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В Одесь ко му дер жав но му еко номічно му універ си теті
ка фе д ру мар ке тин гу за сно ва но у 1991 році в числі пер -
ших в Ук раїні. Відповідно до Ліцензії Міністер ства
освіти і на уки Ук раїни ка фе д ра здійснює підго тов ку ба -
ка лаврів і магістрів за спеціальністю "Мар ке тинг". Ка -
фе д ра 	 провідний центр Півден но го регіону Ук раїни з
підго тов ки мар ке то логів і од на з ав то ри тет них ка федр
країни.

Вик ла дачі ка фе д ри мар ке тин гу ак тив но зай ма ють ся
на уко вою ро бо тою. За ос танні п'ять років ни ми ви ко на -
но 8 на уко вих про ектів на за галь ну су му 300 тис. грн. Те -
ма ти ка на уко вих досліджень пов'яза на з роз вит ком те -
орії мар ке тин гу з ура ху ван ням спе цифіки видів еко -
номічної діяль ності, сек торів еко номіки, інфор маційної
еко номіки. За ре зуль та та ми цієї праці по ба чи ли світ з
гри фом МОН Ук раїни 7 підруч ників, 7 нав чаль них
посібників, а та кож 14 мо но графій, ве ли ка кількість на -
уко вих ста тей, у то му числі в цен т раль них жур на лах
"Еко номіка Ук раїни", "Мар ке тинг в Ук раїні", "Ста ти с ти -
ка Ук раїни", "Еко номіст".

Завіду вач ка фе д ри Ми хай ло Ана толійо вич Ок лан дер,
док тор еко номічних на ук, про фе сор. В йо го на уко во му
до роб ку 	 138 на уко вих і нав чаль но	ме то дич них праць, у
то му числі 10 мо но графій, 8 підруч ників і нав чаль них
посібників, які ре ко мен до вані до дру ку МОН Ук раїни.
За сумлінну пра цю, ва го мий осо би с тий вне сок у ре -
алізацію дер жав ної політи ки в сфері на уко вої і на уко -
во	технічної діяль ності М. А. Ок лан дер одер жав у 2009
році Под яку Прем'єр	міністра Ук раїни (№ 9584 5 трав ня
2009 р.).

Вик ла дацький склад ка фе д ри мар ке тин гу Одесь ко го
дер жав но го еко номічно го універ си те ту ор ганічно
поєднує те о ре тиків і прак тиків. Про фесіоналізм вик ла -
дачів за без пе чує елітар ну про фесійну підго тов ку. Ве ли ка
ува га на ка федрі приділяється роз робці еко номіко	ма те -
ма тич них мо де лей в мар ке тин гу, інфор маційних тех но -
логій і си с тем у мар ке тин гу, інтер нет	мар ке тин гу.

Пе ре важ на більшість нав чаль них дис циплін вик ла да -
ють ся із за сто су ван ням су час них інфор маційних тех но -
логій. А такі нав чальні кур си, як "Інтер нет	мар ке тинг",
"Імітаційне мо де лю ван ня в мар ке тин гу", "Мар ке тин гові
досліджен ня", "Інфор маційні си с те ми і тех но логії в мар -
ке тин гу", "Ма те ма тичні ме то ди і мо делі в мар ке тин гу"
вик ла да ють ся вик люч но на ос нові ви ко ри с тан ня
комп'ютер ної техніки, що до зво лить у май бутній кар'єрі
сту ден там обґрун то ва но і точ но прий ма ти пра вильні
мар ке тин гові рішен ня.

Вик ла дачі ка фе д ри бе руть ак тив ну участь у житті сту -
дентів, до по ма га ю чи їм ово лодіва ти фа хо ви ми знан ня -
ми і за ме жа ми універ си те ту. А ціка ве сту дентське жит тя
	 КВК, за нят тя спор том, ту ризм, участь у ху дожній са -
модіяль ності 	 урізно манітню ють і зба га чу ють досвід.
Ба га то ви пуск ників ка фе д ри мар ке тин гу пра цю ють за
фа хом.

Від 2008 ро ку пер ши ми в Ук раїні ка фе д ра мар ке тин гу
спільно з Ук раїнською Асоціацією Мар ке тин гу ре алізу -
ють про ект "Кваліфікаційні іспи ти з мар ке тин го вих
досліджень". Участь у кваліфікаційних іспи тах 	 це еле -
мент впро ва джен ня си с те ми кон т ро лю за якістю підго -
тов ки мар ке то логів, що цілком відповідає міжна родній
прак тиці, ко ли рівень при дат ності фахівцях	мар ке то ло -
га, крім дип ло ма про закінчен ня нав чаль но го за кла ду,
має підтвер ди ти і про фесійне співто ва ри с т во країни.

Успішне скла дан ня іспи ту до зво ляє одер жа ти сер -
тифікат Ук раїнської Асоціації Мар ке тин гу за
спеціальністю "Ме не джер з мар ке тин го вих досліджень"
ук раїнською та англійською мо ва ми, який цінується ро -
бо то дав ця ми і на дає ви пуск ни кам кон ку рент ну пе ре ва -
гу при пра цев ла ш ту ванні. Цим сер тифіка том Ук раїнська
Асоціація Мар ке тин гу підтвер д жує, що йо го влас ник
має не обхідні на вич ки і вміння з про ве ден ня мар ке тин -
го вих досліджень. У 2008 році та ке свідоц тво здо бу ли 19
сту дентів 4	го кур су, а в 2009 році 	 24. Прізви ща сер -
тифіко ва них фахівців публіку ють на офіційно му сайті
Ук раїнської Асоціації Мар ке тин гу і в ча со писі "Мар ке -
тинг в Ук раїні". Аген ства з пра цев ла ш ту ван ня і ро бо то -
давці Ук раїни уваж но слідку ють за цією інфор мацією,
на да ною Ук раїнською Асоціацією Мар ке тин гу.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ІСПИТИ УАМ ТРАДИЦІЙНО
РОЗПОЧАЛИСЯ В ОДЕСІ

Ми ко ла Май гер 	 за снов -
ник та пре зи дент ком -
панії “МАЙГЕР”, кан ди -
дат еко номічних на ук 

Кваліфікаційні іспити
на сучасному етапі
затребувані й актуальні,
адже їх можна розціню-
вати як незалежну оцінку
знань, а також як перший
крок до досягнення поста-

влених студентами перед собою цілей. Народна
мудрість говорить: "Дорогу здолає той, хто йде". І цю
дорогу важливо зіставляти з практиками, професіонал-
ами своєї справи, з членами Української Асоціації
Маркетингу, які беруть участь у кваліфікаційній комісії.

Говорять члени Кваліфікаційної комісії
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Список сертифікованих фахівців ОДЕУ 2010,
які отримали кваліфікаційний сертифікат
“Менеджер з маркетингових досліджень”

Сергій Солн цев, 
д	р фіз.	мат. на ук, про -
фе сор, завіду вач ка фе д -
ри про мис ло во го мар ке -
тин гу НТУУ "КПІ", член
Кваліфікаційно го коміте -
ту УАМ, керівник про гра -
ми сер тифікації з мар ке -
тин го вих досліджень
УАМ

Ос нов ни ми зав дан ня -
ми   членів Кваліфікацій-

ної комісії УАМ з інших вузів бу ли гар монізація ви мог і
при ве ден ня до єди но го рівня на виків пре тен дентів з
різних ви щих нав чаль них за кладів Ук раїни.

Скла да ю чи іспи ти Ук раїнської Асоціації Мар ке тин гу,
сту ден ти Одесь ко го дер жав но го еко номічно го універ си -
те ту цим підтвер д жу ють свою кваліфікацію на по са ду
"Ме не джер з мар ке тин го вих досліджень".

Струк ту ра і зміст іспитів постійно уз го джу ють ся з
чле на ми Кваліфікаційно го коміте ту УАМ, до яко го вхо -
дять керівни ки провідних дослідницьких агенцій. Зав -
дан ня складні, ад же Кваліфікаційний сер тифікат УАМ
підтвер д жує, що здо бу вач мо же аб со лют но чітко ви ко -
ну ва ти технічні й аналітичні дослідницькі ро бо ти і не
по тре бує "до нав чан ня" на ро бо чо му місці.

Комісія за зна чи ла, що сту ден ти до бре орієнту ють ся в
ба зо вих по нят тях ста ти с ти ки. Хо четь ся на го ло си ти на
підго товці за та ки ми те ма ми, як "Ста ти с тич ний аналіз
за леж но с тей", "Ста ти с тичні ме то ди кла сифікації
об'єктів і оз нак". Здо бу вачі про де мон стру ва ли ви со кий
рівень підго тов ки пре зен тацій.

20 трав ня і 7	8 черв ня 2010 р. за пла но ва но про ве ден -
ня Кваліфікаційних іспитів у містах Харків і Київ.
Сподіваємо ся, що сту ден ти НАУ "ХАІ" і НТУУ "КПІ"
та кож про де мон стру ють ґрун товні знан ня у про ве денні
мар ке тин го вих досліджень і одер жать Кваліфікаційні
сер тифіка ти УАМ.

Ок са на Чер нен ко, 
вик ла дач ка фе д ри про -
мис ло во го мар ке тин гу
НТУУ "КПІ"

Діяльність УАМ з фор -
му ван ня єди них ви мог до
кваліфікаційних на виків
мар ке то логів	дослідників,
на мою дум ку, 	 це пра -
виль но по став ле не зав -
дан ня. Най важ ливішим є
те, що постійне спілку ван -

ня фахівців із за мов ни ка ми досліджень дає мож ливість і
нам, вик ла да чам, ясніше ро зуміти, на що са ме слід ак -
цен ту ва ти ува гу на за нят тях. Ми ра зом з Ок са ною
Іванівною Яшкіною, вик ла да чем кур су "Мар ке тин гові
досліджен ня" в Одесь ко му дер жав но му еко номічно му

універ си теті, об го во ри ли наші нав чальні про гра ми і з
вдячністю обміня лись ме то дич ни ми на пра цю ван ня ми.
Та ка співпра ця, без умов но, ста не в на годі і бу де ко рис -
на на шим сту ден там.

Ірина Лилик, 
ге не раль ний ди рек тор
УАМ, Національ ний
пред став ник ESOMAR в
Ук раїні

Іспи ти в Одесь ко му дер -
жав но му еко номічно му
універ си теті про хо дять уже
третій рік поспіль. Рівень
знань і вмінь сту дентів зро -
с тає з кож ним ро ком. Я
впев не на, що на це впли ває

та ка фор ма співпраці і з бізне сом, і з май бутніми ро бо то -
дав ця ми здо бу вачів.

Ор ганізація сер тифікації відбу вається повністю у
відповідності до міжна род них стан дартів про ве ден ня не -
за леж них іспитів фа хо ви ми асоціаціями. Ми ко жен рік
збільшуємо важкість іспитів, оскільки ри нок праці ви -
ма гає ґрун тов но підго тов ле но го фахівця. І найбільш
втішає те, що сту ден ти відповіда ють цим ви мо гам.

Ми ро зуміємо, що скла да ють іспи ти кращі, ад же на -
ва жи тись вий ти пе ред по важ ною комісією, до скла ду
якої вхо дять пред став ни ки дослідницьких ком паній і
провідних підприємств, 	 це вже ви п ро бу ван ня. І все ж
та ки ми за до во лені ре зуль та та ми і сподіваємось, що
Кваліфікаційні сер тифіка ти УАМ за без пе чать хо ро шу
ро бо ту для їх влас ників.


