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https://www.youtube.com/watch?v=qAaBtvUK

294&feature=youtu.be 



Проекти щодо консолідації дослідницького 

ринку та впровадження стандартів якості 

роботи 

 

Проведення щорічного дослідження обсягів ринку. 

Основна мета: зробити ринок дослідницьких послуг 

прозорим. Обговорення тенденцій, шляхів вирішення 

спільних проблем ринку 

• Публікація результатів дослідження в журналі 

«Маркетинг в Україні» №1, 2020 р. 
 



Проекти щодо консолідації дослідницького 

ринку та впровадження стандартів якості 

роботи 

Журнал «Маркетинг в Україні» офіційне видання ГО «Українська 

Асоціація Маркетингу 

 

 

 

 

 
 

Журнал представлено в інформаційних базах Національної бібліотеки 

ім. В.І. Вернадського, індексується Google Scholar, Copernicus 

Розповсюджується по передплаті 

 

 

Спонсор проекту компанія  

 

  
 



Журнал «Маркетинг в Україні» 

Прийнято Положення про редакційну колегію журналу Маркетинг в Україні  

14 лютого 2020 р. 

 

http://www.uam.in.ua/upload/medialibrary/5eb/5eb06ceb77dff0ed88343a67178

20bac.pdf 



Проекти щодо впровадження  

стандартів недискримінаційної 

реклами в Україні  

в партнерстві з Представництвом 

Фонду ім. Фрідріха Еберта в 

 

 

  

 

1. Проведено семінар для держслужбовців Держпрожспоживслужби 

України в партнерстві з FES  19-24 лютого 2020,  с. Яблуниця, 

Івано-Франківська обл.  

  

 2. Надано 43 Експертні висновки щодо наявності або відсутності 

ознак дискримінації за ознакою статі на запит Держпродспоживслужби 

України 

 



Проекти щодо впровадження 

стандартів недискримінаційної 

реклами в Україні  

в партнерстві з Представництвом 

Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні  

 

 

  

Робота Індустріального Гендерного Комітету з Реклами 

 

 

Семінари для суддів адміністративних судів в партнерстві з 

Всеукраїнською асоціацією жінок-суддів,  FES, Національною школою 

суддів (Львів 10 червня, Одеса, 22 вересня) 

 

 



Проекти щодо впровадження 

стандартів недискримінаційної 

реклами в Україні  

в партнерстві з Представництвом 

Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні  

 

 

  

Робота Індустріального Гендерного Комітету з Реклами 

 

Підготовлено до друку посібник для суддів «Особливості розгляду 

справ про порушення законодавства про рекламу в частині 

дискримінації за ознакою статі» 

 

 



Проекти щодо впровадження  

стандартів недискримінаційної 

реклами в Україні  

в партнерстві з Представництвом 

Фонду ім. Фрідріха Еберта в 

 

 

  

 

Створено анімаційний ролик «Шкідливи поради рекламістам» задля 

попередження появи сексистської реклами 

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2SBagEL_9TixUpuArL6BCxC

tilSRYlKsaUi54iaDbqRHCwqezoTKhfq0A&v=zGvXXWGhwhs&feature=you

tu.be 

 



Проекти щодо формування прозорого механізму 

взаємодії між навчальними закладами, бізнесом 

та органами державного управління у сфері 

освіти маркетологів. 

Розробка професійного стандарту «маркетолог» 

 

 

  

Засідання Робочої групи по розробці професійного стандарту 

«Маркетолог». 17 лютого 2020 

 

 

 

 

 



Проекти щодо формування прозорого механізму 

взаємодії між навчальними закладами, бізнесом та 

органами державного управління у сфері освіти 

маркетологів. 

 

Сертифікація маркетологів 

 

 

  

Робота Кваліфікаційного Комітету УАМ 

1. Проведення Кваліфікаційних іспитів «менеджер з маркетингових 

досліджень, інтернет-аналітик 

 



Проекти щодо формування прозорого механізму 

взаємодії між навчальними закладами, бізнесом 

та органами державного управління у сфері освіти 

маркетологів в партнерстві з МОН та 

Представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в 

Україні 

. 

 

 

  

 

 

 

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ «Думки роботодавців про дуальну освіту» за 

результатами дослідження обізнаності роботодавців про дуальну форму 

здобуття освіти та досвіду участі у пілотному проєкті із її запровадження 

на рівні фахової передвищої та вищої освіти України 

 

 

 



Проекти щодо формування прозорого механізму 

взаємодії між навчальними закладами, бізнесом 

та органами державного управління у сфері освіти 

маркетологів в партнерстві з МОН та 

Представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в 

Україні 

. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ «Думки здобувачів про дуальну освіту» за 

результатами дослідження обізнаності здобувачів про дуальну форму 

здобуття освіти та досвіду учасників пілотного проєкту із її запровадження 

на рівні фахової передвищої та вищої освіти України  

 

 

 

 



Проекти щодо формування ринку 

маркетингових досліджень 

. 

 

 

  

 

Онлайн-курс на PROMETHEUS 

«ПРАКТИЧНА СОЦІОЛОГІЯ ДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ МЕДІА» 

 

Проєкт здійснено за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в 

Україні. Погляди експертів та учасників заходу не обов'язково збігаються з 

офіційною позицією уряду США. 

 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-

v1:Prometheus+MEDIASOC101+2020_T3/about?fbclid=IwAR2im17kJXTW3_

FCumHApam1x6_jT31sDWrRP6tkOTmUsZM8GO2TKsoGfto 

 

 

 



Проекти щодо формування ринку 

маркетингових досліджень 

. 

 

 

  

Онлайн-курс на PROMETHEUS 

«ПРАКТИЧНА СОЦІОЛОГІЯ ДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ МЕДІА» 

 

Цей курс – для журналістів та редакторів.  

 

Кінцевою метою є забезпечення громадськості об’єктивною інформацією та 

зменшення кількості випадків маніпулювання громадською думкою. 

 

Лектори курсу 

 

 



Проекти щодо формування ринку маркетингових 

досліджень 

Онлайн-курс на PROMETHEUS 

«ПРАКТИЧНА СОЦІОЛОГІЯ ДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ 

МЕДІА» 

 

.. 

 

 

  

 

Веб-семінари в рамках курсу 

Інтерпретація електоральних рейтингів - типові помилки 

 Володимир Паніотто, генеральний директор КМІС, 

професор НаУКМА 

 

 



Проекти щодо формування ринку маркетингових 

досліджень 

Онлайн-курс на PROMETHEUS 

«ПРАКТИЧНА СОЦІОЛОГІЯ ДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ 

МЕДІА» 

 

.. 

 

 

  

 

Веб-семінари в рамках курсу 

«Практична соціологія для професіоналів медіа.  Як більше дізнатися про свою 

аудиторію?».  

 

 



Проекти щодо формування ринку маркетингових 

досліджень 

Онлайн-курс на PROMETHEUS 

«ПРАКТИЧНА СОЦІОЛОГІЯ ДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ 

МЕДІА» 

 

.. 

 

 

  

 

Веб-семінари в рамках курсу 

 

 



Оперативне інформування про діяльність ГО 

«УАМ» 

 

 

  
 

 

 

  

 

 

Інформація про діяльність розміщується  

В журналі УАМ «Маркетинг в Україні» передплатний індекс 22942 

на сайті ГО «УАМ» 

На сторінки в Facebook 

Через групи в вайбере 



Дякую за увагу! 

Ірина Лилик 

Президент ГО «Українська Асоціація Маркетингу», 

0677758561 

Iryna.lylyk@kneu.ua 

www.uam.in.ua 

mailto:Iryna.lylyk@kneu.ua

