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РИНОК МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 2010
У січні-лютому 2010 р. УАМ восьмий раз поспіль здійснила експертну оцінку розвитку ринку
маркетингових досліджень в Україні у 2010 р. (виконаних  маркетинговими дослідницькими
агенціями на замовлення, без власних досліджень, що проводяться маркетинговими відділами
чи службами підприємств-товаровиробників та операторів ринків), а також перспектив розвит-
ку сектору на 2011 р

ПОЗИЦІОНУВАННЯ БРЕНДУ У СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА 
Соціальні мережі - модний тренд останніх років. Кожна компанія, кожен бізнес, знайомий з
Інтернетом, рано чи пізно доходить висновку, що потрібно  відкривати  своє представництво у
соціальних мережах. Існує усталена думка, не позбавлена істини, що соціальне просування від-
мінно підходить для B2C бізнесу і не підходить для B2B

МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НА «ФУТБОЛЬНОМУ ПОЛІ» 
У широкому розумінні поняття "фан-маркетинг" - це так званий процес відповідної  роботи мар-
кетологів з аудиторією глядачів, спрямований на забезпечення стабільного попиту на продукцію
професійного спортивного клубу, у тому числі з їх безпосередньою допомогою та за активної
участі у вказаній роботі

ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ: ІЛЮЗІЯ РЕФОРМ
Найслабшими сторонами вітчизняної системи забезпечення якості освіти є її індиферентність до
інтересів споживачів освітніх послуг, тотальне одержавлення, формалізм і конфлікт інтересів

МАТРИЦЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УМОВАХ РИНКУ
31 травня у Національному культурно-мистецькому та музейному комплексі «Мистецький Арсе-
нал» в рамках Першого міжнародного книжкового ярмарку «книжковий Арсенал» відбулася пре-
зентація українського видання книги Філіпа Котлера і Карен Фокс «Стратегічний маркетинг для
навчальних закладів» 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .стор.46  

ОГЛЯД «ТОПОВИХ» АВТОМОБІЛІВ Й АВТОСАЛОНІВ КЛАСУ D
У сегменті автомобілів від 24 до 36 тис. дол. класу D мій вибір зупинився на чудовій, улюбленій
мною і такій, що завоювала загальну повагу Honda Accord 7-го покоління. За відгуками знайо-
мих і на інтернет-форумах, я виявила пристойну кількість порівнянь Accord 7-го покоління із 8-
м. Причому ці відгуки виявились не на користь останньої. Вирішивши розібратися в цьому
докладніше, я встановила прямих конкурентів Honda
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Антоніна Журавльова, голова MRP Club, компанія
Крафт Фудз Україна:

Професія дослідника на ринку Україні з'явилася
нещодавно, а саме, 10	15 років назад, і навіть до
сьогодні для людей, що безпосередньо не мають справу
з дослідженнями, роль і обов'язки менеджера з
досліджень у компанії не до кінця зрозумілі. Можна
сказати: у професії ще не сформована репутація, що в
свою чергу ускладнює оцінку значимості таких фахівців
для організації, їхього внеску в результати діяльності
компанії.

У цьому залі зібралися фахівці, які закохані у свою
професію і заінтересовані в її розвитку. І я пропоную
всім взяти ініціативу до своїх рук і активно створювати
репутацію "менеджера з досліджень" на українському
ринку. Першим кроком у цьому напрямі стало
заснування такого майданчика для відкритого
спілкування на цікаві професійні теми, як цей клуб. Ми
б хотіли, щоб наше спілкування сприяло змінам на
ринку досліджень, наприклад, вироблення і
використання об'єктивних критеріїв оцінки роботи
менеджера з досліджень і власне досліджень; появи на

дослідному ринку України передових підходів і методик;
стимулювання як нас, так і наших партнерів у дослідних
агентствах до постійного професійного зростання,
покращення якості і розширення спектра послуг,
розвитку персоналу.

До кризи 2008 р. ринок досліджень України зростав
швидкими темпами, як і більшість ринків товарів і
послуг. На моє переконання, це підвищення було
головно кількісним: впроваджували більшу кількість
проектів, але нового з точки зору підходів і ідей
з'явилося вкрай мало.

Коли вибухнула криза, з одного боку, кожна компанія
стикнулась з питанням ефективності використання
обмежених фінансових ресурсів, бюджети досліджень
стали скромнішими. А з іншого 	 багато керівників
звернулися до дослідників з питаннями: Який прогноз
на майбутнє? Як будуть діяти ринки / споживачі через
рік	два	три? Чи зможемо ми більш точно прогнозувати
наш бізнес у складних економічних умовах?

Унікальність ситуації сьогодні полягає в тому, що
криза підвищила попит на послуги високопрофесійних
дослідників	консультантів і аналітиків. До нас виник
певний кредит довіри 	 і як ми їм розпорядимося,
повністю залежить від нашого бажання. Чи хочемо ми
взяти на себе роль рівноправного партнера або
консультанта в прийнятті безнес	рішень і розділити
відповідальність і радість від досягнення з нашими
колегами з інших функцій? Або ми віддамо перевагу
відійти у тінь, фактично уникнути тягаря
відповідальності і стати тими, хто надає дані і не
цікавиться, що з ними сталося далі?

Вікторія Данилова, Business Intelligence Manager
компанії Tetra Pak:

У нашій компанії в Україні я 	 єдина людина, що
займається дослідженнями, а також інформаційною
підтримкою команди відділу продажів і маркетингу. У

новини українського  маркетингу

ЗАСІДАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО КЛУБУ
ДОСЛІДНИКІВ РИНКУ І СПОЖИВАЧІВ MRP CLUB
ПРИ УКРАЇНСЬКІЙ АСОЦІАЦІЇ МАРКЕТИНГУ

Перша зустріч професійного клубу дослідників ринку і споживачів MRP Club при Українській Асоціації Маркетингу
відбулася 14 квітня 2011 р. і проходила у конференц�залі компанії Крафт Фудз Україна.

Модератори: Ірина Лилик (Генеральний директор Української Асоціації Маркетингу) і Антоніна Журавльова (керівник
відділу стратегічних досліджень ринку і смаків споживачів, України і Нові ринки Східної Європи і Центральної Азії,
Крафт Фудз Україна).

Головними темами дискусії стали внесок дослідника�професіонала в результати діяльності компанії, роль менеджера
з досліджень у корпорації і можливості підвищення ефективності використання досліджень в Україні.

У першому зібранні брали участь представники компаній Крафт Фудз Україна, Miller Brands Ukraine, Danone, Imperi-
al Tobacco Ukraine, SUN InBev Ukraine, Nestle, Samsung, Tetra Pak, Суматра�ЛТД, Укргазбанк, Київстар, Київський
національний економічний університет ім. В. Гетьмана.

Головою клубу обрано Антоніну Журавльову, керівника відділу стратегічних досліджень ринку і смаків споживачів,
України і Нові ринки Східної Європи і Центральної Азії, Крафт Фудз Україна.
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такій ситуації часто стикаюсь із проблемою оцінки
результатів роботи фахівців. Як варіант вирішення
даного питання, критеріями оцінки можуть виступати:
кількість слайдів з наданими відомостями, що
використовують у своїх презентаціях менеджери з
продажу, і як вони спираються у своїй роботі на ті дані,
що ми одержуємо. Відповідно якщо з якогось звіту з
проведеного дослідження колегами з відділу продажів
або маркетингу нічого не було взято, то робота
вважається марною. Ще одним критерієм оцінки
діяльності може стати кількість проведених тренінгів з
інформаційних ресурсів, використання показників, які
застосовуються у ході аналізу відомостей тощо. Такі
тренінги проводяться для команди відділу продажів і
колег з маркетингу. Крім того, існують певні категорійні
плани, або плани бренд	менеджерів, під які
складаються бюджети і в яких визначено, скільки
дослідних проектів різної складності необхідно
організувати і провести протягом року. Критерієм
оцінки результатів за цим параметром наприкінці року
буде порівняння результатів з планом.

Ольга Різницька, начальник відділу маркетингового
аналізу та планування компанії Imperial Tobacco Ukraine:

Для оцінки роботи дослідників ринку важко
підібрати SMART	критерії, тому компанії часто

вдаються до розмитих формулювань на кшталт
"дослідник повинен принести не менше трьох цінних
інсайтів за звітний період" або "дослідник має зробити
активний внесок у розвиток бізнесу". Природно, ці
критерії вимагають подальшої формалізації: як в
компанії визначається інсайт і яка його цінність, який
внесок є активним, а який ні і т.п. Крім того, незмірні
критерії заплутують систему бонусування співробітни-
ків: чи повинен дослідник "за активний внесок"
одержати ту саму премію, що і торговельний
представник за 5% зростання продажів? Або сума має
бути іншою? Як бачимо, якісний (не кількісний) підхід
до оцінки викликає більше запитань, ніж дає відповідей.

Андрій Сєров, Insights Manager, Miller Brands Ukraine:

Хоча в більшості міжнародних компаній вже давно
визначилися 	 чи потрібен окремий відділ (спеціаліст) з
дослідження споживачів, у той же час у більшості
випадків дослідження споживачів все ще сприймаються
як витрати, а не як інвестиції в розвиток. Звідси
частково і сприйняття дослідника як підрядника даних,
а не як бізнес	партнера.

Низка факторів справляє вплив на сприйняття
інвестицій у дослідження і ролі дослідника, а саме:

Складність і часто суб'єктивність оцінки ефективнос-
ті досліджень. Хоча в академічній літературі тема RORI
(Return on research investments) достатньо опрацьована,
однак на практиці наявні підходи не завжди застосовні в
умовах української реальності, беручи до уваги характер
вхідних, необхідних для прорахунку.

Ефективність управлінського рішення, прийнятого
на основі дослідження, не завжди застосовна як
критерій оцінки дослідження. Так як одне і те саме
дослідження може привести до:

u прийняття низки управлінських рішень;
u прийняття різних рішень (залежно від

інтерпретації);
u може бути багато хороших досліджень, але жодне з

них не прийнято (так званий політичний фактор).
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Не всі типи активностей дослідника можуть бути
оцінені кількісно. Загалом підходи до математичного
визначення RORI концентруються на прямій оцінці:

u мінімізації ризику прийняття неправильного
рішення / можливості неприйняття правильного
рішення;

u можливості оптимізації вартості (Cost Reduction);
u можливості збільшення прибутку (Revenue Genera-

tion, ie Price Elasticity study).
Більша частина активностей in	house дослідника не

піддається прямій кількісній оцінці, це:
u пошукові дослідження;
u проекти, спрямовані на довгострокову

перспективу;
u проекти, спрямовані на побудову розуміння

категорії і поведінки споживачів;
u Day	to	day support внутрішнього клієнта.
Роль дослідника в організації часто розмита. Поблизу

внутрішнього клієнта і в дослідника не до кінця
сформовані розуміння зони відповідальності, функції та
очікування від неї.

За результатами дискусії учасники дійшли висновку
стосовно необхідності зміщення фокусу з:

"Як виміряти внесок дослідника�професіонала в бізнес
компанії?"

на
Як ефективно комунікувати внесок дослідника-

професіонала в бізнес компанії?"
Потрібними кроками у подальшій самоідентифікації

функції є:
1) визначення ролі дослідника всередині організації;
2) проведення Business alignment / Gap analysis у

встановленні поточного статусу і зон розвитку
функції;

3) активніша комунікативність KPIs всередині
організації.
Функція є такою, що динамічно розвивається.

Небагато представників вже сьогодні формує
сприйняття всієї функції та її перспектив на майбутнє.

Наступні теми були запропоновані учасниками
дискусії для подальших обговорень на засіданнях клубу:

u Само	PR: як ефективно комунікувати свою роль і
переконувати інших у своїй важливості.

u Тренди: як їх шукати і чи існують способи оцінки
потенціалу того чи іншого тренду.

u "Освіта потенційних респондентів": чи потрібно це
і як донести до широких мас споживачів ідею і сенс
існування такого явища, як маркетингові
дослідження. Яка реальна шкода репутації та
якості справжніх досліджень від псевдо-
досліджень, що часто використовуються в Україні з
метою залучення споживачів до сумнівних
лотерей, розіграшів призів і та ін.

u Способи впливу на думку інших людей /
прийняття рішень: прийоми, які працюють.

u Ефективна комунікація результатів досліджень: як
це робити правильно, щоб результат виявився
максимально корисним.

u Новації і тенденції індустрії досліджень у світі.
u "Ярмарок агентств": надати представникам кількох

дослідних агентств можливість продемонструвати
свої переваги або новітні розробки в режимі
експрес	презентацій (до 15 хв кожен)
безпосередньо цільовій аудиторії.

u Професійні респонденти: наскільки актуальна
дана проблема в Україні і можливі шляхи її
розв'язання.

новини українського  маркетингу
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У січні	лю то му 2010 р. УАМ вось -
мий раз поспіль здійсни ла ек с перт ну
оцінку роз вит ку рин ку мар ке тин го -
вих досліджень в Ук раїні у 2010 р. (ви -
ко на них мар ке тин го ви ми дослідни -
ми агенціями на за мов лен ня, без
влас них досліджень, що про во дять ся
мар ке тин го ви ми відділа ми чи служ -
ба ми підприємств	то ва ро ви роб ників
та опе ра торів ринків), а та кож пер -
спек тив роз вит ку сек то ру на 2011 р.

Ек с перт на оцінка ґрун тується на
влас них дек ла раціях дослідних
агенцій 	 членів УАМ про підсум ки
їхньої діяль ності у ми ну ло му році і
що до планів на по точ ний рік, а та кож
на вис нов ках ек с пертів УАМ сто сов -
но обігу всьо го сек то ру мар ке тин го -
вих досліджень і ос нов них тен денцій
йо го роз вит ку.

У 2009 р. відо мості про свої обіги
на ва жи ли ся по да ти 22 ком панії, у
2010 р. 	 19 ком паній (не зва жа ю чи на
га рантії конфіденційності від УАМ і

відсутність пре це дентів її по ру шен ня
про тя гом вось ми років досліджень).
При цьо му порівня ти дані мож на по
14 ком паніях.

Су мар ний обіг 14 ком паній у 2009
р. ста но вив 34 943 дол. США без
ПДВ, тоді як у 2010 р. 	 32 130 дол.
США. Та ким чи ном, за галь не ско ро -
чен ня їхньо го обігу ста но ви ло близь -
ко 8%. Та кож на збільшен ня обігу
вка за ли 4 агенції з 14, у то му числі дві
се редні ком панії (обіг від 1 млн до 3
млн дол.) і 2 малі ком панії (обіг до 0,5
млн дол.). Жод на з ве ли ких ком -
паній, які посіда ють провідні по зиції
на рин ку (обіг по над 3,0 млн дол.), не
вка за ли на зро с тан ня. У разі низ ки
відо мих се редніх ком паній об ся ги за -
мов лень на про ве ден ня мар ке тин го -
вих досліджень про тя гом 2010 р. ско -
ро ти лись у 2	3 ра зи.

Оскільки обмінний курс до ла ра і
гривні про тя гом 2010 р. за ли ша в ся
прак тич но незмінним (близь ко 8 грн

за 1 дол. США), відповідно обіги зга -
да них 14 ком паній у грив не во му
еквіва ленті ско ро ти ли ся та кож на 8%
і ста но ви ли близь ко 257 млн грн.

У 2009 р. вка зані 14 ком паній за -
без пе чи ли, за оцінкою УАМ, близь ко
78% рин ку мар ке тин го вих дослід-
жень, ви ко на них дослідни ми аген-
ціями. Та ким чи ном, у ціло му їх дані
є ре п ре зен та тив ни ми для га лузі. Вод -
но час де які ве ликі і се редні ком панії
ухи ли ли ся від на дан ня УАМ відо мо -
стей сто сов но своїх обігів у 2010 р. З
ура ху ван ням ек с перт них оцінок що -
до ос танніх, за га лом ри нок мар ке -
тин го вих досліджень у 2010 р.
номіна льно ско ро ти в ся на 10% і ста -
но вив близь ко 40,5 млн дол., або 324
млн грн.

Є певні підста ви вва жа ти, що у
2009 р. в умо вах різко го погіршен ня
ста но ви ща на рин ку низ ка дослідних
ком паній "со ро ми ли ся" на да ва ти до
УАМ інфор мацію про ре альні обіги,

маркетингові дослідження

РИНОК МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
В УКРАЇНІ 2010:
ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ТА АНАЛІЗ УАМ

ІРИНА ЛИЛИК,
Генеральний директор УАМ,

Національний представник ESOMAR в Україні

Таб ли ця 1
Ек с пертні оцінки УАМ об ся гу рин ку мар ке тин го вих досліджень  в Ук раїні у 2002	2010 рр.

*Уточ нені дані, з більш по вним ура ху ван ням учас ників рин ку.
**Орієнтовні дані за кур сом 1 дол. США = 5,5 грн у пер шо му півріччі 2009 р. і 1 дол. США = 8 грн у дру го му півріччі 2009 р.
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сподіва ю чись, що труд нощі бу дуть
ско ро ми ну чи ми, і во ни нев довзі ви п -
рав лять своє віднос не ста но ви ще що -
до "ко лег по це ху". З ура ху ван ням ос -
тан ньо го яви ща мож на при пу с ти ти,
що у 2009 р. гли би на падіння рин ку
бу ла де що більшою, а у 2010 р.
відповідно не на ба га то мен шою, ніж
це відо бра же но в оцінках УАМ, які

ґрун ту ють ся на да них ком паній-
членів.

У той же час у 2010 р. в Ук раїні ма -
ло місце знач ний рівень інфляції,
який, за да ни ми Дер жав ної служ би
ста ти с ти ки, ста но вив 9,1%. За підра -
хун ка ми ек с пертів від опо зиції,
індекс спо жив чих цін зріс на 42%.
От же, з ура ху ван ням інфляційно го

фак то ра ре альні до хо ди мар ке тин го -
вих дослідних ком паній у 2010 р. ско -
ро ти ли ся що най мен ше на 19%.

За весь час досліджень ви раз но
виділяється два періоди. У 2003	2007
рр. відбу ва ло ся до волі стрімке зро с -
тан ня рин ку мар ке тин го вих дослід-
жень (ре аль но, вра хо ву ю чи інфля-
ційний фак тор, ри нок зро с тав що ро -

маркетингові дослідження

Таб ли ця 2
Оцінка УАМ струк ту ри рин ку мар ке тин го вих досліджень в Ук раїні у 2006	2010 рр. за ка те горіями за мов ників 

(вітчиз няні та іно земні ком панії)

Дже ре ло: За да ни ми членів УАМ: 16 ком паній у 2006 р., 11 ком паній у 2007 р., 14 ком паній у 2008 р., 20 ком паній у 2009 р.,
16 ком паній у 2010 р.

Таб ли ця 3
Оцінка УАМ струк ту ри рин ку мар ке тин го вих досліджень в Ук раїні у 2006	2010 рр. за ка те горіями за мов ників (регіональні,

національні та транс національні ком панії за рин ка ми збу ту)

Дже ре ло: За да ни ми членів УАМ: 16 ком паній у 2006 р., 11 ком паній у 2007 р., 14 ком паній у 2008 р., 19 ком паній у 2009 р.,
15 ком паній у 2010 р.
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ку на 20	27%, ви пе ре джа ю чи тем пи
за галь но го зро с тан ня еко номіки
більш як удвічі), при цьо му рівень
зро с тан ня постійно ви пе ре джу вав
про гно зо вані оцінки УАМ (відповід-
но 	 ви пе ре джу вав очіку ван ня учас -
ників рин ку).

З 2008 р. на рин ку ста в ся пе ре лом:
са ме то го ро ку номіна льне зро с тан ня
рин ку бу ло мен ше рівня інфляції, а
підсум ки ро ку впер ше ви я ви ли ся
гірши ми від про гно зо ва них очіку -
вань. У 2009	2010 рр. у до ла ро во му
еквіва ленті ри нок суттєво ско ро чу ва -
в ся. При цьо му об ся ги рин ку у грив -
нях не вповні мож на порівню ва ти за
ро ка ми, оскільки відбу ли ся значні
зміни у курсі гривні що до до ла ра та
інших ва лют (на сам пе ред це сто -
сується 2009 р.).

У чет вер то му квар талі 2009 р. і на
по чат ку 2010 р. ста но ви ще на рин ку
стабілізу ва ло ся; крім то го, бу ли певні
по зи тивні очіку ван ня у зв'яз ку із
політич ни ми зміна ми в дер жаві. Усе
це відо бра зи ло ся в по зи тив но му про -
гнозі на 2010 р. 	 фак тич но очіку ва ло -
ся віднов лен ня тих об сягів за мов -
лень, які бу ли до по чат ку кри зи (тоб -
то у 2007 	 першій по ло вині 2008 рр.).
Од нак по зи тивні сподіван ня не
справ ди ли ся: замість по вер нен ня на
до кри зо вий рівень відбу ло ся по даль -
ше суттєве ско ро чен ня рин ку 
(табл. 1).

маркетингові дослідження

Таб ли ця 4
Рей тинг УАМ мар ке тин го вих дослідних агенцій*

Таб ли ця 5
Оцінка УАМ се ред ньої вар тості мар ке тин го вих досліджень в Ук раїні 2006	2009 рр.

Дже ре ло: За да ни ми 16 ком паній у 2006 р., 12 ком паній у 2007 р., 9 ком паній у 2008 р., 18 ком паній у 2009 р., 10 ком паній у
2010 р. Ком панія ACNiesen не на да ла да них

*Агенції, які на да ли УАМ повні або част кові дані що до струк ту ри досліджень, ви ко -
на них у 2010 р. Агенції роз та шо вані за об ся гом мар ке тин го вих досліджень.
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Про гноз на 2011 р. на да ли 14 ком -
паній (ве ликі, се редні і малі). У пер -
шо му квар талі 2011 р. (тоб то на час
про ве ден ня УАМ опи ту ван ня учас -
ників рин ку) се ред дослідних мар ке -

тин го вих ком паній пе ре ва жав обе -
реж ний оп тимізм: дно кри зи на чеб то
прой де но, па да ти далі ніку ди, на далі
бу де кра ще, об ся ги за підсум ка ми ро -
ку зро с туть на 5	10	20%. Се ред ньоз -

ва же ний про гноз зро с тан ня на 2011
р. 	 близь ко 12%. При цьо му три ком -
панії вка за ли, що їхній обіг за ли -
шається без змін. Вод но час од на се -
ред ня ком панія за дек ла ру ва ла по -

маркетингові дослідження

Таб ли ця 6 
Роз поділ за мов лень на мар ке тин гові досліджен ня за ос нов ни ми рин ка ми

Дже ре ло: За да ни ми членів УАМ: 13 ком паній у 2006 р., 12 ком паній у 2007 р., 14 ком паній у 2008 р., 21 ком панія у 2009 р.,
15 ком паній у 2010 р.

Таб ли ця 7
Га лу зе вий роз поділ за мов лень на мар ке тин гові досліджен ня

Дже ре ло: За да ни ми 16 ком паній 	 членів УАМ.
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троєння обігів і відповідно своє вхо -
джен ня до чис ла провідних учас ників
рин ку.

Дані за 2010 р. сто сов но ка те горій
за мов ників мар ке тин го вих дослід-
жень на да ли 16 ком паній, су мар ний
обо рот яких ста но вив 26,6 млн дол.
США об ся гу рин ку (май же 66%). Се -
ред клієнтів цих ком паній пи то ма ва -
га вітчиз ня них ком паній ста но вить
май же 32% (про ти 26,5% у 20 ком -

паній, що на да ли дані за 2009 р.). При
цьо му су ма за мов лень від вітчиз ня -
них ком паній не зрос ла, а з ура ху ван -
ням інфляційно го фак то ра 	 суттєво
ско ро ти ла ся.

Найбільш помітна зміна се ред за -
мов ників досліджень 	 це суттєве
змен шен ня пи то мої ва ги іно зем них
ком паній, що пла ну ють вихід на ри -
нок Ук раїни (до 1,4%, у той час як у
по пе редні ро ки цей по каз ник ко ли -

ва в ся у ме жах 4	7%). Вод но час про -
сте жується тен денція до по сту по во го
збільшен ня пи то мої ва ги за мов лень
від дослідних ком паній 	 не ре зи -
дентів Ук раїни, у рам ках про ве ден ня
міжна род них досліджень пев них
ринків (регіональ них східноєвро -
пейських, за галь ноєвро пейських,
світо вих) (табл. 2).

У 2010 р. про дов жу ва ло ся ско ро -
чен ня пи то мої ва ги за мов лень на

маркетингові дослідження

Таб ли ця 8
Пи то ма ва га різних ме тодів у за галь но му об сязі мар ке тин го вих досліджень

Дже ре ло: За да ни ми членів УАМ: 13 ком паній у 2006 р., 11 ком паній у 2007 р., 13 ком паній у 2008 р., 
17 ком паній у 2009 та 2010 рр.

Таб ли ця 9
Структура ринку маркетингових досліджень за типом дизайну

Дже ре ло: За да ни ми членів УАМ: 14 ком паній у 2006 р., 11 ком паній у 2007 р., 14 ком паній у 2008 р., 19 ком паній у 2009 р.,
15 ком паній у 2010 р.

№2 s 2011 МАРКЕТИНГ В УКРАЇНI 13



досліджен ня від ма лих і се редніх ком -
паній, про дукція яких (то ва ри, ро бо -
ти, по слу ги) ре алізо вується в од но му
чи кількох регіонах Ук раїни (до 1,4%,
за да ни ми 15 ком паній). Оче вид но,
що пи то ма ва га за мов лень від ма ло го
і се ред ньо го бізне су має бу ти ви щою
у ма лих регіональ них дослідних
агенцій, прак тич но не охоп ле них
досліджен ням УАМ. Про те пи то ма
ва га та ких агенцій на дослідно му
рин ку Ук раїни та кож є вкрай не ви со -
кою. У 2010 р. про дов жу ва ли аб со -
лют но доміну ва ти за мов лен ня від ве -
ли ких ком паній, про дукція яких зна -
хо дить збут у більшості регіонів Ук -
раїни, а та кож за кор до ном, і вод но -
час 	 на рин ку мар ке тин го вих дослід-
жень суттєво ско ро ти ло ся зна чен ня
за мов лень від підприємств вітчиз ня -
но го ма ло го і се ред ньо го бізне су
(табл. 3).

Де сять найбільших агенцій з чис ла
на ве де них у рей тин говій таб лиці (об -
сяг досліджень від близь ко 10 млн до
1,5 млн дол.) збе рег ли свої по зиції на
рин ку: їх пи то ма ва га у об ся гах мар -
ке тин го вих досліджень в ціло му ста -
но вить близь ко 81% (табл. 4). Пев не
змен шен ня цьо го по каз ни ка
порівня но з по пе редніми ро ка ми
пов'яза не з тим, як уже за зна ча ло ся,
що де які ве ликі ком панії ухи ли ли ся
від по дан ня да них про свої обіги, і
відповідно відсутні у рей тин гу. Як і в

по пе редні ро ки, віднос ну
стабільність де мон стру ва ли ком панії,
орієнто вані на ви ко нан ня за мов лень
іно зем них фірм.

Відо мості що до се редніх розмірів
вар тості од но го досліджен ня у 2010 р.
повністю або част ко во пред ста ви ли
10 ком паній. Ці дані си с те ма ти зо вані
у табл. 5; крайні зна чен ня (вартість
ек с клю зив них ве ли ких кон т рактів,
як і най нижчі ціни на досліджен ня) у
таб лиці не вра хо ву ва ли ся. Зро зуміло,
при цьо му се ред ня ціна од но го
досліджен ня є ли ше орієнтов ною.
Од нак дані за 2010 р. засвідчи ли такі
тен денції:

o вартість од но го за мов лен ня від
іно зем них ком паній за га лом
стабілізу ва ла ся і в де я ких ви пад ках
номіна льно навіть де що зрос ла, хо ча
про дов жує бу ти знач но ниж чою
порівня но з 2007	2008 рр.;

u про дов жу ва ла змен шу ва ти ся
номіна льна вартість за мов лень
від вітчиз ня них ком паній
(впер ше жод на ком панія не на -
да ла відо мо стей що до вар тості
своїх досліджень на за мов лен ня
фірм, про дукція яких пред став -
ле на ли ше на місце вих рин ках);

u з ура ху ван ням інфляційно го
фак то ра ре аль на се ред ня вар-
тість од но го досліджен ня у 2010
р. зни жу ва ла ся за всіма ка те -
горіями за мов ників.

З мо мен ту за ро джен ня у су часній
Ук раїні рин ку мар ке тин го вих дослід-
жень їхніми за мов ни ка ми ви с ту па ли
пе ре дусім ком панії, що пра цю ють на
спо жив чих рин ках (В2С), са ме на
яко му зафіксо ва но ви щий роз ви ток
рин ко вих відно син, швид ше роз ви -
ва ли ся про це си де мо но полізації ви -
роб ниц тва і збу ту то що. Од нак з ча -
сом по ча ла підви щу ва тись пи то ма ва -
га за мов ників, що пред став ля ють
різно манітні сек то ри В2В (табл. 6). У
кри зо вий 2009 р. вка за на тен денція
зу пи ни ла ся: згідно з да ни ми членів
УАМ, пи то ма ва га за мов ників, що
пред став ля ють сек то ри В2В, за один
рік впа ла з 36,2 до 25,7%. У 2010 р. си -
ту ація зміни ла ся 	 зно ву суттєво (у 1,8
ра за!) підви щи ла ся пи то ма ва га за -
мов ників га лу зей В2В. Зви чай но,
відо мості про га лу зе вий роз поділ за -
мов лень на мар ке тин гові досліджен -
ня ма ють знач ною мірою орієнтов -
ний ха рак тер, оскільки ґрун ту ють ся
на інфор мації ком паній, що фор му -
ють мен ше двох тре тин рин ку (при -
близ но 64%). На наш по гляд, оцінка
цьо го яви ща по тре бує об го во рен ня у
фа хо во му се ре до вищі.

Відо мості що до пи то мої ва ги
різних ме тодів у за галь но му об сязі
мар ке тин го вих досліджень у 2010 р.
на да ли 17 ком паній, що фор му ють
близь ко 69% рин ку. За галь на тен -
денція 	 пев не підви щен ня пи то мої
ва ги кількісних ме тодів і відповідно 	
аб со лют не і віднос не змен шен ня пи -
то мої ва ги якісних досліджень. Як це
ко ри гується із підви щен ням пи то мої
ва ги за мов ників із га лу зей В2В 	 пи -
тан ня до фа хо вої ди с кусії.

На про ве ден ня па нель них дослід-
жень вка за ли 4 ком панії з 17.
Оскільки дані де я ких ве ли ких і се -
редніх ком паній у таб лиці відсутні, є
підста ви при пу с ти ти, що за галь на
пи то ма ва га па нель них досліджень є
ви щою.

На про ве ден ня он лайн інтер -
нет	досліджень вка за ли 5 дослідних
ком паній. Хо ча об сяг та ких дослід-
жень зро с тає, од нак їх пи то ма ва га в
Ук раїні на разі за ли шається не знач -
ною. Ще мен шо го по ши рен ня на бу -
ло про ве ден ня он лайн фо кус-груп.

За ти пом ди зай ну на рин ку і на далі
пе ре ва жа ють досліджен ня ad	hoc
(табл. 8), які за мов ля ють кор по рації.
При чо му пи то ма ва га цих досліджень
про тя гом ос танніх років має тен -

маркетингові дослідження

Таб ли ця 10
Структура ринку маркетингових досліджень за типом пропозиції

Дже ре ло: За да ни ми членів УАМ: 14 ком паній у 2006 р., 11 ком паній у 2007 р., 14
ком паній у 2008 р., 19 ком паній у 2009 р., 15 ком паній у 2010 р

Таб ли ця 11
Досліджен ня за до во ле ності спо жи вачів

Дже ре ло: За да ни ми членів УАМ: 14 ком паній у 2006 р., 11 ком паній у 2007 р., 14
ком паній у 2008 р., 19 ком паній у 2009 р., 15 ком паній у 2010 р
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денцію до зро с тан ня.
Аб со лют но і віднос но ско ро ти лась

ува га за мов ників на досліджен ня за -
до во ле ності спо жи вачів. З 15 ком -
паній, які на да ли відповідні звіти, ли -
ше 6 вка за ли на здійснен ня та ких
досліджень, а їхня пи то ма ва га впа ла
до 3,6% у за галь но му об сязі мар ке -
тин го вих досліджень (про ти 6,7% у
по пе ред ньо му 2009 р.).

Та ким чи ном, вітчиз ня ний ри нок
мар ке тин го вих досліджень відда ли в -
ся від стан дартів Євро пейсько го Со -
юзу, де досліджен ня за до во ле ності
спо жи вачів є обов'яз ко вою скла до -
вою ком плек с но го аналізу
функціону ван ня ринків (табл. 10).

Вис нов ки
От же, мож на кон ста ту ва ти, що у

2010 р. в Ук раїні про дов жу ва ла ся си с -
тем на еко номічна кри за, па да ла інве -
с тиційна при ваб ливість країни, а в
ме то дах го с по да рю ван ня відбу ва ло ся
зву жен ня за сто су ван ня рин ко вих ме -
ханізмів в ціло му і мар ке тин го во го
інстру мен тарію зо к ре ма.

Ра зом з тим учас ни ки рин ку не
втра ча ють оп тимізму, ру ки не опу с ка -
ють і сподіва ють ся на кращі ча си.

маркетингові дослідження

Алі На зар Надім:
Зни жен ня якості за галь но го

рівня про ве ден ня досліджень за ра -
ху нок про ве ден ня їх ком -
паніями�од но ден ка ми, фри лан се -
ра ми то що.

Відбу вається зро с тан ня по пи -
ту з бо ку ком паній. На наш по -
гляд, ри нок до сяг пев ної межі
зрілості, що ви яв ляється в то му,
що учас ни ки рин ку го тові за сто -

со ву ва ти ре зуль та ти і зна ють, як це ро би ти. Про дов -
жується демпінг на рин ку ау ди торів в сег менті фірми. Ми
поміти ли знач не змен шен ня цін на кількісні досліджен ня
(на при клад, інтерв'ю). Про дов жується кон солідація се ред
гравців рин ку, з'яв ля ють ся внутрішні аль ян си для до ся гнен -
ня най к ра щих бізнес�ре зуль татів, відбу вається ско ро чен ня
ви т рат і мож ли вості зро би ти па кетні про по зиції. Ак -
тивізу ва лись іно земні ком панії (на при клад, відкрит тя
пред став ниц тва Cegedim). Ак тив но впро ва джу ють ся і ви -
ко ри с то ву ють ся елек тронні за со би до став ки да них ау -
дитів і та кож Інтер не ту.

Ва дим Пу с тотін, "Слідо пит":
Клієнти більш обе реж но ви т -

ра ча ють гроші на досліджен ня.
Особ ли во важ ко ком паніям, які
зав'язані на іно зем ну ва лю ту.

Іван Лю барський, ди рек тор,
IRS Group:

Дії вла ди та уря ду з ре гу лю ван -
ня підприємницької діяль ності мо -
жуть в ре зуль таті як збільши ти,
так і змен ши ти по пит на мар ке -
тин гові досліджен ня. На разі це є
ос нов ним фак то ром впли ву. За
на ши ми да ни ми, об сяг рин ку
збільши в ся відсотків на 20
порівня но з ми ну лим ро ком.

Юрій Щирін:
За мов ни ки чим далі, тим

більше ра зом із досліджен ня ми
пра гнуть одер жу ва ти і ме ханізм
ви ко ри с тан ня їхніх ре зуль татів,
особ ли во у сфері опе ра тив но го
уп равління. Не змінить ся
кількість пе редінве с тиційних
досліджень. Ціни в грив нях за ли -
шать ся на рівні 2009 р.

КО МЕН ТАРІ З АН КЕТ,  ЗА ПО ВНЕ НИХ
ДОСЛІДНИ МИ АГЕНЦІЯМИ 
ЗА ПІДСУМ КА МИ 2010 Р. 
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Існу ючі підхо ди до гра дації
працівників

Працівни ки ви с ту па ють пер шим
і пер спек тив ним цільо вим рин ком
для ком панії, оскільки во ни ма ють
пріори тетність до сту пу до про дуктів
її еко номічної діяль ності. Сьо годні в
рам ках кон цепції внутрішньо го
мар ке тин гу працівни ки до дат ко во
на бу ва ють ста ту су внутрішніх
клієнтів. Во ни одер жу ють від ком -

панії про по зицію унікаль но го про -
дук ту 	 ро бо ту, і пла тять за неї влас -
ни ми зу сил ля ми, ча сом, зміною у
по ведінці, прий нят тям відповідних
цінно с тей то що.

Відно си ни між ком панією і пер -
со на лом на бу ва ють фор ма ту за ана -
логією з рин ко ви ми, го ло вною ме -
тою яких є взаємо вигідний обмін.
Відповідно до цьо го працівни ки як
внутрішні клієнти усвідом лю ють до -
дат кові особ ливі по тре би що до ор -

ганізації ви роб ни чо го про це су. Ад же
вчас не ви яв лен ня і за до во лен ня цих
по ба жань ма ти ме по зи тив ний вплив
на кінце вих клієнтів ор ганізації.
Вод но час орієнтація дій ком панії
са ме на цільові по тре би пер со на лу
для бізне су знач но при ско рює і сти -
му лює до ся гнен ня стра тегічних
цілей. Та ким чи ном, по шук та ефек -
тив не за до во лен ня по треб праців-
ників сти му лює ком панії до за сто су -
ван ня відповідних мар ке тин го вих

прикладні аспекти маркетингової  д іяльност і

УДК 331.108

СЕГМЕНТАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ
ЯК ВНУТРІШНІХ КЛІЄНТІВ ПІДПРИЄМСТВА

(МАКРОПІДХІД НА ПРИКЛАДІ ГАЛУЗІ ВИРОБНИЦТВА ТА

ОБСЛУГОВУВАННЯ)
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за надані матеріали і допомогу в підготовці статті.

Анотація. Традиційний маркетинг нівелює постійну зміну функцій "постачальник � споживач" для однієї і тієї ж
людини в процесі виробництва та обміну. Логічним постає запитання, чи взагалі позбувається людина своїх потреб у
момент, коли вона працює. Поява внутрішнього маркетингу спростовує цю гіпотезу, і він стає невіддільним елементом
в системі задоволення потреб учасників ринку � працівників як внутрішніх споживачів. Сьогодні особливого інтересу
набуває адаптація та ефективне практичне застосування маркетингових інструментів до внутрішнього ринку. На
основі даних, представлених компанією TNS в Україні, автор вперше представляє сегментацію працівників різних галузей
за їх потребами до характеристик роботи як до продукту.

Ключові слова: внутрішній маркетинг, внутрішній клієнт, сегментація працівників.
Аннотация. Традиционный маркетинг нивелирует постоянное изменение функций "поставщик � потребитель" для

одного и того же человека в процессе производства и обмена. Логично возникает вопрос, лишается ли человек своих
потребностей в момент, когда он работает. Появление внутреннего маркетинга опровергает эту гипотезу, а сам он
становится неотделимым элементом в системе удовлетворения потребностей участников рынка � работников как
внутренних потребителей. Сегодня особенный интерес приобретает адаптация и эффективное практическое
применение маркетинговых инструментов к внутреннему рынку. На основе данных, представленных компанией TNS в
Украине, автор впервые представляет сегментирование работников различных отраслей по потребностям
характеристик работы как продукта.

Ключевые слова: внутренний маркетинг, внутренний клиент, сегментация работников.
Annotation. Traditional marketing eliminates the constant change of functions, "producer � consumer" for the same person in the

process of production and exchange. Logically the question arises whether a person is deprived of all their needs at a time when it
works. The appearance of internal marketing refutes this hypothesis, and he becomes an inseparable element in the system to satis-
fy the needs of market participants � employees as internal customers. Today, particular interest is being adapted and effective prac-
tical application of marketing tools for the internal market. Based on data provided by TNS in Ukraine, the author first presents seg-
mentation of workers of different branches of the needs of job characteristics as the product.

Key words: internal marketing, internal customer, segmentation of workers.
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інстру ментів.
За ана логією із зовнішнім рин -

ком, ко ли ком панія сег мен тує ри -
нок і фо ку сує власні зу сил ля на пев -
них цільо вих сег мен тах з ме тою їх
ефек тив но го об слу го ву ван ня, важ -
ли вим ас пек том внутрішньо го мар -
ке тин гу є вив чен ня по ба жань
працівників що до ор ганізації ви роб -
ни чо го про це су. По стає на галь не
пи тан ня: чи є мож ли вою сег мен -
тація працівників тра диційни ми
спо со ба ми (опи со ва, за ви го да ми, за
спо со бом жит тя, по ведінко ва) [1, с.
281]. 

За ре зуль та та ми оп ра цю ван ня на -
уко вої літе ра ту ри мож на пред ста ви -
ти два найбільш по ши рені кри терії
сег мен тації пер со на лу:

u взаємодія із клієнтом (кон -
такт ний 	 не кон такт ний пер -
со нал);

u роль у про цесі на дан ня
внутрішніх по слуг (по ста чаль -
ник 	 спо жи вач) [2, с. 62].

В ос нові пер шо го кри терію роз -
поділу пе ре бу ва ють по тре би праців-
ників, що без по се ред ньо пов'язані із
за до во лен ням зовнішніх клієнтів.
Логічно, що працівни ки, які щод ня
спілку ють ся та об слу го ву ють
постійних відвіду вачів, во лодіють
ак ту аль ною інфор мацією що до їхніх
по треб чи на строїв. І хо ча ці відо -
мості є стра тегічно важ ли ви ми для
всієї ор ганізації, ли ше кон такт ний
пер со нал має мож ливість її без по се -
ред ньо го одер жан ня.

Своєю чер гою працівни ки "на пе -
ре довій" по тре бу ють ор ганізації ро -
бо ти, яка б бу ла приємна са ме
кінце вим спо жи ва чам 	 швидкість
відгу ку від пер со на лу в офісі, мож -
ливість прий нят тя рішень на місці,
відкри тий до ступ до інфор мації, на -
явність не обхідно го об лад нан ня і
на леж ний кваліфікаційній рівень
ро бо ти на ньо му та ін.

Ос но вою для дру го го ти пу сег -
мен тації внутрішніх клієнтів ком -
панії є по тре би, які ви ни ка ють у
взаємовідно си нах між працівни ка -
ми. Про цес ство рен ня про дук ту або
по слу ги пе ред ба чає по етап ний ал го -
ритм ство рен ня цінності із за сто су -
ван ням на яв них за собів і ре сурсів

ком панії (час, знан ня, зу сил ля та
ін.). На кож но му з етапів пев ний
працівник, відділ чи навіть підрозділ
ком панії ви с ту пає в ролі спо жи ва ча
чи по ста чаль ни ка.

Та ким чи ном, будь	які відно си ни
в ком панії мо жуть бу ти пред став лені
зв'яз ка ми "по ста чаль ник 	 спо жи -
вач". У цьо му ви пад ку ви ни кає
особ ли вий вид по треб, які за ле жать
від по зиції пер со на лу в лан цю гу
ство рен ня цінності. За до во лен ня
да них по треб ре алізується че рез роз -
роб ку відповідних про грам для про -
ти леж но го сег мен та чи обох од но -
час но. На при клад, як що кон -
такт	центр є не за до во ле ним інфор -
маційною підтрим кою, то про гра ма
внутрішньо го мар ке тин гу має бу ти
роз роб ле на для відділу інфор -
маційних тех но логій. І на впа ки, як -
що аналітич ний відділ вчас но на дає
звіти ме не дже рам, які не бе руть їх до
ува ги в про цесі прий нят тя влас них
уп равлінських рішень, то про гра ма
має бу ти спря мо ва на на обид ва
підрозділи.

Хо ча роз г ля нуті спо со би сег мен -
тації до зво ля ють виріши ти низ ку
пи тань внутрішньо го мар ке тин гу, з
їх до по мо гою досліджу ють ся ли ше
по тре би, що по ста ють у про цесі
взаємодії працівни ка з клієнтом чи з
іншим пер со на лом. На жаль, при
цьо му май же повністю ніве лю ють ся
по ба жан ня працівни ка до ро бо ти як
про дук ту за га лом. У ре зуль таті мо же
ви ник ну ти си ту ація, ко ли праців-
ник за ли шає ком панію, не зва жа ю чи
на чу дові сто сун ки, що скла лись із
ко лек ти вом. Особ ли во не га тив них
ре зуль татів це на бу ває у виг ляді
втра ти част ки клієнтів сервісною
ком панією, які пе ре хо дять за
"своїм" спеціалістом до кон ку рентів.

Аналіз став лен ня
працівників до ро бо ти

Сприй нят тя ок ре мих ха рак те ри с -
тик ро бо ти як скла до вих про по зиції
унікаль но го про дук ту фор мується у
працівни ка на рівні по тре би в ор -
ганізації вільно го ча су. Лю ди по-
різно му став лять ся до ро бо ти як до
різно ви ду діяль ності у житті. У цьо -
му ви пад ку про дук та ми 	 замінни -

ка ми ро бо ти мож на вва жа ти нав -
чан ня, тур бо ту про ро ди ну чи осо -
бисті інте ре си.

За да ни ми досліджен ня MMI
Ukraine 2010/3 (пред став лені
відповіді ре с пон дентів у віці 16	65
років, що про жи ва ють у містах з на -
се лен ням 50 тис. чол. і більше), пер -
со нал виділяє кілька варіантів став -
лен ня до ро бо ти [6]. На рис. 1 зо б ра -
же но гра дацію став лен ня до ро бо ти
працівників у різних га лу зях за
пріори тетністю.

Як мож на по ба чи ти з рис. 1, пе ре -
важ на більшість пра цю ю чих сприй -
ма ють ро бо ту як мож ливість за ро би -
ти гроші. Ціка вою є та кож
розбіжність у ко ефіцієнті
вірогідності (wAffinity) се ред
працівників різних га лу зей, який
відмічає рівень схиль ності до кон -
крет но го варіан та відповіді у певній
вибірці (wAff > 110).

З ог ля ду на це, мож на за ува жи ти,
що са ме працівни ки га лузі ви роб -
ниц тва більше за інших сприй ма ють
ро бо ту як мож ливість ціка во про ве -
с ти час і поспілку ва тись із людь ми.
На про ти ва гу цьо му працівни ки га -
лузі торгівлі та об слу го ву ван ня з
більшою імовірністю вба ча ють у ро -
боті шлях до не за леж ності. Ура ху -
ван ня відповідних особ ли во с тей
став лен ня до ро бо ти се ред праців-
ників різних га лу зей мо же по зна чи -
тись і на фор му ванні про по зиції ро -
бо ти як про дук ту. На при клад, мо ти -
вація у виг ляді участі у кор по ра тив -
но му свят ку ванні бу де оціне на
працівни ка ми про мис ло во го під-
приємства знач но ви ще, ніж
працівни ка ми ре с то ра ну чи го те лю.

Про фесійне став лен ня більшості
працівників на підприємстві слу гує
фун да мен том фор му ван ня ро бо ти
як про дук ту. Од нак знан ня, як са ме
працівни ки став лять ся до ро бо ти, у
гло баль но му сенсі не дає кон крет ної
відповіді на за пи тан ня 	 що са ме не -
обхідно їм для кра що го ви ко нан ня
своїх обов'язків. За ре зуль та та ми
про ве де но го аналізу, ми дійшли вис -
нов ку, що працівни ки різних га лу -
зей ма ють різне став лен ня до ро бо -
ти. На про дов жен ня цієї дум ки мож -
на пред ста ви ти гіпо те зу, що різні
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працівни ки в га лузі на да ють пріори -
те ту у ви борі ро бо ти різним її ха рак -
те ри с ти кам. Са ме знан ня цих кон -
крет них ха рак те ри с тик до зво ляє
пра виль но пред ста ви ти ро бо ту як
про дукт і при вер ну ти ува гу пев ної
цільо вої ау ди торії.

Бе ру чи до ува ги не до ско налість
те о ре ти ко	ме то до логічної ба зи і
відсутність в літе ра турі будь	яких
при кладів з аналізу за зна че но го пи -
тан ня, ав то ром бу ла за про по но ва на
влас на кон цепція сег мен тації пра-
цівників за кри теріями їх став лен ня
до ро бо ти як до про дук ту. 

В ос но ву да но го ти пу сег мен тації
по кла дені цінності лю дей у ви борі
кон крет но го ро бо чо го місця. Кож на
лю ди на має влас ну си с те му цінно с -
тей за леж но від сво го досвіду і сти -
лю жит тя. Та ка си с те ма цінно с тей
при хо ва на на пер ший по гляд, але
має бу ти ура хо ва на у ході фор му ван -
ня про по зиції ро бо ти для кон крет -
них цільо вих груп працівників. На -
при клад, про по ну ван ня ро бо ти від
однієї ком панії у різних філіях
оцінюється різни ми людь ми
відповідно до їхніх си с тем цінно с -
тей. Лю ди на із ди ти ною віддасть пе -
ре ва гу близь ко му роз та шу ван ню
місця ро бо ти, тоді як мо ло дий
працівник бу де оціню ва ти на явність
пер спек тив кар'єрно го зро с тан ня.

Та ким чи ном, да на си с те ма на бу ває
ре алізації в ат ри бу тах ро бо ти як
про дук ту. Працівник на дає пріори -
тет ності пев ним ат ри бу там або є
при хиль ним до на яв ності ком плек -
су кон крет них ат ри бутів, що по яс -
нює йо го вибір ро бо ти.

За ана логічни ми по каз ни ка ми
(од норідність і розмір) про сег мен -
туємо спо жи вачів що до їх став лен ня
до ро бо ти як до про дук ту. За да ни ми
досліджен ня MMI Ukraine 2010/3,
пер со нал (по всій Ук раїні) виділяє
такі ва гомі кри терії у ви борі ро бо ти:
надійність і стабільність ро бо ти
(54,4%), пла та за ре зуль та та ми праці
(41,7%), гнуч кий графік ро бо ти
(34,5%), гарні сто сун ки між
співробітни ка ми (29,7%), близь-
кість роз та шу ван ня місця ро бо ти до
місця про жи ван ня (24,3%), твор-
чість у ро боті (22,7%), мож ливість
нав чан ня і про фесійно го зро с тан ня
(19,8%), са мостійність у прий нятті
ро бо чих рішень (18,1%), ко ристь ро -
бо ти для суспільства (6,4%), ступінь
об лад нан ня ро бо чо го місця (5%) і
постійні ро бочі кон так ти з іно зем -
ни ми ор ганізаціями (5%) [6].

Сег мен тація працівників у
га лузі торгівлі

Ура хо ву ю чи взаємозв'яз ки між

різни ми кри теріями ви бо ру ро бо ти і
ко ри с ту ю чись ко ефіцієнтом Пірсо -
на, мож на та кож сег мен ту ва ти
працівників у ме жах кон крет ної га -
лузі. Співробітни ки пов'язу ють виз -
на чені ат ри бу ти між со бою та ос но -
ву ють на них влас ну си с те му цінно -
с тей. Кож ний сег мент 	 це ви го ди в
про цесі ро бо ти. Ре зуль та ти відпо-
відно го роз поділу в га лузі об слу го -
ву ван ня по да но на рис. 2.

Оха рак те ри зуємо кож ний із виз -
на че них сег ментів за струк ту рою.

Сег мент 1. "По чатківці". У струк -
турі сег мен та ос нов на част ка при па -
дає на служ бовців (25,3%) і
робітників (33,7%) 	 це працівни ки
ниж чої лан ки, які оби ра ють цю ро -
бо ту за умов її сумісниц тва із нав -
чан ням. Для га лузі по слуг цей сег -
мент має особ ли ве зна чен ня у зв'яз -
ку з ви со кою кількістю про по зицій
ро бо ти за сумісниц твом.

Сег мент 2. "За робітча ни". Су куп -
на част ка служ бовців і робітників у
струк турі да но го сег мен та є до сить
знач ною (59,5%). Вод но час пред -
став ни ки влас но го бізне су і
керівни ки фор му ють 14,5 і 3,6%
відповідно (мен ше за відповідні
част ки в сег менті 1). Ро бо та ни ми
оби рається як дже ре ло фінан со вих
по токів на ут ри ман ня ро ди ни, а
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працівни ки, які на ле жать до да но го
сег мен та, ста нов лять ос новні фон ди
у струк турі пер со на лу ком панії.

Сег мент 3. "У по шу ках са мо ре -
алізації". У струк турі да но го сег мен -
та пе ре бу ває знач на част ка
керівників (6,4%) і спеціалістів
(20%) порівня но з інши ми. Вибір
ро бо ти ґрун тується на по чутті не за -
леж ності, то му част ка підприємців
та кож до стат ньо ви со ка (20%).

Сег мент 4. "Ро бо та як стиль жит -
тя". Пи то му част ку ста нов лять
робітни ки (36,7%). Част ка спеціа-
лістів (14,5%) і служ бовців (23%)
порівня но з інши ми сег мен та ми є
мен шою. Як ре зуль тат, ро бо та для
цих працівників має перш за все да -
ва ти за до во лен ня як фізич не, так і
мо раль не, і будь	які до дат кові фак -
то ри мо ти вації ви со ко ціну ють ся.

Сег мент 5. "Соціаль но орієнто -
вані". На підприємців при па дає
24,9% сег мен та, оскільки са ме від
них за ле жить тех но логічний про грес
у га лузі. Най мен шу част ку тут ста -
нов лять керівни ки (2,1%). Част ка
спеціалістів (12,5%) і служ бовців
(23%) суттєво мен ша за се редні зна -
чен ня по всіх сег мен тах. Вод но час
працівни ки, які на ле жать до да но го

сег мен та, виділя ють ро бо ту у га лузі
об слу го ву ван ня се ред інших, їх
оцінка що до не стачі об лад нан ня на
ро бо чо му місці спря мо ва на на по -
тре би клієнтів 	 це найбільш важ ли -
вий сег мент для сервісних ор -
ганізацій.

Та ким чи ном у галузі обслугову-
вання найбільшим сег ментом є  пра-
цівни ки, які оби ра ють ро бо ту за по -
каз ни ка ми стабільності або за пла -
тою за ре зуль та та ми праці, ста нов -
лять 35%. На ступ ни ми за об ся га ми є
сег мент 4 (28%) і сег мент 1 (23%)
відповідно. Працівників, що вхо -
дять до сег мен та 4, більше за
працівників сег мен та 1 на 5%, тоб то
ком панії, які про по ну ють "ро бо ту як
стиль жит тя", ма ють пе ре ва гу у за -
критті ва кант них по зицій пе ред "ро -
бо тою за сумісниц твом". Ці ком -
панії мо жуть при вер ну ти ува гу
більш кваліфіко ва них спеціалістів
чи швид ше знай ти працівни ка на
ва кант ну по са ду.

Сег мен тація працівників у
сек торі про мис ло вості

Ре зуль та ти сег мен тації працівни-
ків га лузі ви роб ниц тва за кри -
теріями ви бо ру ро бо ти пред став лені

на рис. 4. Ціка вим є факт, що
працівни ки в цьо му сек торі знач но
мен ше пов'язу ють кри терії ви бо ру
ро бо ти між со бою. Це, в пер шу чер -
гу, пов'яза но зі спе цифікою ро бо ти,
яка не мо же відповіда ти од но час но
ба га ть ом кри теріям. Та ким чи ном,
працівни ки га лузі про мис ло вості як
внутрішні клієнти роз поділя ють ся
на сім го ло вних сег ментів.

На да мо ко рот ку ха рак те ри с ти ку
даній сег мен тації.

Сег мент 1. "Ро бо та як стиль жит -
тя". Струк ту ра сег мен та на 17,3%
скла дається зі спеціалістів, зі служ -
бовців 	 на 15,7% і з робітників 	 на
57%. Керівни ки зай ма ють 5,4%
(зна чен ня най мен ше по сег мен тах).
На про ти ва гу га лузі об слу го ву ван ня,
працівни ки на ви роб ництві асоцію-
ють "ступінь об лад нан ня ро бо чо го
місця" із "ціка вою та твор чою ро бо -
тою". Це є цілком логічним, ад же
пев не ус тат ку ван ня знач но по лег -
шує пра цю й є важ ли вим у діяль -
ності ниж чої і се ред ньої ла нок. Та -
кож мож ливість ро бо ти на унікаль -
но му об лад нанні є пев ною пе ре ва -
гою для працівни ка в га лузі ви роб -
ниц тва, за ана логією з на явністю
влас ної ба зи кон тактів у га лузі об -
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Рис. 2. Сег мен тація працівників га лузі об слу го ву ван ня за кри теріями ви бо ру ро бо ти

№2 s 2011 МАРКЕТИНГ В УКРАЇНI 19



слу го ву ван ня.
Сег мент 2. "Кар'єри с ти". Ва го му

част ку ста нов лять спеціалісти (18%)
і служ бовці (17,1%), які в пер спек -
тиві пла ну ють зро с та ти по кар'єрних
схо дах. Ціка во, що в зв'яз ку зі
складністю пе ре кваліфікації у сфері
ви роб ниц тва працівни ки на ма га -
ють ся оби ра ти ро бо ту, що ко рис на
для суспільства і ма ти ме по пит у
май бут ньо му.

Сег мент 3. "У по шу ках са мо ре -
алізації". У струк турі сег мен та знач -
ну ча с ти ну та кож ста нов лять
спеціалісти (17,8%) і служ бовці
(14,9%), тоді як част ка робітників
(51,3%) є не ве ли кою. Вибір ро бо ти
ґрун тується на пер спек тиві одер -
жан ня влас ної ро бо чої ділян ки, що
особ ли во при вер тає ува гу уп -
равлінців (9%) і підприємців (3%).

Сег мент 4. "Фри лан се ри". Пер со -
нал у цьо му сег менті ви со ко цінує
влас ний час. З ог ля ду на спе цифіку
ро бо ти в га лузі, да ний сег мент ут ри -
мує пе ре важ но ти м ча со вих
спеціалістів (15,7%) і робітників за
вик ли ком (64,2%), од нак част ка
служ бовців не знач на (9,4%).

Сег мент 5. "За робітча ни".
Спеціалісти і робітни ки зай ма ють
17,8 і 60,5% відповідно 	 це
працівни ки ниж чої і се ред ньої ла -
нок. Пе ре важ но з ме тою одер жа ти
гроші працівни ки оби ра ють ро бо ту

у про мис ло вості, от же, ва го мим по -
каз ни ком цьо го сег мен та є мож -
ливість ро бо то дав ця своєчас но
спла ти ти за робітну пла ту.

Сег мент 6. "Пенсіоне ри". Ва го ма
част ка при па дає на най ма них
працівників (керівни ки 6,6%,
спеціалісти 18,2%, робітни ки
57,8%). Працівни ки цьо го сег мен та
звер та ють ува гу на за галь ний імідж
ком панії, ва го мим фак то ром є
соціаль на відповідальність ро бо то -
дав ця і мож ливість ма ти га рантії
що до пенсії. Ціка во, що част ка
підприємців (1,1%) і служ бовців
(12,5%) є не знач ною, тоб то ці лю ди
все ж та ки відчу ва ють пев ний за -
хист.

Сег мент 7. "За лу чені спеціалісти".
Ок ре ма част ка сег мен та при па дає на
спеціалістів (19,8%) і служ бовців
(20,1%). Цей пер со нал пе ре важ но
має спеціалізацію іншу від го ло вно -
го профілю ком панії (пе ре кла дачі,
еко номісти та ін.); во ни не за глиб -
лю ють ся у спе цифіку діяль ності
ком панії і ли ше ви ко ну ють чітко ок -
рес лені функції. На про ти ва гу цьо му
керівни ки зовсім не пред став лені в
да но му сег менті. Част ка підприєм-
ців ста но вить 6,7% і є найбільшою
по всіх сег мен тах.

Струк ту ра пред став ле ної ви ще
сег мен тації працівників га лузі ви -
роб ниц тва на ве де на на рис. 7 [6].

Найбільшим є сег мент 1 (27%), в
яко му працівни ки оби ра ють га лузь
за по кли ком душі і вва жа ють ро бо ту
в ній ціка вою і пер спек тив ною. Од -
нак при цьо му вар то за ува жи ти, що
да ний сег мент поєднує кілька тісно
пов'яза них кри теріїв, тоб то праців-
ни ки приділя ють ува гу не ли ше мо -
раль но му за до во лен ню від ро бо ти.

Дру гим за об ся гом є сег мент 6, в
яко му працівни ки оби ра ють ро бо ту
за по каз ни ка ми її надійності і
стабільності (22%). Ціка во, що
навіть сег мент 5 ("ро бо та з ме тою за -
робітку") по сту пається сег мен тові 6
за об ся гом (17%), що мож на по яс -
ни ти не стабільною ма к ро си ту ацією
в країні. На сег мент 2 ("кар'єри с ти")
при па дає ли ше 10%. По ка зо вим для
співвідно шен ня сег мен тації в ме жах
га лузі є аналіз сег мен та 3, який ви я -
ви в ся од на ко вим для працівників у
сфе рах торгівлі і ви роб ниц тва. Од -
нак сег мент 3 ("у по шу ках са мо ре -
алізації") посідає тро хи більшу част -
ку в га лузі об слу го ву ван ня, що по яс -
нюється складністю зро с тан ня по
кар'єрних схо дах на ви роб ни чих
підприємствах. Най мен шу част ку
ста но вить сег мент 7, працівни ки з
сег мен та 6 спря мо вані на спілку ван -
ня з пред став ни ка ми за рубіжних ор -
ганізацій (2%).

За ре зуль та та ми сег мен тації мож -
на виз на чи ти, що кож на га лузь має
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Рис. 3. Струк тур не співвідно шен ня працівників у га лузі об слу го ву ван ня за кри теріями ви бо ру ро бо ти

По чатківці 23%

За робітча ни 35%

У по шу ках са мо ре алізації"
10%

Ро бо та як стиль жит тя
28%

Соціаль но орієнто вані 4%
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певні відо крем лені сег мен ти
працівників за їх кри теріями ви бо ру
ро бо ти. Підприємство, яке відчу ває
не ста чу в певній функціональній
ланці працівників, мо же зе ко но ми -
ти зу сил ля і ре сур си та пред ста ви ти
про по зицію ро бо ти, яка бу де спря -
мо ва на са ме на сег мент з
відповідною пи то мою част кою
працівників. Так, як що підприєм-
ство га лузі ви роб ниц тва зацікав ле не
в най манні чи ут ри манні спеціаліс-
тів за профілем ро бо ти, доцільним є
орієнтація на сег мент 6 чи сег мент 2
та ого ло шен ня про ро бо ту, яка є
надійною чи дає мож ливість нав -
чан ня і не се ко ристь суспільству. На
про ти ва гу цьо му спеціалістів з га лузі
об слу го ву ван ня до ро бо ти за охо тить
про по зиція са мостійності у прий -
нятті ро бо чих рішень (сег мент 3), за
умов якої во ни змог ли б роз кри ти
свій твор чий по тенціал.

Кон'юнк ту ра по пи ту
працівників і про по зиції ро -
бо то давців

На ве дені ре зуль та ти сег мен тації
не об ме жу ють ся аналізом струк ту ри
цільо вої ау ди торії. Працівни ки як
внутрішні клієнти спо жи ва ють ро -
бо ту і спла чу ють за неї влас ною по -
ведінкою чи пси хо логічни ми ви т ра -

та ми в зв'яз ку із прий нят тям но вих
клю чо вих цінно с тей, зміною по са -
до вих обов'язків. Хо ча кож на ком -
панія ви ма гає унікаль них змін у по -
ведінці своїх працівників, мож на
виділи ти певні по тре би, які є за галь -
ни ми для всіх га лу зей: нав чи тись
пра цю ва ти на комп'ютері, вив чи ти
іно зем ну мо ву, здо бу ти до дат ко ву
освіту, зміни ти сфе ру діяль ності або
місце ро бо ти, пе реїха ти до іншо го
міста або іншої країни чи відкри ти
влас ний бізнес.

Та ким чи ном, у відповідь на про -
по зицію ро бо ти з ого ло шен ням пев -
них кри теріїв керівниц тво ком панії
мо же роз ра хо ву ва ти не ли ше на
підви ще ний інте рес з бо ку кон крет -
ної гру пи працівників, але й на їхню
го товність до уніфіко ва ної зміни в
по ведінці.

За да ни ми досліджен ня MMI
Ukraine 2010/3 скла де но таб ли цю,
яка пред став ляє кон'юнк ту ру
внутрішньо го рин ку ком паній у га -
лузі (табл. 1) [6].

Дані табл. 1 висвітлю ють част ку
працівників, які, імовірно, змінять
влас ну по ведінку з ме тою одер жан -
ня кон крет ної про по зиції ро бо ти від
ком панії. Ціка во, що хо ча більшість
працівників вва жа ють важ ли ви ми
кри теріями у ви борі ро бо ти
"надійність і стабільність ро бо ти"

(56,3%) і "пла та за ре зуль та та ми
праці" (43,2%), од нак во ни не
схильні за ра ди них до особ ли вих
змін по ведінки. Пер со нал сприй має
на явність цих кри теріїв як стан дарт
діяль ності будь	якої ком панії і,
мож ли во, відмо вить ся від ро бо ти
вза галі, ніж спро бує щось до ве с ти.
Та й ук раїнські працівни ки не во -
лодіють ви со ким рівнем ло яль ності
	 за ра ди одер жан ня ба жа но го во ни
схильні в се ми ви пад ках поміня ти
ро бо ту і у дев'яти 	 вза галі зміни ти
сфе ру діяль ності.

Працівни ки га лузі торгівлі є
більш гнуч ки ми порівня но з пер со -
на лом інших га лу зей. Во ни за яв ля -
ють про го товність до чи ма лих змін
за ра ди будь	яко го кро ку з бо ку ро -
бо то дав ця. Особ ли ву ува гу для ро -
бо то дав ця слід звер ну ти на про по -
зицію гнуч ко го графіка ро бо ти в га -
лузі, ад же са ме за ра ди цьо го кри -
терію знач на част ка працівників га -
лузі (36,5%) спро мож на до зміни
влас ної по ведінки. Вод но час хо ча
мож ливість нав чан ня і про фесійно -
го зро с тан ня та постійні ро бочі кон -
так ти з іно зем ни ми ор ганізаціями
ви со ко ціну ють не всі працівни ки
га лузі, од нак го тові на да ти за них
найбільш ши ро ку аль тер на ти ву в
по ведінці, вклю ча ю чи відкрит тя
влас но го бізне су. Менш за все
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Рис. 4. Струк тур не співвідно шен ня працівників у га лузі про мис ло вості за кри теріями ви бо ру ро бо ти

Ро бо та як стиль жит тя
27%

За лу чені
спеціалісти 2%Кар'єри с ти 10%

У по шу ках са мо ре алізації"
8%

Фри лан се ри 14%

За робітча ни 17%

Пенсіоне ри 22%
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прикладні аспекти маркетингової  д іяльност і

Важливі

критерії при

виборі роботи

(продукт)

На що готові для зміни матеріального становища (ціна)

По всіх галузях Галузь обслуговування Галузь виробництва

Гнучкий графік

роботи

Навчитись працювати на комп’ютері

(44,2%);

змінити галузь діяльності (37,6%);

змінити місце роботи (35,8%);

відкрити власний бізнес (39,3%).

Навчитись працювати на

комп’ютері (44,2%);

вивчити іноземну мову (44,9%);

змінити галузь діяльності (39,5%);

змінити місце роботи (40,9%);

переїхати до іншого міста (35,6%);

відкрити власний бізнес (41,2%).

Навчитись працювати

на комп’ютері 46,1%.

Самостійність в

прийнятті

робочих рішень

Вивчити іноземну мову (28,8%);

змінити галузь діяльності (23,7%);

переїхати до іншого міста (22,4%);

переїхати до іншої країни (23,9%);

відкрити власний бізнес (26,8%).

Вивчити іноземну мову (24,6%);

змінити галузь діяльності (23,1%);

змінити місце роботи (18,3%);

переїхати до іншого міста (20%);

переїхати до іншої країни (26%);

відкрити власний бізнес (29,8%).

Вивчити іноземну мо-

ву (37,8%);

Змінити галузь діяль-

ності (23,9%);

відкрити власний біз-

нес (26,4%).

Надійність,

стабільність

роботи

Змінити галузь діяльності (61,5%);

змінити місце роботи (65%).

Змінити галузь діяльності (61%);

змінити місце роботи (61,7%);

переїхати до іншого міста (58,5%);

відкрити власний бізнес (58,1%).

Навчитись працювати

на комп’ютері 67,9%;

змінити галузь діяль-

ності (69%);

змінити місце роботи

(74,2%).

Цікава, творча

робота

Вивчити іноземну мову (32,6%);

змінити галузь діяльності (25,3%);

переїхати до іншого міста (32,3%);

переїхати до іншої країни (29%);

відкрити власний бізнес (26,1%).

Навчитись працювати на

комп’ютері (27,1%);

змінити галузь діяльності (24,2%);

переїхати до іншого міста (28,6%);

переїхати до іншої країни (28,3%).

Гарні відносини

між

співробітниками

Навчитись працювати на комп’ютері

(39,7%)

змінити місце роботи (32,2%).

Змінити місце роботи (33,2%);

переїхати до іншого міста (35,8%);

відкрити власний бізнес (28,3%).

Навчитись працювати

на комп’ютері 44,6%;

змінити місце роботи

(32,5%).

Можливість

навчання і

професійного

зростання

Вивчити іноземну мову (29,5%);

отримати додаткову освіту (32,4%);

змінити галузь діяльності (24,2%);

змінити місце роботи (21,3%);

переїхати до іншого міста (26,9%);

переїхати до іншої країни (26,9%);

відкрити власний бізнес (25,2%).

Вивчити іноземну мову (27,2%);

отримати додаткову освіту (32,5%);

змінити галузь діяльності (27%);

змінити місце роботи (22,6%);

переїхати до іншого міста (32,8%);

переїхати до іншої країни (38,8%);

відкрити власний бізнес (27,7%).

Отримати додаткову

освіту (32,4%);

змінити галузь діяль-

ності (25,9%);

змінити місце роботи

(19,6%);

переїхати до іншого

міста (28,8%).

Користь роботи

для суспільства

Вивчити іноземну мову (8,3%);

змінити галузь діяльності (6,4%);

переїхати до іншої країни (7,1%);

відкрити власний бізнес (7,1%).

Навчитись працювати на

комп’ютері (9,8%);

вивчити іноземну мову (8,5%);

змінити галузь діяльності (7,7%);

змінити місце роботи (22,6%);

відкрити власний бізнес (8,1%).

Переїхати до іншої

країни (10%).

Ступінь

обладнання

робочого місця

Змінити галузь діяльності (5,3%);

змінити місце роботи (5,2%).
Відкрити власний бізнес (5,4%).

Змінити галузь діяль-

ності (7,7%);

змінити місце роботи

(8,3%);

переїхати до іншої

країни (7,1%).

Плата за

р

Змінити галузь діяльності (41,6%);

і і б (47,5%);

п

Змінити галузь діяльності (42,9%);

змінити місце роботи (46%);

п

Навчитись працювати

на комп’ютері 45,2%;

змінити місце роботи

(

Таб ли ця 1
Кон'юнк ту ра внутрішньо го рин ку ком паній у га лузі
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сервісний пер со нал пе рей мається за
не ста чею об лад нан ня ро бо чо го
місця і ба жає вирішу ва ти цю проб -
ле му са мостійно.

По пит на ро бо ту як на
внутрішній про дукт і пла то с -
про можність працівників
(wAffinity > 110)

Пер со нал га лузі ви роб ниц тва є
низь ко чуттєвим до про по зиції
унікаль них ха рак те ри с тик ро бо ти.
Ціка во, що для здо бут тя стабільної
ро бо ти і пла ти за ре зуль та та ми
праці, у га лузі ви роб ниц тва пер со -
нал за яв ляє про го товність нав чи -
тись пра цю ва ти на комп'ютері. Тоді
як відповідно до за галь них тен -
денцій ува гу працівників при вер тає
мож ливість нав чан ня і про фесійно -
го зро с тан ня. На про ти ва гу цьо му, в
зв'яз ку зі спе цифікою ро бо ти в га -
лузі, пер спек ти ва діста ти твор чу ро -
бо ту чи мож ливість співпраці з іно -
зем ця ми жод ним чи ном не
оцінюється з бо ку пер со на лу. Більш
за все працівни ки тяжіють до зміни
місця ро бо ти, тоді як зміна га лузі
діяль ності для них є не ба жа ною у
зв'яз ку з вузь кою спеціалізацією.

Вис нов ки. 

Сег мен тація працівників як
внутрішніх клієнтів є унікаль ним
інстру мен том внутрішньо го мар ке -
тин гу. Не зва жа ю чи на йо го слаб ке
те о ре тич не оп ра цю ван ня, пер спек -
ти ви прак тич но го за сто су ван ня ма -
ють ва го ме зна чен ня для ком паній,
які зацікав лені в одер жанні кон ку -
рент них пе ре ваг за пер со на лом. Гра -
мот не ви ко ри с тан ня за зна че но го
ви ще інстру мен тарію ве де до оп -
тимізації зу силь що до за лу чен ня й
ут ри ман ня цінних кадрів. Вод но час
сег мен тація до по ма гає ком панії
пра виль но оціни ти влас ний по -
тенціал сто сов но пла то с про мож -
ності працівників і не ви ма га ти від
них не мож ли во го.

Струк ту ра працівників за став -
лен ням до ро бо ти різнить ся за леж но
від га лузі, як бу ло пред став ле но на
при кладі га лу зей об слу го ву ван ня і
ви роб ниц тва. Ро зуміння особ ли во с -
тей став лен ня працівників до ро бо -
ти на ма к рорівні обу мов лює фор му -
ван ня си с те ми внутрішньо го мар ке -
тин гу на кож но му ок ре мо му
підприємстві та є пер спек тив ним
на пря мом досліджень.
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прикладні аспекти маркетингової  д іяльност і

р ( )

Плата за

результатами

праці

Змінити галузь діяльності (41,6%);

змінити місце роботи (47,5%);

переїхати до іншої країни (46,1%).

Змінити галузь діяльності (42,9%);

змінити місце роботи (46%);

переїхати до іншої країни (48,2%);

відкрити власний бізнес (41,9%).

Навчитись працювати

на комп’ютері 45,2%;

змінити місце роботи

(51,2%);

відкрити власний біз-

нес (51,2%).

Постійні робочі

контакти із

зарубіжними

організаціями

Вивчити іноземну мову (7,3%);

отримати додаткову освіту (6,6%);

змінити галузь діяльності (5%);

переїхати до іншого міста (6,3%);

переїхати до іншої країни (10,7%);

відкрити власний бізнес (7,2%).

Навчитись працювати на

комп’ютері (6,2%)

вивчити іноземну мову (7,6%);

отримати додаткову освіту (8,3%);

змінити галузь діяльності (6,6%);

переїхати до іншого міста (5,7%);

переїхати до іншої країни (10,6%);

відкрити власний бізнес (7,5%).

Близькість до

дому, зручне

розташування

Змінити місце роботи (23,3%).

Навчитись працювати на

комп’ютері (34,2%)

змінити галузь діяльності (23,1%);

змінити місце роботи (26,8%);

відкрити власний бізнес (24,3%).

Змінити місце роботи

(23,8%).
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По ста нов ка проб ле ми. 

Функціону ван ня міжна род них
ка налів роз поділу є важ ли вою скла -
до вою здійснен ня зовнішньо е ко -
номічної діяль ності підприємств,
від пра виль ності їх по бу до ви за ле -
жить успішність си с те ми збу ту
підприємства в ціло му, то му фор му -
ван ня міжна род них ка налів роз -
поділу на фар ма це в тич но му рин ку
ви ма гає ви бо ру та кої струк ту ри ка -
налів ди с т ри буції, що як най повніше
відповіда ти ме особ ли во с тям роз -
поділу фар ма це в тич них ви робів і
спе цифіці умов міжна род но го се ре -
до ви ща з ура ху ван ням мож ли во с тей
і цілей ком панії.

Ме та статті по ля гає у висвітленні
особ ли во с тей фор му ван ня міжна -
род них ка налів роз поділу, ха рак тер -
них для фар ма це в тич но го рин ку
Цен т раль ної і Східної Євро пи.

Аналіз по пе редніх
досліджень. 

Те о ре тичні ас пек ти функціону -
ван ня міжна род них ка налів роз -
поділу висвітлені у пра цях та ких за -
рубіжних дослідників, як Д. Ба у ер -
сок са, Ф. Ка те орі, Ж.	Ж. Лам бе на,
С. Хол лен се на, М. Чінкоті та інших.
Аналізу про цесів інтер-націоналіза-
ції функціональ них зав дань міжна -
род ної логісти ки при свя чені праці
вітчиз ня них ав торів: О. Каніщен ко,
Є. Кри кавсько го, Н. Чу х рай, Т. Ци -
ган ко вої.

Вар то за зна чи ти, що на сьо годні
до стат ньо висвітле ни ми за ли ша -
ють ся особ ли вості фор му ван ня ка -
налів роз поділу для фар ма це в тич -
них ви робів на рин ку Цен т раль но-
Східної Євро пи.

Специфіка міжнародного
розподілу на фармацевтич-
ному ринку. 

Фор му ван ня ефек тив них ка налів
роз поділу 	 це склад ний про цес,
який пе ред ба чає ви ко нан ня низ ки
уп равлінських функцій, що
здійсню ють ся у три послідовні ета -
пи: досліджен ня спе цифіки умов
міжна род но го роз поділу, струк ту ри -
зація ка налів роз поділу, фор му ван ня
ме ханізму уп равління логістич ни ми
опе раціями [1, с. 301	302], які взає-
мо пов'язані між со бою.

Пер шим ета пом фор му ван ня ка -
налів роз поділу є ви яв лен ня фак -
торів, що впли ва ють на про це си ди -
с т ри буції і по ля га ють в аналізі ха -
рак те ри с тик спо жи вачів, про дук ту і
рин ку. Так, на шля ху ство рен ня і
функціону ван ня міжна род них ка -
налів роз поділу на фар ма це в тич но -
му рин ку Цен т раль ної і Східної
Євро пи існу ють певні еко номічні,
за ко но давчі, технічні бар'єри то що.
Це ви яв ляється у на яв ності пев них
за ко но дав чих пе ре шкод, які ус к лад -
ню ють чи за бо ро ня ють ство рен ня
ап тек, ап теч них ме реж і не спри я -
ють на ла го джен ню вер ти каль ної

інте г рації у ка на лах роз поділу на
фар ма це в тич но му рин ку. На при -
клад, у Бол гарії за бо ро не но фізич -
ним осо бам чи підприємствам, що
зай ма ють ся ви роб ниц твом, оп то -
вою та роздрібною торгівлею, во -
лодіти ап те ка ми, у Сло венії ап течні
асоціації мож ливі ли ше за участі
дер жав них ус та нов [9].

Існу ють та кож розбіжності у
формі ро бо ти фінан со вих по се ред -
ників (склад нощі у пе ре казі коштів,
у про ве денні ва лют них опе рацій),
різних стан дартів транс порт них за -
собів (відмінності у ши рині колій
залізнич но го транс пор ту, різниці у
ван та жомісткості транс порт них за -
собів, що ви ма га ють ча су і ви т рат на
пе ре ван та жен ня то варів) та ін. Важ -
ли вою ха рак те ри с ти кою є і по си -
лен ня кон ку ренції на рин ку Цен т -
раль ної і Східної Євро пи, що
пов'яза но зі роз ши рен ням при сут -
ності фар ма це в тич них ви роб ників
країн Західної Євро пи, США, Індії.

Та кож виділя ють фак то ри, що
без по се ред ньо впли ва ють на вибір
струк ту ри ка на лу роз поділу. Так, Ф.
Ка те о ра та ки ми чин ни ка ми вва жає
ви т ра ти, капітал, кон т роль, стиль
по крит тя, ха рак тер про дук ту, три -
валість; М. Чінкоті до дає ще й такі,
як ха рак те ри с ти ка спо жи ва ча, кон -
ку ренція в ка налі роз поділу та цілі
ком панії [8]. Відповідно до спе -
цифіки умов фор му ван ня міжна род -
них ка налів роз поділу ук раїнських
фар ма це в тич них ви робів мож на ви -

прикладні аспекти маркетингової  д іяльност і

УДК 339.138

ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ КАНАЛІВ
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о к ре ми ти такі особ ли вості струк ту -
ри зації ка налів (табл. 1.).

Найбільши ми ук раїнськи ми ви -
роб ни ка ми лікарських за собів
(щомісяч ний ви пуск по над 1 млн
USD) є ЗАТ "ФФ "Дар ни ця", Кор по -
рація "Ар теріум", ТОВ ФК "Здо -
ров'я", ЗАТ НВЦ "Бор щагівський
ХФЗ", ВАТ "Фар мак" [6], фінан со -
вий стан яких по сту пається
провідним фар ма це в тич ним ви роб -
ни кам рин ку Цен т раль но	Східної
Євро пи. У зв'яз ку з цим ком панії ча -
с то не мо жуть ство ри ти власні пред -
став ниц тва за кор до ном навіть за
до сить три ва ло го здійснен ня міжна -
род ної діяль ності, то му зму шені ор -
ганізо ву ва ти ди с т ри буцію че рез по -
се ред ників, що та кож дає мож -
ливість ви роб ни кам діста ти певні
пе ре ва ги: ско ро чен ня кількості кон -
тактів, еко номія на мас штабі, змен -
шен ня функціональ них розбіжно с -
тей, по кра щен ня асор ти мен ту і
рівня об слу го ву ван ня [2, с. 403].

Значні ви т ра ти на ство рен ня і
функціону ван ня лан цюгів ди с т ри -
буції мо жуть ста ти сти му лом до ви -
ко ри с тан ня по се ред ників, які діють
за влас ний ра ху нок (ди ле ри і ди с т -
риб'юто ри), але при цьо му відбу -

вається по слаб лен ня кон т ро лю над
по даль шим до ве ден ням про дукції
до кінце во го спо жи ва ча. Мож -
ливість кон т ро лю та кож змен -
шується мірою по дов жен ня ка на лу,
до то го ж ви ко ри с тан ня вер ти каль -
но інте г ро ва них ка налів (ко ли один
із членів ка на лу є влас ни ком інших)
підви щує кон т роль і ефек тивність
йо го, а пе ре ва га ми фор му ван ня го -
ри зон таль них ка налів (ко ли учас ни -
ки не за лежні) є змен шен ня не -
обхідності по чат ко вих капіта ло в -
кла день. Од нак у функціону ванні
та ких ка налів існує підви ще на
ймовірність ви ник нен ня конфлік-
тів, що по ля га ють у пра гненні кож -
но го учас ни ка до мак симізації при -
бут ку і відсут ності чіткої ко ор ди -
нації.

Пе ре важ на більшість ук раїнські
фар ма це в тичні ви робів, пред став ле -
них на рин ку Цен т раль ної і Східної
Євро пи, ха рак те ри зу ють ся низь кою
ціною. Дані про дук ти пе ре бу ва ють
на стадії зрілості життєво го цик лу
(оскільки ук раїнські лікарські за со -
би пе ре важ но є ге не ри ки, тоб то не -
оригінальні про дук ти), з ха рак тер -
ною для них епізо дичністю ча с то ти
по ку пок, оскільки на ле жать до про -

дуктів не ши ро ко го вжит ку. От же, на
на шу дум ку, доцільним бу де ство -
рен ня вибірко во го ти пу роз поділу.

По тре ба у мак си маль но му на бли -
женні до по куп ця пе ред ба чає не -
обхідність розміщен ня роздрібних
по се ред ників у місцях кон цен т рації
спо жи вачів та ких то варів (у місцях
про жи ван ня, ліку валь них ус та но -
вах). На бли жен ня то ва ру до спо жи -
ва ча та кож мо же бу ти ви ко на на за
ра ху нок про да жу то варів че рез ме ре -
жу Інтер нет, за те ле фон ни ми за мов -
лен ня ми, че рез до став ку по штою.

Фор му ван ня ка налів роз поділу 	 це
три ва лий про цес, що ви ма гає знач них
за трат ча су і капіта лу, то му слід ґрун -
то ва но підійти до ви бо ру ти пу і струк -
ту ри ка на лу, що мак си маль но
відповідає ви мо гам рин ку і пра гнен -
ням ком панії	ви роб ни ка [8], оскільки
мо дифікація ка налів роз поділу ви ма -
га ти ме до дат ко вих ви т рат.

Крім то го, важ ливість вста нов -
лен ня дов го т ри ва лих відно син з по -
се ред ни ка ми на фар ма це в тич но му
рин ку Цен т раль но	Східної Євро пи
зу мов ле на кон солідацією учас ників
ка налів роз поділу фар ма це в тич них
ви робів. Так, де сять найбільших ди -
с т риб'юторів здійсню ють 85	95%
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Фактор Специфіка умов Особливості структуризації каналу

відповідно до специфіки умов

Вимоги до

капіталу

Низькі фінансові можливості, що

не дозволяють заснувати власні

представництва

Здійснення дистрибуції через

національних і зарубіжних

посередників

Витрати Великі витрати на функціонування

і обслуговування каналів

Використання посередників, які беруть

на себе витрати щодо розподілу

продукції, зокрема, дистриб’юторів

Контроль Немає потреби у строгому контролі

за каналом, при цьому існують

складнощі в здісненні контролю за

діяльністю роздрібних

посередників

Прийнятним є використання

горизонтальних каналів

Характер продукту Низька ціна, невідомі бренди,

продукти перебувають на стадії

зрілості, епізодична частота

покупок, товари не широкого

вжитку

Формування вибіркового типу

розподілу

Стиль покриття Потреба у максимальному

наближенні до покупця

Розміщення роздрібних посередників у

місцях концентрації споживачів даних

товарів

Тривалість Значні затрати часу, коштів і

зусиль для побудови каналу

Вибір типу і структури каналу, що

максимально відповідає вимогам ринку

і прагненням компанії-виробника

Таб ли ця 1
Аналіз фак торів фор му ван ня міжна род них ка налів роз поділу ук раїнських фар ма це в тич них ви робів на рин ку Цен т раль ної і

Східної Євро пи

Дже ре ло: Скла де но ав то ром на ос нові: [1], [6], [8], [9].
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про даж на рин ках де я ких країн Цен -
т раль но	Східної Євро пи. Зо к ре ма, у
Чехії 96 % рин ку пе ре бу ває у во -
лодінні чо ти рь ох ком паній, у Бол -
гарії 12 оп то вих ком паній про ду ку -
ють 90% про даж лікарських за собів
[9].

Згідно з про аналізо ва ною спе -
цифікою умов фар ма це в тич но го
рин ку Цен т раль ної і Східної Євро пи
доцільним бу де здійснен ня ек с пор ту
про дукції че рез національ них і за -
рубіжних по се ред ників, які ви ко ну -
ють роз поділ за влас ний ра ху нок
(ди ле ри, ди с т риб'юто ри). Прий нят -
ним є та кож ви ко ри с тан ня го ри зон -
таль них ка налів роз поділу. При цьо -
му для да них то варів найбільш ха -
рак тер ний вибірко вий тип роз -
поділу, з роз та шу ван ням роздрібних
по се ред ників у місцях кон цен т рації
спо жи вачів.

Структуризація міжнарод-
ного каналу розподілу

На ступ ним ета пом є виз на чен ня і
впо ряд ку ван ня ти пу та кількості
учас ників, а та кож порівняль на
оцінка по тенціалу аль тер на тив них
лан цюгів, сти лю по крит тя ринків
(інтен сив ний, вибірко вий або ек с -
клю зив ний), дов жи ни і ши ри ни, до -
сту пу і мож ли во с тей кон т ро лю,
інте г раційної взаємо до пов ню ва -
ності і взаємо заміни [1, c. 301]. У
світовій прак тиці, у то му числі і на
рин ку Цен т раль но	Східної Євро пи,
най частіше ви ко ри с то ву ють ся не -
прямі ка на ли збу ту, хо ча ос таннім

ча сом по си люється тен денція до ви -
ко ри с тан ня пря мих ка налів роз -
поділу, що по ля гає у про да жу про -
дукції че рез ме ре жу інтер нет	ма га -
зинів, че рез те ле фон не або по што ве
за мов лен ня.

Струк ту ра ка на лу роз поділу
різнить ся за леж но від сту пе ню
участі ком панії у міжна родній діяль -
ності. У більшості країн світу на
національ но му фар ма це в тич но му
рин ку за су час них умов пе ре ва жає
трирівне ва си с те ма ди с т ри буції: ви -
роб ник	оп то вик 	 роздрібний торгі-
вець 	 спо жи вач. Про даж без по се -
ред ньо від ви роб ни ка до ап те ки ви -
ко ри с то вується вкрай рідко, як пра -
ви ло, для ви со ко вартісних та уні-
каль них то варів [5]. Роздрібни ми
торгівця ми	ком паніями ви с ту па ють
ап те ки, ліку вальні ус та но ви. Роль
оп то во го по се ред ни ка на рин ку
Цен т раль но	Східної Євро пи ча с то
ви ко ну ють ди с т риб'юто ри, які діють
від чу жо го імені і за влас ний ра ху -
нок, що по яс нюється не ба жан ням
до ви со ко го рівня ри зи ку з бо ку ви -
роб ни ка.

Од нак у разі фор му ван ня міжна -
род ної си с те ми роз поділу, кількість
рівнів ка налів мо же збільшу ва тись
за ра ху нок вклю чен ня до дат ко вих
ла нок у формі оп то вих ком паній, які
мо жуть функціону ва ти як на те ри -
торії національ ної країни, так і за -
рубіжної. Роздрібні ком панії май же
зав жди пе ре бу ва ють на те ри торії
країни	імпор те ра, що обу мов ле но
по тре бою у розміщенні по бли зу
спо жи вачів про дукції. Так, відповід-

но до чо ти рь ох послідо вних етапів
інтер націоналізації го с по дарської
діяль ності ком панії (спо ра дич ний
ек с порт, постійний ек с порт, за сну -
ван ня влас но го пред став ниц тва,
ство рен ня ви роб ни чих по туж но с -
тей), за про по но ва ної шведськи ми
вче ни ми універ си те ту Уп са ла, мож -
на ви о к ре ми ти такі ета пи ево люції
ка налів роз поділу (рис. 1).

Про ва джен ня міжна род но го роз -
поділу ви ма гає на яв ності пев них
фінан со вих, ма теріаль них, кваліфіка-
ційних та інших ре сурсів, то му на по -
чат ко во му етапі інтер-націоналізації
ка налів роз поділу ви роб ни ки звер та -
ють ся до аген та або ек с порт но го по -
се ред ни ка, здійсню ю чи не періодич -
ний ек с порт. По глиб лен ня досвіду і
обізна ності про іно зем ний ри нок
спри я ють інтен сифікації зовнішньо -
тор го вель ної діяль ності, то му стає
не доцільним ви ко ри с тан ня ек с порт -
но го по се ред ни ка (аген та).

У про цесі по даль шої інтер -
націоналізації ка налів роз поділу
ком панії ча с то пра гнуть до ство рен -
ня влас ної збу то вої ме режі без ви ко -
ри с тан ня тор го вих по се ред ників,
ство рю ю чи пред став ниц тво на те ри -
торії іно зем ної країни або спільне
підприємство, до то го ж пе ре важ на
більшість підприємств про дов жує
ко ри с ту ва тись по слу га ми логістич -
них ор ганізацій (транс порт но	ек с -
пе ди торських ком паній, мит -
но	ліцензійних складів, ван таж -
но	роз подільчих центрів то що) у
зв'яз ку з ве ли ки ми ви т ра та ми на
здійснен ня фізич но го роз поділу са -
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Виробник Агент Оптовий

посередник

Виробник

Виробник

Споживач

Оптовий

посередник

Власне

представництво

Роздрібний

посередник

Споживач

Споживач

Роздрібний

посередник

Роздрібний

посередник

Рис. 1. Ета пи фор му ван ня ка налів роз поділу
Дже ре ло: Скла де но ав то ром на ос нові дже рел: [4; 7, с. 62].
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мостійно. За сну ван ня ви роб ни чих
за рубіжних по туж но с тей пе ред ба чає
ство рен ня но вих ка налів роз поділу 	
з по чат ком ру ху го то вої про дукції
від но во с т во ре но го підрозділу.

Логістичне забезпечення
функціонування каналів
розвитку

За ключ ним ета пом фор му ван ня
міжна род них ка налів роз поділу є
ство рен ня ефек тив ної си с те ми
логістич но го за без пе чен ня фізич но -
го роз поділу, що пе ред ба чає до став -
ку не обхідно го про дук ту у потрібній
кількості і на леж ної якості, у вста -
нов ле ний час і виз на че не місце з
мінімаль ни ми ви т ра та ми [4, с. 15].
За без пе чен ня якісно го фізич но го
роз поділу до ся гається за ра ху нок
ком плек с но го уп равління логістич -
ни ми про це са ми. Це особ ли ве пи -
тан ня по стає в про цесі ро бо ти з
фар ма це в тич ни ми про дук та ми у
зв'яз ку зі спе цифічни ми ха рак те ри с -
ти ка ми та ких ви робів, що по ля га -
ють у за без пе ченні спеціаль них
умов зберіган ня і транс пор ту ван ня з
ме тою підтрим ки при дат ності про -
дукції для по даль шо го спо жи ван ня.

Ос нов ною проб ле мою у фор му -
ванні ефек тив ної си с те ми за без пе -
чен ня логістич них опе рацій, ха рак -
тер ною для де я ких країн Цен т раль -
ної і Східної Євро пи (зо к ре ма, Біло -
русії, Бол гарії, Росії, Мол до ви, у то -
му числі Ук раїни ), є не знач на
кількість логістич них ком паній, що
на да ють якісні по слу ги фізич но го
роз поділу. Існує дефіцит складських
приміщень, проб ле ми з ре ф ри же ра -
тор ним транс пор том та ін., що знач -
но ус к лад нює здійснен ня фізич но го
роз поділу на цих рин ках.

Од нак на більшості фар ма це в -
тич них ринків країн Цен т раль -
но	Східної Євро пи ак тивізується
діяльність по се ред ників, що ви ко -
ну ють увесь ком плекс по слуг з
транс пор ту ван ня, скла ду ван ня,
мит но го очи щен ня, які ма ють на зву
3PL	про вай дерів. Ос таннім ча сом
з'яв ля ють ся та кож і 4PL	про вай де -
ри, що за без пе чу ють інте г ро вані

логістичні рішен ня, при чо му такі
по се ред ників вже дав но й успішно
функціону ють на фар ма це в тич но му
рин ку Західної Євро пи [3; 10].

Ство рен ня ефек тив ної си с те ми
фізич но го роз поділу відіграє важ ли -
ву роль у фор му ванні ка налів роз -
поділу ук раїнських лікарських за -
собів на рин ку Цен т раль ної і
Східної Євро пи, особ ли во в умо вах
по си лен ня кон ку ренції з то ва ра ми
провідних світо вих ви роб ників, які
ма ють мож ливість ви ко ри с то ву ва ти
логістич них по се ред ників, що на да -
ють якісні і ком плексні по слу ги
фізич но го роз поділу та до зво ля ють
ско ро ти ти ви т ра ти на об слу го ву ван -
ня збу ту.

Ре зуль та ти досліджен ня.

От же, з ура ху ван ням спе -
цифічних умов функціону ван ня ка -
налів роз поділу ук раїнських фар ма -
це в тич них ви роб ників на рин ку
Цен т раль но-Східної Євро пи
доцільним бу де про ва джен ня ек с -
пор ту про дукції че рез національ них
і за рубіжних по се ред ників, які
здійсню ють роз поділ за влас ний ра -
ху нок (ди ле ри, ди с т риб'юто ри), а
та кож про дов жен ня ек с порт ної
діяль ності без за сну ван ня влас них
пред став ництв.

Виз на че но, що для да но го ви ду
то варів найбільш ха рак тер ним є
вибірко вий тип роз поділу, з роз та -
шу ван ням роздрібних по се ред ників
у місцях кон цен т рації кінце вих спо -
жи вачів. З'ясо ва но, що важ ли вою
умо вою фор му ван ня ефек тив них
ка налів роз поділу на рин ку є ство -
рен ня си с те ми логістич но го за без -
пе чен ня ди с т ри буції, ак цен ту ю чи
ува гу на ком плек с но му уп равлінні
фізич ним роз поділом і за лу ченні до
ка налів роз поділу якісних за -
рубіжних по се ред ників.

Вис нов ки. 

Та ким чи ном, фор му ван ня
міжна род них ка налів роз поділу на
фар ма це в тич но му рин ку Цен т раль -
но	Східної Євро пи має пев ну спе -
цифіку, що пов'яза на з особ ли во с тя -

ми то ва ру, спо жи вачів і рин ку і що
виз на чає струк ту ру міжна род них ка -
налів роз поділу. Успішне ство рен ня
ка налів роз поділу ви ма гає ви ко нан -
ня уп равлінських функцій на ос нові
де таль но го досліджен ня умов
міжна род но го се ре до ви ща, вибір
оп ти маль ної кількості і скла ду учас -
ників, роз роб ку ком плек с ної та
ефек тив ної си с те ми логістич но го
за без пе чен ня.
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31. Чо му "Ба га то ба га ть ом" має зна чен ня

(Why Many�to�many Matters)

Пред став ляємо вашій увазі мар ке тин гові зраз ки, яки -
ми ко ри с ту ють ся ком панії в своїй діяль ності. Та кож по -
да но у зістав ленні з інши ми но ву мар ке тин го ву мо дель
"Ба га то ба га ть ом".

"Один ба га ть ом" ,"Один іншо му" ,"Ба га то ба га ть ом"
Сьо годні ніхто не ба жає за ли ша тись са мотнім. Мо -

лодь пра гне бу ти ча с ти ною більшості і хо че спілку ва тись
між со бою, а не з яки мось "рек лам ним агент ством". Ера
"Один ба га ть ом" вже віджи ла свій вік. Те пер нам
потрібно по ду ма ти над тим, що са ме пра цює в епо ху
"Ба га то ба га ть ом".
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TOP 10 СОЦІАЛЬНИХ ТРЕНДІВ
МОЛОДІЖНОГО МАРКЕТИНГУ

ЕРА "БАГАТО БАГАТЬОМ" �   НОВА КОМУНІКАЦІЙНА МОДЕЛЬ
І 10 МОЛОДІЖНИХ ТРЕНДІВ НОВОГО ПЕРІОДУ 

Ми публікуємо чет вер ту ча с ти ну звіту про трен ди мо лодіжно го мар ке тин гу � ера "Ба га то ба га ть ом".
У ча с тині 4 ми на ма га лись роз кри ти ос но во по ложні прин ци пи, при та манні ері "Ба га то ба га ть ом", а та кож клю чові

мо лодіжні тен денції, які до по мо жуть кра ще взаємодіяти з су час ною мо лод дю.
Ма теріал підго тов ле но на ос нові звіту, опубліко ва но го Міжна род ною ме ре жею агентств мо лодіжно го мар ке тин гу

Youth Research Partners. Фіналізо ву вав звіт Гре хем Бра ун � ди рек тор Mobile Youth; офіційний парт нер ме режі в Ук раїні �
трен д во чин го вое агент ство InTrends.

Звіт скла дається з п'яти ча с тин і на ра хо вує по над 343 слайдів, в яких відо бра же но 50 клю чо вих трендів, що ви я ви ли
се бе по всьо му світу про тя гом ос танніх де ся ти років.

Ма теріал, опубліко ва ний у ча с тині 4, до по мо же по гля ну ти на світ очи ма мо ло дих лю дей з різних ку точків пла не ти і
вста но ви ти не обхідний на прям у по бу дові ко мунікації з мо лодіжною ау ди торією.
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32. Упо до ба ний про ти ко ха но го (Liked vs
Loved)

Чи вар то радіти, як що вам вда ло ся на решті спо до ба тись
своїм спо жи ва чам? Ад же це мо же ста ти серйоз ною не без -
пе кою для ва шо го брен ду. Ви ви т ра ти ли бюд же ти, щоб вик -
ли ка ти сим патію у но вих спо жи вачів. Вар то, од нак, за пи -
тать се бе, а що ви зро би ли для тих, хто вас вже лю бить?

Мо лодь стабільно відповідає, що найбільше довіряє
Nokia, вод но час найбільше ре ко мен ду ють Apple. Слід
за зна чи ти, що в Nokia 32% част ки рин ку і 4% при бут ку
про мис ло вих підприємств, а в Apple 	 4% част ки рин ку і
52% при бут ку. А за яки ми да ни ми сте жи те ви?

Су час ний ри нок пе ре на си че ний різни ми то ва ра ми,
які по до ба ють ся ба га ть ом, але при хильність ви яв ля ють
тільки до од но го. Ви мо же те за про по ну ва ти мо лоді ве се -
лу або інте лек ту аль ну рек лам ну кам панію, і, на пев но,
змо же те їй спо до ба тись. А	от як що ви до по мо же те мо -
ло дим лю дям об'єдна тись з їхніми дру зя ми, тоді во ни
вас щи ро по люб лять.

33. Збе ре жен ня � це но ве прид бан ня (Reten-
tion is the New Acquisition)

Тренд по ля гає у зміні став лен ня ком паній до своїх
спо жи вачів. Ко ли ми го во ри мо про спо жи вачів, то
маємо на увазі, скоріше, об'єкти, які мо жуть бу ти згру -
по вані, сег мен то вані і яки ми мож на маніпу лю ва ти. Ми
на ма гаємось ку пи ти їхню ува гу, при цьо му пла та за неї
йде не спо жи ва чам.

Сьо годні вар то го во ри ти про лю дей і сто сун ки, які
нас з ни ми пов'язу ють, а будь	які відно си ни бу ду ють ся
на взаємній довірі, інте ре сах і зи с ку. Су часні мар ке то ло -
ги роб лять ак цент са ме на по бу дові та ких сто сунків з
цільо вою ау ди торією. На ста ло ро зуміння то го, що збе -
рег ти ло яль них і люб ля чих вас спо жи вачів знач но важ -
ливіше, ніж ви т ра ча тись на аб стракт ну мож ливість за лу -
чи ти но вих.

34. Ло яльність � це соціаль ний про цес, а не
про гра ма (Loyalty is a Social Process, not a
Programme)

Ло яльність 	 це соціаль ний про цес, а не су во ра про -
гра ма, у рам ках якої її мож на роз ви ва ти. Мо лодь
постійно го во рить один з од ним про ва ших кон ку рентів,
і ви не в змозі за бо ро ни ти ро би ти їй це. Мо лоді спо жи -
вачі зав жди мо жуть відда ти пе ре ва гу ва шим кон ку рен -
там, і ви не мо же те поз ба ви ти їх цьо го ви бо ру, од нак мо -
же те бу ти ра зом зі спо жи ва ча ми, ко ли во ни ро би ти муть
йо го.

Сьо годні ба га то ком паній на ма га ють ся діста ти ло -
яльність з бо ку мо ло дих спо жи вачів за до по мо гою де ше -
виз ни то варів. Од нак слід зро зуміти, мо лодіжна мар ке -
тин го ва стра тегія не мо же ма ти ім'я "Де ше вий". Без -
сумнівно, що мо лодь чут ли ва до вар тості про дук ту, про -
те ціна 	 не го ло вний драй вер, че рез який во ни прид ба -
ва ють са ме ваш про дукт.

Бо роть ба з кон ку рен та ми за до по мо гою най де шев -
ших про по зицій при ваб лює клієнтів, які лег ко при хо -
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«Один багатьом» «Один іншому» «Багатобагатьом»

Часові рамки± 1950-1990 1990-2010 2011 и далі

Як створити

ваш бренд?

Надати медіа-бюджет

агентствам, щоб прид-

бати медіа-простір. Роз-

винути «Велику ідею»

Оптимізувати медіа-

витрати за допомо-

гою сегментації й

таргетування

Створити

платформу, яка до-

поможе споживачам

об’єднатись

Як взаємодіяти

зі споживачем?

Фокус-групи Слухати. CRM. Дос-

лідження. Опитува-

ння

Компанія – це час-

тина співтовариства.

Діалог

Що визначає

бренд?

Бренд-планування.

Агенції «Великої ідеї»

Бренд-планування.

Агенції «Великої

ідеї»

Споживачі – це

бренд

Яка роль ком-

панії?

Створити розумний,

веселий контент, щоб

заінтересувати спожи-

вачів і викликати на

обговорення

Створити профіль

споживачів.

Розвинути цільове

повідомлення,

засноване на збігу

профілів

Задавати тон. Вести

співтовариство.

Відступити і дати

можливість спожива-

чам взаємодіяти з

ним

Хто стали пере-

можцями?

Pepsi, Levi’s, Sony Amazon, Nokia, O2 Ford, Jet Blue,

Monster, Threadless,

Safaricom
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дять і так са мо лег ко йдуть. Діста ти мо ло до го спо жи ва ча
оз на чає зро зуміти, чо му він ку пує ва шу про дукцію. Як -
що ви ма ти ме те намір за лу чи ти мо лодь низь кою ціною
то ва ру, то по ду май те про ціни на Apple і ки тайські ана -
ло ги.

35. Відтік � матір всіх цін (Churn is the Moth-
er of All Costs)

Ми жи ве мо за часів пе ре на си чен ня ринків, ко ли за -
во юван ня но во го спо жи ва ча дістається до ро гою ціною і
у зв'яз ку з цим підви щується зна чимість відто ку
клієнтів. Ко ли відтік зро с тає, ви по чи наєте поміча ти
уповільнен ня всіх бізнес	про цесів, вартість про дукції
незмінно зро с тає, а діяльність підприємства стає менш
ефек тив ною.

Змен шу ю чи відтік клієнтів, ви знач но по кра щи те
окупність інве с тицій в усіх на пря мах.

36. Клієнтська служ ба � це не відділ (Cus-
tomer Service isn'ta Department)

Клієнт зав жди пра вий 	 зда ва ло ся б, за бу та істи на.
Але сьо годні все по вер тається на своє ко ло, і ком панії
зно ву ста ють клієнторієнто ва ни ми, то му що за умов
соціалізації, ко ли ко жен спо жи вач сам по собі є
медіа	ка на лом, не мож ли во не вра хо ву ва ти йо го
індивіду аль них по треб.

Сьо годні ро зумні брен ди роб лять ак цент на
клієнтських сервісах з ме тою по бу ду ва ти зі своїм спо жи -
ва чем відверті сто сун ки, і де далі більше мар ке тин го ва
діяльність спря мо ва на на взаємодію зі спо жи ва чем і на
по бу дові з них кон струк тив но го діало гу.

Су час ний мар ке тинг не закінчується на етапі про да -
жу, там він тільки по чи нається.

37. До ступ до да них (Permission Assets)

Тренд по ля гає в інве с тиціях, спря мо ва них на по бу до -
ву дов го с т ро ко вих відно син зі спо жи ва чем че рез ство -
рен ня спільнот і на стан ня подій, не обхідних спо жи ва -
чеві, які мо жуть жи ти дов ше, ніж кам панія, і пра цю ють
навіть тоді, ко ли ва ша ко ман да спить.

Од ним із найбільш важ ли вих зав дань, що по ста ли пе -
ред су час ни ми брен да ми, 	 це на пра цю ван ня ба зи ек с -
клю зив но го, ко рис но го і ціка во го кон тен ту, який до по мо -
же спо жи ва чам об'єдна тись. При цьо му об'єднан ня спо -
жи вачів має відбу ва ти ся не тільки у ре жимі ре аль но го ча -
су, а й оф лайн, то му що, не зва жа ю чи на підви ще ний інте -
рес до digital	про сто ру, мо лодь пе ре важ но про во дить у жи -
во му спілку ванні в універ си те тах, крам ни цях, клу бах і ка -
фе. То му ство ри ти он лайн	співто ва ри с т во 	 це ду же до бре,
од нак знач но більшо го ефек ту мож на до мог ти ся, опи нив -
шись віч	на	віч зі своїм спо жи ва чем.

Дай те мо ло дим лю дям до ступ до ціка вої для неї
інфор мації і во на вас по лю бить. По бу дуй те "за тиш ний
бу ди нок для своїх фанів".

38. Соціаль ний рух (Social Movements)

У наш час ефек тивність рек лам ної кам панії мож на
виз на ча ти її три валістю, але не за ра ху нок спла че но го
ча су, а за ра ху нок тієї хвилі, яку ство ри ли спо жи вачі. Як -
що рек лам не повідом лен ня спри я ло їхньо му спілку ван -
ню, і во ни пу с ти ли ва ше звер нен ня по лан цюж ку 	 все
вда ло ся, ну а як що повідом лен ня проігно ру ва ли, не пе -
ре дав ши йо го дру зям і знай о мим, 	 то це ви ки нуті гроші
на вітер.

RockCorps успішно за лу чи ли впли во ву мо лодь за до -
по мо гою серії важ ли вих соціаль них про ектів, а не рек -
лам них кам паній. Ко жен про ект мав оз на ки ок ре мої
соціаль ної події, яка за лу чи ла соціаль но ак тив ну мо -
лодь.

39. Плац дар ми (Beachheads)

В еру "Ба га то ба га ть ом" все зво дить ся до од но го про -
сто го пра ви ла: за хоп люй те своїх при хиль ників, все інше
во ни зроб лять са мостійно.

Су часні брен ди фо ку су ють ся пе ре важ но на 10% спо -
жи вачів, які їх люб лять, і мен ше ніж на 90% тих, хто не
звер тає на них ува ги. Най е фек тивніше ви бу до ву ва ти ко -
мунікацію з мо ло дою ау ди торією че рез 10% спо жи вачів,
за яки ми спо с теріга ють інші 90%.

40. Ви яв лен ня фанів (Fanspotting)

"Про даж лю дям, які дійсно хо чуть по чу ти вас, 	 на ба -
га то ефек тивніше, ніж за не по коєння сто ронніх лю дей,
яким не має до вас діла".

Seth Godin. Після то го як ви знай шли своїх при хиль -
ників і на ла го ди ли з ни ми діалог, ви одер жи те най к ра -
щих помічників для про су ван ня брен ду. Ви потрібні ва -
шим ша ну валь ни кам так са мо, як і во ни потрібні вам.
Фа на там не обхідно вка за ти на прям. За мисліться, як ви
бу де те ве с ти їх.

Різни ця між iPod і Zune � це на явність фанів
Ша ну валь ни ки (ам ба са дор, фа ни) є в кож но го брен -

ду, вар то тільки їх знай ти, мож ли во, їхній го лос за гу би в -
ся на фоні ва шо го мо но ло гу.

Довідка

Ме ре жа Youth Research Partners ство ре на 2008 ро ку і
посідає ліди ру ючі по зиції в га лузі досліджень, аналізу і
мар ке тин го вих стра тегій, спря мо ва них на мо лодіжну ау -
ди торію. На да ний час до ме режі вхо дять 20 ком паній,
що пред став ля ють 21 країну на чо ти рь ох кон ти нен тах.

InTrends 	 пер ше спеціалізо ва не трен д во чин го вое
агент ство, яке пра цює на те ре нах Ук раїни і є ча с ти ною
IRS Group. Агент ство вив чає тренд се терів і трен ди та ор -
ганізо вує ко мунікації че рез ам ба са дор	бренд.

Дже ре ла

[Елек трон ний ре сурс]. 	 Ре жим до сту пу :
www.intrends.me.
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По ста нов ка проб ле ми

Ос нов ним зав дан ням керівниц -
тва будь	яко го підприємства ви с ту -
пає по кра щен ня ре зуль татів йо го го -
с по дарської діяль ності, яке мож ли ве
ли ше у разі за сто су ван ня ефек тив -
но го уп равління. На су час но му етапі
оцінка ефек тив ності уп равління
відіграє важ ли ву роль, так як на її
ос нові прий мається рішен ня що до
по даль шо го роз вит ку підприємства і
стра тегія йо го функціону ван ня.
Оскільки ви с тав ко ва індустрія
з'яви лась в Ук раїні з часів про го ло -
шен ня не за леж ності на шої дер жа ви
і є віднос но мо ло дою га луз зю, то му
ви ни кає по тре ба роз г ля ну ти ме то -
дичні підхо ди до оцінки ефек тив -
ності уп равління ви с тав ко ви ми
підприємства ми.

Аналіз ос танніх досліджень
і публікацій

Проб ле ми уп равління підприєм-
ства ми ви с тав ко вої діяль ності знай -
шли своє відо бра жен ня у пра цях
вітчиз ня них і за рубіжних на уковців
та прак тиків: Т. Ананієвої, Я.
Крітсо такіса, Л. Лу ка шо вої, В. Пе -
ка ра, В. Пєтєліна, Л. Стровсько го, І.
Філо нен ка, В. Фар бе ро ва, Ф. Шар -
ко ва та ін. У пра цях за зна че них ав -
торів висвітлю ють ся пи тан ня, які
здебільшо го сто су ють ся пла ну ван ня
та ор ганізації про ве ден ня ви с тав ко -
вих за ходів, підбо ру і підго тов ки
пер со на лу, підви щен ня ефек тив -
ності ви с тав ко вих за ходів. Од нак
еко номічні ас пек ти уп равління
підприємства ми ви с тав ко вої діяль -
ності, а са ме, оцінка ефек тив ності
уп равління ни ми, за ли ша ють ся ма -

ло дослідже ни ми і по тре бу ють те о -
ре тич но го по глиб лен ня.

Ме та статті по ля гає в дослідженні
сут ності підприємств ви с тав ко вої
діяль ності, аналізі ме то дич них
підходів до оцінки ефек тив ності уп -
равління ни ми, а та кож роз робці по -
каз ників оцінки ок ре мих ас пектів
діяль ності ви с тав ко вих підпри-
ємств.

Сутність і ви ди
підприємств ви с тав ко вої
діяль ності

Оскільки ви с тав ки та яр мар ки
ма ють ве ли ке зна чен ня у су часній
еко номіці, при род ним є те, що на
рин ку ви ни ка ють спеціалізо вані
підприємства, які на про фесійно му
рівні зай ма ють ся їх ор ганізацією та
на да ють по слу ги учас ни кам і
відвіду ва чам ви с та вок. У про цесі ор -
ганізації ви с та вок і яр марків задіяні
такі ви ди підприємств:
1) підприємства 	 ви роб ни ки ви с -

тав ко вих по слуг (ви с тав кові цен -
т ри, за бу дов ни ки ви с тав ко вих
стендів, ди зай нерські ком панії);

2) підприємства 	 по се ред ни ки з на -
дан ня ви с тав ко вих по слуг (ор -
ганіза то ри ви с та вок);

3) підприємства інших сфер діяль -
ності, що на да ють су путні по слу -
ги учас ни кам і відвіду ва чам ви с -
та вок (транс порт но	ек с пе ди -
торські підприємства, рек ламні і
ту ри с тичні агенції, стра хові ком -
панії, за кла ди го тель но	ре с то -
ран но го го с по дар ства і торгівлі).
Перші два ви ди підприємств

спеціалізо вані, ос нов ною сфе рою
діяль ності яких є ор ганізація ви с -

тав ко вих за ходів. Во ни на зи ва ють ся
підприємства ми ви с тав ко вої діяль -
ності, або ви с тав ко ви ми підприєм-
ства ми. Тре тя гру па підприємств,
які пред став лені на рин ку, не вклю -
ча ють ся до по нят тя "підприємство
ви с тав ко вої діяль ності", то му що пе -
релік їхніх клієнтів не об ме жується
ли ше учас ни ка ми і відвіду ва ча ми
ви с та вок.

От же, мож на за зна чи ти, що
підприємство ви с тав ко вої діяль -
ності 	 це са мостійний, ста тут ний
суб'єкт го с по да рю ван ня, який має
пра во юри дич ної осо би, здійснює
діяльність з ор ганізації ви с та вок і
яр марків та інші ви ди го с по дарської
діяль ності, не за бо ро нені за ко ном і
пе ред ба чені ста ту том підприємства.
Ме тою діяль ності та ко го ви ду
підприємств є за до во лен ня пла то с -
про мож но го по пи ту спо жи вачів у
по слу гах про су ван ня їх то варів на
внутрішній і зовнішній рин ки шля -
хом де мон страції про дукції та по -
слуг під час ви с тав ко вих за ходів, а
та кож ство рен ня умов для про ве -
ден ня діло вих пе ре го ворів з ціллю
ук ла ден ня до го ворів. Ос нов ни ми з
них ви с ту па ють:
1. Ор ганіза тор ви с та вок і яр марків 	

суб'єкти го с по да рю ван ня всіх
форм влас ності, ос нов на діяль-
ність яких пов'яза на з ор -
ганізацією і про ве ден ням ви с та -
вок та яр марків.

2. Ви с тав ко вий центр 	 суб'єкт го с -
по да рю ван ня будь	якої фор ми
влас ності, ос нов на діяльність
яко го пов'яза на з ор ганізацією та
про ве ден ням ви с та вок і яр марків,
який по ви нен ма ти у штаті
кваліфіко ва них працівників, від-
повідну ма теріаль но	технічну ба -
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВАМИ ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ТЕ ТЯНА ДУП ЛЯК,
Київський національ ний тор го вель но�еко номічний універ си тет

У статті дослідже но сутність підприємств ви с тав ко вої діяль ності, роз г ля ну то ме то дичні підхо ди до оцінки ефек -
тив ності уп равління ни ми, а та кож за про по но ва но си с те му по каз ників оцінки ок ре мих ас пектів діяль ності ви с тав ко вих
підприємств.
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зу, спеціальні ви с тав кові об'єкти
(приміщен ня, площі та об лад нан -
ня) для про ве ден ня ви с та вок і яр -
марків [1].
Ор ганіза торів ви с та вок з точ ки

зо ру за без пе че ності ви с тав ко ви ми
пло ща ми мож на поділи ти на:

1) підприємства, які ма ють власні
ви с тав кові площі (ви с тав кові
цен т ри, ком плек си, павільйо -
ни) і відповідне об лад нан ня; у
та ко му ви пад ку ор ганіза то ри
ви с та вок ви ко ну ють функції
як ви роб ників, так і по се ред -
ників на рин ку ви с тав ко вих
по слуг;

2) підприємства, які не ма ють
влас ної ма теріаль но	технічної
ба зи і про во дять ви с тав кові за -
хо ди в орен до ва них ви с тав ко -

вих приміщен нях із за лу чен -
ням підряд ників для ви ко нан -
ня робіт; у цьо му ви пад ку ор -
ганіза то ри ви с тав ко вих за ходів
ви с ту па ють ли ше як по се ред -
ни ки з на дан ня ви с тав ко вих
по слуг і за до го во ром підря ду
або до го во ром до ру чен ням за -
лу ча ють сто ронні ор ганізації
для як ви ко нан ня по вно го
ком плек су робіт (вста нов лен -
ня об лад нан ня, про ек ту ван ня
стендів то що), так і ок ре мих
йо го ча с тин.

Су час ний стан роз вит ку
ви с тав ко вих підприємств в
Ук раїні

Ста ном на 1 січня 2011 р. на ук -

раїнсько му рин ку по слуг з ор -
ганізації ви с та вок і яр марків
функціону ва ло 129 підприємств ви -
с тав ко вої діяль ності: 111 	 ор ганіза -
то ри ви с та вок і 18 	 ви с тав кові цен -
т ри, яки ми про ве де но 1127 ви с тав -
ко вих за ходів (табл. 1).

Тем пи зміни кількості підпри-
ємств ви с тав ко вої діяль ності за
дослідний період ха рак те ри зу ють ся
не знач ни ми ко ли ван ня ми, що
пов'яза но з при хо дом на ри нок но -
вих ком паній і ви хо дом з ньо го не -
ве ли ких за розміром і не про -
фесійних ор ганіза торів ви с та вок, які
не ви т ри ма ли жор ст кої кон ку ренції.

По зи тив ною тен денцією зро с -
тан ня по каз ників го с по дарської
діяль ності ви с тав ко вих підприємств
ха рак те ри зується 2008 р., який вва -
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Таблиця 1
Динаміка основних показників господарської діяльності виставкових підприємств України за 2006	2010 рр.

Дже ре ло: [2].
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жається піко вим у роз вит ку ви с тав -
ко вої діяль ності в Ук раїні. У 2009 р.
зафіксо ва но знач не погіршен ня по -
каз ників, що спри чи не но світо вою
еко номічною кри зою:
u кількість про ве де них ви с тав ко вих

за ходів порівня но з 2008 р. змен -
ши ла ся на 8,35%;

u за бу до ва на пло ща ор ганіза торів
ви с та вок 	 на 31%;

u кількість учас ників ви с тав ко вих
за ходів 	 на 16,63%;

u кількість відвіду вачів ви с та вок і
яр марків 	 на 20,14%.
Од нак у 2010 р. спо с терігається по -

зи тив на тен денція зро с тан ня по каз -
ників роз вит ку ви с тав ко вих підпри-
ємств, що свідчить про не знач не по -
кра щен ня го с по дарської діяль ності
ви с тав ко вих підприємств і по сту по -
вий вихід із кри зо вої си ту ації.
Кількість про ве де них ви с тав ко вих
за ходів порівня но з 2009 р. збільши -
ла ся на 4,74 %, кількість учас ників
ви с тав ко вих за ходів 	 на 6,72 %, а
кількість відвіду вачів 	 на 5,01 %.

Підхо ди до оцінки ефек -
тив ності уп равління
підприємства ми ви с тав ко -
вої діяль ності

На су час но му етапі пи тан ня

ефек тив ності уп равління підприєм-
ством за ли шається склад ним і ди с -
кусійним, так як у на уковій літе ра -
турі не існує єди но го підхо ду до
оціню ван ня ефек тив ності уп -
равління, а та кож на явні певні
розбіжності що до її трак ту ван ня. У
вітчиз няній на уці і прак тиці один із
ос нов них спо собів виз на чен ня
ефек тив ності уп равління підприєм-
ством ґрун тується на твер д женні,
що уп равління мож на вва жа ти
ефек тив ним ли ше у ви пад ку, ко ли
го с по дарська діяльність підприєм-
ства бу де ре зуль та тив на й ефек тив -
на.

Си с те ма вимірю ван ня ефек тив -
ності го с по дарської діяль ності
підприємств ви с тав ко вої діяль ності
є до сить склад ною, то му що відо -
бра жає, з од но го бо ку, рівень до ся -
гнен ня їх цілей та інте ресів, а з
іншо го 	 вне сок у роз ви ток соціаль -
них си с те ми більш ви со ко го рівня,
та ких як місто, регіон або країна за -
га лом. Особ ливістю ви с тав ко вої
діяль ності є на явність знач но го
муль типлікаційно го впли ву на еко -
номіку міста (регіону, країни), який
ви яв ляється у зро с танні по пи ту на
про дукцію і по слу ги підприємств
інших суміжних га лу зей (за кла ди
торгівлі, куль ту ри і роз ваг, ре с то ран -
но го і го тель но го бізне су, транс -

порт не го с по дар ство), у збільшенні
об сягів про да жу у відповідних га лу -
зях і по дат ко вих над хо джень до
бюд жетів різних рівнів.

Іно зем ний досвід оцінки
ефек тив ності ви с тав ко вих
за ходів

Для то го щоб оціни ти ефек -
тивність уп равління ви с тав ко вим
підприємством на ос нові кінце вих
ре зуль татів йо го діяль ності, не -
обхідно в пер шу чер гу виз на чи ти
рівень ефек тив ності про ве де них ни -
ми ви с тав ко вих за ходів.

Ком панія Exhibit Surveys (США,
Нью-Джерсі), що спеціалізується на
про ве денні мар ке тин го вих дослід-
жень, щорічно ви ра хо вує се редні
по каз ни ки ефек тив ності ви с та вок,
ос нов ни ми з яких є: ви с тав ко ва
при ваб ливість (exhibit attraction),
ви с тав ко ва ефек тивність (exhibit
efficiency), се редні ви т ра ти на
відвіду ва ча (cost	per	visitor reached,
CVR) [3].

Ви с тав ко ва при ваб ливість. 

Ви с тав ко ва при ваб ливість (exhib-
it attraction) є відсот ком по тенційної
ау ди торії учас ни ка ви с тав ки, що за -
пам'ята ли відвіду ван ня йо го стен ду

реклама PR

Рис. 1. Ди наміка по каз ни ка "ви с тав ко ва при ваб ливість" за період 1998	2010 рр. [3]
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(рис. 1). Ос нов на функція участі у
ви с тавці 	 при ва би ти по тенційну ау -
ди торію із за галь ної ау ди торії ви с -
тав ки. Фак то ра ми, що впли ва ють на
ефек тивність здійснен ня цьо го про -
це су, є: пе ре дви с тав ко ва рек ла ма,
ди зайн і розмір ви с тав ко во го стен ду,
де мон страційні ма теріали і за со би
при ваб лен ня ува ги то що.

Про тя гом ос танніх кількох років
спо с терігається збільшен ня по каз -
ни ка ви с тав ко вої при ваб ли вості. Це
свідчить про те, що учас ни ки ви с та -
вок при вер та ють ува гу по тенційної
ау ди торії ефек тивніше.

Ви с тав ко ва ефек тивність (exhibit

efficiency) 	 це відсо ток від по -
тенційної ау ди торії учас ни ка ви с -
тав ки, з яки ми бу ло вста нов ле но
осо би с тий кон такт (рис. 2). Фак то -
ра ми, що впли ва ють на ефек -
тивність ви с тав ки, є: кількість де -
мон страційних ма теріалів на стенді,
якість підго тов ки і ро бо ти пер со на -
лу то що.

Се редні ви т ра ти на відвіду ва ча
(cost	per	visitor reached, CVR) 	 цей
по каз ник ос но вується на за гальній
вар тості участі у ви с тавці. Се ред ня
вартість при ваб лен ня відвіду ва ча
(attraction CVR) є ви т ра та ми у пе ре -
ра хун ку на од но го відвіду ва ча, що

за пам'ятав відвідан ня стен ду учас -
ни ка ви с тав ки і на ле жить до йо го
по тенційної ау ди торії.

По каз ник ефек тив ності ви с тав ки
від ви т рат на відвіду ва ча (efficiency
CVR) 	 це ви т ра ти на од но го відвіду -
ва ча, який є ча с ти ною по тенційної
ау ди торії та який при га дує, що з ним
бу ло вста нов ле но кон такт (рис. 3).

Вартість при ваб лен ня (аttraction
CVR) зрос ла про тя гом ос танніх
кількох років, так як вартість то варів
і по слуг збільшується, вод но час
про дов жу ю чи відби ра ти ви со кий
відсо ток по тенційної ау ди торії.
Ефек тивність ви с тав ки від ви т рат на
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Рис. 2. Ди наміка по каз ни ка "ви с тав ко ва ефек тивність" за період 1998	2010 рр. [3]

Рис. 3. Ди наміка по каз ни ка "се редні ви т ра ти на відвіду ва ча" 
за період 1998	2010 рр. [3]
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Таб ли ця 2
По каз ни ки ефек тив ності ви ко ри с тан ня ви с тав ко вої площі

*Од но ра зо ва ви роб ни ча по тужність ви с тав ко во го цен т ру 	 це об сяг ви с тав ко вої площі, яку ви с тав ко вий центр мо же зда ти в
орен ду за один раз.

Таб ли ця 3
По каз ни ки ак тив ності участі у ви с тав ко вих за хо дах
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відвіду ва ча (еxhibit еfficiency CVR)
підви щу ва ла ся про тя гом ос танніх
років, так як учас ни ки ви с та вок не
по вною мірою ви ко ри с то ву ють кон -
так ти з уже при ваб ле ни ми відвіду ва -
ча ми.

Оцінка ефек тив ності ви ко -
ри с тан ня ви с тав ко вої
площі

Ос нов ним на ту раль ним по каз ни -
ком, що ха рак те ри зує ре зуль тат го с -
по дарської діяль ності ви с тав ко во го
цен т ру, є об сяг ви с тав ко вої площі,
що на дається ним в орен ду для про -
ве ден ня різних за ходів (ви с тав ко -
вих, діло вих, кор по ра тив них то що).
За галь на ви с тав ко ва пло ща
поділяється на відкри ту і за кри ту та
вклю чає те ри торію всіх ви с тав ко вих
павільйонів і відкри тих май дан -
чиків, де розміще но ви с тав ку. Не -
обхідно за зна чи ти, що ділян ки
офісних приміщень, за кладів хар чу -
ван ня, скла ди, ту а ле ти та інше до за -
галь ної ви с тав ко вої площі не вклю -
ча ють ся.

Про по нуємо си с те му роз роб ле -
них ав то ром по каз ників для оцінки
ефек тив ності ви ко ри с тан ня ви с тав -
ко вим цен т ром йо го ви с тав ко вої
площі (табл. 2).

Оцінку ефек тив ності ви ко ри с -
тан ня ви с тав ко вої площі не обхідно
про во ди ти спо со бом роз ра хун ку
віднос них по каз ників темпів зро с -

тан ня і при ро с ту відповідних еко -
номічних по каз ників у ди наміці, а
та кож порівню ва ти їх з ана логічни -
ми в інших ви с тав ко вих цен т рах.

Оцінка інтен сив ності участі
у ви с тав ко во му за ході

Ос нов ним інди ка то ром ефек тив -
ності і при ваб ли вості ви с тав ко во го
за хо ду є кількість йо го учас ників і
відвіду вачів. Учас ник ви с тав ки 	 це
суб'єкт го с по да рю ван ня, який ук лав
з ор ганіза то ром до говір про участь у
ній.

Відповідно до своєї ак тив ності на
ви с тавці учас ни ки поділя ють ся на
індивіду аль них, ко лек тив них, оч них
і за оч них. Оціню ю чи ефек тивність
ви с тав ко во го за хо ду, важ ли вим є не
ли ше кількість учас ників, а й вста -
нов лен ня рівня їхньої ло яль ності. У
зв'яз ку з цим про по нуємо по каз ни -
ки ак тив ності участі у ви с тав ко вих
за хо дах (табл. 3) і по каз ни ки оцінки
спо жив чої ло яль ності учас ників ви -
с тав ко вих за ходів (табл. 4).

Оцінку ак тив ності участі у ви с -
тав ко вих за хо дах і спо жив чої ло яль -
ності учас ників ви с та вок слід про -
во ди ти спо со бом порівняль но го
аналізу відповідних еко номічних
по каз ників у ди наміці за ос танні
кілька років.

Вис нов ки
От же, ми роз г ля ну ли підхо ди до

оцінки ефек тив ності уп равління ви -

с тав ко ви ми підприємства ми і за -
про по ну ва ли си с те му по каз ників
оцінки ок ре мих ас пектів їх діяль -
ності. Од нак для оцінки ефек тив -
ності уп равління підприємства ми
ви с тав ко вої діяль ності не обхідно
про во ди ти ком плек с ний аналіз усіх
по каз ників, від яких во на за ле жить.
Про те у спеціалізо ваній літе ра турі
по ки що відсут ня єди на ме то ди ка
вимірю ван ня різно манітних еко -
номічних ре зуль татів ви с тав ко вої
діяль ності і при ве ден ня їх до єди но -
го інте г раль но го по каз ни ка. У зв'яз -
ку з цим по дальші досліджен ня ав -
то ра бу дуть здійсню ва ти ся у на прямі
роз роб ки ме то ди ки ком плек с ної
оцінки ефек тив ності уп равління
підприємства ми ви с тав ко вої діяль -
ності, яка б вра хо ву ва ла спе цифіку
уп равління та ки ми підприємства ми.
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Що відрізняє бренд від тор го вої
мар ки? Що це за по каз ни ки, на -
явність яких свідчить про зміну тор -
го вої мар ки на бренд? Цей тон кий
мо мент пе ре тво рен ня тор го вої мар ки
на бренд на стає тоді, ко ли сприй нят -
тя по куп ця сфор мо ва но вже так, що
ве ли ка кількість лю дей го тові ку пу -
ва ти брен до вий про дукт ре гу ляр но
(частіше за про дукт кон ку рентів) і
при цьо му в се ред ньо му го тові пла -
ти ти за оди ни цю то ва ру більше (а ви -
роб ник відповідно одер жує
преміаль ну націнку). Фак тич но
бренд, на відміну від тор го вої мар ки,
слу гує га ран том май бутніх про дажів,
відповідно як що мар ка ста ла брен -
дом, от же, її до бре зна ють і в неї на -
яв на ба за постійних по купців, що
скла ли про неї по зи тив ну дум ку. А це
оз на ча ти ме, що зав тра і після зав тра в
цієї тор го вої мар ки зно ву	та ки бу -
дуть по зи тивні рівні про да жу, які да -
дуть влас ни кові пе ред ба чу ва ний
дохід і ви щий за кон ку рентів при бу -
ток.

Як пра ви ло, брен ди, на відміну від
тор го вих ма рок, обійма ють знач ну
част ку рин ку, що пе ре вер шує го ло -
вних кон ку рентів, що до зво ляє вста -
нов лю ва ти на рин ку ціну, фор му ва ти
рин кові тен денції. На при клад, не
мож на на зва ти брен дом, і тим більше
ліде ром, тор го ву мар ку з част кою
рин ку 12%, як що най ближ чий кон -
ку рент має част ку 11%. Ко ли най -
ближ чий то ва ро ви роб ник цих ма рок
ма ти ме част ку 5	6%, то в цьо му ви -
пад ку слід го во ри ти про обидві мар -
ки (з част ка ми 12 і 11%) як про мар -
ки, що ви бо рю ють між со бою пра во
лідер ства. І на впа ки, як що мар ка ма -
ти ме част ку 20	25% (або по над
40	45%), то це вже од но знач но брен -
дові та лідерські по каз ни ки.

Од нак для то го, щоб до сяг ти та ко -
го якісно го пе ре тво рен ня і посісти
до стат ньо ви со ку част ку рин ку, тор -

го ва мар ка має на ро с ти ти го ловні
кількісні по каз ни ки. У сумі ці по каз -
ни ки го во рять про те, що у тор го вої
мар ки сфор му ва в ся фун да мент, який
не до зво ляє їй відко ти ти ся на зад, ви -
па с ти зі свідо мості лю дей, з їхніх пе -
ре ваг настільки, що ви роб ник відчут -
но втра тить власні по зиції на рин ку.

Пер ший з та ких кількісних по каз -
ників 	 це рівень спон тан но го знан ня
(або "знан ня без підказ ки"), на при -
клад, відповідь на за пи тан ня: "Які
мар ки пи ва ви знаєте?" або "Які ме -
режі з торгівлі будівель ни ми ма -
теріала ми ви знаєте?". Мінімаль ний
рівень спон тан но го знан ня, до яко го
тре ба пра гну ти, 	 30%. Це той най -
мен ший поріг, без до ся гнен ня яко го
ак тив ний вихід кон ку рен та або по -
вна відсутність ва шо го влас но го про -
су ван ня про тя гом три ва ло го ча су мо -
жуть ви ш товхну ти ва шу мар ку з
пам'яті лю дей. Чим ви ще рівень
спон тан но го знан ня, тим ви ща
імовірність, що ваш бренд по ку пець
вклю чить до short list при купівлі.
Для силь них брендів ха рак тер ний
рівень спон тан но го знан ня у 60	70%,
для ду же силь них 	 80	90%.

Го во ря чи про по каз ни ки знан ня, я
усвідом ле но на го ло шую са ме на
спон тан но му знанні і не зга дую про
"знан ня з підказ кою". Спра ва в то му,
що знан ня мар ки "з підказ кою" не є
надійним по каз ни ком то го, яке
місце посідає мар ка (бренд) у го лові
лю дей. Рівень спон тан но го знан ня
го во рить про те, у якій ча с тині цільо -
вої ау ди торії мар ка пе ре бу ває в ак ту -
альній пам'яті (са ме се ред ма рок, що
пе ре бу ва ють в ак ту альній пам'яті,
спо жи вач, як пра ви ло, ви би рає при
купівлі).

Рівень знан ня "з підказ кою" є до -
ка зом то го, скільки лю дей ко ли	не -
будь чу ли про цю мар ку (се ред них у
то му числі й ті, хто її ко ли	не будь ку -
пу вав). Але це по каз ник ма ло чим

до по ма гає оціни ти по точ ну си лу
брен ду. Ча с то ви со кий рівень знан ня
мар ки "з підказ кою" ма ють брен ди,
які постійно рек ла му ють ся або які
пер ши ми роз по ча ли рек лам ну кам -
панію. Од нак се ред лю дей з ви пад ко -
вим знан ням про ва шу мар ку відсо -
ток тих, хто роз г ля дає її як варіант
при купівлі, мо же бу ти не знач ним.

Дру гий важ ли вий по каз ник си ли
брен ду 	 це рівень іден тифікації
брен ду з про дук том/по слу гою, які
під ним про да ють. Ко ли ми ви мов -
ляємо сло во Sandora, всі в один го лос
ка жуть, що це сік; ко ли го во ри мо
"На ша Ря ба", ро зуміють, що йдеть ся
про ку ря че м'ясо; сло во "Обо лонь" 	
це пи во; ко ли чуєш "Олей на", ніхто
не бу де шу ка ти про дукт цьо го брен ду
на по лиці з со ло до ща ми, то му що у
свідо мості во но стійко асоціюється з
со няш ни ко вою олією.

А як що я ска жу "Зо ло те сер це"?
Або "Го пак"? Або "Кор нет"? Ви при -
га даєте, які то ва ри про да ють ся під
ци ми тор го ви ми мар ка ми? Про це
ма ло хто ска же, і без міцно го
асоціатив но го зв'яз ку з ка те горією 	
брен ду, на жаль, не має. По яс ни ти
мож на це тим, що у свідо мості спо -
жи ва ча все, об раз но ка жу чи, роз кла -
де но по по лич ках, і щоб швид ко
бренд спра цю вав, по руч з ним у
пам'яті лю дей має сто я ти сло во, що
опи сує потрібну ка те горію.

Мінімаль ний рівень іден тифікації
з ка те горією 	 це ті самі 30%. Як що
мен ше 30% по купців бу дуть зна ти,
що, на при клад, "Оре ан да" 	 це мар ка
ви на, то рек ламі цьо го брен ду не бу -
де за що за че пи тись у свідо мості лю -
дей. Лю ди бу дуть чу ти рек ла му, во на
навіть їм мо же по до ба тись, але не бу -
дуть зна ти, до чо го по винні до кла с ти
ці вра жен ня. У ре зуль таті ко ш ти на
рек ла му мо жуть ви я ви тись да рем но
ви т ра че ни ми. Підкрес ли мо, що
кількісні по каз ни ки де мон стру ють
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відсо ток від цільо вої ау ди торії брен -
ду, а не від за галь ної кількості на се -
лен ня.

От же, мож на ствер д жу ва ти, що
30%	і по каз ни ки спон тан но го знан -
ня та іден тифікації з ка те горією на -
да ють тор говій марці мінімаль ної
стійкості. Зо к ре ма, це свідчить про
те, що ко жен третій по ку пець про -
дуктів да ної ка те горії з ви со кою
імовірністю вклю чить цю мар ку до
short list при купівлі, і тут ба га то що
бу де за ле жа ти від інших фак торів.
Так, у силь них брендів рівень іден -
тифікації з ка те горією ста но вить
мінімум 60%. Ви со кий рівень спон -
тан но го знан ня та іден тифікації з ка -
те горією, а та кож за галь ний збіг цих
по каз ників го во рять про хо ро ше здо -
ров'я брен ду.

Третій важ ли вий по каз ник, за
яким бренд відрізняється від тор го вої
мар ки, 	 це рівень спо жи ван ня. За -
галь ний підхід тут та кий. Рівень спо -
жи ван ня (відповідь, на при клад, на
за пи тан ня "Які мар ки ви на ви осо би -
с то спо жи ва ли хо ча б один раз за ос -
танні шість місяців?") має бу ти не
більше, ніж на 30% ниж че за рівень
спон тан но го знан ня. Інши ми сло ва -
ми, як що ми го во ри мо про мінімаль -
ний рівень спон тан но го знан ня
брен ду в 30%, то мінімаль ний рівень
спо жи ван ня брен ду ста но вить 20%.

Як що співвідно шен ня гірше (на -
при клад, мар ку знає 70% цільо вої ау -
ди торії, а хо ча б один раз на півро ку
спо жи ває 25%), то це вже свідчить
про на явність у брен ду проб лем. Та -
кий бренд, імовірніше, ви т ра чає на
рек ла му ван ня більше за потрібне, а у
спо жи ва ча до ньо го є пи тан ня,
пов'язані з якістю, асор ти мен том,
до ступністю в місцях про дажів чи ще
з чи мось.

На ве де мо й інший при клад. Мар -
ка має стабільні про дажі, кількість
по купців за ли шається при близ но од -
на ко вою. А ось рівень спон тан но го
знан ня за ос танній час спа дає. Ви -
роб ник спер шу ре зон но за яв ляв:
"Навіщо мені вкла да ти гроші в рек -
ла му 	 ад же мої про дажі не па да ють?"
А за гро за як раз і по ля гає в то му, що
зни жен ня рівня спон тан но го знан ня
мар ки за умов стабільних про даж
свідчить, що у мар ки сфор му ва ла ся
своя гру па ло яль них по купців, яка їй

і дає ці самі по каз ни ки про да жу. Але,
з іншо го бо ку, у мар ки з кож ним ро -
ком стає мен ше лю дей, які зна ють її і
ку пу ють час від ча су. Як що не
збільшу ва ти рівень спон тан но го
знан ня мар ки, в ре зуль таті в неї не
бу дуть з'яв ля ти ся нові по купці. А з
ча сом ча с ти на їх (і, мож ли во, знач на)
втра тить ло яльність до мар ки і про -
даж про сто	та ки "про ва лить ся". От -
же, вкрай важ ли во підтри му ва ти
потрібний ба ланс між рівнем спон -
тан но го знан ня і спо жи ван ня мар ки.

Про по каз ник "рівень ло яль ності"
потрібно ска за ти ок ре мо. Це дру гий
бік "ме далі спо жи ван ня". Важ ли во,
щоб мінімум 25% спо жи вачів брен ду
ви ко ри с то ву ва ли йо го частіше за
інші мар ки з цієї ка те горії. У тор го -
вих ма рок, які не до тя гу ють до ста ту -
су брен ду, част ка ло яль них спо жи -
вачів зав жди ниж ча. Такі мар ки
прид ба ва ють ра зом із ти ми са ми ми
5	6 мар ка ми ли ше як про дук ти 	 без
до дат ко вої вар тості, яку на дає бренд.

Чим ближ че по каз ник "ло -
яльність" до по каз ни ка "спо жи ван -
ня" (за йо го се редніх і ви со ких
цифр), тим більш пе ред ба чу ва ною є
си ту ація з май бутніми про да жа ми.
Це по яс нюється та ким: як що у брен -
ду бу де ве ли ка кількість ло яль них
по купців, то зав тра йо го про дукція
ку пу ва ти меть ся при наймні не в
меншій кількості, ніж сьо годні.

Чет вер тий по каз ник брен ду 	 спо -
жи вач мо же по яс ни ти, чим він
відрізняється від кон ку рентів. При -
чо му не тільки на рівні раціональ них
пе ре ваг, але й на рівні емоцій і по -
чуттів. Ті, хто спо жи ва ють бренд
рідше, мо жуть ма ти менш сфор мо ва -
ний йо го об раз. Ло яльні спо жи вачі
по винні ма ти чітко сфор мо ва ний об -
раз, який мо ти вує до купівлі. Іде аль -
но, як що в очах спо жи вачів бренд
ма ти ме свій особ ли вий ха рак тер 	
ко ли лю ди ба чать за мар кою
індивіду альність, ви нят ко вий стиль.
Це ха рак те ри зує вже тільки сильні
брен ди (з мінімаль ним рівнем спон -
тан но го знан ня у 60%), і то не всі.
Як що бренд ма ти ме в очах спо жи -
вачів при ваб ли ве personality, з та ким
брен дом у лю дей фор мується, мож на
ска за ти, "міжо со бистісне спілку ван -
ня": він виз нається обов'яз ко вою ча -
с ти ною жит тя індивіду у ма.

Сто сов но брен ду у лю дей сфор мо -
ва но пев не став лен ня 	 во ни самі собі
мо жуть да ти відповідь на про сте за -
пи тан ня "Чо му я з цим брен дом?".
Складність фор му ван ня став лен ня
до брен ду по ля гає в то му, що во но
ви бу до вується лю ди ною са мостійно.
Фак тич но став лен ня навіть до бу до -
вується на ос нові осо би с то го досвіду
ви ко ри с тан ня брен ду, то го, що на ма -
гається до не сти ви роб ник, і то го, що
літає у повітрі ко ло цьо го брен ду (по -
гляд на бренд з бо ку знай о мих, ко лег
по ро боті, ЗМІ та ін.). Са ме на цьо му
рівні з'яв ляється довіра до брен ду.
Са ме на цьо му рівні фор мується
звич ка ку пу ва ти або, на впа ки, не ба -
жан ня ку пу ва ти. Як що дії з уп -
равління брен дом не пра вильні, то і
щи рості не бу де, і звич ки до по куп ки
не ви ник не. А от же гроші, ви т ра чені
на про су ван ня брен ду, підуть у пісок.

Хо чу звер ну ти ува гу на те, що
брен ди бу ва ють різни ми з по зиції
охоп лен ня 	 від ок ре мо взя тої об ласті
до країни або ба га ть ох дер жав. На -
при клад, ТМ "Сквор цо ве" і ТМ
"Друж ба на родів" 	 це справжні брен -
ди м'ясо ков бас них ви робів у Кри му;
ТМ "Хла дик" 	 силь ний бренд мо ро -
зи ва, відо мий у Хар кові і Харківській
об ласті; ТМ "Булкін" 	 бренд	лідер
рин ку хлібо бу лоч них ви робів в Одесі
і Кри му. На звані мар ки до бре знані у
своїх регіонах, їх про дукцію ку пу ють
не тільки то му, що по до бається, але й
то му, що за нею сто ять мар ки зі
своєю історією, зі своїми успіха ми і
за вой о ва ною довірою. Но вин ки, які
ви пу с ка ють ці мар ки, швид ко на би -
ра ють обертів у своїх регіонах, то му
що лю ди впев нені "по га но го їм не
зроб лять".

ТМ "На ша Ря ба", ТМ "Київстар",
ТМ "Ак ва ма рин", ТМ "Обо лонь",
ТМ "Коб ле во", ТМ "Кок те бель", ТМ
"Ко зацька роз ва га" 	 це брен ди
національ но го мас шта бу. ТМ "Хор -
ти ця", ТМ "Ве рес", ТМ "Roshen" 	 це
ук раїнські брен ди, яким підко ри лись
рин ки ба га ть ох країн СНД і да ле ко го
за рубіжжя. ТМ "Фре кен Бок", до ся -
гнув ши лідерських по зицій в Ук раїні,
ак тив но ос воює Росію, і, впев не ний,
вже най ближчі ро ки по вто рить успіх
ук раїнських ста ро жилів на
російсько му рин ку.

управління брендами
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Стис ло про ос нов не

Більше як де ся тиріччя роз ви -
ток ви щої освіти Євро пи відбу -
вається під гас лом фор му ван ня
спільно го ба чен ня мо дернізації та
ре фор му ван ня ви щої освіти. Про -
цес ре форм на зи ва ють Бо -
лонським (ос новні по ло жен ня
но вов ве день бу ли за кла дені ще
1998 ро ку Сор бонською дек ла -
рацією, але са ме Бо лонська дек -
ла рація про Євро пейський про-
стір ви щої освіти 1999 ро ку ста ла
ба зо вим стра тегічним до ку мен -
том цьо го про це су). За за ду мом,
ре фор ми ви щої освіти ма ли відбу -
ти ся до 2010 р.

Од нак ви я ви лось, що про цес
ре фор му ван ня освіти є болісним
навіть для країн Ста рої Євро пи, і
при сто су ван ня суспільств до но -
вов ве день відбу вається до сить
склад но (яс кра вим свідчен ням
ста ли чис ленні сту дентські про те -
с ти впро довж 2008	2009 рр. в

Іспанії, Німеч чині, Австрії 	 ос -
нов не не за до во лен ня сту ден ти
вис лов лю ва ли що до за про ва -
джен ня си с те ми кре дитів, яка
збільши ла на ван та жен ня і над -
зви чай но ус к лад ни ла поєднан ня
ро бо ти і нав чан ня1; за про ва джен -
ня ба ка лаврських про грам і пла ти
за нав чан ня2).

На чер говій зустрічі міністрів
освіти країн 	 учас ниць Бо -
лонсько го про це су у бе резні
2010р. бу ло відміче но, що, не зва -
жа ю чи на значні до ся гнен ня у ре -
фор му ванні освіти, низ ка дій з
фор му ван ня Єди но го про сто ру
ви щої освіти і на уко вих дослід-
жень (ре фор ма нав чаль них
планів, сту пенів, за без пе чен ня
якості, виз нан ня дип ломів,
мобільність, соціаль ний вимір)
здійснені з "різною мірою успіш-
ності і ре зуль та тив ності"3. Та ким
чи ном, бу ло вка за но на повільну
імпле мен тацію Бо лонських прин -

ципів і виріше но про дов жи ти
термін ви ко нан ня всіх зо бов'язань
до 2020 р.

Ук раїна приєдна лась до Бо -
лонсько го про це су у 2005 р.,
офіційно взяв ши на се бе зо -
бов'язан ня про ве с ти ґрун тов ну
ре фор му ви щої шко ли. У 2007 р.
Міністер ство освіти за твер ди ло
План дій що до за без пе чен ня
якості ви щої освіти Ук раїни та її
інте г рації в євро пейське і світо ве
освітнє співто ва ри с т во на період
до 2010 р. Па ра лель но на ка за ми
МОН і Кабіне ту Міністрів роз ро -
с та ла ся струк ту ра су п ро во ду Бо -
лонсько го про це су (відомчі і
міжвідомчі ро бочі гру пи). З 2009
р. роз по ча ла ро бо ту Національ на
ко ман да ек с пертів з ре фор му ван -
ня ви щої освіти, яка по кли ка на
бра ти участь у роз робці
національ ної політи ки, у ре фор -
му ванні ви щої освіти відповідно
до по ло жень Бо лонсько го про це -

економіка знань

ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ: ІЛЮЗІЯ РЕФОРМ

ОЛЕНА ЗАПЛОТИНСЬКА,
менеджер Освітньої програми Міжнародного фонду "Відродження"

Що маємо?
1. Не відбу лась ком плек с на ре фор ма ви щої освіти у кон тексті Бо лонсько го про це су, так са мо, як і по ки що не

роз роб лені стра тегії та ких но вов ве день.
2. Офіційні звіти Міністер ства освіти про національ ний про грес у про су ванні до Євро пейсько го про сто ру ви щої

освіти у зістав ленні з та ки ми фак та ми, як відсутність ук раїнських універ си тетів у пре стиж них міжна -
род них рей тин гах; ка та с т рофічне падіння якості освіти свідчать про серйозні де г ра даційні тен денції ви щої
шко ли.

3. Вплив євро пейських струк тур на ак тивізацію ре фор му ван ня ви щої шко ли та імпле мен тації Бо лонських
прин ципів за ли шається кво лим (по ки що відчут ною співпра ця є ли ше у кон тексті мобільності).

1SPAIN: Protests against Bologna begin to spread [Електронний ресурс]. 	 Режим доступу : // http://www.universityworldnews.com.
2GERMANY: Nationwide Bologna protests [Електронний ресурс]. 	 Режим доступу : // http://www.universityworldnews.com.
3Декларація про Європейський простір вищої освіти (Будапешт	Відень, 12 березня 2010 р.) [Електронний ресурс]. 	 Режим

доступу : // http://bologna	centr.at.ua.
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су (ство рюється за ре ко мен дації
Міністер ства освіти і ко ор ди -
наційної підтрим ки Пред став -
ниц тва ЄС в Ук раїні та
Національ но го Тем пус	офісу).

Аналізу ю чи ма сив інфор мації,
умов но ви о к рем люємо три періо-
ди у ході пе ре тво рень у національ-
ній си с темі ви щої освіти:

uКінець 2005	2008 рр. 	 ей -
форія у зв'яз ку з підпи сан -
ням Бо лонської дек ла рації.
Про ду ку ван ня різних ро бо -
чих груп, ек с пе ри мен ти із за -
про ва джен ня кре дит но-
транс фер ної си с те ми. Ре аль -
них кроків у втіленні взя тих
зо бов'язань здійсне но не ба -
га то.

uКінець 2008 	 по ча ток
2010рр. - на став час звіту ва ти
про національ ний про грес у
про су ванні освітніх ре форм.
Міністер ство роз по чи нає ак -
тив ну діяльність із за про ва -
джен ня кре дит но	транс фер -
ної си с те ми, магістерської
підго тов ки, що відповідає
євро пейським стан дар там,
роз роб лен ня Національ ної
рам ки кваліфікації.

u2010 	 по ча ток 2011 рр. 	
період, оз на ме но ва ний ак -
тивізацією об го во рен ня но -
во го про ек ту За ко ну Ук раїни
"Про ви щу освіту", який
врешті	решт має на бли зи ти
вітчиз ня ну си с те му освіти до
Євро пейсько го про сто ру ви -
щої освіти, і пре зен тацією
про ек ту Національ ної рам ки
кваліфікацій. Далі бу де...

Си с те ма ви щої освіти Ук -
раїни
За ко но дав че підґрун тя

Ук раїнська ви ща освіта ре гу -
люється За ко на ми "Про освіту"

від 1991 р. (з по прав ка ми, ос тан ня
з яких прий ня та у грудні 2010 р.) і
"Про ви щу освіту", ух ва ле ний
2002 р. (з ря дом прий ня тих по -
пра вок, ос тан ня з яких да тується
січнем 2010 р.).

Уп ро довж ос танніх п'яти років
періодич но відбу вається об го во -
рен ня про ектів за конів про ви щу
освіту, підго тов ле них як профіль-
ним міністер ством, так і пред -
став ни ка ми різних політич них
сил та ек с перт ної гро мадськості.
Жо ден із цих до ку ментів не дістав
кон солідо ва ної підтрим ки. Що,
од нак, не за ва ди ло в офіційних
звітах про ос новні до ся гнен ня в
си с темі ви щої освіти дек ла ру ва ти
пе ред Бо лонським се к ре таріатом
про підго тов ле ний про ект за ко ну
Ук раїни "Про вне сен ня змін до
За ко ну Ук раїни "Про ви щу освіту"
з ура ху ван ням стан дартів і ре ко -
мен дацій Бо лонсько го про це су як
од не з важ ли вих до ся гнень Ук -
раїни на шля ху ре фор му ван ня
освіти.

От же, фак тич но всі пе ре тво -
рен ня, що за про ва джу ва лись у си -
с темі ви щої освіти, фіксу ва лись
на рівні підза кон них нор ма тив -
них актів, які лад на ли ста рий за -
кон під нові умо ви.

Ди с кусія про но вий за кон на -
бу ла особ ли вої го с т ро ти на -
прикінці 2010 	 по чат ку 2011 рр.,
ко ли ак тив но об го во рю ва лись два
за ко но п ро ек ти, роз роб лені пред -
став ни ка ми пар ла ментської
більшості. На дум ку ек с пертів,
обид ва до ку мен ти ра зом із нор ма -
ми, що вра хо ву ють стан дар ти і ре -
ко мен дації Бо лонсько го про це су,
за низ кою по ло жень мож на вва -
жа ти серйоз ним відсту пом від ре -
фор му ван ня освіти4. На разі три -
ває об го во рен ня тре ть о го про ек ту
за ко ну.

Си с те ма

Си с те ма ви щої освіти Ук раїни
ґрун тується на трьох освітніх
рівнях (не по вна ви ща освіта, ба -
зо ва ви ща освіта, по вна ви ща
освіта) і на трьох освітньо-
кваліфікаційних сту пе нях (мо -
лод ший спеціаліст, ба ка лавр,
спеціаліст/магістр), що до цьо го
ча су не відповідає ви мо гам вста -
нов лен ня три циклічної си с те ми:
ба ка лавр, магістр, док тор.

Здо бу ти ви щу освіту в Ук раїні
мож на у ви щих нав чаль них за кла -
дах чо ти рь ох рівнів ак ре ди тації і
над зви чай но роз га лу же ної ме -
режі. За да ни ми Міністер ства ста -
ти с ти ки, на по ча ток нав чаль но го
2010/2011 р. в Ук раїні на ра хо ву ва -
лось 349 ви щих нав чаль них за -
кладів ІІІ і IV рівнів ак ре ди тації та
505 І	ІІ рівня (1990/1991 	 742).
Ха рак тер ною ви я ви лась тен -
денція до ско ро чен ня кількості
ко лишніх учи лищ і технікумів та
пе ре тво рен ня їх на універ си те ти й
ака демії. Май же у 2,5 ра за
збільши лась кількість сту дентів
вишів і у май же вдвічі ско ро ти -
лась кількість сту дентів проф те ху -
чи лищ5. Що мог ло би вва жа ти ся
по зи тив ною тен денцію 	 охоп -
лен ня ви щою освітою шир ших
верств на се лен ня, як би не інший
бік проб ле ми 	 падіння якості
освіти, пе ре тво рен ня універ си -
тетів на ефек тив ний вер стат із
підго тов ки армії без робітних,
стрімка ко мерціалізація ви щої
шко ли то що.

Бо лонський про цес і Ук -
раїна: повільний рух чи ак -
тив на йо го імітація?

Як уже за зна ча лось, приєднан -
ня до Бо лонсько го про це су оз на -
ча ло для Ук раїни прий нят тя

економіка знань

4За висновками експертів Центру освітнього моніторингу [Електронний ресурс]. 	 Режим доступу :  http://centromonitor.com.ua.
5[Електронний ресурс]. 	 Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua.
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офіційно го зо бов'язан ня про ве с -
ти до корінні пе ре тво рен ня у
сфері ви щої освіти, які б да ли
мож ливість на бли зи ти вітчиз ня ну
ви щу шко лу до Євро пейсько го
про сто ру ви щої освіти та на уко -
вих досліджень. Про аналізуємо
про грес на при кладі ви ко нан ня
Ук раїною кількох прин ципів Бо -
ло нсько го про це су.

За про ва джен ня три циклічної
си с те ми підго тов ки � ба ка ла в рат,
магістра ту ра, док торські студії

У Національ но му звіті про
впро ва джен ня по ло жень Бо -
лонсько го про це су (за 2005	2006
рр.) за зна че но, що 100% сту дентів
вузів ІІІ	IV рівня ак ре ди тації у
2006/2007 н. р. за лу че но до дво -
циклічної си с те ми підго тов ки.
Од нак ра зом із дип ло ма ми ба ка -
лаврів і магістрів ви пуск ни кам
ви да ють ся до ку мент про ви щу
освіту мо лод шо го спеціаліста і
спеціаліста (які роз ми ва ють ба ка -
лаврський цикл і не зро зумілі для
Євро пи, оскільки не вклю чені там
до си с те ми ви щої освіти).

Серйоз ною внутрішньою проб -
ле мою є відсутність чіткої і про зо -
рої іден тифікації сту пенів ба ка ла в -
ра і магістра, що вик ли кає не по ро -
зуміння між пра це дав ця ми і ви -
пуск ни ка ми з ба ка лаврськи ми
дип ло ма ми. То му більшість ви -
пуск ників воліють про дов жи ти
нав чан ня у магістра турі, ке ру ю чись
не ви со кою ме тою здо бут тя фун да -
мен таль них знань, а че рез те, що не
вва жа ють дип лом ба ка ла в ра са мо -
до с тат ньою кваліфікацією.

Док торські студії

До цьо го ча су в Ук раїні існує
си с те ма двох на уко вих сту пенів 	
кан ди да та і док то ра на ук. У звітах

дер жа ва дек ла рує про роз роб ку
ме ханізмів за про ва джен ня док -
торсько го нав чан ня як тре ть о го
цик лу. На прак тиці струк ту ро вані
док торські про гра ми пра цю ють
ли ше у Києво	Мо ги лянській ака -
демії. При чо му існу ють ва гомі
бю ро кра тичні пе ре шко ди на шля -
ху вста нов лен ня євро пейської
прак ти ки PhD	Про грам. Склад -
ною, за бю ро кра ти зо ва ною, ча со -
за т рат ною є і про це ду ра но с т -
рифікації од ер жа них у західних
універ си те тах дип ломів про на -
укові сту пені.

За про ва джен ня си с те ми
кре дитів (ЄКТС)

Євро пейська кре дит но	транс -
фер на си с те ма (ЄКТС) і До да ток
до дип ло ма (Diploma Supplement)
яв ляє со бою інстру мент спро щен -
ня про це ду ри виз нан ня дип ломів
про ви щу освіту в Європі. На ка -
зом Міністер ства освіти і на уки у
2009 р. ЄКТС і До да ток до дип ло -
ма євро пейсько го зраз ка бу ли за -
про ва джені у всіх ви щих шко лах
Ук раїни. Що п рав да, кре дит -
но	мо дуль на си с те ма по ча ла вво -
ди тись у прак ти ку ук раїнських
вузів ще 2006/2007 н. р.

Од нак і тут не обійшло ся без
вітчиз ня них "інно вацій". Так,
згідно з ви мо га ми Довідни ка ко -
ри с ту ва ча ЄКТС, за твер д же но го
Євро пейською Комісією, нав -
чаль не на ван та жен ня сту ден та
ста но вить від 1500 до 1800 год на
нав чаль ний рік (60 кре дитів). От -
же, 1 кре дит відповідає 25	30 год
ро бо ти (вклю ча ю чи не ли ше ау -
ди тор ний час, а й са мостійну ро -
бо ту, підго тов ку кур со вих та
інших дослідних робіт, підго тов ка
і скла дан ня ек за менів то що). Ук -
раїнські сту ден ти ви му шені про -
во ди ти в ау ди торіях на тре ти ну

більше ча су, ніж їхні ко ле ги із
Західної Євро пи, оскільки в Ук -
раїні 1 кре дит об ра хо вується 36
год. По стає низ ка ри то рич них за -
пи тань: Чо му так? І чи спри я ти ме
та ка вітчиз ня на кре дит но	мо -
дуль на си с те ма виз нан ню ук -
раїнсько го дип ло му і сту дентській
мобільності?

Сту дентська мобільність

Кількість ук раїнських сту -
дентів, які ко ри с ту ють ся різни ми
міжна род ни ми про гра ма ми
мобільності, що ро ку зро с тає, од -
нак ци ф ри свідчать не на ко ристь
на шої дер жа ви. У 2005	2006 рр.
при близ но 20 тис. ук раїнських
сту дентів про хо ди ли нав чан ня і
ста жу ван ня у західних універ си те -
тах. При цьо му про хо джен ня
іспи то во го терміну за ра ху нок
ВНЗ ста но вить мен ше 10%.
Здебільшо го сту ден ти нав ча ють ся
за кор до ном за ко ш ти бла -
годійних фун дацій, спон сорів або
батьків. Се ред інстру ментів Євро -
пейсько го Со юзу 	 Про гра ма
співпраці і мобільності у сфері ви -
щої освіти (Ераз мус Мун дус),
гран та ми якої мо жуть ко ри с ту ва -
ти ся сту ден ти, вик ла дачі і на -
уковці; і про гра ма Тем пус, гран та -
ми якої підтри му ють ся парт -
нерські про ек ти вітчиз ня них і
західних універ си тетів. Сти му лю -
ю чим фак то ром мобільності слу -
гу ють дво с то ронні уго ди між
вітчиз ня ни ми ву за ми із західни ми
універ си те та ми, про гра ми спіль-
них або подвійних дип ломів
(Joint/Double Degree). Од нак ва -
го мою проб ле мою за ли шається
мобільність вик ла дачів 	 їх ста жу -
ван ня не ко ор ди нується і не
фінан сується ви щи ми шко ла ми, а
міжунівер си тетські уго ди про
обмін ка д ра ми 	 епізо дичні.

економіка знань
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За без пе чен ня якості освіти

За без пе чен ня якості освіти є
серйоз ни ми вик ли ком для ба га ть -
ох країн. Згідно з прин ци па ми
Бо лонсько го про це су з ме тою
об'єктив ності про це ду ри за без пе -
чен ня якості освіти по винні про -
ва ди тись не за леж ною струк ту -
рою. Од нак у 20	ти країнах, із 47,
що підпи са ли Бо лонську дек ла -
рацію, за за без пе чен ня якості
освіти відповідає або профільне
міністер ство, або дер жавні струк -
ту ри. Се ред дер жав по стра -
дянсько го про сто ру тільки Вірме-
нія, Грузія і Ка зах стан ма ють не -
за лежні агенції із за без пе чен ня
якості освіти6. В Ук раїні за за без -
пе чен ня якості відповідає Мініс-
тер ство освіти. Най слаб ши ми
сто ро на ми вітчиз ня ної си с те ми
за без пе чен ня якості освіти є її
інди фе рентність до інте ресів спо -
жи вачів освітніх по слуг, то таль не
одер жав лен ня, фор малізм і 	
конфлікт інте ресів.

Ав то номія універ си тетів

Вар то за зна чи ти, що хоч ав то -
номія універ си тетів є од ним із
прин ципів Бо лонсько го про це су,
в Європі існує проб ле ма з виз на -
чен ням кри теріїв ав то ном но го
універ си те ту. Са ме то му у ли с то -
паді 2009 р. Євро пейська аасоціа-
ція універ си тетів роз по ча ла
дворічне досліджен ня рівня ав то -
номії євро пейських універ си тетів
та кож і з ме тою на пра цю ван ня
пев но го уза галь ню ю чо го ба чен ня
кон цеп ту універ си тетської ав то -
номії та її кла сифікації.

Фор маль но вітчиз ня ним освіт-

нім за ко но дав ством дек ла рується
ав то номія і са мо в ря ду ван ня
універ си тетів. На прак тиці, од -
нак, ви яв ляється, що нор ми
освітньо го за ко но дав ства у су куп -
ності з суміжни ми до тич ни ми га -
лу зя ми за ко но дав ства (Бюд жет -
ний і Зе мель ний ко дек си то що)
не пра цю ють. Це сто сується прак -
тич но всіх го ло вних ас пектів
діяль ності універ си тетів (ор -
ганізаційної, фінан со вої, ака -
демічної, ка д ро вої то що).

Ва го мою проб ле мою є та кож
не ро зуміння куль ту ри універ си -
тетської ав то номії та її ба зо вих
прин ципів. Се ред них і те, що ав -
то номія універ си те ту пе ред ба чає
відповідальність пе ред суспіль-
ством за про дукт своєї діяль ності.
Для Ук раїни відповідаль ний за
якість своїх по слуг універ си тет 	
відда ле на, на жаль, пер спек ти ва.

На решті � суспільне сприй -
нят тя змін у ца рині ви щої
освіти

Менш ніж по ло ви на відвіду -
вачів сай та Про гра ми Тем пус
повідом ляє про по зи тив не став -
лен ня до участі Ук раїни у Бо -
лонсько му про цесі7. А про те, що
ре фор му ван ня освіти не іден -
тифікується як на галь на по тре ба,
свідчать ре зуль та ти досліджен ня,
про ве де но го соціологічною гру -
пою "Рей тинг" у бе резні 2011 р.,
згідно з яким тільки 7% ре с пон -
дентів вва жа ють погіршен ня
рівня освіти як од ну із найбіль-
ших за гроз для країни8.

Що далі?

Як по ка зує по верх не вий зріз
проб ле ми, си с тем ної ре фор ми у
сфері ви щої освіти не відбу -
вається. На разі стає оче вид ним,
що по даль ше існу ван ня ви щої
шко ли без її ґрун тов но го і ком -
плек с но го ре фор му ван ня має най -
сумніші пер спек ти ви, такі як втра -
та мож ли вості інте лек ту аль но го і
тех но логічно го про ри ву, ос та точ -
на втра та довіри суспільства до
освіти, де г ра дація освітньої си с те -
ми, пе ре тво рен ня Ук раїни на "сіру
зо ну" Євро пейсько го про сто ру ви -
щої освіти і на уко вих досліджень і
на інте лек ту аль но го до но ра.

Клю чо ви ми век то ра ми си с тем -
но го ре фор му ван ня ви щої освіти
має ста ти:

uпрак тич не за без пе чен ня пра -
ва на ви щу освіту і рівно го та
спра вед ли во го до сту пу до її
без оп лат но го здо бут тя;

uмо дернізація си с те ми ви щої
освіти;

uпідви щен ня якості освіти;
uефек тив не уп равління та

фінан су ван ня освіти9.
Як по ка зує досвід країн	сусідів,

ре фор му ван ня си с те ми ви щої
освіти, ус пад ко ва ної з ра дянських
часів, мож ли ве у до сить стис лий
час. Од нак це по тре бує пе ре дусім
політич ної волі, ро зуміння не -
обхідності якісних змін в освітній
га лузі, ви роб лен ня кон солідо ва ної
стра тегії і ство рен ня за ко но дав чо -
го підґрун тя май бутніх змін.

економіка знань

6 Реализация Болонского процесса в странах // Tempus (2009/2010). Вип. 02. 2010. 	Март. 	 С. 37	39.
7 Опитування відвідувачів сайта Темпус	офісу в Україні [Електронний ресурс]. 	 Режим доступу : //http://www.tempus.org.ua/uk.
8 [Електронний ресурс]. 	 Режим доступу : http://www.experts.in.ua.
9 З матеріалі презентації Президента Міжнародного благодійного фонду досліджень освітньої політики Тарасом Фініковим

"Ескіз освітньої реформи для України", представленої на панельній дискусії "Реформа освіти: Болонський процес та автономія
вищих навчальних закладів" 13.03.2011.
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По ста нов ка проб ле ми. 

Як свідчить прак ти ка ос танніх
років, на рин ку праці в Ук раїні скла -
ла ся до сить три вож на тен денція що -
до не за тре бу ва ності мо ло дих
фахівців ок ре мих на прямів підго -
тов ки че рез труд нощі при вхо дженні
їх у працююче се ре до ви ще, що по -
зна чи лось на збільшенні кількості
не пра цев ла ш то ва ної мо лоді після
закінчен ня нав чан ня у ви щих нав -
чаль них за кла дах. Ва го мою при чи -
ною цьо го, на наш по гляд, є не ефек -
тив ний про цес про фесійної адап -
тації фахівців до но вих умов го с по -
да рю ван ня підприємств. Ад же у ході
зви кан ня до но во го се ре до ви ща мо -
ло дий фахівець по ви нен не тільки
при сто су ва тись до но во го місця ро -
бо ти і умов тру до вої діяль ності, але
й по ча ти удо с ко на лю ва ти свої ділові
та не обхідні про фесійні осо бисті
якості.

От же, крім інших фак торів
вирішен ню цьо го пи тан ня має
спри я ти на ла го джен ня ефек тив ної
си с те ми про фесійної орієнтації мо -
лоді у кож но му кон крет но му
регіоні, зо к ре ма, підви щен ня ролі
про фесійної адап тації мо ло дих
фахівців до ро бо ти в рин ко вих умо -
вах. Ак ту альність оз на че ної проб ле -

ми і не до статній рівень її роз роб ки
обу мо вив вибір те ми да но го
досліджен ня.

Аналіз ос танніх досліджень
і публікацій. 

Більшість досліджень з оз на че ної
проб ле ма ти ки сто сується про -
фесійної орієнтації на се лен ня і при -
свя че на роз г ля ду її за галь них проб -
лем (В. А. Сав чен ко, К. П. Бон дар -
чук, Т. О. Ко жан та ін.), тоді як ок -
ремі її скла дові досліджу ва ли ся не -
до стат ньо. То му сьо годні се ред уче -
них частіше об го во рю ють ся пи тан -
ня про фесійної адап тації мо ло дих
фахівців, її ролі в ре алізації по -
тенційних мож ли во с тей і здібно с тей
працівників з ви щою освітою. Про -
ве де ний на ми аналіз публікацій з
да но го пи тан ня свідчить, що проб -
ле ми про фесійної адап тації до тру -
до вої діяль ності ви пуск ників ви щих
нав чаль них за кладів еко номічно го
спря му ван ня за ли ша ють ся ма ло
дослідже ни ми.

Існу ван ня низ ки проб лем у ви ко -
ри с танні інте лек ту аль но го по -
тенціалу регіонів вик ли кає зни жен -
ня ефек тив ності йо го за сто су ван ня,
сприяє роз ши рен ню рин ку праці і
підви щен ню рівня без робіття у
більшості об ла с тей Ук раїни. От же,
ак ту аль ним є досліджен ня проб лем

про фесійної адап тації мо ло дих
фахівців у кон тексті їхньої зай ня -
тості і зни жен ня без робіття, особ ли -
во се ред фахівців з ви щою еко -
номічною освітою.

По ста нов ка цілей. 

Ме та досліджен ня 	 вив чен ня
проб лем про фесійної адап тації мо -
ло дих фахівців еко номічно го спря -
му ван ня до тру до вої діяль ності для
підви щен ня рівня їхньої зай ня тості і
зни жен ня на пру же ності на рин ку
праці регіону.

Професійна адаптація
молодих вчених. 

Адап то ваність працівни ка до
про фесійної діяль ності слід роз г ля -
да ти як ди намічну рівно ва гу в си с -
темі "лю ди на 	 про фесійне се ре до -
ви ще", що ви яв ляється на сам пе ред в
ефек тив ності за сто су ван ня своєї
праці.

Дієвою вва жається діяльність
працівни ка, що ха рак те ри зується
ви со кою про дук тивністю й якістю
про дук ту, оп ти маль ни ми енер ге тич -
ни ми і не рво во	психічни ми ви т ра -
та ми, за до во леністю про фесіона ла.
То му про фесійна адап тація по кли -
ка на спри я ти вхо джен ню осо би в
тру до ву діяльність, прак тичній пе -
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УДК 331.54

ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ МОЛОДИХ
ФАХІВЦІВ НА РИНКУ ПРАЦІ РЕГІОНУ

ЛЮД МИ ЛА ДРО БИШ, 
канд. екон. на ук, доц., 

ви щий нав чаль ний за клад Уко опспілки  "Пол тавський універ си тет еко номіки і торгівлі" 

Ано тація. За га лом по Ук раїні у 2009 р. про по зиція ви со ко к валіфіко ва ної праці знач но пе ре ви щу ва ла по пит на неї, що
відо бра зи ло ся на по каз ни ку на ван та жен ня на од не вільне ро бо че місце у розрізі ок ре мих про фесійних груп і спеціаль но с -
тей. За про фесійни ми гру па ми цей по каз ник ста но вив: за ко но давці, вищі дер жавні служ бовці, керівни ки, ме не дже ри
(керівни ки) � 8 осіб, і технічні служ бовці � 123 осо би. За умов за галь но го змен шен ня по тре би у працівни ках порівня но з
2000 р. (на 2,4 тис. осіб, або на 3,5%) за досліджу ва ний період збільши ла ся не обхідність у працівни ках на заміщен ня по -
сад служ бовців на 70,3%, або на 11,6 тис. осіб, і ста но ви ла у 2009 р. 28,1 тис. (42,7% від за галь но го по пи ту на ро бо чу си -
лу). Та ка тен денція є ха рак тер ною для більшості регіонів Ук раїни і розцінюється на ми по зи тив но. Од нак до цьо го ча су
за ли шається три вож ною си ту ація з ви ко ри с тан ня ви пуск ників з ви щою еко номічною освітою.

Клю чові сло ва: про фесійна адап тація, ри нок праці фахівців, про форієнтація.
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ревірці пра виль ності про фесійно го
ви бо ру й успішно му фа хо во му ста -
нов лен ню працівни ка. У про цесі
про фесійної адап тації відбу вається
до дат ко ве ос воєння про фесійних
мож ли во с тей працівни ка, а та кож
фор му ван ня про фесійно не обхідних
яко с тей осо би с тості.

Про фесійно адап то ва ний вва -
жається працівник, який ре зуль та -
тив но три валий час при кла дає ба га -
то сил, до три мується всіх ви мог,
про пи са них у по са довій інструкції, а
та кож має виз нан ня з бо ку інших
членів ко лек ти ву. З ог ля ду на це, у
політиці зай ня тості важ ли ве місце
посідає про фесійна адап тація ви -
пуск ників ви щих нав чаль них за -
кладів як скла до ва про -
форієнтаційної ро бо ти се ред мо лоді
та як ос но ва ефек тив ної тру до вої
діяль ності.

Як свідчить досвід, нех ту ван ня
цьо го суб'єкта ми про форієнтації та
ок ре ми ми керівни ка ми підприємств
і ор ганізацій при зве ло до змен шен -
ня зай ня тості і зро с тан ня рівня без -
робіття се ред мо ло дих фахівців
різних на прямів підго тов ки. Так, уп -
ро довж ос танніх років у більшості
регіонів Ук раїни зберігається тен -
денція пе ре ви щен ня про по зиції ви -
со ко к валіфіко ва ної праці над по пи -
том на неї, що зу мов лює зни жен ня
рівня її ви ко ри с тан ня.

Не зва жа ю чи на те, що у
2000	2009 рр. на рин ку праці Пол -
тав щи ни по тре ба у працівни ках на
заміщен ня по сад служ бовців зрос ла
на 16,7% і ста но ви ла у 2009 р. 1,4
тис. осіб (48,3% від за галь но го по пи -
ту на ро бо чу си лу), на пру женість на
да но му рин ку праці не зни жується.
За на ши ми роз ра хун ка ми, у
2000	2009 рр. кількість не пра цев ла -
ш то ва них мо ло дих фахівців га лузі
знань "Еко номіка та підприємниц -
тво" збільши ла ся на 3,2%, а тих, які
пра цю ють не за здо бу тою
спеціальністю, 	 на 1,9%. Відповідно
рівень пра цев ла ш ту ван ня ви пуск -
ників цьо го на пря му підго тов ки
зни зи в ся порівня но з 2006 р. на 1,2%
і ста но вив у 2009 р. 25,6% [4].

Ста ле зро с тан ня про по зиції і не -
пра цев ла ш то ваність мо ло дих
фахівців еко номічно го спря му ван ня
обу мов ле не, з од но го бо ку, нез ба -

лан со ваністю об сягів підго тов ки з
по тре ба ми рин ку праці, підви щен -
ням ви мог до рівня їх про фесійної
підго тов ки у ви щих нав чаль них за -
кла дах, низь кою кон ку рен то с про -
можністю порівня но з фахівця ми,
які ма ють стаж і про фесійний досвід
ро бо ти, а з дру го го 	 проб ле ма ми
про фесійної адап тації мо ло дих
фахівців і не спро можністю підпри-
ємств, ус та нов та ор ганізацій
регіону по гли ну ти у такій кількості
за про по но вані ни ми по слу ги на
пра цю [1].

Усе це слу гує до ка зом низь кої
ефек тив ності ви ко ри с тан ня мо ло -
дих фахівців, на підго тов ку яких бу -
ли ви т ра чені чи малі дер жавні ко ш ти
(близь ко 70,0% фахівців нав ча лись
за ра ху нок бюд жет них коштів), і не -
до стат ньо дієвої про форієнтаційної
ро бо ти. Тоб то мож на ствер д жу ва ти,
що на Пол тав щині існу ють певні не -
доліки в ор ганізації про -
форієнтаційної ро бо ти з мо лод дю,
які при зво дять до по мил ко во го про -
фесійно го ви бо ру, а у май бут ньо му
ста ють ва го мою пе ре шко дою у пра -
цев ла ш ту ванні мо ло дих фахівців.
То му пріори тет ни ми на пря ма ми
про форієнтаційної ро бо ти у да но му
регіоні, крім профінфор мації та
проф кон суль тації, ма ють ста ти про -
фесійна діаг но с ти ка мо лоді та про -
фесійна адап тація мо ло дих фахівців
до тру до вої діяль ності, що, в свою
чер гу, спри я ти ме закріплен ню їх на
ро бо чих місцях та ефек тивній ро боті
за здо бу тою спеціальністю.

З цією ме тою уп ро довж 2005	2009
рр. на ми бу ли вив ченні пи тан ня
про фесійної адап тації мо ло дих
фахівців еко номічно го спря му ван ня
на рин ку праці Пол тавської об ласті.
Спо со бом ан кет но го опи ту ван ня
565 ви пуск ників ви щих нав чаль них
за кладів регіону. На ос нові аналізу
ре зуль татів інтерв'юван ня на ми
виділе но кілька груп прий ня тих на
ро бо ту мо ло дих фахівців із по зиції
про фесійної адап тації, а та кож ос -
новні гру пи труд нощів, з яки ми во -
ни сти ка ють ся у про цесі про -
фесійної адап тації до тру до вої діяль -
ності.

Так, прий няті на ро бо ту мо лоді
фахівці з ви щою еко номічною
освітою з по зиції про фесійної адап -

тації на ми умов но бу ли поділені на
такі гру пи:

	 ті, які лег ко опа но ву ють фах і
швид ко вхо дять у ко лек тив підпри-
ємства (ма ють пев ний досвід ро бо -
ти); до прий нят тя на ро бо ту зна ли
ос новні еле мен ти про фесії;

	 ті, які лег ко опа но ву ють про -
фесію, але для яких потрібна
соціаль на адап тація;

	 ті, які ма ють труд нощі в опа ну -
ванні про фесії (не до стат ня те о ре -
тич на і прак тич на підго тов ка під час
нав чан ня) і для яких не обхідні всі
ви ди адап тації до про фесії та ко лек -
ти ву; це най важ ча ка те горія з по -
зиції адап тації.

У ході досліджен ня особ ли ва ува -
га на ми приділе на ви яв лен ню при -
чин не пра цев ла ш то ва ності мо ло дих
фахівців внаслідок не ефек тив ності
про це су їх про фесійної адап тації до
тру до вої діяль ності. За ре зуль та та ми
опи ту ван ня ви пуск ників зі здо бу -
тою ви щою еко номічною освітою,
на ми бу ли ви яв лені ос новні труд -
нощі, які ви ник ли під час їх пра цев -
ла ш ту ван ня.

Так, найбільш ти пові пе ре шко ди
у про фесійній адап тації мо ло дих
фахівців еко номічно го профілю на
рин ку праці Пол тавської об ласті і
фак то ри, що їх виз на ча ють, пред -
став лені у табл. 1.

Як вид но з да них табл. 1, най -
суттєвіши ми ви я ви ли ся пе ре шко ди,
пов'язані з про фесійною підго тов -
кою, а са ме, відсутність прак тич них
на ви чок ро бо ти і про фесійно го
досвіду. Цю гру пу виділи ли 80,6%
ре с пон дентів. При чи на ми, що виз -
на ча ли ці труд нощі, бу ли не до стат -
ня спеціаль на підго тов ка за фа хом
під час про фесійно го нав чан ня;
відсутність не обхідної до по мо ги з
бо ку керівниц тва і досвідче них
працівників у на бутті спеціаль них
прак тич них знань, умінь і на ви чок;
відсутність життєво го досвіду.

Крім то го, у ході досліджен ня на -
ми бу ли з'ясо вані ос новні умо ви і
фак то ри, які за без пе чу ва ли успіш-
ність про фесійної адап тації мо ло дих
фахівців еко номічно го профілю на
аналізо ва но му рин ку праці (табл. 2).

Як ви я ви ло ся, до по мо га, ро -
зуміння і підтрим ка мо ло до го
фахівця ко лек ти вом (76,8%), під-

економіка знань
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трим ка з бо ку керівниц тва і на -
явність прак тич них знань, умінь і
на ви чок (46,3%) є ос нов ни ми фак -
то ра ми успішної про фесійної адап -
тації мо ло дих фахівців.

Слід та кож за зна чи ти, що ефек -
тивність про це су про фесійної адап -
тації ба га то в чо му за ле жить від то го,
наскільки дієвою ви я вить ся адап -
тація мо ло до го фахівця вза галі. Мо -
ло дий спеціаліст, крім про фесійної,
має прой ти та кож і кор по ра тив ну,
соціаль ну, ор ганізаційну, технічну
(тех но логічну) і пси хофізіологічну
адап тації. Для по лег шен ня цьо го
про це су ро бо то давці ма ють за без пе -
чи ти прий ня тих на ро бо ту мо ло дих
спеціалістів відповідним ме то дич -

ним ма теріалом, а са ме, за про по ну -
ва ти їм про гра му адап тації мо ло до го
фахівця.

На дан ня кож но му фахівцю,
прий ня то му на ро бо ту, про гра ми
адап тації да ло б змо гу за ко рот кий
строк оз най о ми тись з ор -
ганізаційною струк ту рою і го с по -
дарською діяльністю підприємства,
вив чи ти нор ми по во джен ня і
спілку ван ня, які існу ють у ко лек -
тиві, вклю чи ти ся до си с те ми
взаємин з ко ле га ми, вив чи ти набір
техніки і про грам но го за без пе чен ня,
що ви ко ри с то вується на
підприємстві чи в ус та нові. Да ний
підхід до про хо джен ня про фесійної
адап тації, на наш по гляд, до зво лить

зорієнту ва ти мо ло дих спеціалістів
на ро бо чих місцях і спри я ти ме
підви щен ню за галь ної ефек тив ності
ро бо ти підприємства.

Од нак про ве де не на ми опи ту ван -
ня мо ло дих спеціалістів, пра цев ла -
ш то ва них на різні по са ди в
банківські та дер жавні ус та но ви,
підприємства різних форм влас -
ності, свідчить про не до оціню ван ня
ро бо то дав ця ми ролі про фесійної
адап тації мо ло дих фахівців, а в ок -
ре мих ви пад ках 	 і не ба жан ня
приділя ти до стат ню ува гу ор -
ганізації цьо го про це су. То му
більшість ре с пон дентів вис ло ви ла
дум ку про важ ливість про фесійної
адап тації як од но го з еле ментів про -

економіка знань

Таб ли ця 1
Ти пові труд нощі про фесійної адап тації мо ло дих фахівців еко номічно го профілю на рин ку праці Пол тавської об ласті і фак то ри,

що їх виз на ча ють

взаємин
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форієнтаційної ро бо ти і доцільність
на леж ної її ор ганізації.

На на шу дум ку, рівень про -
фесійної адап то ва ності мо ло до го
фахівця на підприємстві має оціню -
ва тись як за об'єктив ни ми, так і
суб'єктив ни ми по каз ни ка ми. Так,
до об'єктив них по каз ників на ми
відне сені ха рак те ри с ти ки про дук -
тив ності праці, рівня кваліфікації,
до три ман ня дис ципліни, норм і
цінно с тей ко лек ти ву, ста ту су осо би -
с тості в да но му ко лек тиві; а до
суб'єктив них 	 за до во леність пра -
цею, відчут тя про фесійно го зро с -
тан ня і пер спек тив, усвідом лен ня
соціаль ної зна чи мості своєї праці,
легкість у спілку ванні то що.

Та ким чи ном, мож на дійти вис -
нов ку, що проб ле ми на рин ку праці
Пол тав щи ни пев ною мірою
пов'язані з не до ско налістю про це су
про фесійної адап тації мо ло дих
фахівців з ви щою еко номічною
освітою, наслідком чо го є змен шен -
ня їхньої зай ня тості і підви щен ня
рівня без робіття. Існу ван ня да ної
проб ле ми по тре бує по шу ку спо собів
її розв'язан ня. Вва жаємо, що
вирішен ню оз на че но го склад но го

пи тан ня слу гу ва ти ме низ ка за ходів,
за про по но ва них далі:
u ак тивізація про форієнтаційної

ро бо ти се ред шко лярів, а са ме,
про ве ден ня про фесійної діаг но с -
ти ки; це дасть мож ливість ще на
ран ньо му етапі ви я ви ти у мо ло дої
лю ди ни схильність до здо бут тя
еко номічних спеціаль но с тей;

u роз роб ка відповідно го ме то дич -
но го за без пе чен ня з про ве ден ня
про фесійної діаг но с ти ки і підго -
тов ка ви со ко к валіфіко ва них
кадрів, які її здійсню ва ти муть;

u на бут тя прак тич них на ви чок зі
спеціаль ності під час нав чан ня
(нав чальні і ви роб ничі прак ти ки,
ро бо та на умо вах вто рин ної зай -
ня тості за май бут ньою
спеціальністю то що);

u ор ганізація про хо джен ня ви роб -
ни чих прак тик без по се ред ньо на
ро бо чих місцях з по даль шим пра -
цев ла ш ту ван ням;

u тісна співпра ця ви щих нав чаль -
них за кладів і ро бо то давців що до
про фесійно го са мо виз на чен ня
мо ло дих фахівців;

u на дан ня га ран то ва но го пер шо го
ро бо чо го місця ви пуск ни кам ви -

щих нав чаль них за кладів (за без -
пе чи ти дер жав ний роз поділ мо -
ло дих фахівців не за леж но від то -
го, в яко му нав чаль но му за кладі
нав ча в ся ви пуск ник 	 дер жав но -
му чи при ват но му);

u ство рен ня з бо ку ро бо то давців
спри ят ли вих умов мо ло дим
фахівцям при їх пра цев ла ш ту -
ванні шля хом роз роб ки і ре -
алізації про гра ми про фесійної
адап тації мо ло дих фахівців.
От же, у ре зуль таті про ве де но го

досліджен ня вста нов ле но, що не до -
оціню ван ня на су час но му етапі ролі
про фесійної адап тації при вхо -
дженні мо ло дих фахівців до тру до вої
діяль ності, їх про фесійно го ста нов -
лен ня при зво дить до зни жен ня
ефек тив ності ви ко ри с тан ня інте -
лек ту аль но го по тенціалу у більшості
регіонів Ук раїни, що і по тре бує не -
гай но го вирішен ня.

Вис нов ки.

Про ве де не на ми досліджен ня
проб лем про фесійної адап тації мо -
ло дих фахівців еко номічно го на пря -
му підго тов ки на рин ку праці Пол -
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Таб ли ця 2
Умо ви та фак то ри успішної про фесійної адап тації мо ло дих фахівців еко номічно го профілю на рин ку праці Пол тавської об ласті
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тавської об ласті та у ряді регіонів
Ук раїни да ло змо гу скла с ти та ку ос -
та точ ну дум ку.
1. До цьо го ча су на рин ку праці

фахівців у більшості регіонів Ук -
раїни зберігається знач ний рівень
на пру же ності, свідчен ням чо го є
пе ре ви щен ня про по зиції ви со ко -
к валіфіко ва ної праці над по пи -
том на неї.

2. На си чен ня рин ку праці фахівця -
ми з ви щою еко номічною
освітою у більшості регіонів Ук -
раїни відбу ло ся внаслідок нез ба -
лан со ва ності рин ку освітніх по -
слуг і рин ку праці, низь кої якості
про форієнтаційної ро бо ти се ред
мо лоді, зни жен ня якості підго -
тов ки фахівців.

3. Не доліки в ор ганізації про -
форієнтаційної ро бо ти ра зом зі
зни жен ням якості підго тов ки
фахівців і відсутність у мо ло дих
спеціалістів прак тич них на ви чок
і досвіду ро бо ти за здо бу тою
спеціальністю ста ли ос нов ною
пе ре шко дою в їх пра цев ла ш ту -
ванні на рин ку праці Пол тав щи -
ни.

4. Низь ка якість про форієнтаційної
ро бо ти при зве ла до не усвідом ле -

но го про фесійно го ви бо ру мо -
лоді, що ста ло при чи ною їх не за -
тре бу ва ності на рин ку праці й зу -
мо ви ло зро с тан ня без робіття се -
ред ви пуск ників ви щих нав чаль -
них за кладів регіону, що, в свою
чер гу, зни жує ефек тивність тру -
до во го по тенціалу, спри чи нює
низь ку про дук тивність праці на
ро бо чих місцях.

5. Труд нощі, що ви ник ли у про цесі
про фесійної адап тації мо ло дих
фахівців еко номічно го спря му -
ван ня на рин ку праці Пол тав щи -
ни, пев ною мірою пов'язані з
відсутністю про грам про фесійної
адап тації мо ло дих спеціалістів.
Роз роб ка і ре алізація ро бо то дав -
ця ми про гра ми про фесійної
адап тації мо ло до го фахівця знач -
но поліпшить вхо джен ня
фахівців еко номічно го профілю
до тру до вої діяль ності та їх про -
фесійне ста нов лен ня.
За го с т рен ня проб лем зай ня тості

на се лен ня у більшості регіонів Ук -
раїни дає підста ви го во ри ти про ак -
ту альність пи тан ня про фесійної
адап тації фахівців з ви щою еко -
номічною освітою на рин ку праці і в

пер спек тиві. На далі дієвість за ходів
з про фесійної адап тації мо ло дих
фахівців за ле жа ти ме від ак тивізації
діяль ності суб'єктів про форієнтації
та ро бо то давців, що по тре бу ва ти ме
по даль ших досліджень у цьо му на -
прямі і за без пе чить підви щен ня ви -
ко ри с тан ня фахівців з ви щою еко -
номічною освітою.
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політи ка" / Л. В. Дро биш. 	 Пол та ва,
2009. 	 20 с.

2. Пра ця Ук раїни 2009 : стат. зб. 	
К. : Держ ком стат Ук раїни, 2010. 	 С.
60 с.

4. Сайт Го ло вно го уп равління
ста ти с ти ки у Пол тавській об ласті
[Елек трон ний ре сурс]. 	 Ре жим до -
ступ : www.poltavastat.gov.ua. - Заго-
ловок з екрану

економіка знань
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Пи тан ня пер ше:
Вам во но тре ба?

Соціальні ме режі 	 мод ний тренд
ос танніх років. Кож на ком панія, ко -
жен бізнес, знай о мий з Інтер не том,
ра но чи пізно до хо дить вис нов ку, що
потрібно відкри ти ва ти своє пред -
став ниц тво у соціаль них ме ре жах.
Існує ус та ле на дум ка, не поз бав ле на
істи ни, 	 соціаль не про су ван ня
відмінно підхо дить для B2C бізне су і
не підхо дить для B2B. Дійсно, як що
ви зай маєте ся про да жем підшип -
ників 	 соціаль не про су ван ня на вряд
чи вам підійде. По годь тесь, відвіду -
ва чам соціаль них ме реж не над то
ціка во чи та ти про те, що у вас на за -
воді з'яви в ся но вий вер стат, ви зро -
би ли ти сяч ний підшип ник і так далі.
Од нак навіть для та ких склад них на -
прямів мож ливі про су ван ня із за сто -
су ван ням не стан дарт них ме тодів.
Ко жен із та ких спо собів 	 су то
індивіду аль ний, і сьо годні ми не бу -
де мо їх роз г ля да ти. При пу с ти мо, ви
твер до виріши ли, що для ва шо го
бізне су, брен ду, про дук ту або по слу ги
потрібно про су ван ня у соціаль них
ме ре жах. Те пер час ви б ра ти 	 в яких.

Пи тан ня дру ге:
Яку ме ре жу ви б ра ти?

В Ук раїні на да ний мо мент існує
три ве ликі соціальні медіа 	 ВКон-

такте, Facebook і Од но клас сни ки.ru.
Ми бу де мо роз г ля да ти тільки перші
дві, оскільки соціаль на ме ре жа Од -
но клас сни ки.ru від по чат ку своєї по -
яви в Інтер неті не над то привітна для
рек ла мо давців. Відсутність інстру -
ментів тар ген ту ван ня для груп, вик -
люч но міжпрофільне спілку ван ня,
мізерні мож ли вості оформ лен ня і не -
привітна мо де рація ко мерційних
груп 	 все це за ва жає про су ван ню в
соціальній ме режі Од но клас сни -
ки.ru. За раз ба га то що з цих мо ментів
спро щується, оп тимізується, од нак
факт за ли шається фак том 	 ВКон-
такте і Facebook ся гну ли у своєму
роз вит ку так да ле ко, що Од но клас -
сни кам на здо гна ти їх най ближ чим
ча сом не су ди ло ся.

От же, ми виз на чи ли ся з тим, що
ви би ра ти мож на з двох варіантів 	
ВКонтакте або Facebook. Да вай те
уважніше по ди ви мо ся на ау ди торію
цих соціаль них ме реж і виз на чи мо ся
з потрібно са ме нам*. 

Соціаль на ме ре жа
ВКонтакте 
(www.vkontakte.ru)

За да ни ми на по ча ток квітня 2011
р., су мар на ау ди торія ко ри с ту вачів
ВКонтакте з Ук раїни ста но ви ла 16
552 422 осіб. За віком ці лю ди роз -
поділені та ким чи ном, як по ка за но
на рис. 1. Як вид но з графіка, не зва -
жа ю чи на чис ленні за яви прес	служ -
би ВКонтакте, ос но ву ау ди торії ста -

Інтернет  — маркетинг

ВАЖЛИВІСТЬ ПРАВИЛЬНОГО
ПОЗИЦІОНУВАННЯ БРЕНДУ В
СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА

АНДРІЙ ЧУМАЧЕНКО,
студія інтернет�маркетингу Netpeak

Доброго дня, мене звати Андрій Чумаченко. Я працюю в студії інтернет�маркетингу
Netpeak вже більше чотирьох років. Спочатку в коло моїх обов'язків входили копірайтинг і просування у пошукових
системах (SEO). Останні півроку я обіймаю посаду керівника департаменту SMM і займаюсь виключно просування у
соціальних мережах. У цій статті я коротко, і по можливості доступно, розповім про те, як правильно позиціонувати
бренд у соціальних медіа.

Є лише три запитання, на які послідовно повинен відповісти кожен власник бізнесу, перш ніж розпочинати діяльність
у соціальних мережах.

До 18 років

16%

23%

46%

15% 18	25 років

26	30 років

від 31 року

Рис. 1

* Усі дані, на ве дені ниж че, взяті з відкри тих дже рел. ВКонтакте і Facebook да ють мож ливість у ре жимі ре аль но го ча су оціни ти
кількість ко ри с ту вачів, що підхо дять під потрібні на ла ш ту ван ня тар ген тин гу.
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нов лять осо би до 25 років 	 їх май же
70%.

Є ще кілька ціка вих мо ментів, на
які хотіло ся б звер ну ти ва шу ува гу, а
са ме, не всі ко ри с ту вачі цієї соціаль -
ної ме режі вка зу ють свій вік. На
графіку (рис. 2) мож на по ба чи ти
про цент не відно шен ня тих, хто вка -
зав і хто не вка зав свій вік.

Що дає нам ця інфор мація? Ро -
зуміння то го, що тільки 57% за -
реєстро ва них ко ри с ту вачів змо жуть
по ба чи ти ва шу тар ген то ва ну рек ла -
му. Інши ми сло ва ми, як що ви рек ла -

муєте ва шу сторінку в соціальній ме -
режі ВКонтакте для лю дей віком від
18 до 25 років, яких, як вид но на пер -
шо му графіку з рис. 1, 46% від усіх
ко ри с ту вачів з Ук раїни 	 вар то
пам'ята ти, що це 46% не від 16,5
мільйонів осіб, а ли ше від тих, хто
на зва ли свій вік 	 9,5 мільйонів.
Дрібни ця, а не приємно.

Ну і ще один ціка вий мо мент, на
який вар то звер ну ти ува гу. За да ни ми
агент ства InMind, що про во ди ло
досліджен ня для Інтер нет	Асоціації
Ук раїни, на кінець 2010 р. кількість

ко ри с ту вачів Всесвітньої ме режі в
Ук раїні ста но ви ло 12,6 мільйо на осіб.
От же, да вай те зіста ви мо по каз ни ки з
да ни ми соціаль ної ме режі ВКонтак-
те (рис. 3).

Вис но вок на про шується сам со -
бою 	 або за кілька місяців в Ук раїні
з'яви ло ся чо ти ри мільйо ни но вих ко -
ри с ту вачів Інтер не том, і ко жен ук -
раїнець за реєстру ва в ся ВКонтакте,
або ж у соціальній ме режі ВКонтакте
за реєстро ва но 131% інтер нет	на се -
лен ня Ук раїни. Інак ше ка жу чи 	 ос -
терігай те ся ве ли кої кількості ботів і
спеціаль но ство ре них рек лам них
ака унтів, пра цю ю чи з ВКонтакте.

Соціаль на ме ре жа Facebook
(www.facebook.com)

На по ча ток квітня 2011 р.
кількість ко ри с ту вачів соціаль ної ме -
режі Facebook в Ук раїні ста но вить 1
438 360 осіб. За віко ви ми да ни ми ці
лю ди роз поділя ють ся так (рис. 4).

На відміну від ВКонтакте, 53%
всіх ко ри с ту вачів соціаль ної ме режі
Facebook 	 старші за віком від 25
років. Ґрун ту ю чись на одер жаній
інфор мації, зро би ти вибір відповід-
ної ба зи для про су ван ня брен ду в
соціальній ме режі бу де на ба га то
простіше.

Як що ви орієнто вані на ро бо ту з
мо ло дою ау ди торією 	 шко ля ра ми,
сту ден та ми, вам більше підійде
соціаль на ме ре жа ВКонтакте. Мо ло -
да ау ди торія на ба га то ак тивніше за
до рос лу, во на із за до во лен ням візьме
участь у різних акціях і кон кур сах,
сміливіше пе ре хо дить по рек лам них
по си лан нях і до б ровільно до по ма гає
у по ши ренні інфор мації.

Для брендів, орієнто ва них на ау -
ди торію стар шо го віку, іде аль но
підійде ак тив но зро с та ю ча ос таннім
ча сом в Ук раїні соціаль на ме ре жа
Facebook. Тут більше до рос лої, про -
фесійної ау ди торії, лю дей, які до бре
орієнту ють ся в Інтер неті. До рос ла
ау ди торія менш чуй на, у неї більш
ви сокі ви мо ги до пе ребігу рек лам них
кам паній і брендів за га лом.

От же, ми твер до виріши ли, що
нам потрібно соціаль не про су ван ня і
виз на чи ли ся з ба зою, на якій бу де
розміще но пред став ниц тво брен ду у
соціаль них медіа. На став час звер ну -

Інтернет  — маркетинг

Рис. 2

Вік вказаний

Вік не вказаний

43%
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Рис. 3
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ти ся до ос тан ньо го, але не менш важ -
ли во го пи тан ня.

Пи тан ня третє:
Яку стра тегію об ра ти?

Є чо ти ри прості по ра ди, пам'ята ти
про які не обхідно кож но му, хто ве де
ро бо ту з про су ван ня у соціаль них ме -
ре жах.

1. Ди вуй те своїх відвіду вачів 	
пам'ятай те про так зва ний вау	ефект
(wow	effect). Як що пер шою дум кою
лю ди ни, що відкри ла ва шу сторінку,
бу ло "Вау!", то все зроб ле но пра виль -
но. "Вау	ефект" до ся гається про тя -
гом кількох се кунд після за ван та жен -
ня сторінки за до по мо гою не стан -
дарт них рішень, будь	яких спо собів
за че пи ти і зди ву ва ти публіку. Для
цьо го важ ли во пра виль не оформ лен -
ня сторінки з ви ко ри с тан ням всіх до -
ступ них ме тодів, інте рак тивність, яс -
кравість. Навіть ок ре ма кар тин ка або
тек с то ве повідом лен ня у вашій
стрічці мо же вик ли ка ти у відвіду ва ча
ба жан ня до да ти се бе до ва ших друзів,
підпи са ти ся на сторінку, пе ре ад ре су -
ва ти по си лан ня на сторінку своїм
знай о мим. От же, ефект до ся гну то!

2. Го воріть зро зумілою мо вою.
Яким би не при ваб ли вим і нуд ним
для пе ресічно го ко ри с ту ва ча був ваш
бізнес, про фесійний копірай тер зав -
жди змо же, зберігши зміст повідом -
лен ня, офор ми ти йо го у про сто му і
не ви му ше но му стилі. Пер ша, і го ло -
вна, по мил ка, якої при пу с ка ють ся на
да но му етапі 	 підклю чен ня стрічки

но вин з офіційно го сай та замість
руч но го онов лен ня сторінки. Повір-
те, як що лю ди за хо чуть по чи та ти
ваші но ви ни 	 во ни зай дуть до вас на
сторінку і про чи та ють їх. На сторінці
брен ду в соціальній ме режі лю ди
очіку ють жи во го спілку ван ня, на ла -
го дже но го зво рот но го зв'яз ку.

3. Мо де руй те свої пред став ниц тва
в соціаль них ме ре жах! Ця по ра да без -
по се ред ньо вип ли ває з по пе ред ньої.
Як що ви ви со ко якісно офор ми ли
свою сторінку, роз рек ла му ва ли її, але
не на по внюєте 	 мо же те сміли во вва -
жа ти ви т ра че ни ми мар но свої гроші і
час. Сторінка без онов лень у кра що -
му разі за ли шить ся "по рож ньою", а в
гіршо му 	 ста не при тул ком для ботів
і спа му. Навіть ло яль ний до вас ко ри -
с ту вач, який відвідав та ку сторінку,
без сумнівно змінить дум ку про бренд
на гірше.

4. Не за бу вай те про до ступні мож -
ли вості! Крім най шир ших умов в
оформ ленні сторінки пам'ятай те і
про інші функції. Як не що дав но
з'ясу ва лось, не всі зна ють про те, що
в соціальній ме режі Facebook після
от ри ман ня 25 "Мені по до бається"
(Facebook like), дається мож ливість
пе рей ме ну ва ти по си лан ня на
сторінку зі стан дарт ною http://
www.facebook.com/pages/Назва ние-
ва шей	ком па нии/215347338480985 	
на стис ле по си лан ня та ко го виг ля ду:
http://www.facebook.com/company-
name.

Стра тегії про су ван ня в соціаль них
ме ре жах різнять ся від брен ду до

брен ду. Щоб при близ но опи са ти
про ве дені ро бо ти, я на ве ду при клад з
кей сом про су ван ня тор го вої мар ки
"Ви на Гулієвих". Цей кейс 	 не щось
по за меж не, це про стий і якісний зра -
зок до бре про ве де ної кам панії в
соціаль них медіа.

Про су ван ня ТМ "Ви на
Гулієвих" у соціаль них ме ре -
жах

Об лич чям тор го вої мар ки "Ви на
Гулієвих" є Ро берт Гулієв, найвідомі-
ша осо бистість не тільки в Одесі,
звідки ро дом, або Ук раїні, але й у
світі. Са ме осо бистість Ро бер та і ста -
ла відправ ною точ кою соціаль но го
про су ван ня про дук ту цієї ком панії.

На ми бу ло ство ре но й оформ ле но
у фірмо во му стилі Twitter	ака унт Ро -
бер та Гулієва, де він ділить ся своїми
дум ка ми, періодич но анон су ю чи
різні акції, що про во дять ся тор го вою
мар кою, чи за про шу ю чи на спон со -
вані за хо ди. Вар то за зна чи ти, що
обліко вий за пис Ро берт ве де са -
мостійно, студія Netpeak про ва дить
тільки підтрим ку. Цей ака унт
прив'яза ний до профілю Ро бер та
Гулієва в соціальній ме режі Facebook,
інак ше ка жу чи, всі повідом лен ня з
Twitter публіку ють ся та кож у Face-
book, охоп лю ю чи шир шу ау ди торію і
діста ю чи, та ким чи ном, більше
відгуків.

Цей інстру мент є дже ре лом за лу -
чен ня ува ги ко ри с ту вачів Facebook і
Twitter до брен ду ТМ "Ви на
Гулієвих", до ак тив ності і відкри тості
тор го вої мар ки у соціаль них ме ре -
жах.

Ос нов ним місцем про ве ден ня
робіт є брен до ва на сторінка ТМ "Ви -
на Гулієвих" (рис. 5) у соціальній ме -
режі Facebook, до ступ на за ад ре сою:
http://www.facebook.com/Vina.
Gulievih. Пер шим дже ре лом за лу чен -
ня ау ди торії соціаль ної ме режі до
брен до ва ної сторінки є кон тек стна
рек ла ма у Facebook. Для ау ди торії від
25 років по всій Ук раїні ми по ка -
зуємо од но час но кілька ба нерів,
постійно вимірю ю чи їхню ефек -
тивність, ко ри гу ю чи текст або кар -
тин ку для підви щен ня CTR (відно -
шен ня кількості по казів ба нерів до
кількості пе ре ходів ко ри с ту вачів з
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До 18 років
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26	30 років

від 31 року

Рис. 4
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ба не ра на шу ка ну сторінку).
За да ни ми бе рез ня цьо го ро ку, ста -

ти с ти ка з кон тек стної рек ла ми виг -
ля дає так:

u Се ред ня кількість де мон страції
ба нерів на до бу: 5000.

u Усь о го по казів за місяць: 1 497 321.
u Се ред ня кількість пе ре ходів на

до бу: 35.
u Усь о го пе ре ходів че рез рек -

ламні ого ло шен ня на сторінку
за місяць: 991.

u CTR: 0,075% (не вар то ди ву ва ти -
ся низь ко му по каз ни ку, для та кої
вузь кої те ма ти ки, як бренд ви на
і для та кої ши ро кої ау ди торії, як
більше по ло ви ни всіх ук -
раїнських ко ри с ту вачів Face-
book, 	 це не по га ний ре зуль тат).

u Се ред ня ціна од но го пе ре хо ду:
0,20 дол. США.

Так виг ля дає графік відвіду ван ня
сторінки за бе ре зень 2011 р. (рис. 6).

Ста ти с ти ка за бе ре зень 2011 р. по
брен до ваній сторінці ТМ "Ви на
Гулієвих" та ка:

u На тис ну ли "Мені по до бається"
	 674 осо би.

u Усь о го на тис ну ли "Мені по до -
бається" з ли с то па да 2010 р.
(по ча ток рек лам ної кам панії у
Facebook) 	 1046 чо ловік (тоб то
за бе ре зень приріст на ра хо -
вується по над 100%, з чим це
пов'яза но 	 роз повім тро хи
пізніше).

u За весь час існу ван ня сторінки
відпи са ло ся 	 19 осіб.

u Се ред ня кількість ак тив них ко -
ри с ту вачів за до бу 	 200 осіб
(ак тив ним є будь	який унікаль -
ний ко ри с ту вач, який здійснив
якусь дію на сторінці: на тис нув
"Мені по до бається", про ко мен -
ту вав повідом лен ня, пе ре гля -
нув фо то графії і т. д.).

u Усь о го пе ре глядів сторінок за
місяць 	 4326 унікаль них пе ре -
глядів.

Так виг ля дає графік відвіду ван ня
сторінки за бе ре зень 2011 (рис. 7).

Для за лу чен ня ува ги ко ри с ту вачів
Facebook до сторінки ТМ "Ви на
Гулієвих" про тя гом бе рез ня бу ло
про ве де но три акції з роз да чею
призів.

Пер ша акція 	 за про шен ня на
кон церт контр	те но ра Юрія Мінен ка
(рис. 8). Як що віри ти Вікіпедії,
контр	те нор 	 най ви щий і рідкісний
з чо ловічих го лосів. Юрій Мінен ко
відо мий по всьо му світу се ред
поціно ву вачів та кої му зи ки, а спон -
со ром йо го кон цер ту в Одесі ви с ту -
пи ла тор го ва мар ка "Ви на Гулієвих".
Без по пе ред ньо го повідом лен ня ми
зро би ли по да ру нок у виг ляді за про -
шен ня на кон церт для де ся ти
найбільш ак тив них чи тачів сторінки.
Ми ли ше ви б ра ли де сят ку лю дей, що
за ли ши ли найбільшу кількість ко -
мен тарів, і кож но му з них вру чи ли по
два за про шен ня на кон церт. Для тих,
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хто пе ре бу вав не в Одесі, ком панія
"Ви на Гулієвих" оп ла ти ла вартість
проїзд в обидві сто ро ни з будь	якої
точ ки Ук раїни.

Дру гою акцією, та кож про ве де ної
без по пе ред ньо го повідом лен ня, ста -
ло вру чен ня при зу за ти сяч ний
"лайк". Ми до че ка ли ся, по ки
кількість "Мені по до бається" дійде до
ти сячі і вру чи ли ти сяч но му ко ри с ту -
ва чеві ящик пля шок ви на від ТМ
"Ви на Гулієвих" (рис. 8).

Ще од на акція, на цей раз ого ло -
ше на за зда легідь і при уро че на до
свя та 8 Бе рез ня, ма ла на зву "Кра щий
сло ган для ви на Rose". Ми за про по -
ну ва ли кож но му з відвіду вачів
сторінки при ду ма ти сло ган для но вої
мар ки ви на, який бу де ви ко ри с то ву -
ва тись у рек ламній кам панії. Всі
варіан ти не обхідно бу ло за ли ша ти на
"стіні" сторінки ТМ "Ви на Гулієвих" у

соціальній ме режі Facebook. З усіх
варіантів (яких наз би ра ло ся більше
ста) ми ви б ра ли де сят ку тих, які на -
бра ли найбільшу кількість "лайків" і
про ве ли ок ре ме го ло су ван ня. Пе ре -
можців ви я ви лось чет ве ро 	 трійка
лідерів, вста нов ле на че рез го ло су -
ван ня відвіду вачів сторінки, і до дат -
ко во ще один ко ри с ту вач, об ра ний
осо би с то Ро бер том Гулієвим.

Зав дя ки про ве де ним у бе резні
кон кур сам знач но підви щи лась
відвіду ваність сторінки (яка не зник -
ла після їх про ве ден ня, а про дов жує
три ма ти ся на ви со ко му рівні). Більш
ніж вдвічі збільши ла ся кількість
постійних відвіду вачів сторінки,
з'яви ла ся ве ли чез на кількість зга док і
слів под яки на ад ре су ком панії "Ви на
Гулієвих" як від пе ре можців, так і від
тих, хто ли ше спо с терігав за про ве -
ден ням кон курсів.

Ре зуль тат го во рить сам за се бе 	
вру чив ши кілька ящиків з ви на ми
влас ної про дукції, тор го ва мар ка
"Ви на Гулієвих" по пра ву за слу жи ла
від ко ри с ту вачів ук раїнсько го Face-
book зван ня най щедрішої тор го вої
мар ки, діста ла безліч по зи тив них
зга док у ме режі і знач но підви щи ла
кількість своїх ло яль них ко ри с ту -
вачів.

Епілог

При га дуєте ста ре прислів'я "Свя те
місце по рожнім не бу ває"? Цей
вислів не до кінця пра виль ний для
соціаль них ме реж 	 там ще є вільні
"ніші", які мож на зай ня ти. Пам'ятай -
те про це і звер тай тесь за про су ван -
ням у соціаль них медіа до про -
фесіоналів!
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Рис. 8



№2 s 2011 МАРКЕТИНГ В УКРАЇНI 53

Вступ. 

Пер шо чер го вим зав дан ням
Інтер не ту бу ло по лег шен ня ве ден -
ня бізне су. Си с те ми миттєвих
повідом лень, мож ливість про ве -
ден ня інтер нет	кон фе ренцій суттє-
во по кра щи ли ко мунікаційне се ре -
до ви ще бізне су. Сай ти но вин і по -
шу кові си с те ми, такі як Google, до -
по ма га ли знай ти інфор мацію
співробітни кам ком панії, а зго дом
ста ли за со бом для зв'яз ку зі спо жи -
ва чем.

Су час ний Інтер нет ви хо дить на
но вий рівень роз вит ку 	 соціаль -

ний. Те пер інте г ро ва на ме реж на
си с те ма пе ре но сить свій вплив із
про фесійної діяль ності на осо би с те
жит тя лю ди ни. Замість ад рес-
сторінок і клю чо вих слів з'яв ля -
ють ся іме на лю дей, їхні інте ре си,
ко ло знай о мих. Лю ди в Інтер неті
по ча ли вис лов лю ва ти свою дум ку,
став лен ня, ра ди ти ся. І це та кож
ство рює нові мож ли вості для ве -
ден ня бізне су.

По ста нов ка зав дан ня. 

Ме тою да но го досліджен ня є ви -
яв лен ня мож ли во с тей і пе ре ваг ви -

ко ри с тан ня су час них про цесів роз -
вит ку вірту аль но го про сто ру
(Інтер нет) для вирішен ня мар ке -
тин го вих зав дань підприємств.

Чи не обхідні сьо годні
зміни у ко мунікаційній ак -
тив ності підприємств ?

Для підприємств ре зуль та ти, до
яких при во дить роз ви ток Інтер не -
ту, і соціальні про це си, зу мов лені
цим роз вит ком, мо жуть бу ти як по -
зи тив ни ми, так і не га тив ни ми.
Інфор мація про ком панію, її то ва -

Інтернет  — маркетинг
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Ано тація. У статті на ос нові су час них роз ро бок у га лузі мар ке тин го вих веб�ко мунікацій обґрун то ва но зро с та ю чу роль
ке ро ва ної при сут ності ком паній та їх ко мунікаційної ак тив ності в інтер нет�про сторі. Роз г ля ну то вплив соціаль них
про цесів, зу мов ле них роз вит ком Інтер не ту і веб�тех но логій, на діяльність підприємств. Ар гу мен то ва но мар ке тин гові
ри зи ки і за про по но ва но спо со би їх по до лан ня � ство рен ня і впро ва джен ня веб�стра тегії підприємства. На ве де но виз на -
чен ня веб�стра тегії, за про по но ва но ба зис та ета пи ство рен ня веб�стра тегії підприємства.

Клю чові сло ва: веб�стра тегія, ба зис веб�стра тегії, ета пи ство рен ня веб�стра тегії, мар ке тин гові інтер нет�ко -
мунікації, мар ке тин гові веб�ко мунікації, мар ке тин го ва ак тивність в Інтер неті.

Ан но та ция. В ста тье на ос но ве со вре мен ных раз ра бо ток в об ла с ти мар ке тин го вых веб�ком му ни ка ций обос но ва ны
роль уп рав ля е мо го при сут ствия ком па ний и их ком му ни ка ци он ной ак тив но с ти в ин тер нет�про стран стве. Рас смо т ре -
ны вли я ние со ци аль ных про цес сов, ко то рые вы зва ны раз ви ти ем Ин тер не та и веб�тех но ло гий, на де я тель ность пред при -
ятий. Ар гу мен ти ро ва ны мар ке тин го вые ри с ки и пред ло же но их раз ре ше ние � со зда ние и вне дре ние веб�стра те гии пред -
при ятия. Да ны оп ре де ле ние веб�стра те гии и пред ло же ны ба зис и эта пы раз ра бот ки веб�стра те гии пред при ятия.

Клю че вые сло ва: веб�стра те гия, ба зис веб�стра те гии, эта пы раз ра бот ки веб�стра те гии, мар ке тин го вые ин тер -
нет�ком му ни ка ции, мар ке тин го вые веб�ком му ни ка ции, мар ке тин го вая ак тив ность в Ин тер не те.

In the article is grounded the increasing role of the guided presence of companies and their internet communication activity on the
basis of modern developments in area of marketing web�communications. There is considered influence on enterprises activity of
social processes conditioned development the Internet and server�technologies. Marketings risks are grounded and their minimiza-
tion � creation and introduction of web�strategy of enterprise is offered. There is offered determination of web�strategy of enterprise,
base and design times of web�strategy of enterprise.

Keywords: web �strategy, base of web�strategy, design of web�strategy times, marketings internet�communications, marketings
web�communication, marketing activity in the Internet.
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ри, по слу ги та дії мо же по ши рю ва -
тись і без її участі. Сьо годні вплив
ком панії на фор му ван ня дум ки
спо жи ва ча змен шується. При кла -
дом мо же слу гу ва ти веб	сторінка
ком панії Coca	Cola, розміще на у
Facebook, яка налічує близь ко 17
млн при хиль ників. Во на бу ла ство -
ре на дво ма ен тузіас та ми 	 Дасті і
Мітчел, і тільки після то го, як
кількість фанів Coca	Cola пе ре ви -
щи ла 3 млн, її поміти ли керівни ки,
після чо го звер ну лись без по се ред -
ньо до роз роб ників фанівської
сторінки [1].

Але як що все скла дається не так
вда ло? Як що ком панія дізнається,
що на вко ло неї або її то ва ру скуп -
чу ють ся не га тивні відгу ки, по ши -
рю ють ся чут ки... Як має ве с ти се бе
ком панія в такій си ту ації? Як мо же
своєчас но відслідко ву ва ти такі мо -
мен ти або навіть ціле с пря мо ва но
ке ру ва ти ни ми?

На сьо годні для підприємств, що
свідо мо ви яв ля ють мар ке тин го ву
ак тивність, невід'ємним еле мен том
ко мунікаційної політи ки стає при -
сутність у вірту аль но му про сторі.
Вихідни ми ос но ва ми, що роб лять
та ку при сутність ке ро ва ною і ціле -
с пря мо ва ною, є на явність веб-
стра тегії підприємства, яка вра хо -
вує всі ас пек ти ро бо ти і по ведінки
ком панії в Інтер неті. Веб	стра тегія
- це те, чо го сьо годні ви ма гає від
бізне су роз ви ток рин ко во го се ре -
до ви ща і ко мунікаційних тех но -
логій в Інтер неті.

Що та ке веб�стра тегія?

Роз г ля не мо, що со бою яв ляє, з
чо го скла дається та як ство рюється
веб	стра тегія підприємства.

Веб�стра тегія 	 це дов го с т ро ко -
вий план, що виз на чає: як ство ри -
ти і роз ви ну ти он лайн	при сутність
ком панії відповідно до стра тегії
роз вит ку бізне су [2]. Виз на чен ня
веб-стра тегії різни ми ав то ра ми
здебільшо го ма ють не ба га то

відмінно с тей, крім то го, що де які
на уковці ро зуміють під по нят тям
"при сутність" тільки сайт ком панії,
а не всю інфор мацію про неї, що
на яв на в Інтер неті.

За леж но від зрілості бізне су, ко -
рот ко с т ро ко вих і дов го с т ро ко вих
цілей підприємство має виріши ти
для се бе: які то ва ри або по слу ги
слід ви во ди ти в Інтер нет; які медіа
і тех но логії слід ви ко ри с то ву ва ти;
які до дат кові дії потрібно впро ва -
ди ти для кра щої ко мунікації зі спо -
жи ва чем.

Ба зис веб�стра тегії
підприємства

Важ ли во, щоб веб	стра тегія
підприємства ма ла такі чо ти ри фо -
ку си.

"Бізнес" 	 ком панія має ре тель но
оха рак те ри зу ва ти цілі і ко ристь,
яку має одер жа ти від кон так ту зі
спо жи ва чем, ви ко ри с то ву ю чи
інтер нет	ко мунікації.

"Спільно та" 	 кон ку рен ти, парт -
не ри, спо жи вачі, пер со нал. Ком -
панія має чітко сфор му лю ва ти по -
зицію сто сов но кож ної з цих груп і
цінність, що кож на з груп бу де
одер жу ва ти від спілку ван ня з ком -
панією, ви ко ри с то ву ю чи Інтер нет.

"Тех но логії" 	 інстру мен ти, за
до по мо гою яких бу де до ся гну то
по став ле них цілей що до "Бізне су" і
"Спільно ти"; до та ких інстру ментів
мож на відне с ти сайт, соціальні
сервіси (Blog, Twitter, Youtube, Ян -
декс.За клад ки, Delicious то що), а
та кож за со би по ши рен ня інфор -
мації (podcasts, e	mail, RSS, відже -
ти).

"Аналіз" 	 набір по каз ників, що
дає змо гу аналізу ва ти успішність
ва шої стра тегії, такі як кількість
відвіду вань сай та, likes, retweets,
shares, функцію "По до бається",
кількість реєстрацій та ін. До то го
ж ос танні, крім то го, що да ють
змо гу оціни ти рівень якості, та кож
до по ма га ють по ши рю ва ти інфор -
мацію.

Ета пи роз роб ки веб�стра -
тегії

Пер ший етап. По ста нов ка цілі і
роз роб ка си с те ми по каз ників
вимірю ван ня ре зуль та тив ності та
ефек тив ності веб�стра тегії.

До роз роб ки веб	стра тегії не -
обхідно підхо ди ти, як до од но го зі
стра тегічно важ ли вих ас пектів
діяль ності ком панії, ко т рий по тре -
бує ре тель ної роз роб ки цілей, що
ма ють бу ти своєчас ни ми, вимірю -
ва ни ми, ре алістич ни ми, а в су куп -
ності 	 взаємно підси лю ва тись.
Цілі, які ле жать в ос нові веб	стра -
тегії, мо жуть бу ти розділені на гру -
пи:

u вихід на нові рин ки;
u вста нов лен ня або роз ви ток

по зиціону ван ня;
u збір інфор мації за до по мо гою

ан ке ту ван ня чи опи ту вань;
u підне сен ня рівня за до во лен ня

спо жи вачів за ра ху нок фор му -
ван ня ка на лу зво рот но го
зв'яз ку, кон суль тації та інших
форм он лайн	підтрим ки;

u підви щен ня обізна ності спо -
жи вачів;

u збільшен ня про дажів за ра ху -
нок на дан ня по слу ги оформ -
лен ня за мов лень че рез Інтер -
нет та ін.

Після ви бо ру цілей слід усвідом -
лю ва ти, у який спосіб бу де вимірю -
ва тись рівень їхньо го до ся гнен ня.
Інши ми сло ва ми, важ ли во чітко
ок рес ли ти очіку ва ний ре зуль тат
ре алізації стра тегії. При кла дом мо -
жуть слу гу ва ти такі фор му лю ван ня:

u За лу чи ти Х но вих спо жи вачів
до гео графічно го регіону ХХ
або з но вої об ласті ХХХ.

u Ор ганізу ва ти Х фо кус	груп з
лю дей ХХ у віці від 18	25
років для оцінки ди зай ну но -
во го про дук ту.

u Збільши ти за до во лен ня спо -
жи вачів на Х%. Зни зи ти на -
ван та жен ня на call	центр на
ХХ відсотків.

u До сяг ти по зиціону ван ня ком -
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панії як Х, що по вин но
підтвер ди тись ре зуль та та ми
опи ту ван ня клієнтів про те,
як нас сприй ма ють, а са ме:
ХХ.

У ре зуль таті "По ста нов ки цілей і
роз роб ки си с те ми по каз ників
вимірю ван ня ре зуль та тив ності та
ефек тив ності веб	стра тегії" ми по -
винні скла с ти пе релік взаємо -
пов'яза них цілей ви що го і ниж чих
рівнів і закріплені за кож ною з
цілей по каз ни ки, за яки ми мож на
бу де виміря ти рівень до ся гнен ня
цієї ме ти. На ступ ним кро ком бу де
виз на чен ня інфор мації, не обхідної
для роз роб ки стра тегії, та, влас не,
її одер жан ня.

Дру гий етап. Досліджен ня.
На да но му етапі виз на чається і

зби рається інфор мація, потрібна у
по дальшій роз робці веб	стра тегії.
Тре ба чітко оха рак те ри зу ва ти
діяльність і при сутність в Інтер неті
на ших спо жи вачів, кон ку рентів і
ва шої ком панії на те перішній час, і
пер шо чер го во 	 спо жи вачі. Для до -
ся гнен ня дов го с т ро ко во го успіху
ос но вою для прий нят тя рішень
сто сов но дій в Інтер неті ма ють ста -
ти спо жи вачі. Спро буємо на да ти
при близ ний пе релік за пи тань сто -
сов но спо жи вачів, на які слід да ти
відповідь:

u Де пе ре бу ва ють спо жи вачі
ком панії? Інши ми сло ва ми,
які ка на ли ко мунікації во ни
ви ко ри с то ву ють? Яку веб-
сторінку відкри ва ють пер -
шою, ак тивізу ю чи бра у зер?
На при клад, та ки ми ка на ла ми
мо жуть бу ти фо ру ми, бло ги,
соціальні ме режі, спеціалізо -
вані сай ти інтер нет	то ва -
риств. От же, важ ли во вста но -
ви ти най спри ят ливіші сай ти
для ко мунікації.

u До якої інфор мації або до чиїх
ду мок при слу хо ву ють ся спо -
жи вачі ком панії [5]? Тут виз -
на ча ють ся ха рак те ри с ти ки
впли во вої інфор мації та

лідерів ду мок.
u Які он лайн	звич ки, ри си, дії

ви яв ля ють і ви ко ну ють спо -
жи вачі [5]? Як вже бу ло за зна -
че но, Інтер нет увібрав де які
речі з по всяк ден но го жит тя, і
тут важ ли во здо бу ти інфор -
мацію са ме про них: Чи ви ко -
ри с то ву ють Інтер нет тільки
як дже ре ло інфор мації? Чи
обміню ють ся дум ка ми, об го -
во рю ють, ко мен ту ють і ство -
рю ють спо жи вачі цю інфор -
мацію?

Відповівши на ці за пи тан ня,
ком панія мо же зро зуміти, як по во -
ди тись, ви бу до ву ю чи свою
взаємодію зі спо жи ва ча ми в Інтер -
неті. Тоб то на да ти спо жи ва чам
інстру мен ти для по ши рен ня і ко -
мен ту ван ня інфор мації; ство рен ня
інстру ментів для кра що го по шу ку і
пред став лен ня ціка вої спо жи ва чам
інфор мації то що.

Далі вив ча ти ме мо кон ку рентів.
Вар то відслідко ву ва ти та ке:

u Як діють кон ку рен ти в Інтер -
неті та які ка на ли й інстру -
мен ти ви ко ри с то ву ють?

u Що ком панія мо же за по зи чи -
ти для се бе?

u Що ком панія ро бить або мо -
же ро би ти кра ще за кон ку -
рентів?

Та кож важ ли во зро би ти аналіз
влас ної ком панії. Як вже за зна ча -
лось, інко ли об го во рен ня в гру пах
чи інтер нет	то ва ри с т вах мо же
відбу ва тись без участі ком панії, то -
му не обхідно виз на чи ти, як ва ша
ком панія вже пред став ле на в
Інтер неті. Для цьо го потрібно да ти
відповідь на такі за пи тан ня:

u Скільки інтер нет	то ва риств
існує на вко ло ком панії без її
осо би с то го втру чан ня [6]? Хто
за сну вав їх, які мо ти ви ма ли
роз роб ни ки? Це дасть змо гу
по ба чи ти, наскільки по пу ляр -
ною є ва ша ком панія і
наскільки вик ли кає інте рес її
діяльність.

u Як роз г ля да ють бренд? Які
сло ва най частіше ви ко ри с то -
ву ють для опи су про дук ту чи
ком панії? Відповіді на ці за -
пи тан ня да ють змо гу зро -
зуміти, чи не обхідне ре по -
зиціону ван ня, чи, на впа ки,
підтрим ка вже існу ю чо го.

u Хто і як зі співробітників ви -
ко ри с то вує соціальні медіа та
інші ка на ли ко мунікації в
Інтер неті, який рівень їхньо го
досвіду? Це до зво лить оціни -
ти час, що потрібен для до ся -
гнен ня цілей, по тре бу у наймі
но вих працівників або нав -
чан ня існу ю чих [6].

Після одер жан ня потрібної
інфор мації і фор му ван ня уяв лень
про ста но ви ще в Інтер неті кон ку -
рентів ком панії, спо жи вачів і влас -
не ком панії мож на по чи на ти роз -
роб ку за ходів з підго тов ки і впро -
ва джен ня веб	стра тегії.

Третій етап. Фор му ван ня стра -
тегії.

На да но му етапі відповідно до
цілей, які ле жать в ос нові веб	стра -
тегії, підби ра ють та уз го джу ють ви -
яв лені мож ли вості інфор маційної
взаємодії ком панії зі спо жи ва ча ми,
кон ку рен та ми і влас ни ми
співробітни ка ми.

Важ ли вим кри терієм та ко го уз -
го джен ня є на бут тя підси лю валь -
но го си с тем но го ефек ту від
поєднан ня ви яв ле них мож ли во с -
тей. Са ме цим кри терієм вар то ко -
ри с ту ва ти ся, підби ра ю чи і ство рю -
ю чи тех но логії, ка на ли ко -
мунікації, ти пи і ха рак те ри с ти ки
впли во вої інфор мації, взаємодію з
ліде ра ми ду мок, на дан ня мож ли во -
с тей з ви яв лен ня зруч ної і звич ної
по ведінки.

Відібрані й уз го джені рішен ня
та кож важ ли во пе ревіри ти на аде к -
ватність, ре зуль та тивність та ефек -
тивність поєднан ня цільо вих для
ком панії і до ступ них для спо жи -
вачів, парт нерів, співробітників,
кон такт них ау ди торій та
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відповідних що до кон ку рентів. Ця
пе ревірка та кож про ва дить ся на
ос нові кри терію на бут тя підси лю -
валь но го си с тем но го ефек ту.

У ре зуль таті 	 ут во рюється ком -
плекс, а за до три ман ня за зна че но го
кри терію 	 си с те ма, рівня ак тив -
ності підприємства в інтер нет	про -
сторі, яка опи сується:

u об ра ни ми тех но логіями та
інстру мен тарієм взаємодії з
цільо ви ми ау ди торіями (спо -
жи ва ча ми, парт не ра ми, ліде -
ра ми ду мок та інши ми кон -
такт ни ми гру па ми, кон ку рен -
та ми) 	 сайт, соціальні сервіси
(Blog, Twitter, Youtube, Ян -
декс.За клад ки, Delicious то -
що), інстру мен ти по ши рен ня
інфор мації (podcasts, e	mail,
RSS, відже ти) та ін.;

u ка на ла ми ко мунікацій (сай ти,
ме режі то що);

u ти па ми і ха рак те ри с ти ка ми
інфор мації, яка бу де зби ра -
тись і по ши рю ва тись;

u по ведінко ви ми па тер на ми з
на дан ня та одер жан ня інфор -
мації, фор ма ми об го во рен ня,
ко мен тарі, на дан ня
відповідей, по ста нов кам за -
пи тань то що;

u спо со ба ми відслідко ву ван ня
ке ро ва ної і спон тан ної інтер -
нет-пред став ле ності ком панії
та її про дукції.

Чет вер тий етап. Підго тов ка ком -
панії.

Виз на чив шись з на пря мом своєї
стра тегії, роз ста вив ши пріори те ти і
дізнав шись, як про ком панію вза -
галі го во рять лю ди, мож на при сту -
па ти до підго тов ки і впро ва джен ня
веб-стра тегії. Але важ ли во ро -
зуміти, що вве ден ня веб	стра тегії
відкри ває для бізне су не тільки
мож ли вості, але й не се нові ри зи ки
і за гро зи, про які тре ба зна ти і з
яки ми вар то бо ро ти ся. На при клад,
публікація не га тив них чу ток у ва -
шо му співто ва ристві кон ку рен та -
ми; ідеї та пла ни роз вит ку про -

дуктів мо жуть ста ти ви ди ми ми для
кон ку рентів; на вмис не чи не на -
вис не спот во рен ня іміджу брен ду
працівни ка ми; витік інфор мації.

Для зни жен ня цих ри зиків не -
обхідно вжи ти ряд за ходів.
Потрібне уз го джен ня з юри дич ни -
ми, IT	 і HR	де пар та мен та ми он -
лай но вої політи ки ком панії, яка
бу де вклю ча ти політи ку ви ко ри с -
тан ня працівни ка ми соціаль них
тех но логій, а та кож пи тан ня
порівнян ня ри зиків з мож ли ви ми
ви го да ми [6]:

u Чи бу де участь усіх
працівників ком панії в веб-
стра тегії обов'яз ко вою?

u Як ста ви ти ся до то го, що
працівни ки роб лять у вільний
від ро бо ти час в інтер нет	про -
сторі? Шко дить це іміджу чи
ні?

u Як ре а гу ва ти на не га тив з бо ку
суспільства?

u Про ве ден ня тренінгів і нав -
чан ня, в яких бу дуть роз -
повіда ти про за гро зи і по пе ре -
джен ня ви то ку се к рет ної
інфор мації.

u Мож ли вості та особ ли вості
соціаль них за собів інфор мації 

u Прин ци пи по ведінки, які бу -
дуть до по ма га ти про су ва ти
цінності та підно си ти імідж
ком панії.

Вис нов ки. 

Та ким чи ном, на ос нові су час -
них роз ро бок у сфері мар ке тин го -
вих веб	ко мунікацій обґрун то ва но
зро с та ю чу роль ке ро ва ної при сут -
ності і ко мунікаційної ак тив ності
ком паній в інтер нет	про сторі. Ви -
о к рем ле но і си с те ма ти зо ва но ос -
новні скла дові та ета пи веб	стра -
тегії ком панії. Вста нов ле но цілі,
по каз ни ки для виміру їх до ся гнен -
ня, яка не обхідна для цьо го інфор -
мація, проб ле ми і ри зи ки, що мо -
жуть ви ник ну ти для ком панії, і за -
про по но ва но шля хи їх по до лан ня.

Важ ли во усвідом лю ва ти, що

Інтер нет вже пе ре став бу ти од но -
сто роннім інстру мен том на дан ня
інфор мації. Спо жи вачі відчу ва ють
по тре бу у спілку ванні з ком панією,
у вис лов лю ванні своїх ду мок з при -
во ду то варів чи по слуг, і сьо годні
вже існу ють інстру мен ти, що
якісно зміню ють і збільшу ють ці
мож ли вості. Су час на роль ком -
паній 	 виз на чи тись, чи бра ти
участь у цій ди с кусії на рівні зі спо -
жи ва ча ми, збільшу ю чи свою
дружність до от очен ня і відповідно
впли вовість, чи за ли ши тись по за
цим про це сом.
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Ак ту альність. 

Фут бол як вид спор ту посідає
пер ше місце че рез свою по пу -
лярність і ма совість в Ук раїні. Ос -
нов на ча с ти на до ходів су час но го
фут боль но го клу бу 	 це ви руч ка від
про да жу білетів на матчі та або не -
ментів, над хо джен ня від спон сорів,
ре алізація прав на транс ляції
матчів, про даж клуб ної ат ри бу ти -
ки, орен да	про даж гравців, вип ла -
ти від участі в євро пейських куб ко -
вих турнірах [5].

Од нак при бут кові вітчиз няні
фут больні клу би 	 це ве ли ка
рідкість за су час них умов го с по да -
рю ван ня. Річне ут ри ман ня фут -
боль но го клу бу ви що го дивізіону в
Ук раїні по чи нається від 5	7 млн
дол. США. Ос новні статті ви т рат:
зар п лат ний фонд фут болістів і тре -
нерів, ут ри ман ня та об слу го ву ван -
ня спор тив них спо руд, ор ганізація
тре ну валь но го про це су ко ман ди,
транс портні ви т ра ти то що. На
відміну від за рубіжних фут боль них
клубів, зо к ре ма західноєвро -
пейських, більшість ук раїнських
фут боль них клубів є збит ко ви ми.
Го ло вна при чи на не при бут ко вості
вітчиз ня них про фесійних спор тив -
них клубів 	 за галь на не роз ви -
неність спор тив но го мар ке тин гу.

Особ ли вої ак ту аль ності в світлі
ска за но го на бу ває ор ганізація ро -
бо ти з роз поділу так зва но го фут -
боль но го про дук ту, про даж йо го
тим, хто має в цьо му по тре бу. По -

стає проб ле ма виділен ня та обґрун -
ту ван ня ок ре мо го ви ду мар ке тин гу,
що в ком плексі, на ос нові кла сич -
ної кон цепції, вирішить зав дан ня
мак си маль ної за по вню ва ності ста-
діонів і збільшен ня по тенційних
спо жи вачів спор тив но го про дук ту,
що фор му ють знач ну ча с ти ну до -
ходів вітчиз ня них фут боль них
клубів.

Аналіз ос танніх досліджень
і публікацій. 

За ви со ко го рівня ак ту аль ності
на сьо годні да на проб ле ма ще не
діста ла до стат ньо го роз вит ку в су -
часній на уковій літе ра турі. Про те
чис ленні рей тин ги, аналітичні
статті ук раїнських і російських
про фесійних ви дань ("Мар ке тинг и
рек ла ма", "Індустрія фут бо лу",
"Дай джест ПФЛ" то що) свідчать
про на явність досліджень за те мою,
що відповідно обу мов лює по даль -
ший роз ви ток по став ле ної проб ле -
ми в еко номічній на уці та мож ли ве
виділен ня її в ок ре му га лузь спор -
тив но го мар ке тин гу.

По ста нов ка зав дан ня. 

Ура хо ву ю чи існу ючі в на уці по -
ло жен ня про спор тив ний мар ке -
тинг, про по нується обґрун ту ван ня
ок ре мо го йо го на пря му 	 фан	мар -
ке тинг, в ас пекті спор тив но го ви -
до ви ща як йо го цільо во го об'єкта.
Ме тою статті є роз крит тя сут ності і
спе цифічних особ ли во с тей ос нов -

них по нять мар ке тин гу спор тив но -
го зма ган ня як шоу, ви до ви ща на
при кладі фут бо лу як ви ду спор ту,
вра хо ву ю чи ступінь йо го ма со вості
та капіталізації в Ук раїні.

Маркетингові технології на
“футбольному полі”

У ши ро ко му ро зумінні по нят тя
"фан	мар ке тинг" 	 це так зва ний
про цес відповідної ро бо ти мар ке -
то логів з ау ди торією гля дачів,
спря мо ва ний на за без пе чен ня
стабільно го по пи ту на про дукцію
про фесійно го спор тив но го клу бу, у
то му числі з їх без по се ред ньою до -
по мо гою та за ак тив ної участі у
вка заній ро боті. Ос нов на ме та 	 за -
лу чен ня на стадіони та спор тивні
май дан чи ки більшої кількості гля -
дачів, до ся гнен ня стабільно го мак -
си му му відвіду ва ності спор тив них
зма гань. Про по нується роз г ля ну ти
як об'єкт фан	мар ке тин гу фут бол у
кон тексті ви до ви ща (шоу), про дук -
ту (то ва ру), ма со во го суспільно го
за хо ду. Зо к ре ма, вра хо ву ю чи за -
рубіжний досвід ор ганізації фут бо -
лу як бізне су, не обхідно ви жи ва ти і
процвіта ти на кон ку рент но му рин -
ку індустрії відпо чин ку і роз ваг,
ши ро ко ви ко ри с то ву ю чи су часні
мар ке тин гові тех но логії.

В умо вах су час ної Ук раїни ри -
нок індустрії відпо чин ку і роз ваг
ди намічно роз ви вається на при -
кла дах досвіду за рубіжних країн.
Зо к ре ма, мож на виділи ти та ких по -
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тенційних кон ку рентів фут бо лу за
по пу ля ри зацією та за лу чен ням ау -
ди торії гля дачів:

1) Інтер нет 	 як Гло баль на
інфор маційна ме ре жа, що до -
зво ляє по ба чи ти все, не ви хо -
дя чи з влас но го бу дин ку;

2) кіно те а т ри ("ми с тец тво № 1")
	 кіно по ки що при вер тає ува -
гу ба га ть ох лю дей;

3) кон цер ти зірок ес т ра ди і роз -
ва жаль них гу мо ри с тич них
жанрів (як без по се ред ньо на
кон цер тах, так і по те левізо -
ру);

4) те ле серіали (які з 1990	х років
з'яви ли ся на по стра дянсько му
те левізійно му про сторі, ха -
рак те ри зу ють ся стійкою за -
лежністю те лег ля дачів від по -
даль ших подій і ве ли кою
кількістю серій);

5) ре аліті	шоу (на кшталт "Ос -
танній ге рой", "Дім	2", "Ти-
чемпіон" то що);

6) національні та лант	шоу
("Країна має та лант", "Ікс-
фак тор", "Ук раїна сльо зам не
вірить" і т. п.);

7) інші по пу лярні та ви до вищні
ви ди спор ту (про фесійний
бокс, бої без пра вил, ба с кет -
бол, во лей бол, ав то пе ре го ни
"Фор му ла 1").

4Р фан-маркетингу

У кон тексті ска за но го про по -
нується де таль но роз кри ти еле мен -
ти так зва но го фан	мар ке тинг-
міксу: то вар, роз поділ, місце, ціна.

Ос нов ним то ва ром, що на дає
про фесійний спор тив ний клуб (зо -
к ре ма, фут боль ний), є спор тив ний
про дукт у ви ко нанні про фесіоналів
	 якісний кон ку рен то с про мож ний
спорт, що ви с ту пає та ким то ва ром,
як різно ви дом ви до ви ща, шоу і ви -
с та ви од но час но.

Учас ни ки спор тив них за ходів 	
ко ман ди, клу би, ок ремі спорт сме -
ни, ор ганіза то ри зма гань, об слу го -
ву ю чий пер со нал, арбітри, судді,
ліги, ор га ни уп равління, влас ни ки
ок ре мо взя тих ко манд 	 всі ті осо би
та ор ганізації, без яких не мож ли ве

існу ван ня спор тив но го зма ган ня як
ви до ви ща (шоу); йо го творці. Са ме
во ни відігра ють го ло вну функцію у
про су ванні (роз поділі) спор ту як то -
ва ру без по се ред ньо спо жи ва чеві,
наділя ю чи унікаль ни ми кон ку рент -
ни ми пе ре ва га ми, зо к ре ма, емоцій-
ною скла до вою, ура хо ву ю чи особ -
ли вості та не пе ред ба чу ваність мар -
ке тин гу в спорті.

За функціями учас ників спор -
тив них за ходів кла сифіку ють на
такі гру пи:

u спорт сме ни	про фесіона ли,
що одер жу ють гро шо ву ви на -
го ро ду за участь у грі
(преміальні, го но рар то що);

u тре не ри, які го ту ють до зма -
гань про фесійних спорт -
сменів згідно з кон т рак том на
платній ос нові;

u судді (арбітри, ре фері);
u до поміжний пер со нал, об слу -

го ву ю чий (лікарі, ма са жи с ти,
стю ар ди то що);

u ор ганіза то ри зма гань або
турнірів (ве дучі, працівни ки
стадіонів, ка си ри, служ ба без -
пе ки, паркінги, кей те ринг то -
що);

u влас ни ки про фесійних спор -
тив них клубів (фак тич но їх
ут ри му вачі, "го с по дарі", які
виз на ча ють по даль шу до лю та
відповідальні за існу ван ня як
та ких); ос новні зав дан ня
влас ників су час но го про -
фесійно го спор тив но го клу бу
зво дять ся до та ких скла до вих:
ство рен ня спор тив но го шоу;
ор ганізація та про ве ден ня
мат чу, ко мерціалізація шоу 	
про даж йо го спо жи ва чам;

u ЗМІ, які пев ним чи ном ство -
рю ють упа ков ку для спор тив -
но го про дук ту (про фесійно
зніма ють і транс лю ють спор -
тивні зма ган ня).

На ступ ним важ ли вим еле мен том
фан	мар ке тинг	міксу є місце. Як
пра ви ло, місцем у фан	мар ке тин гу
ви с ту пає спеціаль но об лад на на
спор тив на аре на, де без по се ред ньо
відбу вається зма ган ня (фут боль ний
стадіон, спор тив ний май дан чик то -

що). Спор тив на аре на по вин на ма -
ти все не обхідне для розміщен ня
рек ла ми спон сорів і про да жу клуб -
ної ат ри бу ти ки, відповіда ти всім
су час ним ви мо гам і стан дар там,
ма ти при ваб ли вий зовнішній виг -
ляд, си с те му без пе ки.

Ціна 	 ос танній і най важ ливіший
з ко мерційної точ ки зо ру еле мент
фан	мар ке тинг	міксу. Склад ний
про цес ціно ут во рен ня по ви нен
вра хо ву ва ти інте ре си та мож ли -
вості аб со лют но всіх ка те горій спо -
жи вачів спор тив но го про дук ту 	 від
влас ників клубів до те лег ля дачів.
Так, доцільною виг ля дає си с те ма
ди фе ренціації цін на біле ти за леж -
но від ви ду зма гань і ка те горій гля -
дачів (від шкільно го сек то ру до
VIP), що вже ста ло го ло вним пра -
ви лом у ціно ут во ренні провідних
фут боль них клубів су час ності.

Класифікація споживання
спортивного продукту

Пра виль но кла сифіку ва ти спо -
жи вачів спор тив но го про дук ту
	склад не пи тан ня, ад же спо жи вач є
ок ре мою спе цифічною скла до вою
як кла сич но го мар ке тин гу, так і
фан	мар ке тин гу.

У ході досліджен ня спо жи вачів
про дукції про фесійних спор тив них
клубів на при кладі фут бо лу як най -
ма совішо го та най по пу лярнішо го
ви ду спор ту бу ло ви яв ле но певні
тен денції фор му ван ня їх ок ре мих
ка те горій. Крім без по се ред ньо
учас ників спор тив них за ходів, най -
чи сельнішою гру пою є гля дачі.
Літе ра турні дже ре ла виділя ють
різні ти пи гля дачів, які відрізня -
ють ся за спо со бом уболіван ня за
улюб ле ною ко ман дою, за віком,
соціаль ним ста ту сом, мо ти вацією,
став лен ням до ви ду спор ту чи пев -
ної ко ман ди, очіку вань від спор -
тив но го ви до ви ща то що. От же,
роз г ля не мо різні варіан ти сег мен -
тації спо жи вачів фут бо лу за різни -
ми кри теріями.

У [1] виділя ють такі ти пи гля -
дачів за рівнем при страсті до гри:

"те а т ра ли" 	 хо дять на стадіони

спортивний маркетинг
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не за ра ди спор ту, са ма подія чи
ком панія друзів для них на ба га то
важ ливіші за гру;

"глорі�хан те ри" (або так звані
мис ливці за пе ре мо га ми) 	 їх
рівень відда ності ко манді за -
ле жить від її спор тив них ре -
зуль татів, у цьо му ви пад ку не
вик лю че ний їх ти м ча со вий
пе рехід до чис ла гля дачів
іншої ко ман ди;
"вірні фа на ти" і "при страсні
уболіваль ни ки" 	 повністю за -
ну рю ють ся в гру, при страс но
ве дуть бо роть бу за до три ман -
ня пра вил і вкрай віддані ли -
ше одній ко манді [1, с. 151].

На по стра дянсько му про сторі
впер ше так зва ний фа натський рух
у су час но му виг ляді ви ник у Росії
на по чат ку 1990	х років, ко ли по ча -
ли ство рю ва ти ся перші уг ру по ву -
ван ня, що об'єдну ва ли найбільш
ак тив них уболіваль ників фут боль -
но го клу бу "Спар так" (м. Мос к ва).
Пер ше ж зга ду ван ня про фа -
натський рух у су час но му ро -
зумінні при па дає на 1970 рік, ко ли
пер ши ми ста ли відвіду ва ти го с ть -
ові ігри "сво го клу бу" при хиль ни ки
"Спар та ка". На сьо годні са ме пред -
став ни ка ми зга да но го ру ху на да но
влас ну кла сифікацію уболіваль -
ників для то го, щоб мар ке то ло ги
ма ли пев не уяв лен ня про йо го
струк ту ру ("фа натська сег мен -
тація"):

"та поч ни ки" 	 ті, хто не хо дить
на стадіон, а ди вить ся фут бол і
вболіває "в кап цях пе ред те -
левізо ром", од нак усю ди і зав -
жди роз повіда ють всім знай о -
мим про гли бокі знан ня про
гру; це є найбільш не ба жа на
ка те горія у се ре до вищі фа -
натів;
"інтер нет�бійці" 	 ду же ку мед -
на, про те за зви чай юна
публіка, на справжніх три бу -
нах стадіону во на ма ло -
помітна, але в Гло бальній ме -
режі є ду же су во ри ми осо ба ми;
"кузь мичі" (або "жи во ти") 	
товсті, добрі, прак тич но зав -
жди не тве резі чо ловіки з

"пив ни ми" жи во та ми, які по -
люб ля ють фут бол як ви до ви -
ще; зви чайні лю ди, що
асоціюють ся з без пе рерв ним
лу с кан ням насіння і вжи ван -
ням пи ва, мож ливі ви пад ки
за сто су ван ня ни ми "фа -
натських ду док", що не
підтри мується се ред фа натів з
пев них тра дицій куль тур но го
уболіван ня;
"кар ла ни" 	 це гру па мо ло -
диків з про мис ло вих око лиць
ве ли ких міст, важкі підлітки, з
ха рак тер ною зовнішністю (з
яв ним криміна льним виг ля -
дом), яких частіше за все
асоціюють з фа на та ми, але
після "фа натської ла ви" ба га то
з них стає аб со лют но нор -
маль ни ми людь ми, інша ча с -
ти на за зви чай спи вається або
по трап ляє до місць поз бав -
лен ня волі з при чин, не
пов'яза них з фут бо лом;
"скар фе ри" (з англ. "ті, хто з
шар фа ми") 	 ос нов на ма са
уболіваль ників, відмітна їх
ри са 	 обов'яз ко ва на явність
клуб но го шар фу ("ро зи") у
будь	яку по го ду, а та кож
іншої ат ри бу ти ки з сим -
волікою або ко ль о ра ми улюб -
ле ної ко ман ди (одяг, речі,
пред ме ти по бу ту, з яки ми не
роз лу ча ють ся і у по всяк ден -
но му житті); пред став ни ки
цієї гру пи не аг ре сивні, за ко -
нос лух няні, їм при та ман на
зла го дженість дій на стадіоні і
ви со ка куль ту ра уболіван ня;
"уль т рас" 	 еліта "мир но го
кри ла" фа натсько го ру ху, во ни
є ав то ра ми та ви ко нав ця ми
усіх пісень, "кри ча лок", во -
гня них ("файєр") та інших
шоу на три бу нах; це найбільш
ор ганізо ва на і відповідаль на
ча с ти на ру ху; трап ля ють ся
ви пад ки на яв ності все ре дині
"уль т рас" влас ної служ би без -
пе ки під час мат чу;
"кешлс" ("фут больні хуліга ни")
	 під час мат чу пе ре бу ва ють
по ряд з "уль т рас", але по за

три бун їхні цілі роз хо дять ся,
во ни "сто ять за клуб" да ле ко
за ме жа ми стадіону; як пра ви -
ло, ця гру па скла дається не
більше ніж зі 100 осіб спор -
тив ної ста ту ри ("бійців"), ко -
жен з яких є справжнім
"траблмей ке ром", що в змозі
са мо туж ки вла ш ту ва ти без лад
у будь	яко му місці, де це
потрібно фа натсько му ру хові;
ос нов на особ ливість 	 ніко ли
не но сять сим воліки і "ко ль -
орів" клу бу, за зви чай одя га -
ють ся у спор тив ний одяг відо -
мих брендів та білі кросівки
цілий рік [2].

У [8] ав то ром роз г ля ну то сег -
мен тацію англійських уболіваль -
ників, що до зво ляє розділи ти їх на
шість го ло вних ка те горій за по -
ведінкою в день мат чу:

1) "мені пи ва" 	 лю ди, що
поєдну ють фут бол з мож -
ливістю по пи ти пи ва з дру зя -
ми, при хо дять на стадіон
раніше, увесь час п'ють цей
напій як до, так і після гри;

2) "роз ва жи ти дітей" ("бать ки на
один день") 	 це сім'ї, які ак -
тив но про во дять вихідні, на -
ма га ю чись відвіда ти кілька
подій, зо к ре ма і фут боль ний
матч, при хо дять на стадіон
пе ред стар то вим свист ком,
але ви т ра ча ють ба га то гро шей
на на пої, су веніри, ат ри бу ти -
ку;

3) "тер мо си", або "самі по собі" 	
при хо дять на стадіон пізно, на
са моті, не спілку ють ся ні з
ким, рідко щось ку пу ють і
прак тич но не ви т ра ча ють гро -
шей;

4) "влас ни ки або не ментів" 	 при -
хо дять на стадіон яко мо га
раніше, знай омі із сусіда ми по
три буні, на со ло джу ють ся ат -
мо сфе рою спілку ван ня, обміну
но ви на ми і про гно за ми;

5) "зар п лат ни ки" ("га манці", або
"кри ку ни") 	 зав жди йдуть на
стадіон, ко ли от ри му ють зар -
п ла ту, ду же ак тивні, силь но та
емоційно підтри му ють свою
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ко ман ду, ба га то п'ють;
6) "бать ки і діти" 	 спокійна ка -

те горія, ло яльні уболіваль ни -
ки, більше орієнто вані на
кон крет ний клуб, а не на фут -
бол як ви до ви ще; більшість з
них 	 постійні уболіваль ни ки
[1, с. 195; 8, с. 50	53].

Як вид но з на ве де ної кла -
сифікації, вітчиз ня ний гля дач має
ба га то спільних рис із англійським,
але потрібні більш де тальні дослід-
жен ня з ме тою ви яв лен ня но вих
ха рак тер них ка те горій, що вра хо -
ву ють ук раїнський мен талітет.

Згідно з [3], гля дач 	 це спо жи -
вач, який дістає пе ре ва гу, спо с -
теріга ю чи за спор тив ною подією.
Це обов'яз ко вий ат ри бут спор тив -
ної індустрії. На ос нові на ве де но го
ви ще про по нуємо виділи ти три ве -
ликі гру пи гля дачів спор тив но го
зма ган ня на при кладі фут боль но го
мат чу (сег мен тація за по ведінкою
на стадіоні):

1) "пе ресічні відвіду вачі" (ті, хто
ли ше див лять ся, спо с теріга -
ють, для яких спор тив не зма -
ган ня 	 ви до ви ще, шоу; з ме -
тою відпо чин ку мо же бу ти ра -
зо ве або ви пад ко ве; відвіду -
ван ня без по се ред ньо місця
зма ган ня не обов'яз ко ве, те -
ле	, радіо	, Інтер нет ви с ту па -
ють на рівні як дже ре ло пе ре -
гля ду мат чу);

2) "уболіваль ни ки" (ті, хто
уболіва ють; термін, що
асоціюється без по се ред ньо з
лю ди ною, яка є при хиль ни -
ком пев ної ко ман ди або клу -
бу);

3) "фа на ти" (ті, хто ма ють пе -
ребільше ний по тяг до спор -
тив но го зма ган ня, виділя ють -
ся не зви чай ною по ведінкою;
віддані при хиль ни ки ко ман ди
або клу бу, про фесійні
уболіваль ни ки, що ділять ся
на ок ремі гру пи згідно зі
своїми функціями на стадіоні
і за йо го ме жа ми; че рез певні
події ця гру па діста ла у
суспільстві ре пу тацію "фут -
боль них хуліганів").

От же, не за леж но від ти пу гля да -
ча ви роб ни ку спор тив но го про дук -
ту вар то обов'яз ко во вра хо ву ва ти
по тре би і досвід кож ної гру пи спо -
жи вачів, зо к ре ма, постійно про во -
ди ти тар ге тинг (вибір цільо вої для
клу бу гру пи гля дачів) і по зиціону -
ван ня фут бо лу як унікаль но го про -
дук ту ра зом з інши ми ви да ми роз -
ваг.

Ура хо ву ю чи опи сані особ ли вості
фут бо лу як ви ду спор ту і кон ку рен -
то с про мож ну суспільну подію, не -
пе ред ба чу ваність та унікальність
спо жи ва ча фут бо лу як то ва ру, слід
при га да ти і де таль но досліди ти
сутність та ко го по ши ре но го в мар -
ке тин гу яви ща, як спон сор ство, зо -
к ре ма йо го суб'єктів. Са ме спон сор
за зви чай є тією лан кою, що з'єднує
спо жи ва ча з ви роб ни ком, од но час -
но за до воль ня ю чи по тре би обох
сторін.

Та ким чи ном, спон сор (у вузь ко -
му ро зумінні: спор тив них зма гань в
ціло му, ко ман ди, ок ре мо го спорт -
сме на то що) 	 це ок ре мий індивід,
гру па лю дей, юри дич на осо ба, що
за без пе чує пев ну підтрим ку об'єкта
спон сор ства, подібну до бла -
годійної діяль ності, але яка
здійснюється на до говірній ос нові
з ме тою одер жан ня пев ної мар ке -
тин го вої ви го ди, зо к ре ма, рек ла му -
ван ня і по пу ля ри зації се бе як то ва -
ру, по слу ги чи їх ви роб ни ка (брен -
ду) че рез спорт, ок ре мо го спорт -
сме на чи спор тивні події. За ви дом
підтрим ки (ста тус спон со ра)
розрізня ють такі ка те горії: 

технічний спон сор 	 це парт нер
клу бу, який по ста чає ко ман ду
екіпіру ван ням і всіма не обхідни ми
для спор ту ре ча ми влас но го ви роб -
ниц тва, або ви го тов ле них під влас -
ним брен дом (фор ма, взут тя, зна -
ряд дя то що);

ти туль ний спон сор 	 це та кож
парт нер клу бу, який рек ла мує вже
сфор мо ва ний бренд, за що одер жує
імідже ву рек ла му, на ве ли ких ти -
туль них носіях (на фор мах гравців,
стадіонах, май дан чи ках, фан	зо нах
то що);

інфор маційний спон сор 	

розміщен ня рек лам них ма теріалів
про спор тив не зма ган ня (матч,
турнір) у ЗМІ та інших носіях рек -
ла ми з по даль шим по вер нен ням
ви т ра че них коштів за ра ху нок одер -
жа ної мар ке тин го вої ви го ди (рек -
ла му ван ня се бе то що); мо же зга ду -
ва тись як "інтер нет	спон сор" (про -
вай дер по слуг Інтер нет);
"мобільний спон сор" (опе ра тор
мобільно го зв'яз ку) то що;

транс порт ний спон сор 	
офіційний пе ревізник ко ман ди, як
пра ви ло, із за зна чен ням своїх пе ре -
ваг у рек лам них звер нен нях;
офіційний по ста чаль ник ав то -
мобілів;

ге не раль ний спон сор 	 та кий ста -
тус дістає осо ба (ор ганізація), що
повністю за без пе чує ко ман ду
(спор тив ний клуб) всіма не -
обхідни ми ре сур са ми для існу ван ня
(відповідно має найбільший спон -
сорський кон т ракт зі спор тив ним
клу бом).

В ос танні ча си та кож ча с то
зустрічається зга ду ван ня у вітчиз -
ня них спор тив них зма ган нях та ких
по нять, як "стра хо вий спон сор",
"пив ний спон сор", "рек лам ний
спон сор", "па лив ний спон сор",
"тор го вель ний парт нер", "спон сор
транс ляції" і т.п.

Завдання фан-маркетингу

От же, з ура ху ван ням на ве де но го
виділя ють ся такі зав дан ня фан-
мар ке тин гу:

u ство рен ня і по да ча спо жи ва -
чеві якісно го кон ку рен то с -
про мож но го про дук ту 	 спор -
ту, за який він бу де го то вий за -
пла ти ти;

u роз роб ка і впро ва джен ня ком -
плек с ної мар ке тин го вої про -
гра ми з підви щен ня рівня
відвіду ва ності ви до вищ них
спор тив них зма гань (матчів)
для всіх ка те горій гля дачів;

u фор му ван ня та ут ри ман ня
стабільної ау ди торії на вко ло
спор тив них зма гань;

u за лу чен ня не зацікав ле них
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осіб, но вих спо жи вачів;
u пе ре тво рен ня гля дачів на

уболіваль ників, а уболіваль -
ників 	 на фанів; і як ре зуль тат
	 підви щен ня за галь ної куль -
ту ри підтрим ки своїх ко манд;

u роз роб ка і впро ва джен ня
стра тегії роз вит ку офіційних
фан	клубів, ство рен ня "зрілої
ау ди торії" (у се ред ньо му 30	35
років);

u ви хо ван ня зі шкільно го віку
своїх при хиль ників-
уболіваль ників (за прин ци пом
"від люль ки до мо ги ли 	 ра зом
із ко ман дою");

u вив чен ня ви мог і упо до бань
спе цифічної та склад но про -
гно зо ва ної ка те горії спо жи -
вачів спор тив но го про дук ту;

u досліджен ня спе цифічно го
рин ку то варів і по слуг, які
ство рює спорт;

u аналіз дій і ре акцій кон ку -
рентів;

u ство рен ня про грам ло яль -
ності, роз вит ку відно син з
уболіваль ни ка ми та інши ми
спо жи ва ча ми;

u сег мен тація уболіваль ників за
де мо графічни ми, гео -
графічни ми, пси хо г рафічни -
ми оз на ка ми, за по ведінкою
то що;

u вибір цільо вих спо жив чих сег -
ментів (тар ге тинг) і постійна
ро бо та з ни ми;

u по зиціону ван ня фут бо лу як
про дук ту, як гідно го ви до ви -
ща, на яке спо жи вач вирішує
ви т ра ти ти гроші се ред інших
аль тер на тив	роз ваг;

u по пу ля ри зація то варів і по -
слуг, що на да ють ся про -
фесійни ми спор тив ни ми ор -
ганізаціями (клу ба ми).

З прак ти ки ефек тив но го за сто су -
ван ня фан	мар ке тин гу на сьо годні
про фесійни ми фут боль ни ми клу ба -
ми мож на на ве с ти такі при кла ди.
Як однією з провідних стра тегій
брен ду "Спар так" (м. Мос к ва) бу ло
виз на че но "Збе ре жен ня та

збільшен ня де ся тиріччя ми кількох
по колінь відда них спо жи вачів про -
дук ту" [2].

Не стан дарт ним рішен ням бу ло
про ве ден ня акції ФК "Мос к ва" під
гас лом "При ве ди ма му на фут бол"
як варіант ство рен ня спеціаль них
подій. Без про граш ним ви я ви в ся
варіант стра тегії "Фут бол для ша ну -
валь ників, від "уль т рас" до жур -
налістів", ко ли про по ну ва ло ся
зігра ти у фут бол ко манді жур -
налістів з ко ман дою про фесіоналів
(ФК "Ар се нал", Київ, 2007 р.); про -
ве ден ня мо лодіжних шоу або кон -
цертів зірок ес т ра ди (шоу	бізне су)
під егідою фут боль но го клу бу або
під йо го брен дом ("Ар се нал	шоу")
[7].

У 2009 р. бу ло роз по ча то про ект
"ФК "Кар па ти Львів" 	 на род на ко -
ман да", яким пе ред ба ча лось ре ор -
ганізу ва ти ТОВ "Фут боль ний клуб
"Кар па ти Львів" у Відкри те
акціонер не то ва ри с т во "На род на
ко ман да ФК "Кар па ти" із за лу чен -
ням до струк ту ри влас ників
акціонерів-уболіваль ників (25%
акцій), що є од но час но патріот ич -
ним, соціаль но зна чи мим і фінан -
со во-еко номічним про ек том [9].

Крім на ве де них при кладів три -
ва лий час вітчиз няні фут больні
клу би за сто со ву ють ефек тивні за -
хо ди що до фор му ван ня армії ло -
яль них уболіваль ників че рез по пу -
ля ри зацію ок ре мих гравців, зо к ре -
ма і за до по мо гою PR	за собів; мож -
ли вості без оп лат но роз фар бо ву ва ти
се бе у ко ль о ри ко ман ди (клу бу) під
час відвіду ван ня матчів; ор ганізація
постійних зустрічей ко ман ди з
уболіваль ни ка ми, а са ме, си с те ма -
тич не про ве ден ня відкри тих тре ну -
вань; відкрит тя фан	ма га зи ну клуб -
ної ат ри бу ти ки з обов'яз ко вим за -
лу чен ням пер ших осіб клу бу і
провідних гравців ко ман ди.

Вис нов ки. 

У статті роз кри то сутність, зав -
дан ня, особ ли вості фан	мар ке тин -

гу в си с темі спор тив но го мар ке тин -
гу, еле мен ти йо го міксу; на ве де но
ефек тивні при кла ди за сто су ван ня
за су час них умов ко мерціалізації
фут бо лу на по стра дянсько му про -
сторі, зо к ре ма в Ук раїні; обґрун то -
ва но ак ту альність виділен ня ок ре -
мої ка те горії спор тив но го мар ке -
тин гу і про дов жен ня на уко вих
досліджень у цьо му на прямі.
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Ав то сервіс "по	ук раїнськи" 	 те ма
до сить бо лю ча для всіх, хто має ав то -
мобіль. Ра но чи пізно, але не ми ну че
вам до ве деть ся відчу ти всі "при над -
ності", які він за про по нує. Той факт,
що рівень ав то сервісних по слуг, які
про по нує ви роб ник і йо го офіційний
ав то ди лер, є од ним із го ло вних фак -
торів, який впли ває на вибір спо жи -
ва чем тієї чи іншої мар ки ав то -
мобіля, підтвер д же но по пе редніми
досліджен ня ми [4].

Сервіс як скла до ва будь	якої ви -
со ко тех но логічної ком панії для ав то -
ви роб ни ка є невід'ємною ча с ти ною
ство рен ня йо го іміджу, за со бом
підтрим ки кон ку рент ної пе ре ва ги і
по зиціону ван ня на ав то рин ку. Ви хо -
дя чи зі спе цифіки фор му ван ня си с -
те ми взаємовідно син у лан цю гу "ав -
то ви роб ник 	 офіційний ди лер 	 спо -
жи вач" сервіс про ни зує увесь про цес
і, без умов но, є клю чо вим фак то ром
впли ву на вибір спо жи ва ча.

Ак ту аль ності це пи тан ня на бу ває у
зв'яз ку з тен денцією підви щен ня
сервісної ком по нен ти у складі про -
дук то вої про по зиції ав то ви роб ників.
Оче вид ним є той факт, що ав то ви -
роб ник, ство рю ю чи че рез офіційних
ав то ди лерів ефек тив ну си с те му
сервісно го су п ро во джен ня сво го ав -
то, пе реслідує ме ту збільшен ня
цінності ав то брен ду.

Оцінка дум ки спо жи вачів ав то -
сервісних по слуг про ре аль ний стан
рівня сервісно го об слу го ву ван ня у
регіональ них ав то ди лерів на штов хує
на невтішний вис но вок, а са ме: на
сьо годні, на жаль, 	 це фак тор руй ну -
ван ня ав то брен ду.

Ме ханізм руй ну ван ня до стат ньо
зро зумілий 	 ре аль но от ри ма ний
рівень сервісно го об слу го ву ван ня
геть не схо жий на обіця ний ав то ви -
роб ни ком. Відчут тя якості сервісу
спо жи ва чем більшою мірою відбу -
вається у про цесі порівнян ня йо го
очіку вань з ре аліями, які він одер -
жав.

Ко ли ці відчут тя відповіда ють
обіцян кам ав то ви роб ни ка, спо с -
терігається ефект мно жен ня, який
при тя гує до се бе все но вих і но вих
спо жи вачів, а ко ли ж ці відчут тя роз -
хо дять ся з обіцян ка ми, як це ча с то
трап ляється у сфері, що досліджуєть-
ся, тоді підри вається довіра і спо жи -
вач цілком при род но змінює свою
при хильність до ав то брен ду.

Як що го во ри ти відвер то, то стан -
дар ти про да жу і сервісно го об слу го -
ву ван ня, яких ви ма га ють іно земні
ви роб ни ки ав то мобілів, ре алізу ю чи
їх че рез офіційних ав то ди лерів, до ся -
гнуті в Ук раїні оди ни ця ми. Що сто -
сується регіональ них ав то ди лерів, то
во ни, як пра ви ло, номіна льно	до ку -
мен таль но ство рю ють умо ви сервісу,
які на чеб то відповіда ють ви мо гам
ви роб ників і офіційних імпор терів.

Ро зуміння то го, що сервіс 	 це
стра тегічний інстру мент, який до дає
знач ної цінності ав то брен ду і фор мує
ло яльність спо жи вачів, спо ну кає ав -
то ви роб ників до ак тив но го впли ву
на спо жи ва ча у рам ках про грам фор -
му ван ня ав то брен ду, де сервісу на -
дається од не з пер шо ряд них місць.

Тре ба відда ти на леж не, що на сьо -
годні мар ке тин гові зу сил ля
провідних ав то ви роб ників вже сфор -

му ва ли ви со кий рівень очіку ван ня
ук раїнських ав то влас ників як від ав -
то мобілю, так і від рівня сервісу.
Розбіжність між сфор мо ва ни ми ав -
то ви роб ни ком очіку ван ня ми і ре -
аліями рівня сервісно го об слу го ву -
ван ня у регіональ них ав то ди лерів
суттєво впли ває на імідж ав то ви роб -
ни ка і зву жує ко ло при хиль ників по
ок ре мих мар ках ав то мобілів.

Оцінка ре алій вітчиз ня но го
сервісу
(Ре зуль та ти досліджен ня)

Про ве дені досліджен ня діяль ності
регіональ них ав то ди лерів да ють
підста ви кон ста ту ва ти той факт, що у
про цесі за до во лен ня по тре би на ав -
то сервісні по слу ги ав то влас ни ки як
вітчиз ня них, так і імпорт них ав то -
мобілів сти ка ють ся з ве ли кою кіль-
кістю проб лем і невідповідно с тей за -
дек ла ро ва но му ви роб ни ка ми та
імпор те ра ми рівню сервісно го об слу -
го ву ван ня.

З ме тою з'ясу ван ня за галь ної си ту -
ації невідповідності на ми бу ло про -
ве де но опи ту ван ня се ред ав то влас -
ників, які щой но відвіда ли ав то -
сервісні цен т ри регіональ них ав то ди -
лерів. За галь на кількість ре с пон -
дентів ста но ви ла 100 осіб. Ав то влас -
ни кам бу ло за про по но ва но, за на ве -
де ною шка лою, оціни ти рівень
відповідності якості сервісно го об -
слу го ву ван ня, ство ре но го в їхній уяві
ви роб ни ком ав то, ре аль но му рівню,
от ри ма но му в ав то ди ле ра.

Ре зуль та ти оцінки рівня відповід-
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ності якості сервісно го об слу го ву -
ван ня ав то влас ників, ство ре но го в
уяві спо жи вачів ав то ви роб ни ком ре -
аль но му рівню, от ри ма но му у си с -
темі регіональ них ав то ди лерів, пред -
став ле но на рис 1. Це відкри то
свідчить про на явність знач ної
розбіжності між уя вою влас ників ав -
то про рівень сервісно го об слу го ву -
ван ня і йо го відчут тям після от ри -
ман ня.

Із за галь ної кількості опи та них
оцінку "Ре альність зовсім не
відповідає ство реній уяві" да ли 24%;
"Повністю відповідає" 	 тільки 12%.
Відповідності на рівні до 5 балів
відда ли пе ре ва гу май же 63% ре с пон -
дентів, по над 5 балів 	 37%, з яких
51,3% оціни ли рівень відповідності
тільки в 6 балів.

Та ким чи ном, є мож ливість зро би -
ти при пу щен ня, що ав то ди лер як ос -
тан ня лан ка у лан цю гу фор му ван ня і
підтрим ки брен ду ав то ви роб ни ка
най частіше руй нує йо го під впли вом
не га тив них мо ментів у своїй

сервісній діяль ності.
У про цесі з'ясу ван ня не га тив них

явищ, які спри чи ни ли відхи лен ня в
уяві спо жи вачів про рівень сервісу,
ви яв ле но, що більша кількість
руйнівних фак торів ле жить у пло -
щині взаємодії з пер со на лом ав то -
сервісу, май же на всіх рівнях, по чи -
на ю чи з керівниц тва і закінчу ю чи ав -
то слю са рем. На це вка за ли 67,2% ре -
с пон дентів, що го во рить про
невідповідність пер со на лу ди -
лерсько го ав то сервісу кон цепції об -
слу го ву ван ня ав то ви роб ни ка.

А де які ок ремі курйо зи у діяль -
ності ав то ди лерів зовсім не ма ють
по яс нен ня. До сить склад но уя ви ти,
що регіональні ав то ди ле ри не зна ють
про акції, за дек ла ро вані ви роб ни ком
і офіційним імпор те ром. Клієнт,
одер жав ши від офіціаль но го імпор -
те ра імен ний лист, у яко му за зна че но
пе релік без ко ш тов них по слуг, які він
мо же от ри ма ти на сервісі ав то ди ле -
ра, пер со наль ну ува гу з бо ку про -
фесійної та кваліфіко ва ної ко ман ди
спеціалістів, впев не ний, що піклу -
ван ню від ав то ди ле ра про ньо го не -
має меж. Він їде одер жа ти за яв лені
по слу ги та на леж ну ува гу, а, дістав -
шись до ав то са ло ну, йо му ка жуть:
"Ви бач те! Ми нічо го не знаємо, ми

под зво ни мо, дізнаємось, приїздіть
зав тра", а зав тра ска жуть 	 що, акція
закінчи лась. Акт фор му ван ня ло яль -
ності відбу в ся і, як це не па ра док -
саль но, ви т ра чені ви роб ни ком ко ш -
ти на акцію зав дя ки ав то ди ле ру на -
не сли іміджу не по прав ний зби ток.

У рам ках про ве де но го досліджен -
ня, з ме тою виз на чен ня впли ву пер -
со на лу ав то сервісу на руй ну ван ня
іміджу брен ду ав то ви роб ни ка і вив -
чен ня дум ки клієнтів що до рівня
їхньої за до во ле ності від спілку ван ня
з ок ре ми ми ка те горіями пер со на лу
регіональ но го ав то сервісу і для
транс по ну ван ня дум ки клієнтів у то -
нальність кон крет них по каз ників, їм
бу ло за про по но ва но відповісти на
та ке за пи тан ня: "Виз нач те за до по -
мо гою на ве де ної шка ли рівень ва шої
за до во ле ності від спілку ван ня з пер -
со на лом сервісно го цен т ру при
вирішенні кон крет ної проб ле ми".

Ре зуль та ти роз поділу оцінок за до -
во ле ності на ве де но на рис. 2. З за -
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Рис. 1. Роз поділ оцінок рівня відповідності
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галь ної кількості клієнтів 	 за до во ле -
них 65%; зовсім не за до во ле них 	 26
%; ду же за до во ле них 	 9 %; вкрай не -
за до во ле них 	 9%; за до во ле них на
рівні 3	6 балів 	 74%, що для сервісу
ав то брен ду є по каз ни ком невтіш-
ним.

У розрізі ос нов них ка те горій пер -
со на лу кон крет них регіональ них ав -
то сервісів одер жа но такі ре зуль та ти
за до во ле ності від спілку ван ня за
10	баль ною оцінкою (табл. 1).

До сить по ка зо вим є той факт, що
оцінки рівня за до во ле ності від
спілку ван ня з ме не дже ра ми і кон -
суль тан та ми з сервісу ви я ви лись най -
ниж чи ми се ред інших ка те горій по
всіх регіональ них ав то ди ле рах, які
досліджу ва лись (рис. 3).

На на шу дум ку, го ло вною при чи -

ною та ко го пе ребігу подій мо же бу ти
той факт, що на цю ка те горію пер со -
на лу при па дає найбільше кон тактів і,
на жаль, конфліктів зі спо жи ва ча ми,
а їх пра ця пе ре бу ває у тісній за леж -
ності від ре зуль татів діяль ності як
керівниц тва, так і технічних
спеціалістів.

Та ким чи ном, опи нив шись у ролі
хлоп чиків для по бит тя, са ме ме не -
дже ри і кон суль тан ти з сервісу, на на -
шу дум ку, по винні підпа да ти під ка -
те горію клю чові співробітни ки
сервісно го цен т ру ав то ди ле ра. І са ме
для них, у пер шу чер гу, ме нед ж мент
уп равління має по бу ду ва ти та ку си с -
те му кон т ро лю за відповідністю
стан дар там, у якій оцінка і мо ти вація
їх діяль ності роз г ля да ти меть ся ви -
нят ко во че рез приз му за до во ле ності

клієнтів. Са ме та ка си с те ма має да ти
по штовх ство рен ню відповідно го
брен до во го сти лю об слу го ву ван ня,
за дек ла ро ва но го ав то ви роб ни ком,
ство ри ти умо ви для підне сен ня
іміджу ав то брен ду усіма мож ли ви ми
спо со ба ми.

Вис нов ки і ре ко мен дації

Ре зуль та ти про ве де но го
досліджен ня да ють мож ливість зро -
би ти при пу щен ня сто сов но то го, що
керівниц тво ав то сервіса ми на сьо -
годні не має до стат ньо го досвіду і
знань у сфері фор му ван ня політи ки
та стра тегії най му, спря мо ва них на
по шук лю дей, які впи су ють ся у куль -
ту ру ком панії і ціну ють її клієнтів.
Во ни не ма ють чіткої уя ви і не мо -
жуть відповісти на за пи тан ня: "А чи
здатні ті, ко му ви довіри ли спілку -
ван ня з клієнтом, зро би ти йо го
постійним? Чи у змозі во ни ви яв ля ти
про фесійно зна чущі якості, не -
обхідні для та ко го спілку ван ня, яке
дасть мож ливість підтрим ки брен до -
во го сти лю об слу го ву ван ня, сфор мо -
ва но го ав то ви роб ни ком?".

Не за пе реч ною є істи на, що 15%
успіху бізне со вої діяль ності за ле жить
від про фесійних на ви чок і 85% 	 від
уміння спілку ва тись з людь ми, але не
всім, на жаль, ця якість при та ман на.

Керівниц тво ав то сервісу має в
пер шу чер гу, ви ко ри с то ву ю чи тех но -
логії аси с мент 	 центр у мо -
дифікаціях аси с мент	відбір і аси с -
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Дже ре ло: За дан ни ми опи ту ван ня.
Рис. 2. Роз поділ оцінок рівня за до во ле ності
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ТОВ «Автодом-КР» 4,87 4,54 4,85

Алмаз-Сістем 5,76 5,34 6,18

ТОВ «Нара» 5,15 4,67 4,62

Таб ли ця 1
Оцінка клієнта ми рівня за до во ле ності від спілку ван ня з ок ре ми ми ка те горіями

сервісно го пер со на лу регіональ них ав то ди лерів

Дже ре ло: За дан ни ми опи ту ван ня. 
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мент	роз ви ток, про ве с ти по вне пси -
хо логічне те с ту ван ня клю чо вих
співробітників для оцінки їхньої го -
тов ності сфо ку су ва тись на ідеї брен -
до во го сти лю об слу го ву ван ня, в ре -
зуль таті яко го:

uви я ви ти і поз ба ви ти ся від ка д -
ро во го ба ла с ту, який за жод них
умов не змо же відповіда ти
брен до во му сти лю об слу го ву -
ван ня;

uоціни ти ком пе тентність
співробітни ка і ви я ви ти слабкі
місця у про фесійній підго товці;

uвиз на чи ти по тенціал для вклю -
чен ня до ка д ро во го ре зер ву;

uз'ясу ва ти здатність і наміри що -
до постійно го про фесійно го
удо с ко на лен ня та ба жан ня бу ти
провідним ав то брен дом.

Далі не обхідно адап ту ва ти існу ю -
чу си с те му ав то ма ти зації ро бо чих
про цесів з ура ху ван ням спе цифіки
діяль ності ме не джерів і кон суль -
тантів з сервісу. Вда лий вибір оп ти -

маль но го про грам но го за без пе чен ня
до зво лить пла ну ва ти всі сервісні
про це си, а най го ловніше 	 вирішу ва -
ти не фор мальні зав дан ня уп равління
клю чо ви ми співробітни ка ми.

Ство ри ти ав то бренд 	 склад ний
про цес, але постійно підтри му ва ти
йо го за умо ви співпраці з ве ли кою
кількістю ав то ди лерів ще складніше.
То му ав то ви роб ни ки ма ють ство ри ти
си с те му тісної взаємодії з ав то ди ле -
ром з фор му ван ня пер со на лу
сервісно го цен т ру, йо го нав чан ню за
спеціаль но роз роб ле ни ми про гра ма -
ми, зорієнто ва ни ми не тільки на
підви щен ня про фесійних на ви чок, а
й на ви хо ван ня брен до во го патріот -
из му. Про гра ма сер тифікаційно го ау -
ди ту діяль ності ав то ди ле ра та кож має
бу ти мо дифіко ва на у ча с тині "Пер со -
нал", з ме тою виз на чен ня
відповідності ка те горії "Клю чо вий
пер со нал" ви мо гам ав то брен ду, бо
ціна невідповідності 	 йо го руй ну -
ван ня.
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Дже ре ло: За дан ни ми опи ту ван ня.
Рис. 3. Співвідно шен ня оцінок між ок ре ми ми ка те горіями пер со на лу сервісно го цен т ру регіональ них ав то ди лерів
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У сегменті автомобілів від 24 до 36
тис. дол. класу D мій вибір зупинив-
ся на чудові, улюблені мною і такій,
що завоювала загальну повагу Honda
Accord 7-го покоління. За відгуками
знайомих і на інтернет-форумах я
виявила пристойну кількість порів-
нянь Accord 7-го покоління з 8-м.
Причому ці відгуки виявились не на
користь останньої. Вирішивши
розібратися в цьому докладніше, я
встановила прямих конкурентів
Honda. Критеріями вибору конку-
рентної групи стали ширина/довжи-
на/вартість автомобіля і обсяг про-
дажів за 2009 р. І ось що вийшло
(рис. 1).

На графіку з рис. 1 чітко просте-
жується, хто на сьогодні є конкурен-
тами Honda Accord – це VW Passat,
Mazda 6 і Toyota Avensis.

Графік вибору конкурентної
групи за критеріями довжина/
ціна/обсяг продажів виглядає так
(рис. 2).

Отже, визначивши прямих кон-
курентів, я вирішила відвідати їхні
автосалони, а також і салон Honda,
щоб оцінити роботу sales-менедже-
рів, а заодно і провести тест-драйв.
Четвер увечері я заповнила онлайн-
заявки на тест-драйв цих машин на
п’ятницю, і тільки на сайті у Mazda
заповнена форма «не захотіла» від-
правлятися, так само, як і лист до
їхнього менеджера. За правилами, на
наступний день після одержання
заявки від потенційного клієнта
представники автосалонів мають
зателефонувати, щоб підтвердити
призначений потенційним клієнтом
час. Однак я дочекалась дзвінка

лише від представників компанії
Toyota, які люб’язно запросили при-
їжджати на тестування у будь-який
час до 17.00. До інших автосалонів
мені довелося телефонувати само-
стійно.

Першим вибраним салоном серед
встановлених конкурентів був
Mazda, що розташований на Мос-
ковському проспекті Києва. На
вході мене ніхто не зустрів, три
менеджера, не відволікаючись,
дивились у монітори своїх
комп’ютерів. Звернувшись до пер-
шого ліпшого чоловіка, на піджаку
якого красувався значок компанії
Mazda, я пояснила причину свого
візиту. Як з’ясувалося згодом, це був
«комерційний представник», який
ввічливо погодився зі мною проїха-
тись.

Заповнивши необхідні докумен-
ти, ми сіли в авто. Це був новий
чотиридверцятний Sedan Mazda 6
2010 року випуску з об’ємом двигуна
2,5 л. Інтер’єр автомобіля виявився
цілком комфортним, хіба що радіус
керма став меншим, ніж у поперед-
ньої моделі, як, втім, і у всіх моделей
цього класу випуску 2010 року, так
би мовити, «під спорт». Особисто
мені це здалося незручним. У цій
моделі був вмонтований новий для
цієї моделі електричний гідропідси-
лювач керма, завдяки якому керу-
вання автомобілем стало набагато
відчутнішим. Кому як, але особисто
я від цього задоволення не дістала.
Кермо можна обертати «одним паль-
цем». На мій погляд, приємніше від-
чувати машину і крутити кермо,
прикладаючи хоч трохи зусиль.

Сидіння не надто зручні, проте при-
ємно здивував колір шкіряного
салону – відтінку «молочний шоко-
лад», що гарно виглядає в машинах
чорного і червоного кольорів. Цент-
ральна консоль не оснащена, на
жаль, великим дисплеєм.

У разі екстреного гальмування на
швидкості понад 50 км/год Sedan
Mazda 6 вмикає «аварійку», щоб
помітно було здалеку. Додався тут і
трасовий режим роботи підворітни-
ків, що, втім, не здивувало. Трива-
лий час такою «зручністю» комплек-
тувались Opel Vectra. Можна сказа-
ти, Mazda за технологіями трохи від-
стає. Порадували поворотні біксено-
нові фари. За потужності в 170 к.с. і
об’єму двигуна в 2,5 л машина «жва-
вості» не продемонструвала. Розгін
від 0 до 100 км/год дорівнює 9,7 сек.
і приємистість авто можна відчути
лише при включенні режиму
«Sport». Нова модель Sedan Mazda 6
забезпечена новою підвіскою з
метою підвищити стійкість. Середня
частина машинового колеса з отво-
ром для осі – колісні маточини,
тепер відрізняються більш жорстки-
ми кріпленнями, що, очевидно,
позначається на керованості на
краще. Однак на київських дорогах
жорсткість підвіски все-таки дається
взнаки.

Представник компанії Mazda під
час тест-драйву надав мені достатню
кількість інформації про автомобіль
марки Sedan Mazda 6, відверто поді-
лився її перевагами над Honda
Accord, а конкретніше: підвіска у
Mazda 6 ліпша, оскільки амортиза-
тори газомасляні, а на Honda – газо-

ОГЛЯД «ТОПОВИХ» АВТОМОБІЛІВ І АВТОСАЛОНІВ
КЛАСУ D

ЮЛІЯ ОВСЯННІКОВА,
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

У сучасному світі мати автомобіль – справді не розкіш, а необхідність. Без засобів пересування існувати складно, і це
чудово всім відомо. Проблема починається лише тоді, коли людина замислюється, на якій же марці автомобіля їй зупи-
нити свій вибір. І за характеристиками, щоб не пасла задніх, і за ціною, щоб «не занадто». Сучасний ринок автомобілів
дозволяє відшукати машину на свій смак і колір, але навіть вибираючи з одного класу, визначитись вкрай важко. У кож-
ної марки/моделі є свої переваги і свої недоліки. А іноді людям доводиться в певному класі вибирати ту марку машини, в
автосалоні якої пропонують більш вигідні умови кредитування.
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Рис. 1 

ві. Хоча те, що підвіска справді наба-
гато краща, я не відчула. Співробіт-
ник компанії Mazda також зауважив,
що ця машина відрізняється від
Honda Accord економічністю мото-
ра. В автосалонах Mazda дана модель
представлена у трьох варіантах: з
об’ємом двигуна в 1,8, 2,0 і 2,5 л;
вартість за 1,8-літрову модель 2011
року випуску в топі – 214 тис. грн, за
2,0 л – 279 700 грн, а за 2,5 л зі шкі-
ряним салоном – 291 700 грн.

Загальне враження від поїздки і
від автомобіля марки Sedan Mazda 6
залишилися чорно-білими. Ні кави,
ні чаю, ні посмішок...

Наступним на моєму амбітному
маршруті докопатися до істини став
автосалон компанії Toyota. Набли-
жаючись до нього, я почула хорошу
музику, що було чутно на підході до
автосалону. Зайшовши у приміщен-
ня, мені назустріч вийшли дві чарів-

но усміхнені дівчини – представниці
компанії. Сказавши, що я записана
на тест-драйв, одна з них ввічливо
запропонувала присісти за столик, і
запитала, чи хочу я кави або чаю.
Після сірого салону Mazda, у мене
відразу ж піднявся настрій. Примі-
щення автосалону декоровано біли-
ми і червоними повітряними куля-
ми, лунала приємна музика. Також
вразили розташовані комп’ютери,
призначені для відвідувачів, яким
може знадобитись доступ до Інтер-
нету. У центрі зали стояли 5-6 прозо-
рих столика, зі зручними невелики-
ми червоними кріслами. Через хви-
лину дівчина-менеджер принесла
мені каву. А ще через п’ять хвилин до
мене підійшов Олександр, прода-
вець-консультант, який супроводжу-
вав мене під час тест-драйву. Це був
охайно вдягнений молодий чоловік з
приємною зовнішністю. Він весь час

розповідав про автомобіль марки
Avensis Toyota, даючи відповідь на
мої запитання ввічливо і ліберально
стосовно марок-конкурентів Toyota.
Інтер’єр автомобіля Avensis Toyota
сподобався мені набагато більше,
ніж марки Sedan Mazda 6, навіть,
наприклад, підвищеним комфортом
передніх сидінь. В останніх моделях
класу D заокруглили форми автомо-
білів, і плавність переходу задньої
частини машини відчувається саме
тоді, коли перебуваєш на задньому
сидінні під час руху по  наших доро-
гах, і головно для високої людини.

Центральна консоль виглядала
набагато привабливіше, ніж в Mazda
6, але однаково здалася мені однома-
нітною і непривабливою. Варто від-
дати належне, але на рідкокриста-
лічному дисплеї відображено більше
інформації, проте вигляд мав якийсь
старомодний і трохи монохромний.
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Кнопок управління на кермі в Aven-
sis Toyota менше, але це, як на мій
погляд, зручніше. Кермо такого ж
радіуса, як і в Mazda 6, але не такий
«легкий», що приємніше. Підвіска
автомобіля так само м’якша, з кра-
щим оглядом. Їхати за кермом Aven-
sis Toyota виявилось приємно, ніж на
Mazda 6, хоча потужна версія Avensis
Toyota в 152 к.с. розганяється до 100
км/год за 10 сек. Також Avensis Toy-
ota передбачено режим «Sport», за
активізації якого, натискаючи на
педаль газу, «в підлогу», автомобіль
не вібрує. Шумоізоляція середня,
тому що гуркіт мотора, однак, чутно.

В автосалонах на сьогодні пред-
ставлені Sedan CVT Sol 1,8 за 29 110
дол. і 2,0 CVT Elegant за 30 500 дол.

Загалом тест-драйв виявився при-
ємним, салон порадував усміхненими

співробітниками, запропонованими
напоями, прекрасною атмосферою.
Дійсно все підпорядковано слогану
компанії – «Клієнт – перша за все!»

Далі я відвідала автосалон VW
«Автосоюз», який розташований
трохи далі від автосалону Toyota по
Московському проспекту. Тут все
виглядало чимось середнім між
салонами Mazda і Toyota. Менеджер
привітно усміхалася, фахівець відді-
лу продажів Олександр так само вия-
вився приємним і ввічливим моло-
дим чоловіком. Але за бажання
випити чашечку кави вам доведеться
піднятися на другий поверх, де роз-
ташовано кафе, і придбати напій за
власний рахунок. А якщо вас попро-
сять зачекати хвилин 10-15, то щоб
присісти, вам доведеться піднімати-
ся до того ж кафе, оскільки місця для

відвідувачів на першому поверсі
салону не передбачені.

Заповнивши необхідні докумен-
ти, ми сіли в VW Passat B7, з двигу-
ном об’ємом у 1,8 л в 160 к.с. Онов-
лення салону Volkswagen Passat 2010
року випуску було помітно в доопра-
цюванні приладової панелі, в нових
комфортних сидіннях, для яких у
вигляді опції передбачені вбудовані
масажери і вентиляція, а також у
видозмінених панелях дверей, під-
свічуванні і аналогових годинниках.
У ходову частину автомобіля жодних
змін не зробили, підвіска залишила-
ся такою ж м’якою і надійної для
українських доріг. Passat B7 пораду-
вав наявністю системи екстреного
гальмування на маленьких швидко-
стях, що покликано убезпечити
пішоходів (Automatic Distance Con-

Рис. 2
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trol розпізнає перешкоду і автома-
тично зупиняє автомобіль на швид-
кості до 30 км/год). Так само на
додаток до всього приємно вразили
опції, в яких передбачена функція
легкого доступу до багажника Easy
Open. Це дозволяє водієві, у якого
руки зайняті якимись речами, від-
кривати вантажний відсік автомобі-
ля легким рухом ноги під заднім
бампером, де ховається спеціальний
датчик.

Натиснувши на педаль газу, я від-
чула захоплення. Реакція автомобіля
на найменше натиснення на газ вия-
вилась миттєвою. Ось на якому авто-
мобілі класу D-Premium можна
насолоджуватись їздою, здійснюючи
різноманітні маневри на дорозі.
Приємистість цієї моделі висока,
огляд чудовий, інтер’єр приємний, а
так само можна віддати належне гар-
ній шумоізоляції. Розгін автомобіля
0-100 км/год відповідає 9,8 сек., і
відчувається набагато краще, жваві-
ше, ніж в інших протестованих
мною моделях.

Загальний тест-драйв виявився
пречудовим, фахівець відділу прода-
жів Олександр забезпечив всією
необхідною інформацією і обдарував
мене не однією посмішкою. А Passat
B7 сподобався настільки, що мені
захотілося придбати його. Причому

відразу ж!
На сьогодні в автосалоні пред-

ставлені моделі: B7 Trendline (тільки
6-ступ. МКП) за ціною від 30 472
тис. дол., Comfortline (МКП і DSG)
за 33 274 тис. дол. і Highline (МКП і
DSG) від 35 326 тис. дол.

Ну і наостанок я вирішила проте-
стувати Honda Accord 8-го поколін-
ня з автосалону, що розташований
по вулиці Якутській. Здивувало став-
лення до клієнтів: побродивши хви-
лин десять, розглядаючи авто, я так і
не дочекалася, щоб хто-небудь до
мене підійшов. Фактично мені дове-
лося напроситись на тест-драйв.
Старший продавець-консультант
як-то навіть неохоче простягнув
мені ключі від автомобіля. Дорогою
він розповідав про моделі без особ-
ливого захоплення. Загалом це я ста-
вила йому запитання, а він одно-
складово мені на них відповідав.

З інформацією, що нова двокон-
турна підвіска стала на порядок ком-
фортніше, ніж у попередньому
Honda Accord, я не зовсім погодила-
ся. І плюс по керованості новий
Honda Accord не такий «гоночний»
за попередній. Зміна характеристик
підвіски і маси автомобіля, що збіль-
шилася на 120 кг, плюс зміна розван-
тажу у бік завантаження задньої осі
призвели до недостатньої оберталь-

ності нового Honda Accord. І за
часом розгону новий поступається
старому: 9,7 проти 9,1 сек. Нова
модель звичайно ж набагато ком-
фортніша за сьому. Можна сказати,
що Honda Accord повністю змінив-
ся, подорослішав, як і його цільова
аудиторія, що перебуває у віковому
сегменті 30-55 років.

Проте загальні враження від авто-
салону і від ставлення до клієнтів
залишились незадовільними. Сто-
совно тест-драйву наголошу: мені
все-таки набагато більше подобаєть-
ся сьома модель Honda Accord, і,
чесно кажучи, сідала за кермо вось-
мого зі скептичним настроєм. Але
тут правильним я вважаю думку, що
не слід зіставляти ці дві машини.
Просто Honda Accord 2010 інша. Ось
і все!

На сьогодні в автосалоні Honda
представлені такі моделі 2011 року
випуску: Honda Accord 2,0 вартістю
291 700 тис. грн і Accord 2.4 – 341 600
тис. грн.

На закінчення, проаналізувавши
чотири автомобілі та автосалони, в
яких вони представлені, я вирішила
проранжувати їх від 0 до 10 за такими
критеріями: салон, ставлення до клі-
єнтів, робота продавців-консультан-
тів та оцінка автомобіля, ґрунтую-
чись на власному сприйнятті.
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Ця книга – не підручник. Це комплексний аналіз,
осмислення і систематизація досвіду розвитку системи
освіти у Сполучених Штатах Америки. Впродовж остан-
ніх десятиліть книга витримала два видання на батьків-
щині та численні перевидання на всіх континентах, і
перетворилася на свого роду «Біблію» для керівників
навчальних закладів усіх рівнів у США та в інших про-
відних країнах світу, що займають лідируючі позиції в
освітянському просторі планети. 

Фактично це – матриця поведінки навчальних закла-
дів в ринкових умовах, з метою реалізації своєї місії та
досягнення задоволеності споживачів (роботодавців,
спонсорів, випускників, батьків, учнів та студентів).

Книга розрахована на керівників, менеджерів, влас-
ників навчальних закладів всіх форм власності та
напрямків спеціалізації, фахівців з питань менеджменту
навчальних закладів, маркетологів, а також на всіх тих,
хто зацікавлений у підготовці в Україні кваліфікованих
фахівців усіх сфер та галузей. 

За підтримки Відділу преси, освіти та культури
Посольства США в Україні, УАМ здійснила перше
видання книги Філіпа Котлера і Карен Фокс на постра-
дянському просторі. Сприяння у виданні книги надава-
ла також низка вітчизняних компаній – InMind, Ipsos
Ukraine, Агенство Індустріального Маркетингу, ТОВ
«Паритет Партнерс», Brand.Up.

Книгу представив керівник проекту українського

видання Сергій Лилик (УАМ, Київ). Він відзначив: сьо-
годні вищі навчальні заклади України змагаються за абі-
турієнта не тільки між собою, вони змагаються також з
навчальними закладами Європейського Союзу (насам-
перед – Німеччини, Франції, Великої Британії, Польщі,
Чехії) та США, які у своїй політиці реально керуються
методологією, викладеною у книзі Філіпа Котлера і
Карен Фокс.

Приклад філософії навчального закладу з книги Філі-
па Котлера і Карен Фокс може шокувати адміністрацію
та викладачів українських навчальних закладів, але в
умовах США – це реальність, яка визначає політику
закладу, структуру і засади менеджменту, а також безпе-
рервне вдосконалення якості освітянських послуг як
головну мету діяльності. 

Звичайно, навчальні заклади США діють в іншому
законодавчому полі, ніж те, яке існує в Україні. Зокрема,
фізичні та юридичні особи США мають право скерову-
вати на членські внески та благодійні пожертви до 5%
всіх своїх надходжень, причому ці суми не просто вклю-
чаться у витрати, а на відповідні суми зменшуються
обов’язкові податкові платежі. Таким чином, кожен гро-
мадянин та суб’єкт підприємницької діяльності має до
вибору: а) сплатити всі податки у державний бюджет, або
б) частину податкових платежів скерувати на власний
розсуд на соціально значимі цілі і відповідно до своїх

“СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ” ФІЛІПА КОТЛЕРА І КАРЕН ФОКС – В
УКРАЇНІ

31 травня поточного 2011 року у національному культурно-мистецькому та музейному комплексі «Мистецький Арсе-
нал» в рамках Першого міжнародного книжкового ярмарку «Книжковий Арсенал» відбулася презентація українського
видання книги Філіпа Котлера і Карен Фокс «Стратегічний маркетинг для навчальних закладів».

Головний висновок з дискусії: положення книги є гостро актуальними і мають стати поштовхом до широкого суспіль-
ного обговорення шляхів реформування освітньої сфери України.
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інтересів. А навчальні заклади – один із основних реци-
пієнтів благодійних пожертв, що забезпечують їм 30-
50% усіх надходжень. Тому для навчальних закладів
США суспільне визнання і задоволеність споживачів
освітніх послуг мають вирішальне значення.

Книга Філіпа Котлера і Карен Фокс містить не лише
відповіді на складні питання, для українського читача ця
книга породжує проблему: що саме та як саме треба
робити, аби вітчизняна система освіти наближалася до
світового стандарту?

З виступів у ході дискусії:

ОЛЬГА КРЕКОТЕНЬ,
помічник Аташе з питань
культури Посольства США в
Україні: 

Відділ преси, освіти та
культури Посольства США в
Україні починаючи з 1993
року надає сприяння видан-
ню українською мовою книг
відомих американських авто-
рів, які мають соціальне та

наукове значення. Це практика Уряду США: поши-
рення таких книг користується державною підтрим-
кою. Зокрема, у 2010 році в Україні з нашим спри-
янням вийшла інша книга Філіпа Котлера у співав-
торстві з Нілом Котлером та Венді Котлер – «Музей-
ний маркетинг і стратегія: формування місії, залучен-
ня публіки, збільшення доходів і ресурсів». У цьому
році – книга Філіпа Котлера і Карен Фокс, на появу
якої українською мовою ми чекали не менше за
інших.

Ми задоволені співпрацею з Українською Асоціа-
цією Маркетингу, і сподіваємося на продовження
ефективної взаємодії у подальших проектах.

СЕРГІЙ МЕЛЬНИКОВ,
кафедра економіки і марке-
тингу Національного аерокос-
мічного університету ім.
М.Є.Жуковського "ХАІ":

В ХАІ цю книгу вже отри-
мали і ретельно вивчають. В
цьому році виші України
мають справу із приблизно
подвійним скороченням
числа абітурієнтів, що різко
посилює проблему нестачі

студентів. А книга Філіпа Котлера і Карен Фокс допо-
магає підняти імідж навчального закладу, який змага-
ється за кожного студента. Однозначно, що досвід
США, узагальнений авторами цієї книги, має стали
основою наукового обговорення в Україні, зокрема
на заходах УАМ, таких як щорічна конференція «Мар-
кетинг в Україні».

Окрема подяка Посольству США в Україні: вони
підтримали видання книги, яка є вкрай актуальною
для всіх наших освітян.

ГЕНРИХ ЛЮДКЕВИЧ,
президент Асоціації професій-
них управляючих нерухомі-
стю:

Я представляю організа-
цію фахівців нової для Украї-
ни підгалузі – професійних
управляючих нерухомістю.
Для нас дуже актуальним є
питання підготовки та серти-
фікації кадрів, а відповідно -
розробка освітніх кваліфіка-

ційних програм і взаємодія з навчальними закладами.
Книга Філіпа Котлера та Карен Фокс – це найкраще
і найавторитетніше видання щодо організації такої
взаємодії, принаймні з числа виданих у нашій країні.
Думаю, що дискутувати щодо окремих положень
книги недоречно, оскільки все там пройшло кваліфі-
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ковані і прискіпливі дискусії задовго до нас. Дійсно,
треба обговорювати шляхи впровадження в Україні
цивілізованої системи взаємодії навчальних закладів
та споживачів освітніх послуг – бізнесу, випускників,
студентів тощо.

ВАЛЕРІЙ РУДИЧ, дирек-
тор з корпоративних зв’язків
Міжнародного Інституту
Менеджменту (МІМ-Київ):

Репутація авторів книги
«Стратегічний маркетинг для
навчальних закладів» є без-
сумнівною. Особливо це сто-
сується Філіпа Котлера –
одного з найбільш «читає-
мих» маркетологів у світі в
цілому, а в Україні – зокрема.

Наш навчальний заклад готовий залучитися до обго-
ворення шляхів імплементації в Україні тих чи інших
положень книги, тим більше, що з багатьох питань
нам є що сказати.

НАТАЛІЯ ІЛЛЯШЕНКО,
кафедра маркетингу Сумсько-
го державного університету:

Свого часу ми зіштовхну-
лися з обмеженістю матеріа-
лів для підготовки бака-
лаврських робіт, присвячених
освітній сфері. Тоді нам дове-
лося досліджувати ринок
освіти на тих же засадах, що й
інші ринки. Тепер нам на
допомогу є книга Філіпа Кот-

лера і Карен Фокс. Ми обов’язково будемо рекламу-
вати її серед своїх студентів і рекомендувати користу-
ватися в процесі досліджень освітньої сфери.

РУСЛАН БОЙКО, кафедра
маркетингу Хмельницького
національного університету:

Думаю, що ми теж прове-
демо презентацію і обгово-
рення основних положень
книги Філіпа Котлера та
Карен Фокс у Хмельницько-
му, в рамках тих наукових
заходів, які організовує наш
університет.

ІРИНА ЛИЛИК, генераль-
ний директор УАМ, Національ-
ний представник ESOMAR в
Україні:

Ми почали перекладати
книгу тому що розуміли,
наскільки важливо для осві-
тян сьогодні аналізувати
сучасний інформаційний
масив, засвоїти новітній між-
народний досвід, подивитися
на шляхи, якими інші країни

впоралися з викликами складного процесу реформу-
вання. Книга акцентує увагу на освіті як на бізнес-
процесі, тому вона дає поради щодо аналізу цього
процесу для отримання найбільшої цінності всіма
учасниками. Також рекомендуються способи, меха-
нізми використання інструментарію, притаманного
бізнесу. Це нова філософія управління навчальними
закладами. 

ОЛЕНА ЛАБУРЦЕВА,
кафедра маркетингу Київсь-
кого національного універси-
тету технології та дизайну:

Існує тенденція до скоро-
чення кількості студентів,
готових платити за навчан-
ня. Є невідповідність між
рівнем освітянських послуг
та рівнем оплати за освіту.
Зокрема, державні навчальні

заклади в силу певних об’єктивних причин часто про-
грають приватним вишам у змаганні за студента.
Книга Філіпа Котлера та Карен Фокс має сприяти
усім навчальним закладам вистояти у конкурентній
боротьбі та реалізувати свою місію.

НАТАЛЯ ПИСАРЕНКО,
кафедра маркетингу Міжна-
родного інституту бізнесу
(МІБ):

Є проблема підготовки
фахівців відповідно до запи-
тів вітчизняних роботодавців.
Ми вже нагромадили певний
досвід взаємодії з галузевими
фаховими організаціями саме
в цьому контексті. А тому ми
переконані, що книгу Філіпа

Котлера і Карен Фокс доцільно включати в учбові
програми.
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У вартість тренінгів входять роздаткові матеріали, обід, кава � паузи.
По закінченню тренінгів надається Сертифікат УАМ.

Українська Асоціація Маркетингу також організовує корпоративні тренінги.
Інформація про тренінги УАМ : 

http://uam.in.ua, www.jobmarket.com.ua, www.rabotaplus.com.ua, www.ukrfirm.com, www.kompass.ua,
www.jobs.ua, www.treko.ru, ebitda.com.ua,  otvetim.com.ua, moitreningi.ru, www.training.ua, trn.com.ua,

www.job.ukr.net, 212.com.ua, kadry.itop.net, http://mami.org.ua, sostav.ua. 

РОЗКЛАД ТРЕНІНГІВ УКРАЇНСЬКОЇ
АСОЦІАЦІЇ МАРКЕТИНГУ

Дата Назва тренінгу Тренер

Назва, грн. 
( з ПДВ)

Знижка для
членів УАМ –

15%

30 вересня 2011

18-19 жовтня 2011

Форум «Стандарти недискримінаційної реклами»
В рамках виставки REX

Діяльність здійснюється у партнерстві з фондом 
імені Ф. Еберта

Всеукраїнський робочий семінар для викладачів 
«Стандарти недискримінаційної реклами»
Діяльність здійснюється у партнерстві з фондом 

імені Ф. Еберта

Лише для
членів УАМ
Реєстрація

он-лайн 

Реєстрація
он-лайн 

21 листопада - 
26 листопада 2011

Повний цикл
1980

Навчання на
окремому тре-
нінгу – 980 грн

28 жовтня 2011 Проведення он-лайн досліджень 980 грнДмитро Кракович

Михайло Сокол
Голова Кваліфікаційної комісії

Марина Яковлєва

30 вересня -
16 грудня 2011

Школа модераторів
Реєстрація он-

лайн. Зарахуван-
ня після співбе-

сіди

1 жовтня – 16 грудня Курси «Маркетинг на автомобільному ринку».
Сертифікаційна програма

3090 грн.

24 травня 2012 Конференція «Молодь опановує маркетинг»

25-26 травня 2012
Перший міжнародний бізнес-форум  «Секрети успіху та
стратегії на автомобільному ринку України та СНД 2012-

2016 рр.»

800 грн

Курси ПРАКТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ
Складання бізнес-плану -21 листопада

Маркетингові дослідження та аналітика – 22 листопада
Бренд та управління брендами – 23 листопада 

Трейд маркетинг – 24 листопада
Захист торгових знаків та логотипів – 25 листопада

ПР комерційних організацій: засади роботи з цільовими
аудиторіями – 25 листопада

Медіапланування – 26 листопада

Ірина Лилик
Олександра Буданова

Вадим Пустотін
Ванда Орлова
Олена Якобчук
Тетяна Примак

Вероніка Радченко
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Передплата на журнал 
здійснюється в усіх відділеннях зв’язку 

через ДП “Преса”
(передплатний індекс — 22942) 
або через передплатні агенції:
Київ

“Самміт” – 290	7745, 573	9744
KSS – 464	0220
“Бізнес	преса” – 220	7476, 220	4616
“Офіс	сервіс” – 293	8418, 293	2680
“Периодика” – 228	0024, 228	6165
“ПресЦентр” – 296	9740, 239	1049
“Медіа Трейдінг” – 234	2221, 234	3472
“Альянс” – 246	9533
“Меркурій” – 248	8808, 249	9888
“Фактор	Преса” – 456	7641, 456	7659, 456	7679

Бахчисарай
“Фактор	Преса” – 4	0508

Вінниця
KSS – 32	3000

Джанкой
“Фактор	Преса” – 3	3499

Дніпропетровськ
KSS – 32 2257
“Бібліотека прес	інформ” – 778	0093, 778	0047
“Індекс” – 41	3151, 36	1277
“Меркурій” – 721	9393, 721	9394

Донецьк
KSS – 55	4086, 57	2165
“Ідея” – 381	0932

Донбасс	Информ – 345	1592,345	1594
Євпаторія

“Фактор	Преса” – 3	7226
Запоріжжя

ТОВ “Прессервис	Курьер” – 220	0797, 262	5243
Iвано�Франківськ

KSS – 55	9452
Iллічівськ

KSS – 37	0555, 51	6700
Львів

“Офіс	сервіс” – 76	3293
ВГ “Ділова преса” – 70	3468
ТЗВ “Львівська фірма “Фактор” – 41	8393, 41	8394

Маріуполь
KSS – 34	8428, 53	0054

Мелітополь
“Фактор	Преса” – 42	2940

Миколаїв
KSS – 37	2150, 40	3747

Керч
“Фактор	Преса” – 8 (050) 400	0082

Одеса
KSS – 37	0555, 51	6700

Павлоград
“Меркурій” – 6	1428

Севастополь
“Фактор	Преса” – 45	5582

Сімферополь
KSS – 27	8131
“Клуб бухгалтерів” – 778	5285, 774	7287
“Фактор	Преса” – 27	9456, 27	9153

Суми
“Еллада S” – 25	1249, 25	1255

Тернопіль
KSS – 43	0427
“Захід	прес” – 22	0657

Ужгород
“Арсенал” – 10	3126

Феодосія
“Фактор	Преса” – 8 (050) 400	0086

Харків
KSS – 38 2150
ВІП – 14	1127, 40	9614
“Фактор	Преса” 26	4333, 26	7533

Херсон
KSS – 26	4232

Хмельницький
KSS – 2	3732
“Фактор	захід” – 6	9226

Червоноград
ВГ “Ділова преса” – 2	2250

Ялта
“Клуб бухгалтерів” – 32	7617, 32	4135

Здійснити передплату можна також у Pедакції журналу 
Передплативши журнал у Редакції, Ви отримаєте комплект: журнал “Маркетинг в Україні” + електронна “Маркетинг	газета“.

телефон: (044) 456	0894 
e	mail: uma@kneu.kiev.ua


