня сервісу за методикою RCA: оціночний бланк складається з відкритих та
закритих питань, в яких експерти, що виконують оцінку, надають детальні коментарі та рекомендації. Матриця оцінки параметрів містить 4 типи оцінок: виконано повністю, виконано частково, не виконано,
та N\A. Вибірка формується залежно від
кількості груп обслуговування, кількості
співробітників в кожній групі, напрямкам
обслуговування, тощо. Враховуються також індивідуальні вимоги до кожної групи,
наприклад, тематика звернень, тривалість
діалогу, день тижня, певний час дня. Експертна оцінка кожного запису тривалістю
3-5 хвилин відбувається протягом 15-25
хвилин.
За результатами експертних оцінок
отримуються індекси обслуговування та

МАРКЕТИНГ в Україні

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

частіше всього, прагнуть цього добитися за
одну взаємодію.
Для забезпечення очікуваного рівня сервісу в мультиканальному середовищі обслуговування компанії мають запровадити
моніторинг процесів взаємодії з клієнтами.
Класичний Mystery Shopping (далі – MS)
найчастіше спрямований на аналіз комунікації з клієнтами в оффлайн каналах, інноваційна методика Real Contacts Audit (далі
– RCA) вимірює рівень сервісу в цифрових
каналах. Передумовою проведення оцінки
рівня сервісу за методикою RCA є наявність
записів реальних розмов чи переписок з
клієнтами, тобто те, що автоматично забезпечує «цифра». Необхідними чинниками
впровадження оцінки за методикою RCA є:
- постійна група експертів (компетентних фахівців)
- система навчання в процесі роботи (як
експертів що оцінюють, так і керівників,
що використовують результати оцінки)
- єдина база знань (як експерти, так і
спеціалісти, яких вони оцінюють, мають
доступи до тієї ж самої бази знань, наприклад, сайт компанії, внутрішні листи, стандарти)
RCA використовує бінарну оціночну
шкалу для параметрів які вимірюються,
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виявляється рівень обслуговування клієнтів за цільовими показниками відмінно, добре, задовільно чи незадовільно. Методика
RCA надає детальний багатокомпонентний
аналіз виконання кожного параметру обслуговування реальних клієнтів, відхилення від попереднього періоду, та середні значення рівня сервісу.
Особлива увага приділяється роботі з запереченнями та проактивність персоналу,
знання актуальних акцій та пропозицій,
зацікавленість в продажах. Наприклад, в
дзвінках оцінюються крім якості наданої
інформації такі показники як «посмішка
в голосі», присутність в розмові «живих»
реакцій на ситуацію чи коментарі клієнта,
«чуйність в розмові» з клієнтом, тоді як в
переписках це вже грамотність, логіка побудови діалогу, простота мови, та надання

інформації, що виключає повторне звернення.
Методика RCA розроблена в Україні та
впроваджена Компанією КВІКСТАРТ на
ринку телекомунікацій з 2010 року. За цей
період методика RCA довела свою ефективність та максимальну оперативність дослідження рівня сервісу та активно розповсюджується на інші сфери обслуговування.
Таким чином, завдяки використанню
методики RCA масовий підхід в наданні послуг замінюється на персоналізацію
процесу обслуговування в масових масштабах, оцінка рівня сервісу відбувається
практично одночасно з наданням послуги
клієнтам. Поєднання цифрових технологій
комунікації з можливістю аналізувати в режимі реального часу створюють потужний
ресурс для ефективної моделі взаємодії з
клієнтами.

МАРКЕТИНГ в Україні

№3 F 2017

Tesla выросла на 32%,
став самым быстрорастущим автомобильным
брендом в мире со стоимостью
бренда в 5,9 млрд долларов
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и стильного роскошного бренда, предлагающего работу высокооктанового двигателя
сжигания углерода.
Toyota остается самым ценным мировым
автомобильным брендом. Компания зафиксировала падение стоимости бренда
на -3% до 28,7 млрд. долл. США, при этом
рост продаж компенсировался серьезными
валютными вызовами, а также увеличением инвестиций и ростом затрат на рабочую
силу.
BMW ($ 24,6 млрд) и Mercedes-Benz (23,5
млрд долларов) завершают первую тройку,
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Toyota занимает первое место как самый
ценный автомобильный бренд, в отрасли с
более высоким уровнем маржинальности,
новых форм собственности и конкурентов,
ориентированных на технологии
Tesla является самым быстрорастущим
автомобильным брендом, который вырос
на 32% достигнув 5,9 млрд долларов, в
рейтинге BrandZ Top 100 самых ценных
мировых брендов, выпущенном сегодня
WPP и Kantar Millward Brown. Резкое увеличение отражает успех позиционирования автомобиля как инновационного, но
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а Ford переместился на одно место до № 4
со стоимостью бренда 13,1 млрд долларов.
С успешным годом с точки зрения продаж общая стоимость бренда 10 ведущих
марок автомобилей осталась на уровне $
139,2 млрд. Это сопоставимо со спадом в
3% в прошлом году. Инновации стали серьезной темой для многих брендов в этом
году, поскольку они стремятся разработать

решения многих проблем, с которыми они
сталкиваются, включая новые формы собственности и большую совместимость своих автомобилей.
Показатели уровня сектора отражают
тот факт, что в то время как продажи росли на ключевых рынках, как в Китае, так
и в США сообщалось о рекордных продажах - скидки, которые должны быть
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плотно интегрированные в образ жизни
современных потребителей. Это единственное исследование оценки бренда,
которое объединяет интервью с более чем
тремя миллионами потребителей во всем
мире с анализом финансовых и деловых
показателей каждой компании (используя
данные Bloomberg и Kantar Worldpanel).
Mercedes-Benz, поднявшись на 4%, продемонстрировал лучшие результаты сре-
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конкурентоспособными, сжимали маржу
у основных брендов. В отличие от этого,
люксовые бренды избежали сжатия маржи,
и эти марки автомобилей теперь составляют 52% Top 10 марок автомобилей по критерию ценности бренда. Для сравнения, в
2006 году, когда BrandZ Top 100 был запущен, этот показатель составил 36%.
BrandZ,, как наиболее крупная исследовательская платформа, отражает бренды,
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ди первых семи мест, в то время как среди
тех, кто замыкает десятку произошло более
значительное изменение.
В дополнение к успеху Tesla, Land
Rover (№ 9) и Porsche (№ 10) также сильно выросли, увеличившись на 17% и + 16%
до $ 5,5 млрд и $ 5,1 млрд соответственно.
Первый воспользовался растущим спросом на внедорожники, в то время как последний построил свою популярность на

ключевых рынках Азии, таких как Тайвань, Сингапур, Малайзия, Таиланд и
Филиппины. «Автомобильный бизнес это отрасль, ожидающая быстрые изменения и многие бренды уже предпринимают
шаги для подготовки новых каналов продаж, изменения форм собственности и появления более совместимых и автономных
автомобилей», - прокомментировал Питер
Уолш, директор по стратегии Global BrandZ

МАРКЕТИНГ в Україні

№3 F 2017

№3 F 2017

технологическими экосистемами. Например, BMW и Ford работают с Amazon. Используя сервис Amazon’s Alex, водители
некоторых моделей BMW могут проводить
определенные проверки двигателя с помощью голосового управления даже из дома.
Форд планирует включить систему Sync
для ответа на голосовые команды от Echo
Amazon.
Основные автомобильные бренды также
экспериментируют с новыми решениями
для мобильных устройств, когда потребители хотят получить скорее доступ, чем собственность. Mercedes запустил сеть Airbnb,
которая позволяет арендовать Mercedes.
Audiтестирует арендную программу под
названием Audi on Demand. Желающие
выбирают модель Audi, которая соответствует случаю - шоппинг, обед или просто
желание поехать - и курьер доставляет и забирает автомобиль.
Ford приобрел шатл сервис под названием Chariot. В Амстердаме сервисные компании по продаже автомобилей собирают
людей на автомобилях Тесла.
Все это подготовка к главному сражению,
появлению по-настоящему беспилотных
автомобилей. Здесь конкурентный набор
расширился благодаря тому, что Alphabet,
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в Kantar Millward Brown. «Финансовое давление с целью достижения текущих продаж, а также инвестирования и прогнозирования будущего, ставит сильные бренды
в условия заметного давления и создает
пространство для новичков, таких как
Tesla, чтобы продвигаться вперед. Сильные
бренды не только помогут автомобильным
группам увеличить существующие доходы,
но и побудят потребителей к тому, к проявлению лояльности, поскольку сильные
бренды являются двигателями изменений».
Многие автомобильные бренды уже
внесли существенные инвестиции в
самоуправляемые автомобили и обладают
значительными возможностями, особенно
на уровнях «hands-off» или «foot-off driving»,
со связанными функциями, которые уже
доступны, включая технологию контроля
движения по полосе.
Они также добиваются успехов в совместимости. Как у BMW, так и у Nissan есть
договоренности об интеграции цифровых
технологических сервисов от платформы
Connected Vehicle Platform от Microsoft.
Toyota лицензировала патенты от Microsoft
для своих облачных вычислений Azure.
Многие автопроизводители также упорно трудятся в направлении интеграции с
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BrandZ Топ-10 самых ценных автомобилей 2017
Рейтинг
2017

Бренд

Оценка бренда
2017 ($M)

Оценка бренда
(изменения)

Рейтинг
2016

Место в глобальном
рейтинге

1

Toyota

28,660

-3%

1

30

2

BMW

24,559

-8%

2

35

3

Mercedes-Benz

23,513

+4%

3

40

4

Ford

13,065

0%

4

83

5

Honda

12,163

-8%

5

91

6

Nissan

11,341

-1%

6

100

7

Audi

9,393

-1%

7

-

8

Tesla

5,876

+32%

10

-

9

Land Rover

5,534

+17%

8

-

10

Porsche

5,141

+16%

9

-

Apple и Samsung вкладывают значительные
средства. Alphabet переименовал свое предприятие по производству самоуправляемых
автомобилей Waymo и проводитих серьезную проверку в Фениксе, штат Аризона, в то
время как Apple получила разрешение, позволяющее тестировать самоуправляемые
автомобили в Калифорнии, а Samsung одобрил запуск своих автомобилей на дорогах
общего пользования в Южной Корее. Однако тогда, когда самоуправляемые авто-

мобили выйдут на основной рынок, они
будут зависеть как от законодательства, так
и от способности самых умных технологических брендов мира сделать работу программного обеспечения безопасным.
Основные тенденции, отмеченные в исследовании BrandZ Toп-100 в этом году:
• Amazon на сегодня является одним из
пяти самых ценных брендов в мире. Он поднялся до №4 в Топ-100 после увеличения
стоимости бренда на 41% до 139,3 млрд до-
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незаменимыми. Потребители могут все
чаще реализовывать разные виды активностей: от покупки через интернетмагазины до просмотра телевизора под
эгидой одного бренда и нескольких
устройств., Кроме того, предложенное
удобство для потребителей позволяет
самым мощным брендам минимизировать риск переключения потребителей.
• Новые бренды все чаще рождаются глобально, что позволяет им быстро расти. Технологии позволяет компаниям
продвигать свои предложения по всему
миру с первого дня. Это способствует
созданию новой породы предпринимателя, который не ограничен географическими или отраслевыми границами,
которые традиционно ограничивали
скорость и масштабы роста.
• Традиционные нетехнические бренды
внедряют технологии для инноваций и
повышения привлекательности для потребителей. Например, быстрорастущий
Adidas представил 3D-печать для производства своей обуви, в то время как
фаст-фуд бренд Domino's Pizza предла-
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лларов. Розничный гигант продолжает
уделять особое внимание своей технологической экосистеме, заточенной на удовлетворение множества потребительских
потребностей, а также внедрение новых
услуг с поддержкой искусственного интеллекта, включая доставку продуктов и
личный помощник Alexa.
• Google, Apple и Microsoft сохраняют
первые три позиции, увеличив за последний год свою марку на + 7% до
245,6 млрд долл., + 3% до 234,7 млрд
долл. и + 18% до 143,2 млрд долл. соответственно, а Facebook - № 5, вырос
на 27% до $ 129,8 млрд.
• Сильные бренды продолжают превосходить своих конкурентов. По сравнению с ключевыми игроками, занимающимися исследованием брендов,
за последние 12 лет портфель брендов
BrandZ Top 100 вырос на 50% по сравнению с S&P 500 и в 3,5 раза по сравнению с индексом MSCI All Country
World.
• Потребительские
технологические экосистемы делают бренды
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гает клиентам трекер в режиме реального времени для отслеживания своего
заказа.
• BrandZ Top 100 становится моложе.
Средний возраст бренда составляет 67
лет, по сравнению с 84 годами в 2006
году, что отражает появление новых
технологических брендов и появление
бренда China.
• Бренды, которые дают понять, как они
улучшат жизнь потребителей, такие
как Huawei и Toyota, выросли в три раза
больше в среднем за последние 12 лет
(верхняя треть выросла + 170% по сравнению с нижней третью, которая составила +57 %).
• Отличная коммуникация дает преимущество бренду. Третья позиция по
самым сильным коммуникациям (включая McDonald's и L'Or'al Paris) выросла
на 196% по сравнению с 47% для нижней
трети - результат успешно усиленной
разницы, которую бренды построили.
Отчет и рейтинг BrandZ™ ТОП 100
наиболее дорогих мировых брендов, и

большое количество бренд инсайтов для
ключевых регионов мира и 14 секторов
рынка, доступны онлайн http://wppbaz.
com. Глобальный отчет, рейтинги, графики, статьи и многое другое также можно
найти в приложении BrandZ. Приложение
BrandZ можно скачать бесплатно для Apple
IOS и Android устройств с www.brandz.com/
mobile или ищите BrandZ в соответствующих магазинах приложений ITunes или
Google Play.
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Женский брендинг: как женщины
воспринимают самих себя?

Мы часто встречаем термин «женские
бренды». Но редко – женский брендинг.
Что же такое женский брендинг?
Словами «женский брендинг» можно
описать маркетинговые феномены двух видов:
1. То, как используют особенности
женского взгляда на себя и на мир достаточно универсальные бренды с самых разных,
не чисто женских рынков (продукты питания, фармацевтика, телеком-услуги…)
2. То, как с этими особенностями работают бренды, для которых женщины –
единственная / основополагающая аудитория, для которой эти бренды и создаются
(парфюмерия, одежда, косметика…)
Важное отличие брендов второй группы
от брендов первой группы состоит в том,
что бренды второй группы создаются вокруг женщины / вокруг того, как она чувствует, воспринимает, желает. Бренды первой группы учитывают «аромат женщины»,
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но не имеют к нему фатальной привязанности.
Но, несмотря на различия между брендами первой и второй группы, на наш взгляд,
можно говорить о женском брендинге как
относительно целостном феномене. В его
основе лежит как раз тот самый женский
взгляд на мир, и, с другой стороны, важные
отличия женщины от мужчины.

Для чего же нужны женские
бренды? Что женский брендинг должен давать самой
женщине?
На наш взгляд, ответ на данный вопрос
следует сформулировать таким образом:
женские бренды должны помогать женщинам чувствовать себя женщинами.
В этом предложении слово «женщина»
используется целых три раза, но на данном
этапе без этого никак. Потому что бренд
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может быть воспринят женщиной как ее
родной, женский бренд, если в нем явно
или подспудно будет присутствовать противопоставление мужчине. Или если бренд
будет, наоборот, направлять, привлекать
мужчину к женщине.
В свое время мне довелось участвовать в
разработке нового бренда женских колгот.
В Украине тогда полностью доминировали
итальянские бренды колгот. Создание украинского бренда с именем на кириллице, на
первый взгляд, казалось точно ошибочным
решением
Если бы не одно но: в ходе исследования
мы увидели, что женщине хочется видеть в
бренде колгот проявление своей женской
натуры, продолжение себя. Мы увидели,
что колготы помогают женщине… открыть
свою женственность
Несколько цитат участниц фокус-групп:
«как бабочка выпархиваешь из брюк»;
«колготки раскрывают тебя саму, твою
сущность... Всю зиму ты утепляешься, а
весной распускаешься, как почки… хочется
летать»
«когда ты в брюках, внимание мужчин
одно, а когда в юбке и колготах – совсем
другое»
«в брюках как товарищ, в колготах –
уже женщина»
«чувствую себя женственнее… женщина
в брюках и колготах – два разных человека»
«весной, когда открываешь свои ноги, это
эффект неожиданности. О, давно не видели
твои ноги – какая прелесть!»
Слова «в брюках как товарищ, в колготах
– уже женщина» стали для нас тогда ключом к поиску позиционирования бренда.
Мы озадачились вопросом: «В чем именно,
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по мнению женщины, она точно лучше,
точно сильнее мужчины?»
И такая черта была найдена – Интуиция! Та самая женская интуиция! Вы когдалибо слышали слова «мужская интуиция»?
Про бизнес-интуицию слышали. А про
мужскую?
Так появилось позиционирование бренда и его имя «Интуиция». А за ним и совершенно женский слоган «Ты всегда права!» В слогане – подыгрывание женскому
взгляду на себя: «Конечно, я всегда права!
Как и моя интуиция, которая меня никогда
не подводит»
Итак, женщине важно открыть свою
женственность. Чувствовать себя собой…
Чувствовать себя весенней, красивой, легкой, желанной… Женские бренды должны
давать ей эти чувства.
Еще одна важная грань женского самовосприятия. Не риторический вопрос:
«Кому хочет нравиться женщина?» Если
мужчины про себя ответили: «Конечно,
мужчинам», то они заблуждаются. Женщине самое главное – нравиться самой
себе. Потому что, если женщина нравится
сама себе, то, по ее глубокому убеждению,
мужчины от нее точно никуда не денутся.
Для того, чтобы сформировать бренду
женский имидж, часто используются те
визуальные образы / визуальные образы
тех предметов, животных, растений, с
которыми женщина больше всего себя ассоциирует
Очень красивый и стратегически
выверенный образ использует в своем продвижении бренд Cartier. Гепард Cartier – это
демонстрация тех черт характера, которые
женщина считает своей принадлежностью:
красота, грациозность, умение подчинять
себе других…
Когда Следопыт провел исследование
по изучению женского самовосприятия,
мы выявили несколько интересных тенденций
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«каждая женщина - актриса, чувствует
она это или нет…приходиться играть и на
работе, чтобы находить контакт с людьми, и в семье»
“я по життю актор...жінка і має бути
артисткою...десь змовчати чоловікові, а
десь потім згадати...зробити так, як хоче
чоловік, але обов’язково додати щось своє”
“жінка має бути артисткою, грати різні
ролі...щось не побачити, щось не сказати...
це допомагає і на роботі, і в сім’ї”
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«замужняя женщина всегда актриса –
это и умение подстраиваться под родственников мужа, умение идти на уступки…на
работе тоже…там есть и начальники и
подчиненные»
«…нужно быть артисткой…во время
ссоры согласиться с мужем, чтобы погасить конфликт, но потом сделать посвоему…быть артисткой в семье – это
умение сгладить острые углы, быть и для
мужа хорошей, где-то похвалить его, и
оставаться при своих интересах, делать все
по-своему»

КОМУНІКАЦІЇ: РЕКЛАМА, PR

Достаточно часто женщина чувствует
себя актрисой. Вчитываясь в прямую речь
женщин, понимаешь, насколько это важно, особенно для семейных женщин:

Самый популярный образ, с помощью которого женщины описывают самих себя, - это образ кошки. В этом образе
объединены
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С одной стороны женственность, умение
быть любящей, ласковой, нежной, преданной, а с другой - определенная независимость от семьи, умение преодолевать трудности, целеустремленность, напористость
в достижении целей, умение постоять за
себя, не дать себя в обиду.
«Я кошка. Она стойкая, всегда падает
на четыре лапы, плюет на невзгоды и идет
вперед, она всегда добивается своего, она
приспосабливается…умение лавировать по
жизни…потом кошка достаточно предана
и нежна»
«Кішка – маю кігті, але м’яка, вірна,
любляча»
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“кішка – м’яка, але і різка, коли доведуть, вмію захищатись”
«Я кошка – женственная, пластичная,
относительно независимая, гуляет сама
по себе, то есть должна быть неполная посвященность семье, должно быть что-то
твое личное: время на общение с подругами,
какой-то свой уголок в душе, свой мир, где
можно по-другому себя почувствовать,
реализовать, где ты принадлежишь сама
себе…»
Еще один интересный образ – яркий
и одновременно контрастный. Это образ
огня, образ Солнца:
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“Я вогонь – я горю в житті, можу запалити і повести за собою, можу зігріти, але
можу і обпекти”
Ну и куда без образа розы – одного из
любимых женских цветов:
“я троянда – прекрасна і колюча, поєднання протиріч, можу надихати, а можу
зробити боляче”

«От любви до ненависти – один шаг» это также о женщинах. По своей внутренней контрастности, противоречивости,
страстности женщины сильно отличаются
от мужчин. И многие бренды умело используют эти отличия в своем продвижении.
Женские привычки и женские мечты
– еще одна обширная тема, по мотивам
которой можно и создавать конкретные
продукты, и масштабные рекламные кампании
Вопрос на засыпку: «Мужчины верят в
чудеса?» Наверное, кто-то и верит. Но вера
в чудеса – значимо более женская черта,
чем мужская. Поэтому, когда бренд говорит о вере чудеса, он точно хочет быть
интересным для женской аудитории

КОМУНІКАЦІЇ: РЕКЛАМА, PR

«Я солнце – яркое, ласковое, теплое, если
солнце зашло, все меркнет, так и если меня
нет, там где я должна быть, там плохо…»

По этому пути пошел бренд Splat, создавший зубную пасту Magnolia – для тех,
кто верит в чудеса. А также пасту Dream –
для тех, кто мечтает о счастье. Ну и, наконец, зубную пасту Love – для тех, кто любит.
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МОЗГИ НА ПРОДАЖУ.
КАК СТИМУЛИРОВАТЬ
ИТ-РАЗРАБОТЧИКОВ РАБОТАТЬ НА
УКРАИНСКИЕ КОМПАНИИ?
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АЛЕКСАНДРА СТЕЛЬМАХОВА
a.stelmakhova@gmail.com

Логично предположить, что успех
разработчика во многом зависит от
качества полученного им образования. Согласно исследованию The
Times HigherEducation World University
Rankings 2016-2017 среди университетов, преподающих IT и Computer Science
в широком смысле этого слова большинство топовых учебных заведений,
преподающих IT-дисциплины (не путаем с общим рейтингом), сосредоточены
в Великобритании и США.
Первую строчку занимает University
of Oxford (Великобритания). Год обучения в Оксфорде вместе с проживанием и материальным обеспечением
обойдется в сумму порядка 38 000 долларов США. Вторую строчку занимает

California Institute of Technology (США),
на третьем месте - Stanford University
(США), на четвертом - University of
Cambridge (Великобритания), на пятом
- Massachusetts Institute of Technology
(США).
В целом из первой сотни высших
учебных заведений, преподающих IT
дисциплины, 12 находятся в Великобритании, 41 в США, 8 в Германии, по
5 в Нидерландах и в Швейцарии, 4 – в
Канаде, 3 – в Гонконге, 3 – в Корее, по
2 ведущих университета в Китае, Японии, Сингапуре.
С развитием Интернета, мобильных
технологий, прихода смартфонов и
планшетов профессия программиста
становится все более востребованной
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представлен «большими» компаниями-работодателями: Epam, Softserve,
Luxoft, GlobalLogic, Ciklum. Эти и другие компании в Украине ежегодно суммарно экспортируют ИТ-услуг на сумму
не менее 2,5 млрд. долл, по объему это
3-е место в рейтинге экспорта страны.
Что дальше? Наиболее стремительно
развивающиеся области и тренды будущих лет – это создание мобильного
контента и приложений, технологии
дополненной реальности, облачное
программное обеспечение для бизнеса
– SaaS версии, которые действуют по
подписке.
Во всем мире спрос на программистов разных специализаций будет только
расти. Соответственно, тренд увеличения заработной платы не только за счет
инфляции, а больше за счет ажиотажа
на профессию сохранится. Ближайшие
20-25 лет эта специализация в Украине
будет гарантированно востребована на
рынке.
Но намерение строить независимую
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– в некоторых странах, таких как Россия и Украина, еще 10-11 лет назад минимальная зарплата программиста составляла порядка 400 долларов США, а
сегодня эта цифра увеличилась вдвое, а
на топовых позициях доходит до 30004000 долларов США в месяц.
Статистика свидетельствует о том,
что наиболее дешевые разработчики
программного обеспечения проживают
в Китае, Индии, Украине или России.
В пересчете на доллары на линейных
должностях их зарплата не превышает
1000 долларов США в месяц, при внушительном опыте в 8 лет и загрузке 40
часов в неделю. Наиболее дорогие разработчики ПО в США – они получают
от 7 700 долларов США в месяц при 42
часовой рабочей неделе на линейных
должностях. За 10 лет заработная плата
разработчика программного обеспечения выросла в США примерно на 3000
долларов США. Что для Украины всё
еще недостижимо.
В Украине рынок ИТ качественно
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дарством сможет увеличить вклад ИТотрасли в ВВП страны с 2% до 4-5% и
снизить риск потери этого сегмента
специалистов, который является очень
привлекательным для иностранных
компаний с точки зрения релокации в
другие страны. Для украинских университетов в будущем также это возможность предложить новое качественное
образование для желающих, пригласив на обучение в Вузы тех, кто сейчас
уделяет внимание самообучению или
посещению частных занятий и школ в
стране.
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экономику на основе ИТ-отрасли, которая зависит от зарубежных заказчиков
и состояния рынка других стран, чуть
менее, чем полностью – опрометчиво.
Все что сейчас производится — это то
самое сырье, людской ресурс, который
при повторном кризисе упадет в цене
быстро. Пока страна не производит
продукты, которые будут предоставлять
миру украинские компании, не сможет
работать на внутренний рынок, в т.ч.
для развития услуг государственного
сектора (в т.ч. образование, медицина)
— отрасль будет оставаться сырьевой и
зависимой. Так, взаимодействие с госу-

Справка:
Александра Стельмахова – ТОП-менеджер, маркетинг-директор, эксперт в области маркетинга (направление E-commerce, FMCG, Food retail, HoReCa), член Ассоциации маркетинга в Украине и международной профессиональной ассоциации Wapor. Суммарный опыт
работы в маркетинге и смежных проектах - более 10 лет. Среди успешных кейсов решения для:
CoffeeLife, Fotomag, Poster POS, Starlight Entertainment, общественных организаций и юридических компаний.

№3 F 2017

МАРКЕТИНГ в Україні

31

ГЕЙМІФІКАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ
формування ЛОЯЛЬНИХ КЛІЄНТІВ
ТА ПЕРСОНАЛу

Маркетинг для сфери освіти

Катерина Квахненко, Ірина Златова
Одеський національний політехнічний університет
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У даній статті представлено пояснення можливостей використовування гейміфікації як засобу комунікацій зі споживачем, а також створення плідного мікроклімату в колективі. Також будуть представлені результати досліджень з експерименту
проведеного в Одеському національному політехнічному університеті.
Ключові слова: маркетинг, гейміфікація, лояльність, споживачі.
This article presents an explanation of possibilities of using gamification as a means of
communication with customers, and creating fruitful microclimate in the team. There will
also be the results of experimental studies conducted at the Odessa National Polytechnic
University.
Keywords: marketing, gamification, loyalty consumers.
Процес реалізації ігрових стратегій в
бізнесі називається гейміфікація (ігрофікіція). Методики гейміфікації стали активно
використовуватися на Заході відносно недавно. В Україні ж і сьогодні не так багато
прикладів успішних рекламних кампаній,
які б якісно залучали користувачів, а, крім
цього, приносили б і якийсь відчутний профіт. А між тим, справжня гра з клієнтом - це
завжди захоплююче і це завжди емоції. [1]
Основною проблемою є те, що мало людей розуміють що саме є гейміфікацією. А
ще менше можуть вправно оперувати таким інструментом на практиці. Адже, ця
технологія лише починає розвиватися в
Україні та повинно пройти багато часу, аби
вона набула розповсюдження. А даремно,
адже перед маркетологами та керівниками
відкривається справжня можливість зробити своїх клієнтів лояльними, повідомити
потенційних споживачів про свою фірму, а
головне зацікавити їх, а також зробити пер-

сонал націленим на зростання кваліфікації
і т.ін.
Також другою проблемою може бути те,
що люди відносяться до гейміфікацї як до
дитячих забавок, і не вважають цей інструмент гідним професіоналів. Нажаль, таке
відношення тяжко викоренити зі свідомості маркетологів та керівників та працівників. Особливо небезпечне таке відношення
саме серед працівників, адже маркетолог
зможе знайти інші щляхи створення лояльних клієнтів, керівник зможе організувати
роботу персоналу, буденно, але організувати. А от якщо працівники так відносяться,
то ніякої роботи не буде, отже керівник не
отримає результатів від використання ігрофікації.
Гейміфікація-це використання ігрових
прийомів у неігрових процесах. У корпоративному середовищі вона існує вже дуже
давно. Змагання заводських ділянок за
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найвищу продуктивність праці, перехідний
прапор, значки відзнаки, почесні звання всі ці інструменти, активно використовувалися в СРСР, теж свого роду гейміфікація.
[1]

Як діють ігри на мозок людини?
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«Почуття задоволеності, успіху і перемоги, випробувані людиною під час гри, є
причиною зростання кількості вироблюваних ендорфінів, завдяки чому самопочуття
гравця помітно поліпшується».
Як правило, підвищення рівня ендорфінів асоціюється з моментами ейфорії або ж
інтенсивними фізичними навантаженнями. Якщо ви активно займаєтеся спортом,
то добре знаєте, що таке викид ендорфінів,
супроводжуваний приємними хвилями,
прокочується по тілу після хорошого тренування.
Насправді збільшення вироблення цієї
хімічної речовини є відповідною реакцією
на вплив безлічі зовнішніх факторів: стрес,
біль, сильне емоційне потрясіння і т. Д. Наприклад, ендорфіни приглушують відчуття
болю і забезпечують швидкий фізіологіч-
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Кожен, хто коли-небудь грав у відеоігри
або спостерігав за ігровим процесом з боку,
може підтвердити, що занурюючись у віртуальну реальність, людина відчуває величезну кількість позитивних емоцій.
Справа в тому, що в цей час в організмі гравця різко підвищуються рівні гормонів ендорфіну і дофаміну. Як наслідок,
поліпшується його психофізіологічний
статус, підвищується настрій і притупляється відчуття втоми. Розглянемо вплив
комп'ютерних ігор на здоров'я людини
більш детально.

Ендорфіни (причина, по
якій людина упереджений
до ігор)

33

Маркетинг для сфери освіти
34

ний вихід зі стресу, тобто відсутність подальших порушень і захворювань.

2. Дофамін (основний стимул)
Дослідження професора поведінкової
неврології Коннектикутського університету Джона Саламона (John Salamone) показали, що роль дофаміну в організмі людини
дуже багатогранна. Цей гормон - важлива
складова «системи заохочення» головного
мозку: він не тільки викликає почуття задоволення, але і безпосередньо впливає на
процеси мотивації та навчання.
Відповідно до теорії Саламона, при відсутності дофаміну потреба в насолоді просто випаровується, оскільки людина не достатньо для цього мотивований.
Професор перевірив правдивість своєї
гіпотези на лабораторних щурах і виявив,

що група гризунів з низьким рівнем дофаміну віддавала перевагу меншій порції, що
знаходилася неподалік, тоді як група щурів
з високим рівнем гормону в крові завжди
прагнула отримати велику порцію їжі, незважаючи на те, що для цього їм потрібно
було подолати невелику перешкоду.
Енні Кужевскі (Annie Kuszewski), експерт в галузі когнітивної психології, стверджує, що «мотивація - це найбільш важливий фактор в процесі навчання і зміни
поведінки людини», і дофамін грає роль
відмінного стимулятора в процесі її формування.
Тепер, знаючи про те, які біологічні процеси виникають в організмі людини під час
гри, необхідно досліджувати другу, не менш
цікаву сторону медалі - вплив комп'ютерних
ігор на мозок. Що приводить нас в захват?
З якої причини ми годинами просиджує перед екранами комп'ютерів, ігноруючи всіх і
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соціальні елементи. Граючи з реальними
людьми, що знаходяться в різних куточках
планети, людина отримує чудову можливість позмагатися, розширити своє коло
спілкування (незважаючи на те, що ми говоримо про віртуальну реальність) і отримати унікальний в своєму роді досвід взаємодії.
4. «Серйозне веселощі» (збудження, концентрація, релаксація). Належать до даної
категорії гри передбачають реальну винагороду.
Як видно з вищесказаного, використання гри в маркетингу допоможе налагодити
контакт зі споживачем і викликати тільки
позитивні емоції.
Найбільш сильним поштовхом для популяризації прийомів гейміфікації було виникнення геолокаційні соціальної мережі
Foursquare, що дозволяє користувачам відзначати на карті цікаві місця ( «Чекин»),
отримуючи в нагороду різні бейджи, статуси і гри FarmVille, розробленої компанією
Zynga для Facebook.
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все навколо? Що не дає нам відірватися від
гри, змушуючи проходити рівень за рівнем?
Ніколь Лаззаро (Nicole Lazzaro), засновник і виконавчий директор компанії
XEODesign, експерт індустрії відеоігор,
провела масштабне дослідження того, як
ігри впливають на мозок, і психології гравців, що базується на вивченні виразів їхніх
облич і реакцій безпосередньо під час гри.
Результати кількох спостережень дозволили Лаззаро виділити 4 види «веселощів»,
які може відчувати гравець.
1. «Важке веселощі» (виклик, фрустрація, полегшення). Щоб людина могла отримати насолоду, гра повинна бути складною.
У найсильніші моменти ейфорії гравець, як
правило, надзвичайно напружений.
2. «Легке веселощі» (цікавість, здивування, несподіванка). До даної категорії відносяться прості ігри, що дозволяють гравцеві
без особливих зусиль отримати бажаний
результат і заряд позитивних емоцій.
3. «Загальна веселощі» (розвага, захват,
конкуренції). Йдеться про ігри, що містять
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Зміни в успішності з предмету «Ділове спілкування»
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Прізвище

36

Модуль 1 (до проведення
експерименту)

Модуль 2 (після проведення)

Білаш Александр

40

43

Мельник Григорій

34

48

Буратинська Вікторія

30

36

Маковецька Ліана

45

45

Садовнікова Юлія

35

44

Хохрин Олександр

30

33

Колісниченко Юлія

38

45

Шишкіна Валентина

40

45

Доступність згаданих сервісів, в основі яких лежать головні принципи всіх відеоігор (виклик, мотивація і винагорода),
допомогли гейміфікації вийти за межі індустрії комп'ютерних ігор і вкоренитися в
свідомості активних інтернет-користувачів
як новий тренд, активно використовується
в інформаційних технологіях.
Гейб Ціхерманн (Gabe Zichermann), генеральний директор компанії Gamification
Co, вважає, що успіх Foursquare і FarmVille
став відмінним майданчиком для подальшого розвитку гейміфікації:
«Сьогодні люди прагнуть отримати більше морального задоволення від будь-якого
отриманого ними досвіду, ніж будь-коли
раніше. Молоде покоління залежно від ігор
набагато сильніше, ніж попередні покоління, і про це потрібно пам'ятати ».[2]
Перетворення маркетингових комунікацій в гру дозволяє викликати в цільової аудиторії більший відгук і утримати її активну
увагу на вашу пропозицію.
У гейміфікації виділяють 4 базові принципи:
1. Мотивація до взаємодії. Щоб клієнт
включився в гру, необхідно запропонувати йому якийсь приз (він не обов'язково
повинен бути матеріальним або дорогим,

але він зобов'язаний бути цінним в очах ваших споживачів). Іноді для людини є цінним вже сам факт перемоги ( «Я кращий»),
іноді людина може включитися в гру, щоб
підкреслити приналежність до певної соціальної групи - подібних психологічних
мотивацій може бути багато, щоб вибрати
правильну, відштовхуйтесь від особливостей своєї цільової аудиторії. Чим точніше
буде потрапляння, тим більша мотивація.
2. Несподівані заохочення. Ніщо так не
радує, як прийнятому сюрприз. Несподіваний бонус, невелике заохочення, визнання
дрібних досягнень - все це мотивує учасника продовжити гру. Так, в комп'ютерних
іграх існують приховані нагороди. Дізнатися про них можна тільки виконавши певну дію. Іноді, на те, яка саме дія необхідно
виконати натякає невелика підказка. Це
вбиває відразу двох зайців: підвищує задоволення від процесу і стимулює цікавість
гравця. Багато зроблять все можливе, щоб
виявити всі приховані нагороди.
3. Статус. Люди - соціальні тварини.
Прагнення підкреслити своє високе положення в ієрархії закладено в нас природою. Якщо закласти в гру можливість
змагання (нехай навіть не явну), то люди
будуть прагнути піднятися вище по ігровій
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соналу, при якому співробітники радіють за
свою компанію, викладаються і намагаються працювати якомога краще.
Однак, існує ризик, що співробітники
знаходяться внизу гри втратять інтерес,
піддадуться глузуванням з боку колег. Є
також ризик в тому, що працівники сприймуть правила гри занадто серйозно і будуть
намагатися помститися своїм конкурентам. Так само можуть бути неактивні учасники, які відмовляться включатися в гру.
Для того, щоб уникнути цього, необхідно
найняти професіонала, який буде знайомий з особливостями колективу і матиме
можливість давати додаткові завдання для
неактивних співробітників, щоб мотивувати їх.
Значить, не все так погано: чим більше
накопичується практичних знань і досвіду
по використанню даного інструменту, тим
більша ймовірність підготуватися до «напруженим ділянкам» і обійти слабкі сторо-
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ієрархії. Якщо ж дати можливість гравцеві
демонструвати свої успіхи іншим і собі, то
це підштовхне його ще більше. Дозвольте гравцям дізнатися про успіхи інших не
тільки в кінці змагання, а й в процесі гри.
Це збільшить їх мотивацію. Підкреслення
статусу благотворно впливає на внутрішній
образ людини. Досягнення висот (нехай і
ігрових) покращує самооцінку, а значить,
викликає удовольстівіе. Позитивні емоції в
цьому випадку поширюються і на рекламований об'єкт.
4. Винагороди. Для прикладу можна глянути на комп'ютерні ігри: кожен рівень,
кожне виконане завдання заохочується.
Звичайно, нагорода тим більше, чим складніше виконаний квест, але саме така система дрібних заохочень змушує гравця отримувати більше задоволення від гри.[3]
Завдяки зв'язку бізнес-цілей і ігрових
цілей, використання ігрових механік, досягається високий рівень залученості пер-
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ни. Отже, при складанні плану ігор в бізнесі, необхідно врахувати відносини в колективі і передбачити, що може статися в разі
конфлікту.
У бізнес-процесі як і в навчальному результат залежить від самих працівників
(студентів / учнів), від їх взаємодії між собою і якості виконання роботи. Для бізнесу
результатом є виконана робота і прибуток,
а для навчання одне з перших місць в рейтингу груп / класів. Отже, щоб зрозуміти дієвість гейміфікації, необхідно провести перетворення навчального процесу в ігровій.
Експеримент тривав 3 тижні (14.11.1605.12.16). Загальною темою гейміфікація
було вибрано твір А.Дюма "Три мушкетери", так як в ході бесіди з'ясувалося, що
більшість знайомі з даними твором. Протягом 3-х тижнів учасники будуть виконувати
різні завдання, які допоможуть поліпшити
навчальні показники і отримувати за це
окуляри, які ми позначимо "екю".
Завдання були тісно пов’язанні з навчанням, адже основною метою цього експерименту було обрано підвищення рівня
знань та бажання навчатися самостійно.
В експерименті брали участь 8 учасників. По закінченню експерименту, були
отримані дані про зміни в успішності в 3-х
предметах. У даній статті наведемо один з
таких результатів.
Як можна побачити, успішність зросла
в більшості студентів. Маючи перші практичні результати, можна заявити, що гейміфікація не даремно витрачений час, а методика, що показує зміни.
Висновок. Проаналізувавши теорію і
практику, можна сказати, що процес гейміфікації, при правильному і раціональному
використанні, може принести користь як у
залученні споживача, так і в процесах всередині підприємства.
При цьому гейміфікація всередині підприємства може бути спрямована не тільки на поліпшення роботи персоналу, а й на

встановлення хороших відносин всередині
колективу. Під час експерименту, проведеного в студентській групі, учасники згуртувалися, надавали допомогу один одному, підтримку. Це сприяло появі здорових
відносин в групі. Хлопці перестали боятися зробити помилку у відповіді, адже зник
страх бути осміяним. У робочому колективі дружні стосунки важливі так само, як
і для навчальних відносин. Адже, як можна працювати з людьми, яких зневажаєш
або яким не віриш? При таких відносинах
якість роботи може значно погіршитися,
тому що замість складання звіту про продажі, ми пишемо донос на бухгалтера.
Компанії, що використовуються технології гейміфікації, орієнтуються на майбутнє, так як можна припустити, що незабаром більшість систем управління персоналом, забезпечення лояльності клієнтів і
т.д., будуть включати в себе елементи гейміфікації.
Що ж стосується гейміфікації в маркетингу, то цей інструмент залучення споживачів відкриває для маркетолога справжнє
поле для творчості. Адже куди ймовірніше,
що потенційний клієнт запам'ятає щось
незвичайне, що мотивувало його вчиняти
будь-які дії, ніж простий рекламний ролик
з набридливої пісенькою.

Джерела:
1. Авдеев В.В. Управление персоналом:
технология формирования команды. - М.:
Финансы и статистика, 2004. - 543 с.
2. Електронний ресурс: http://lpgenerator.
ru/blog/2014/03/03/vliyanie-igr-na-rabotumozga-kak-ispolzovat-gejmifikaciyu-v-borbes-prokrastinaciej/
3. Електронний ресурс: http://zgbrand.ru/statiy/marketing/gejmifikaciya_v_
marketinge/
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Вітаємо з ювілеєм!

«Менеджер з маркетингових досліджень»
Сертифікаційні Центри організовані на
базі кафедри маркетингу Одеського Національного Політехнічного Університету –
завідуючий кафедрою професор Михайло
Окландер, та НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» - завідуючий кафедрою професор
Сергій Солнцев.
Протягом 10-ти років сертифікацію в
двох Сертифікаційних Центрах пройшли
275 студентів. Кваліфікаційні вимоги вперше були прийняті на конференції «Маркетинг в Україні» в 2002 році та постійно
оновлюються. Основні зміни обговорюються та приймаються на конференції.
26-27 травня 2016 року на ІІ Міжнародній науково-практичній конференції
«Маркетинг і цифрові технології», яка традиційно проходить у в Одеському Національному Політехнічному Університеті,
кафедра маркетингу цього вузу отримала
доручення розробити професійні стандарти зі спеціалізації «Цифровий маркетинг».
Конференцію привітав Президент Європейської Конфедерації Маркетингу Ендрю
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Харвей. Основними тематичними напрямками дискусії стали: специфіка цифрового
маркетингу в секторах економіки; маркетингові дослідження на основі цифрових
технологій; маркетингові комунікації та
цифрові технології; маркетинг-освіта в
умовах інформатизації суспільства. 30 листопада 2016-го року професійні стандарти
з цифрового маркетингу були представлені
та прийняті на 16-тій міжнародній конференції «Маркетинг в Україні». У 2017 році
два студенти Одеського Національного Політехнічного Університету успішно склали
іспити з цифрового маркетингу та отримали Кваліфікацію ««Менеджер з цифрового
маркетингу».
Членами Екзаменаційної комісії для
прийняття Кваліфікаційних іспитів є керівники та співробітники провідних компаній України.
Співпраця кафедр з Сертифікаційними
центрами надає змогу постійно оновлювати навчальні програми, формувати сучасний зміст навчання, який відповідає вимогам ринку праці.
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В результаті такої співпраці компанії
України мають можливість прийняти на
роботу висококваліфікованих фахівців,
студенти - знайти своє перше робоче міс-
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це за фахом, а кафедри - збільшити обсяги
прийому на навчання, адже метою тих, хто
йде навчатися, є отримання фаху та можливості мати достойну роботу та оплату праці
в майбутньому

Кваліфікаційні іспити на базі Сертифікаційного
Центру Одеського Національного Політехнічного
Університету
15 червня 2017-го року Українська Асоціація Маркетингу провела десяту ювілейну сертифікацію маркетологів Одеського
Національного Політехнічного Університету. Десятий рік поспіль Одеський сертифікаційний центр при ОНПУ випускає
сертифікованих спеціалістів з управління
маркетинговими дослідженнями. А в цьому році сертифікаційний іспит був проведений не лише за програмою «Менеджер з
маркетингових досліджень», а й, вперше, за
напрямом «Менеджер з цифрового маркетингу». Іспит приймала екзаменаційна комісія Української Асоціації Маркетингу на
чолі з Іриною Лилик – генеральним директором Української Асоціації Маркетингу,
головним редактором журналу «Маркетинг
в Україні». У складі комісії були:

- керівник відділу маркетингу компанії
«Фортуна Груп ЛТД» (представництво
компанії «Хонда» в Україні) - Юлія Губарева,
- керівник відділу маркетингу ТОВ «Шабо»
- Ольга Купліванчук,
- керівник департаменту маркетингу ТОВ
«Ледекс» - Вікторія Неткова,
- керівник відділу маркетингу ТОВ «Белес
Україна» - Іван Златов
Сертифікаційний іспит відбувся за новими галузевими стандартами, які було
прийнято на 16-й науково-практичній конференції «Маркетинг в Україні».
Дослідницькі проекти були представлені
за актуальними темами: перспективи розвитку туризму в Одеському регіоні; потенціал «зеленого» та екстремального туризму
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А головне – знання та практичні навички
сертифікованих спеціалістів дозволили їм
отримати запрошення від членів комісії на
посади маркетологів-аналітиків та інтернет-маркетологів.
Сертифікація, як незалежна експертиза
професійної спільноти маркетологів України, засвідчила високу якість підготовки
маркетологів Одеського Національного
Політехнічного Університету.
Українська Асоціація Маркетингу дякує
провідним викладачам кафедри маркетингу ОНПУ: професору Михайлу Окландеру,
д.е.н Оксані Яшкіній, к.е.н Ірині Златовій
за високий професіоналізм у підготовці фахівців з маркетингу!
Робота над впровадженням професійних стандартів: сучасний етап в Україні.
РЕКОМЕНДАЦІЇ Семінару «Нові методологічні підходи до розроблення професійних, освітніх стандартів та стандартів
оцінювання, що базуються на компетентностях»
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в Україні; дослідження нового продукту в
E-Commerce; дослідження сфери освітніх
послуг; сприйняття споживачами нових
продуктів, психоемоційне сприйняття реклами; дослідження ефективних каналів
просування продукції та ін.
Захист дослідницьких проектів носив
дискусійний характер. Члени комісії ретельно оцінювали кожну роботу та задавали
досить складні запитання, на які учасники
іспиту намагалися дати повну та обґрунтовану відповідь.
Члени комісії відзначили високий рівень підготовки сертифікованих спеціалістів а також важливість та необхідність
проведення сертифікаційного іспиту в сучасних умовах. Сертифікація за професійними стандартами дозволяє ВУЗам своєчасно реагувати на швидкозмінні процеси,
які зараз відбуваються в галузях маркетингових досліджень та цифрових технологій.
Також важливо, що сертифікований спеціаліст має певні переваги на ринку праці.
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Кваліфікаційні іспити на базі Сертифікаційного
центру НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»:
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17 червня 2017-го року на кафедрі промислового маркетингу НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» відбулася довгоочікувана
видатна подія: захист кваліфікаційних робіт для здобуття кваліфікації «Менеджер з
маркетингових досліджень», яка підтверджується відповідними сертифікатами
Української Асоціації Маркетингу.
Ювілейний екзамен (10 років Сертифікаційній програмі) відбувся вже за новими
стандартами, що були затверджені УАМ в
листопаді 2016-го року, та включають знання та навички з цифрових технологій досліджень, веб-аналітики, синдикативних
ринкових досліджень та нових галузевих
стандартів з проведення онлайн досліджень.
Екзаменаційна комісія була представле-

на авторитетними професійними експертами: генеральний Директор УАМ Лилик Ірина
Вікторівна, генеральний директор Агентства
Індустріального Маркетингу Юрій Щирін
та керівник відділу маркетингу АІМ Оксана
Філонова, заступник генерального директора з розвитку бізнесу, засновник компанії
Inlimited Олена Обухова, начальник відділу
досліджень ринків хімічної промисловості та
фармацевтичної сировини ДП «Держзовнішінформ» Наталія Коросташивець.
Серед представлених до розгляду робіт
комісією були відзначені такі актуальні та
сучасні теми, як розвиток E-Commerce в
Україні, проблеми та перспективи автоматизації маркетингу, впровадження в
практику вітчизняних В2В підприємств
Customer Experience Management, процесу
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лідогенерації, управління воронкою продажів та формування комунікаційних стратегій з урахуванням ступенів впливу контактних осіб на прийняття рішення на В2В
ринку, сучасні техніки формування оптимального асортименту, оптимізації контенту, залучення мобільного маркетингу тощо.
Керівник Сертифікаційного центру УАМ
в м. Києві, завідувач кафедри промислового
маркетингу НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» професор Сергій Олексійович Солнцев
висловив подяку вельмишановним членам
комісії за складну, кропітку багатогодинну
працю. З кожною кваліфікаційною роботою комісія дуже ретельно працювала, кожен претендент отримав велику кількість
складних запитань, що потребували демонстрації ґрунтовних теоретичних знань та
високої обізнаності в практичних аспектах
досліджуваної проблеми. Подекуди обговорення роботи навіть переходили в професійні дискусії! Вважаємо, що отриманий

в процесі захисту досвід, стане ще одним
кроком наших студентів до професійного
успіху!
Ірина Вікторівна Лилик привітала всіх,
хто отримав Кваліфікаційний Сертифікат
УАМ, підкреслила, що кожна робота відповідає високому рівню кваліфікаційних вимог, побажала студентам й надалі вчитися,
розширювати свої маркетингові компетенції, і не забувати про те, що робота в бізнесі,
перш за все, повинна продаватися та продавати, і саме цим визначається її якість.
Юрій Щирін поділився зі студентами
своїм багаторічним досвідом пошуку та
впровадження інноваційних управлінських
рішень в діяльність Агентства Індустріального Маркетингу, підкреслив необхідність
розвитку глобального мислення для досягнення успіху в сучасному бізнесі, майбутнього почуття ринку та маркетингової
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Олена Обухова, розповіла, що компанія Inlimited займається обробкою інформації на основі BigData з використанням
технологій останнього покоління Кембриджського Університету, підтвердила, що
складні продукти та нові технологій перш
за все потребують сильних кваліфікованих
спеціалістів, маркетологів, які зможуть не
тільки представити продукт на ринку, але
й допомагати формувати попит на нього в
Україні та за кордоном.
Оксана Філонова підкреслила, що «…
сьогодні на ринку праці існує дійсно значна кадрова проблема, дуже складно знайти грамотного аналітика та грамотного
спеціаліста з маркетингових досліджень,
фахівця, який може отримати необхідну
інформацію та ефективно використовувати
її в прийнятті управлінських рішень. Тому,
звісно, ми сподіваємося побачити вас серед
наших співробітників!». Оксана побажала
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інтуїції, яка є визначальним драйвером
успіху. Зокрема, він сказав: «За останні три
роки в сфері маркетингової аналітики відбулися зміни, які еквівалентні попереднім
п’ятидесяти рокам. Зараз спостерігається
дуже високий рівень дифузійності методів досліджень в супутні системи, супутні
сфери прийняття рішень, в супутні галузі
бізнесу, і в продажі, і в Clients Support, і в
Customer Experience Management. Зараз в
старому вигляді маркетингові дослідження
вже перестають бути цікавими клієнтові,
і ви повинні бути готові до цих викликів.
Для того, щоб бути маркетологом, необхідно мислити категоріями комплексних
управлінських цілей, які стоять перед компанією. І те, наскільки маркетолог зможе
інтегрувати свої маркетингові знання і бути
корисними компанії, в тому числі в сфері
загального управління компанією, виробництвом, продажами, буде залежати його
особистий успіх та успіх всього бізнесу!»
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кожному з учасників Кваліфікаційного іспиту можливості проявити максимум свого
потенціалу та бути гідно оціненим на майбутній роботі.
Наталія Коросташивець, яка є випускницею кафедри промислового маркетингу НТУУ КПІ, сертифікованим фахівцем
і нашою гордістю, у своєму виступі привітала студентів з отриманням Кваліфікаційних Сертифікатів та сказала, зокрема: «Повірте мені, вам справді вже пощастило! Ви
закінчуєте прекрасний вуз та прекрасну кафедру. Роботодавці звертають увагу на диплом, на Кваліфікаційний Сертифікат і на
те, у якому вузі ви навчалися. І КПІ-шники
сьогодні, як і завжди, цінуються!»
Наші досягнення (ми завжди пам’ятаємо
і вдячні за це!) були б неможливі без постійної допомоги таких провідних дослідницьких компаній, як TNS, завдяки якій були
узгоджені та внесені в стандарт основні
критерії оцінювання при захисті проектів;
AC Nielsen, що вже багато років співпрацює з Сертифікаційним центром та кафедрою, приймає на роботу наших студентів;
компанії InMind; компанії Masmi Україна

та багатьом-багатьом іншим нашим колегам та партнерам.
Багаторічну підтримку та прекрасні відгуки, що надихають та стимулюють працювати ще завзятіше, ми отримуємо від
компанії ГФК ЮКРЕЙН та її генерального
директора Олександра Федоришина. Наші
перемоги вже неможливі без Вас!
Кафедра хоче окремо висловити подяку
за постійну допомогу Олександру Юрчаку, Директору компанії В2В-Ray та Засновнику клубу B2B Ukraine, який, на жаль, не
зміг бути присутнім на Кваліфікаційному
іспиті, але протягом усього року виступав
ідейним наставником для студентів, які виконували дослідження на В2В ринку з лідогенерації, управління ключовими клієнтами, управління клієнтським досвідом та
автоматизації маркетингу.
Українська Асоціація Маркетингу дякує
провідним викладачам кафедри промислового маркетингу НТУУ «КПІ ім. Ігоря
Сікорського» професору Сергію Солнцеву,
Оксані Черненко за високий професіоналізм у підготовці фахівців з маркетингу!
І насамкінець, необхідно назвати імена
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наших Сертифікованих фахівців «Менеджерів з маркетингових досліджень»:

Список сертифікованих
спеціалістів		
1. Ковальчук Олександра Вікторівна 244/17МД
2. Денисенко Наталія Віталіївна 245/17МД
3. Телюх Карина Петрівна 246/17-МД
4. Наумова Ірина Федорівна 247/17-МД
5. Доброскок Валерія Віталіївна 248/17-МД
6. Коцага Анастасія Олексіївна 249/17-МД
7. Манічева
Анастасія
Володимирівна
250/17-МД
8. Лагута Анна Миколаївна 251/17-МД
9. Криворучко Катерина Iгорiвна 252/17МД
10.Волкова Домнікія Васильївна 253/17-МД
11.Константинова Ганна Iванiвна 254/17МД
12.Дімова Тетяна Дмитрівна 255/17-МД
13.Соловей Аліна Сергіївна 256/17-МД
14.Конак Євгенія Іванівна 257/17-МД
15.Мазур Юлія Олегівна 258/17-МД
16.Петрига Ганна Валеріївна 259/17-МД
17.Голубкова Вікторія Олегівна 260/17-МД
18.Мельничук Ніколь Михайлівна 261/17МД

19.Афанасьєва Катерина Олександрівна
262/17-МД
20.Вдовенко Єлизавета Олексіївна 263/17МД
21.Воробйова Вікторія Ігорівна 264/17-МД
22.Добровольська Анна Сергіївна 265/17МД
23.Домашева Єлизавета Андріївна266/17МД
24.Євдокимова Зоя Романівна 267/17-МД
25.Карпенко Дарія Вадимівна 268/17-МД
26.Корецька Аліна Олександрівна 269/17МД
27.Лавренюк Денис Андрійович 270/17-МД
28.Савченко Крістіна Андріївна 271/17-МД
29.Савчук Тетяна Анатоліївна 272/17-МД
30.Северин Микита Андрійович 273/17-МД
31.Ситенко Марта Вячеславівна 274/17-МД
32.Цимбалюк Ірина Василівна 275/17-МД
Цифровий маркетинг, Кваліфікація
«Менеджер з цифрового маркетингу»

1. Садовнікова Анастасія Сергіївна 1/17-D
2. Шишкіна Валерія Миколаївна 2/17-D
Вітаємо Сертифікованих фахівців з
маркетингу та бажаємо всім
вам професійних успіхів
та особистого щастя!
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЫНКА ТРУДА
И СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ – ЗАЛОГ
УСПЕХА ФОРМИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УПРАВИТЕЛЕЙ

Необходимость
трансформации
системы управления в жилищной сфере, а
также создание соответствующих инструментов, ставят новые задачи как перед обществом в целом, так и рынком труда, и
сферой образования в частности.
Формализация таких вопросов, а также
выработка предложения путей их разрешения были определены как одни из целей
проекта ЕС «НОМЕ - На пути к реформам
жилищного сектора: повышение потенциала объединений домовладельцев в Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и
Украине.»
Инициатива Жилищное Хозяйство в
Восточной Европе (ИВО) совместно с
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международными партнёрами реализует
данный проект, который рассчитан на три
года, и который предусматривает создание
и активизацию деятельности различных
коммуникационных площадок, в т.ч. создание 11 ресурсных центров (РЦ) в странах-партнерах, а именно: Азербайджане,
Беларуси, Грузии, Молдове и Украине.
Во всех странах, участвующих в проекте, сектор жилищного хозяйства является
проблемным. Причины для проведения
полноценных реформ: от неэффективного
управления многоквартирными домами,
недостатка финансовых средств, отсутствие ноу-хау и политической поддержки
до несформированных институтов соб-
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Ольга Максименко
президент
Общественного союза «Экспертная
Межотраслевая Ассоциация Украины»
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ственников жилья и профессиональных
управителей в сфере предоставления услуг
ЖКХ.
Наличие таких препятствий и сложностей обусловило формулирование следующих целей проекта:
• Популяризация тем управления жильём,
энергоэффективной санации, безбарьерного строительства.
• Выявление ограничений и возможностей внедрения энергоэффективных мероприятий в жилищном фонде Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и
Украины.
• Поддержка национальных жилищных
реформ и укрепление роли гражданского общества как наблюдательной инстанции.
• Повышение квалификации участников
за счёт семинаров, рабочих встреч и обучающих поездок.
• Поддержка потенциала общественных
организаций в принятии участия в тендерах.
• Улучшение
взаимодействия
между
общественными организациями и орга-

нами власти на национальном, региональном и местном уровнях.
• Поощрение общественных организаций
активно участвовать в принятии решений на политическом уровне с целью
поддержки подхода многоуровневого
управления и, тем самым, укреплять
объединения собственников жилья как
важного действующего лица в планировании развития.
• Укрепление сотрудничества немецких и
международных организаций.
Проект призван помочь жителям,
которые часто являются также и собственниками жилья, в организации
эффективного управления. Ведь, несмотря
на то, что по закону в некоторых странахпартнёрах жители должны организовывать
управление домами, в реальности управление происходит за счёт государственных
управляющих организаций.
Ни для кого не секрет, что работа этих
организаций подвергается постоянной
критике из-за отсутствия прозрачности
осуществляемой ими деятельности и не
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ния относительно «содержания своей собственности» на основании объективной
информации. Структурированная и постоянная поддержка необходима ОСМД для
устойчивого их функционирования.
С другой – существует потребность за
очень короткое время вывести на рынок
достаточно большое количество профессионально подготовленных и ответственных
специалистов, способных предоставлять
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очень высокой или труднооценимой квалификации их сотрудников.
В связи с этим, с одной стороны, возникает реальная потребность во всесторонней информации и консультационной помощи, которая предоставит возможность
собственникам жилья создавать товарищества собственников/ объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД),
управлять ими, принимать важные реше-
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качественные услуги по управлению, содержанию и безопасной эксплуатации
жилых зданий. Именно через аспект обеспечения безопасности жителя /собственника жилья/ потребителя жилищно-коммунальной услуги следует рассматривать
потребность формирования института профессионального управителя.
И если задача по проведению информационной поддержки собственников
жилья зачастую решается через создание
и укрепление ресурсных центров (РЦ)
(районных, городских, региональных,
«самостоятельных» или при поддержки местных органов власти), которые
призваны способствовать повышению
уровня знаний данной целевой группы в
вопросах жилищного хозяйства, то базой
для подготовки профессиональных управителей, на наш взгляд, должна стать система формального образования (как правило, высшая школа).
Следует отметить существенные отличия в целях, задачах, подходах к организации и проведения обучения собственников жилья (потребителей ЖК услуг) и

профессиональных управителей (поставщиков ЖК услуг). В первом случае обучение направлено на формирование сознательного собственника жилья, информированного о своих правах и обязанностях, об
ответственности за совместное имущество,
о требованиях к жилому дому, инженерным
сетям, к исполнителям услугам, об инструментах контроля за соблюдение ими норм
стандартов и правил. Во втором – задача
подготовить профессионала, квалифицированного специалиста в сфере управления
жильем, способным обеспечить качественную и безопасную эксплуатацию зданий
сооружений, готовым предоставлять услуги
на высоком качественном уровне с соблюдением всех норм, стандартов и правил,
а также взаимодействовать с внешними
субъектами в интересах собственников жилья.
Именно этот образовательный аспект
– формирование информированного собственника, подготовка профессиональных
управителей, обучение взрослых, привлечение практиков к процессу обучения специалистов – можно назвать своеобразной
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важным было определить единые требования, как к самой подготовке (обучению),
так и к подходам оценивания ее результатов.
В решение такой задачи включились не
только специалисты сферы образования,
но и представители действующих предприятий сферы ЖКХ, профессиональных
ассоциаций и объединений работодателей,
общественных организаций и отдельных
экспертов. Одним из примеров консолидации усилий в этом направлении
можно назвать проект «Формирование
прозрачных механизмов влияния потреби-
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«точкой внимания» суб-проекта «Трансформация управления в жилищном секторе - Поддержка ассоциаций домовладельцев в Запорожье» международного проекта
НОМЕ.
Принимая во внимание широкий спектр
требований к профессии «Менеджер (управитель) жилого дома (группы домов)», введенной в классификатор профессий в 2012
году, а также потребность рынка труда в
таких специалистах, остро стал вопрос о
развертывании системы подготовки менеджеров в сфере управления недвижимостью (как жилой, так и не жилой). При этом
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теля на поставщика услуг в сфере ЖКХ»,
инициированный Общественным союзом
«Экспертная Межотраслевая Ассоциация
Украины» (ЭМАУ) и реализуемый в партнерстве с Представительством Фонда им.
Фридриха Эберта в Украине. Именно активное участие представителей разных сторон и участников жилищной сферы позволяло обсуждать и учитывать в своей работе
зачастую противоположные их мнения и
интересы. Среди участников-партнеров
данного проекта следует отметить такие
организации как: Киевская городская организация работодателей жилищно-коммунальной отрасли, Союз собственников жилья Украины, Украинская Ассоциация маркетинга, Ассоциация управляющих недвижимостью, Негосударственное экспертное
бюро, Сертификационный центр «Стандарт», Киевский национальный университет строительства и архитектуры и другие.
Также следует отметить, что работа проводилась в сотрудничестве с Департаментом
жилищно-коммунальной инфраструктуры

Киевской городской государственной администрации.
Подготовленный в 2015 г. совместными
усилиями представителей рынка труда,
экспертного сообщества «Учебно-тематический план по подготовке менеджеров
(управителей) многоквартирного дома
(группы домов), а также руководителей
предприятий, предоставляющих услуги в
сфере ЖКХ» лег в основу адаптированной
с учетом законодательных изменений, замечаний и предложений практиков, а также представителей профильных ВУЗов
Украины учебной программы по подготовке управителей и руководящего состава
предприятий сферы ЖКХ.
В рамках проекта НОМЕ в ближайшее
время состоятся обучающие курсы на базе
Запорожского национального университета.
Программа рассчитана не менее, чем
на 72 академ. часа, в соответствии с учебно-тематическим планом, утвержденным
Министерством регионального развития,
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заведений, а также сертифицированные
специалисты в области технического регулирования.
С целью оптимального распределения
слушателей по группам с учетом их базового образования и существующего опыта,
знаний, умений и навыков соискатели подают помимо личных и паспортных данных
подают
1. Копии диплома или иного документа,
подтверждающего полученное базовое
образование.
2. Заявление.
3. Листок самооценки (заполняется на месте).
Потребность в подобных курсах обучения – профессиональной подготовки управителей – на сегодня проявляется во всех
регионах Украины. Даже создав ОСМД,
ответственные собственники при выборе
управителя отдают предпочтение профессионалам.
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строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Украины (от 5 мая 2016). Это позволит ВУЗу присвоить имеющему высшее
профильное образование и сдавшему положительно итоговый экзамен соискателю
квалификацию «Менеджер (управитель)
жилого дома (группы домов)».
К обучению приглашаются:
• особы, имеющие опыт управления домами ОСМД (преимущество имеют
практики с опытом управления несколькими домами);
• представители частных управляющих
компаний, ведущих деятельность на
рынке управления жилой недвижимостью г. Запорожья;
• представители коммунального предприятия, которое управляет значительной
частью многоквартирного жилого фонда
г. Запорожья.
Следует отметить, что к преподаванию
приглашены, как опытные практики в сфере управления жильем, так и преподаватели ведущих профильных высших учебных
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РЕКОМЕНДАЦІЇ
Семінару «Нові методологічні підходи до розроблення
професійних, освітніх стандартів та стандартів оцінювання,
що базуються на компетентностях»
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11 липня 2017 року, м. Київ
бульв. Тараса Шевченка, 16
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Модернізація змісту професійної освіти
передбачає використання нових підходів до
розробки стандартів професійної освіти та навчальних програм.
11 липня 2017 року за підтримки Міністерства освіти і науки, Міністерства соціальної
політики, Федерації роботодавців України і
Європейського фонду освіти відбувся другий
тематичний семінар, присвячений питанням
розробки та використання професійних, освітніх стандартів і стандартів оцінювання за компетентнісним підходом. У семінарі взяли участь
представники розробників політики в галузі
професійної освіти, соціальної політики, системи освіти і ринку праці, громадських організацій, включаючи соціальних партнерів та представників приватного сектора.
Під час заходу були представлені робочі матеріали проектів Макетів і типових Методичних
рекомендацій з розроблення професійних стандартів та стандартів професійної освіти на основі компетентнісного підходу.
Учасники відзначили, що новий підхід до
розроблення стандартів професійної освіти повинен передбачати використання професійних
стандартів, створення на їх основі модульних
програм професійної освіти.
Впровадження професійних стандартів дозволить також провести перегляд існуючої
системи кваліфікаційних розрядів. При цьому
професійні стандарти охоплюють професійні кваліфікації всіх рівнів Національної рамки
кваліфікацій.
Важливим аспектом присвоєння професійної кваліфікації є зовнішнє оцінювання професійної компетентності випускників навчальних
закладів, в тому числі шляхом визнання результатів неформального навчання. Для цієї мети

необхідні розробка і використання стандартів
оцінювання (стандартів кваліфікації).
Учасники також досягли загального розуміння, що для розроблення стандартів і програм
професійної освіти повинна дотримуватися
єдина логіка: аналіз ринку праці - професійний
стандарт - стандарт оцінювання (кваліфікаційний стандарт) - стандарт професійної освіти навчальна програма.
За підсумками семінару учасники рекомендували:
1. Сформувати три робочі групи: зі створення методології розроблення професійних
стандартів, стандартів професійної освіти та
стандартів оцінювання.
2. Для кожного зі стандартів методологія повинна включати такі компоненти:
- Макет стандарту;
- Методика розроблення стандарту;
- Рекомендації для розробників стандартів.
3. Робочим групам з урахуванням представлених на семінарі робочих матеріалів надати:
до 1 вересня - проект макета і методики розроблення професійних стандартів для подальшої її апробації на пілотних професіях (токар, маляр, кухар);
до 15 жовтня - проект макета і методики розроблення стандартів професійної освіти;
до 15 грудня - провести апробацію використання методики розроблення професійних
стандартів та стандартів професійної освіти.
4. Міжвідомчій робочій групі з питань розроблення та впровадження Національної рамки кваліфікацій прийняти відповідні рішення щодо створення та функціонування таких
робочих груп.
5. Європейському фонду освіти (ЄФО) продовжити надання підтримки в процесі створення і пілотування відповідних методик.
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Діяльність Індустріального
Ґендерного Комітету з Реклами:
співпраця з органами влади

Впровадження політики децентралізації
надає можливість місцевим органам влади
більше впливати на інформаційну політику
в регіоні в тому числі через попередження
появи дискримінаційної реклами в інформаційному просторі. Це вимагає нових
форм співпраці між державними органами
та громадськими організаціями в регіонах.
Впровадження більш жорстких норм в Закон «Про рекламу» трактується громадськістю як введення цензури. В той же час,
Міністерство соціальної політики України
має досвід консолідації зусиль державних
органів влади та громадськості. Успішно діє
Експертна рада з протидії дискримінації за
ознакою статі при Міністерстві. Членами
Експертної Ради є представники державних органів влади, фахових організацій,
незалежні експерти в сфері впровадження
ґендерної політики. Індустріальний Ґендерний Комітет з Рекламі (ІҐКР) – громадське об’єднання, основними завданнями
якого є протидія сексистської рекламі в
Україні через розгляд скарг від споживачів; проведення просвітницької діяльності.
ІҐКР об’єднує фахові асоціації маркетологів та рекламістів, ґендерні організації,
які підписали СТАНДАРТ «НЕДИСКРИМІНАЦІЙНА РЕКЛАМА ЗА ОЗНАКОЮ
СТАТІ» СОУ 21708654 -002-2011
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Попередження проявів дискримінаційних інформаційних повідомлень, в тому
числі рекламних, можливо лише через налагодження співпраці влади та експертної
громади.
З цією метою Міністерство соціальної
політики України, Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та Індустріальний Ґендерний Комітет
з Реклами провели низку семінарів у Вінниці, Одесі, Ужгороді, Львові. Учасники
семінарів акцентували увагу на важливості
підвищення обізнаності фахівців місцевих
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо шляхів попередження
та протидії дискримінації за ознакою статі
та налагодження взаємодії з регіональними
представництвами Індустріального Ґендерного Комітету з Реклами. Планується проведення таких семінарів у Полтаві, Хмельницькому та Дніпрі.
Для участі у семінарі просимо зареєструватися за електронною адресою for.good.
ad@gmail.com надіславши листа з темою:
«Реєстрація на семінар ІҐКР» та вказавши
в тексті листа ПІБ, місце роботи та посаду, контактні дані. Семінари проводяться в
партнерстві з Представництвом Фонду ім.
Фрідріха Еберта. Участь у семінарах безкоштовна, по запрошенню.

МАРКЕТИНГ в Україні

Індустріальний Ґендерний Комітет з Реклами

Попередження прояві сексистської реклами:
інструменти місцевих органів влади та взаємодія із
громадянським суспільством
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ІҐКР розпочав серію семінарів з питань
попередження проявів дискримінаційної реклами в
Україні з семінару у Вінницькій області
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31 травня 2017 року відбувся семінар на
тему: «Попередження проявів сексистської
реклами: інструменти місцевих органів
влади та взаємодія із громадянським суспільством». Захід проведено в рамках проекту «Розробка та впровадження механізму попередження появи дискримінаційної
реклами в інформаційному просторі», що

реалізується Міністерством соціальної політики України в партнерстві з Представництвом Фонду імені Ф. Еберта в Україні.
«Приємним, разом з тим відповідальним є те, що саме Вінницька область відкриває серію проведення таких семінарів
по всіх областях України. Переконана, що
це не випадковість. Адже не дивлячись на

те, що напрямок попередження проявів
сексистської реклами в нашій державі загалом тільки набуває своєї потужності, у нашій області вже триває активна робота у цій
сфері і є позитивні напрацювання, - зазначила у вітальному слові Наталя Заболотна,
директор Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації, голова Експертної ради з питань запобігання
та протидії дискримінації за ознакою статі.
- Разом з тим, у сфері попередження проявів сексистської реклами залишається низка питань, для вирішення яких ми маємо

консолідувати зусилля органів влади, місцевого самоврядування та громадськості,
напрацювати механізми взаємодії у цьому
напрямку та виробити дієвий алгоритм подальших кроків з метою досягнення сталих
позитивних результатів».
У своєму виступі Тетяна Кононович, головний спеціаліст відділу гендерної політики Міністерства соціальної політики України поділилася досвідом роботи Експертної
ради з протидії дискримінації за ознакою
статі при Міністерстві соціальної політики
України та закцентувала увагу на необхід-
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ознакою статі, поширення досвіду діяльності відповідних експертних рад та налагодження взаємодії з регіональними представництвами Індустріального Ґендерного
Комітету з Реклами. У Вінницькій області
функціонує Експертна рада з питань запо-
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ність поширення цього досвіду в регіонах,
звернула увагу на те, що сьогодні є актуальним і нагальним підвищення обізнаності
фахівців місцевих органів виконавчої влади
та місцевого самоврядування щодо шляхів
попередження та протидії дискримінації за
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бігання та протидії дискримінації за ознакою статі. Ірина Лилик, голова Індустріального Ґендерного Комітету з Реклами,
генеральний директор Української Асоціації Маркетингу підкреслила, що лише взаємодія та об’єднання зусиль громадськості
та органів влади можуть дати позитивний
результат. Особливу увагу вона приділила
необхідності просвітницької діяльності серед фахової спільноти та роз’яснення щодо
відповідальності рекламістів у формування
інформаційного простору
За результатами семінару була налагоджена співпраця між Експертною радою з
питань запобігання та протидії дискримінації за ознакою статі у Вінницькій області з Вінницьким Регіональним Представництвом ІҐКР, голова п. Олена Ковінько
(tanass2005@ukr.net).
У Вінницької області діє також Консультативно-дорадчий орган при Департаменті
соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації. Вперше в області у 2017 році
за кошти обласного бюджету розпочала роботу на безоплатній основі «Лінія довіри» з
питань запобігання та протидії домашньо-

му насильству, торгівлі людьми та дискримінації за ознакою статі (тел.0 800 75 04 75),
метою роботи якої є підвищення рівня обізнаності населення із зазначених питань,
надання первинної психологічної допомоги, перенаправлення для отримання подальшої допомоги шляхом консультування
та надання необхідних інформаційних послуг. Лінія працює в понеділок – п’ятницю
з 9.00. до 18.00.
В семінарі прийняли участь представники державних органів влади, зокрема
Держспоживслужби у Вінницької області,
департаменту економіки та інвестування
Вінницької Міської ради, представники
Головного територіального управління юстиції у Винницької області, Регіональний
координатор взаємодії з громадськістю
Уповноваженого ВРУ з прав людини у Винницької області, департамент архітектури
та містобудування Винницької міської ради
представники міських рад м. Жмеринка,
представники Департаменту ВМР у справах ЗМІ, департаменту соціальної політики, правової політики та якості, Винницького обласного центру зайнятості тощо
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16 червня 2017 року семінар відбувся у м. Одесі
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Учасникам семінару було презентовано
роботу Експертної ради з питань запобігання та протидії дискримінації за ознакою
статі при Міністерстві соціальної політики
України. Ірина Златова, секретар Одеського Регіонального Представництва ІҐКР
розповіла про діяльність представництва в
Одесі та Одеській області.
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У семінарі взяли участь представник
Мінсоцполітики та Індустріального Ґендерного Комітету з Реклами, представники місцевих органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування, представники
обласного центру зайнятості, профспілок
працівників соціальної сфери, рекламісти
та інші.
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Під час заходу було наголошено, що у
сфері попередження проявів сексистської
реклами залишається низка питань, для
вирішення яких потрібно консолідувати
зусилля органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та громадськості,
напрацювати механізми взаємодії у цьому
напрямку та виробити дієвий алгоритм подальших кроків з метою досягнення сталих
позитивних результатів.

Учасники семінару отримали нові знання, обмінялися досвідом та надали конструктивні пропозиції, зокрема, створити
Експертну раду з питань запобігання та
протидії дискримінації за ознакою статі
при виконавчому комітеті Одеської міської
ради, провести навчальні тренінги для рекламодавців, виробників і розповсюджувачів реклами в області.

МАРКЕТИНГ в Україні
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14 липня 2017 року семінар відбувся у м. Ужгороді
розгляду 8-ї періодичної доповіді України з
виконання Конвенції ООН про ліквідацію
всіх форм дискримінації щодо жінок та акцентовано увагу на рекомендаціях, які сто-

виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадських організацій.
Учасникам семінару було презентовано
Заключні зауваження Комітету з ліквідації
дискримінації щодо жінок за результатами

суються усунення дискримінаційних стереотипів щодо ролі жінок та чоловіків у засобах масової інформації, зокрема в рекламі.
Також презентовано роботу Експертної
ради з питань запобігання та протидії дис-
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У заході взяли участь представники
Мінсоцполітики, Держпродспоживслужби, Індустріального Ґендерного Комітету
з Реклами, представники місцевих органів
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кримінації за ознакою статі, яка діє при
Мінсоцполітики та обговорено модель відповідної Експертної ради у Закарпатській
області.
На практичних прикладах учасники
заходу набули навички визначення дискримінації за ознакою статі, ідентифікації
дискримінаційної реклами та реагування
на факти дискримінації в засобах масової
інформації.
Учасники семінару прийшли до висновку щодо необхідності створення обласної
Експертної ради з питань запобігання та
протидії дискримінації за ознакою статі.

Наступним кроком стане проведення навчальних тренінгів для рекламодавців, виробників і розповсюджувачів реклами, які
працюють у Закарпатській області.
За результатами семінару було створено
Закарпатське Регіональне Представництво
ІҐКР, голова Святослав Жуков. Підписано Меморандум про співпрацю між ІҐКР
та Центром ґендерної освіти при ДВНЗ
«Ужгородський національний університет»
в особі Маріанни Колодій.
Контакти ІҐКР в Закарпатської області
zhukgiga@gmail.com

МАРКЕТИНГ в Україні
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20 липня, відбувся семінар у Львові
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директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Наталія
Кузяк.
Ірина Лилик – голова Індустріального
Ґендерного Комітету з Реклами, генеральний директор Української Асоціації Маркетингу – ознайомила учасників з Європейським досвідом саморегулювання рекламної галузі та законодавчими підвалинами
роботи Індустріального Ґендерного Комітету з Реклами в Україні.
Учасники семінару визначили основні
критерії дискримінаційної реклами та ознайомились з прикладами поданих до ІҐКР
скарг та експертних заключень. Також між
учасниками відбулась дискусія щодо механізмів, які може використати місцева влада
для попередження проявів дискримінаційної реклами.
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Участь у семінарі взяли представники
Львівської облдержадміністрації, райдержадміністрацій та міськвиконкомів міст
обласного значення, відповідальні за реалізацію державної політики у сфері забезпечення рівних прав жінок і чоловіків, а також представники Держпродспоживслужби, рекламних агенцій міста та громадських
організацій Львівщини.
Як зазначила під час вітального слова
Оксана Стоколос-Ворончук - заступник
голови Львівської ОДА, випадки дискримінації за статевою ознакою в засобах масової
інформації та рекламі часто зустрічаються
та сприяють розповсюдженню гендерних
стереотипів.
«Ґендер – це те, що стосується нас всіх,
бо всі ми є людьми, і, як все живе в природі, поділяємося на дві статі» - зазначила
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Повноваження Державної служби України з
питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів у сфері контролю за рекламою,
зокрема в частині Ґендерної рівності»
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Тетяна Лебедєва,
головний фахівець відділу контролю за
рекламою та дотриманням антітютюнового
законодавства Держпродспоживслужби України
1. Відповідно до Положення про державну
службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, затверджену Постановою КМУ від 02 вересня 2015 р. № 667 Держпродспоживслужба
є центральним органом виконавчої влади,
яка реалізує державну політику у галузі
ринкового нагляду, виконує функції державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів і
рекламу в цій сфері.
2. Відповідно до ст. 26 Закону України «Про
рекламу» Держпродспоживслужба має
право накладати штрафи. Штрафи накладаються у п'ятикратному розмірі від вартості реклами.
Пунктом 2 зазначеної статті визначено,
що на вимогу органів державної влади, на
якіх згідно із законом покладено контроль
за дотриманням вимог законодавства про
рекламу, рекламодавці, виробники та розповсюджувачі реклами зобов'язані надавати
документи, усні та/або письмові пояснення,
відео- та звукозаписи, а також іншу інформа-

цію необхідну для здійснення ними повноважень щодо контролю.
Крім того, відповідний орган державної
влади має право:
- Вимагати від рекламодавців, виробників
та розповсюджувачів реклами усунення
виявлених порушень вимог законодавства;
- Вимагати припинення дій, що перешкоджають здійсненню державного контролю;
- Надавати (надсилати) рекламодавцям, виробникам та розповсюджувачам реклами
обов'язкові для виконання приписи про
усунення порушень;
- Приймати рішення про визнання реклами недобросовісною, прихованою, про
визнання порівняння в рекламі неправомірним з одночасним зупиненням її розповсюдження;
- Приймати рішення про зупинення розповсюдження відповідної реклами.
Органи державної влади зобов'язані повідомляти рекламодавців, виробників та роз-
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ни, її соціального і майнового стану, расової та національної належності, статті,
освіти, політичних поглядів, ставлення
до релігії, за мовними ознаками, родом і
характером занять, місцем проживання,
родом і характером занять, місцем проживання, а також такі, що дискредитують
товари інших осіб.
Статтею 29 Закону України «Про рекламу» визначено права об'єднань громадян,
об'єднань підприємств у галузі реклами, тому
Держпродспоживслужба України має співпрацювати разом з громадськими організаціями, у випадку щодо питань дискримінації
за ознакою статті з Громадською організацією «Українська Асоціація Маркетингу», при
який діє ІҐКР.

Оперативні дані за I півріччя 2017 року щодо діяльності у
галузі реклами Держпродспоживслужби України
На виконання ст.ст. 26, 27 Закону України «Про рекламу» Держпродспоживслужбою
України та її територіальними органами протягом звітного періоду здійснювався контроль за рекламою по всіх каналах розповсюдження.
У I півріччі 2017 року досліджено понад
6,1 тис. рекламоносіїв, в тому числі 4, 6 тис.
- об'єктів зовнішньої реклами, 0, 5 тис. –
об'єктів внутрішньої реклами; 0, 6 – у друкованих засобах масової інформації, 0, 2 тис. –
на каналах телебачення та радіо та радіо та 0,
3 тис. на транспорті.
За результатами проведеного контролю
виявлено 792 порушення, у тому числі 693
– у сфері зовнішньої реклами, 22 – у сфері
внутрішньої реклами; 14 – на телебаченні та
радіо, 60 – у друкованих засобах масової інформації та 3 – на транспорті.
Найбільше порушень вчинено при розповсюдженні реклами лікарських засобів – 49.
Найменше при розповсюдженні реклами
зброї – 5.
За результатами розгляду справ накладено
штрафних санкцій на суму 484, 26 тис. грн.,
надано для виконання 481 припис про усунення порушень законодавства про рекламу,
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прийнято 153 рішень про визнання реклами
недобросовісною, прихованою та 56 рішень
про зупинення розповсюдження реклами.
Порушниками законодавства про рекламу
у добровільному порядку сплачено штрафних
санкцій на суму 192, 24 тис. грн. Стягнуто у
судовому порядку – 76, 46 тис. грн. До державного бюджету перераховано 215,7 тис.
грн. Наразі у судовому порядку стягується
штрафних санкцій на суму 103, 82 тис. грн.
Розглянуто 509 подань державних органів
та органів місцевого самоврядування та звернень споживачів реклами, з них: 73 – звернення від споживачів реклами та 436 – від
органів державної влади та місцевого самоврядування.
64 рази представники територіальних органів Держпродспоживслужби через засоби масової інформації надавали роз'яснення
щодо питань захисту прав споживачів у сфері
реклами.
Разом з тим, відповідно до Постанови
КМУ від 26 травня 2004 р. № 693 «Про затвердження Порядку накладення штрафів за
порушення законодавства про рекламу» Держпродспоживслужба накладає штрафи.
Стягнення штрафів здійснюється тільки у
судовому порядку.
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повсюджувачів реклами про розгляд справ
про порушення ними вимог законодавства
про рекламу не менше ніж за п'ять робочих
днів до дати розгляду справи.
Норми законодавства по яким Держпродспоживслужба України співпрацює з громадськими фаховими організаціями.
Відповідно до ст. 7 Закону України «Про
рекламу» реклама не повинна містити інформації або зображень, які порушують етичні, гуманістичні. Моральні норми, нехтують
правилами пристойності.
Відповідно до ч. 2 п. 1 ст. 8 Закону України
«Про рекламу» у рекламі забороняється:
- вміщувати твердження, які є дискримінаційними за ознаками походження люди-
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