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Гліб Вишлінський


 Ви ко ну ю чи досліджен -
ня, слід звер та ти ува гу на
кілька важ ли вих скла до вих,
які на пер ший по гляд, мож -
ли во, і не зда ють ся та ки ми
вже й зна чи ми ми. Це до -
стовірність, якість інфор -
мації, на яку ви по си лаєтесь.
Як що ви апе люєте до вто -
рин ної інфор мації, не -
обхідно чітко ро зуміти, як
во на бу ла зібра на, оскільки,
інтер п ре ту ю чи її з ціллю

досліджен ня і не ро зуміючи до кінця ме то ду збо ру
інфор мації і ме ти, з якою во на бу ла ки мось зібра на, ви
мо же те за кла с ти по мил ку в своє досліджен ня. Інфор -
мація, її до стовірність 
 важ ли ва скла до ва гар но про ве -
де но го аналізу. Аку ратність у пре зен тації да них і по во -
джен ня з ни ми 
 про фесійна якість дослідни ка. На про -
дов жен ня цьо го я та кож хо чу за ува жи ти, що вар то
серйозніше ста ви тись до фор му ван ня вибірки, ар гу мен -
ту ю чи її з ура ху ван ням зав дань досліджен ня і розв'язу ва -
них бізнес
зав дань.

Ок са на За рва, 


 Сьо годні у кож но го з вас,
хто прий шов скла с ти
кваліфікаційні іспи ти, од не
досліджен ня, пре зен тацію
яко го ви підго ту ва ли. Але
пра цю ю чи в дослідній ком -
панії, ви бу де ма ти спра ву з
де сят ка ми досліджень і пре -
зен тацій. І кож на пре зен -
тація по вин на бу ти ар гу мен -
то ва ною. Ґрун ту ю чись на
влас но му досвіді, ре ко мен -
дую після кож ної таб лиці

чітко вка зу ва ти звідки ці дані, ко ли бу ло про ве де но
опи ту ван ня, вка зу ва ти кількість опи та них лю дей і т.
д., за зна ча ти відо мості: ком панія та ка
то, стат тя та -
ка
то. У пре зен таціях не по вин но бу ти змішан ня мов
російська 
 ук раїнська 
 англійська. Ваш за мов ник
мо же од ра зу ви с та ви ти пре тензію, на зра зок, як що
во ни не ма ють ча су ре тель но підго ту ва ти пре зен -
тацію, то як я мо жу бу ти впев не ним, що во ни ре -
тель но пра цю ва ли з моєю ба зою да них і ре тель но, до
речі, її зби ра ли.

Еду ард Зо ло тухін


 У ро бо тах до сить до бре
пред став лені зав дан ня
досліджен ня, але вас вчать
не за бу ва ти, що кож не
досліджен ня у підсум ку про -
ве де но з ме тою одер жан ня
інфор мації для вирішен ня
бізнес
зав дан ня. Са ме ро -
зуміння бізнес
зав дан ня і
дик тує нам вибір ме то ду
про ве ден ня досліджень.

Ми ко ла Май гер


 Я дру гий рік при сутній на
кваліфікаційних іспи тах в
НТУУ "КПІ". Це да ло мож -
ливість нам на ла го ди ти
співпра цю з ка фе д рою. Сту -
ден ти сьо годні ви ко ну ють ре -
альні про ек ти на на шо му
підприємстві, сподіва юсь, це
до по мо же їм швид ше ово -
лодіти про фесією, а нам 
 ма -
ти до бре підго тов ле них
фахівців.
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КВАЛІФІКАЦІЙНІ ІСПИТИ
Кваліфікаційні іспити відбулись 9 грудня 2010 р. в НТТУ "Київський політехнічний інститут". Претендентами на

здбуття кваліфікаційного рівня "Менеджер з маркетингових досліджень" стали студенти і випускники кафедри
промислового маркетингу НТУУ "КПІ".

До складу кваліфікаційної комісії увійшли представники провідних дослідних компаній:
Гліб Вишлінський 	 виконавчий директор ГФК ЮКРЕЙН;
Едуард Золотухін 	 директор компанії Research&Branding Gropu;
Оксана Зарва 	 HR	менеджер компанії Nielsen Ukraine;
Микола Майгер 	 директор компанії "Майгер консалт";
Ірина Лилик 	 генеральний директор Української Асоціації Маркетингу, Національний представник ESOMAR в

Україні, голова Кваліфікаційного комітету УАМ.
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Сергій Солн цев, про -
фе сор


 Я із за до во лен ням слу хав
за пи тан ня і ко мен тарі ко лег
по ро бо тах. Це ду же ко рис -
но, щоб наші сту ден ти одер -
жу ва ли такі ко мен тарі. Ми
подібні за ува жен ня фак тич -
но ро би мо кож но му сту ден -
тові, на ма га ю чись до не сти
важ ливість пра виль ності по -
ста нов ки зав дань досліджен -
ня, ви яв лен ня бізнес
проб -

ле ми, аку рат ності в зби ранні да них. А ко ли на цьо му ак -
цен ту ють ува гу і ро бо то давці, це на бу ває ва ги і ро -
зуміння, що наші вик ла дачі ма ють хо ро шу прак ти ку
про ве ден ня досліджень, що во ни вчать прак тич ним на -
вич кам, та ким не обхідним на шим сту ден там у май -
бутній по бу дові своєї кар'єри і для успіху в житті. Ми
пла нуємо про дов жу ва ти прак ти ку співпраці з Ук -
раїнською Асоціацією Мар ке тин гу і провідни ми ком -
паніями.

Іри на Ли лик


 Кваліфікаційний сер -
тифікат УАМ сьо годні виз -
нається провідни ми ком -
паніями Ук раїни як пе ре ва га
при вступі на ро бо ту.
Комісія прий ня ла рішен ня
да ти мож ливість сту ден там з
інших ви щих нав чаль них за -
кладів скла да ти такі іспи ти.
Для цьо го За пи тан ня і зав -
дан ня пись мо во го іспи ту та
Кри терії оцінки пре зен тацій

бу дуть розміщені на веб
сторінці УАМ. Ба жа ючі скла с ти
іспит по винні за реєстру ва тись на сайті. Для от ри ман ня
Кваліфікаційно го сер тифіка та УАМ "Ме не джер з мар ке -
тин го вих досліджень" здо бу вач по ви нен відповісти пра -
виль но на 60% пись мо вих за пи тань і діста ти не мен ше 60
балів за пре зен тацію ро бо ти.
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МвУ: Те тя на, сьо -
годні Ви пра цюєте в
ком панії AC Nielsen
Ukraine, яка вхо дить
до п'ятірки
найбільших дослідних
ком паній Ук раїни.
Скажіть, як Вас за -
про си ли пра цю ва ти в
цю ком панію?

Так, дійсно, вже близь ко півро ку пра цюю в ком панії
AC Nielsen у відділі по ро боті з клієнта ми. І мо жу з упев -
неністю ска за ти, що пи ша ю ся своєю ро бо тою, ком -
панією, ко лек ти вом! Історія мо го успішно го пра цев ла ш -
ту ван ня без по се ред ньо пов'яза на з от ри ма ною ви щою
освітою на ка федрі про мис ло во го мар ке тин гу НТУУ
"КПІ" та в Ук раїнській Асоціації Мар ке тин гу. Ка федрі 

зав дя ки здо бу тим знан ням і вик ла да чам ви со кої
кваліфікації 
 С. А. Солн це ву, О. В. Чер нен ко, Н. В.
Язвінській, О. В. Зо зу ль овій, Н. В. Кубішіній, Т. Г.
Діброві і всьо му ко лек ти ву, а УАМ 
 зав дя ки гар но му ре -
зуль та ту при скла данні кваліфікаційно го іспи ту в "КПІ".

Най важ ливіші пе ре ва ги, які я діста ла, склав ши іспит,

 це підтвер д жен ня моїх знань, а та кож не ли ше мож -
ливість пра цев ла ш ту ван ня, а мож ливість ви бо ру кра що -
го ро бо то дав ця! Без по се ред ньо після іспи ту два агент -
ства за про по ну ва ли мені ро бо ту. Але в ме не бу ла ме та 

пра цю ва ти в AC Nielsen Ukraine і одер жа ти про фесійну
кваліфікацію УАМ, що до по мог ло мені успішно прой ти
співбесіду в ком панії.

МвУ: Скажіть, як дов го ви го ту ва лись до скла дан ня
кваліфікаційно го іспи ту УАМ?

Це не ви ма га ло ба га то ча су, і ми з легкістю поєдна ли
йо го з на пи сан ням дип ло му магістра і підго тов кою до
за хи с ту. Більше то го, нам бу ло на да но ма теріали для
підго тов ки.

МвУ: Кваліфікаційна комісія ак тив но пра цює з пре тен -
ден та ми. Наскільки важ ли ви ми бу ли для Вас по ра ди і ре ко -
мен дації, які да ла комісія, і чи до по мог ло це у Вашій май -
бутній ро боті?

Бу ло ціка во по чу ти ко мен тарі до моєї дослідної ро бо -
ти від лю дей з по за стін "КПІ", які не став лять оцінок у

ТЕ ТЯ НА ТКА ЧЕН КО   
Наш співрозмовник ТКАЧЕНКО ТЕТЯНА ПЕТРІВНА, ме не джер по

ро боті з клієнта ми ком панії АС Nielsen

Думка випусників програми “Менеджер з маркетингових досліджень”
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Список осіб, які успішно здали кваліфікаційний іспит 9 грудня 2010 року на
відповідність кваліфікацій "менеджер з маркетингових досліджень"

заліко ву книж ку, опе ру ють ре аль ни ми за ко на ми ве ден ня
бізне су.

МвУ: У чо му сьо годні по ля гає ва ша ро бо та?
За раз я обіймаю по са ду ме не дже ра по ро боті з

клієнта ми, і на ше кре до 
 по ста ча ти ак ту аль ну інфор -
мацію, яка до зво ляє клієнтам яс но ро зуміти, як роз ви ва -
ють ся рин ки, ре аль но оціню ва ти своє місце в кон ку -
рент но му се ре до вищі, ви яв ля ти і ви ко ри с то ву ва ти нові
мож ли вості для зро с тан ня і роз вит ку бізне су. Ми вив -
чаємо стан і тен денції рин ку, кон ку рен то с про можність
брендів, по ведінку і пе ре ва ги спо жи вачів. Після одер -
жан ня пер вин них да них все піддається гли бо ко му

аналізу і на ос нові цьо го ми на даємо клієнту ре ко мен -
дації, які спри я ють зро с тан ню про дажів, на ро щу ван ню
рівня ди с т ри буції і при бут ку. По над 9 ти сяч клієнтів
більш ніж зі 100 країн світу є на ши ми парт не ра ми.

МвУ: Чи по ре ко мен ду ва ли б Ви сту ден там прой ти
Кваліфікаційний іспит УАМ і наскільки до по мог ло це Вам у
по дальшій кар'єрі?

Як що сту дент зацікав ле ний роз ви ва тись про фесійно,
діста ти кон ку рентні пе ре ва ги на рин ку праці, ре алізу ва -
ти свої амбіції, тоді, без умов но, так! Ки дай те вик лик собі

 і ви здо бу де те ре зуль тат!

Незалежні сертифікаційні центри УАМ


