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РИНОК МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УКРАЇНІ 2017 РІК:  
ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ТА АНАЛІЗ УАМ
Аналізуючи данні ми бачимо, незначне зростання ринку в гривнях (+14,6%). Вперше після 2016 року тенденція 
в доларовому еквіваленті показала позитивне значення (+9,3%), це з врахуванням того факту, що ми не отрима-
ли дані від компанії UMG. Замовлення дослідницьких агенцій дослідницьким агенціям на виконання певних робіт в 
2017 році дорівнює 116 млн грн. З врахуванням цього показника темп росту ринка в гривневому еквіваленті ста-
новить +11,7%, а в доларовому розрахунку +1,0%.

ОСОБЛИВОСТІ НЕЙРОМАРКЕТИНГУ ТА АКТУАЛЬНІСТЬ  
ВИКОРИСТАННЯ АЙТРЕКІНГУ ПРИ ТЕСТУВАННІ ВЕБ-СТОРІНОК
Етапи проведення нейромаркетингового дослідження відрізняються від традиційних досліджень. Різниця полягає 
в тому, що у нейромаркетингових дослідженнях витрачається менше часу на підготовку до збору даних та 
використовується нейромаркетингове  обладнання. Таку ситуацію можна пояснити тим, що традиційне маркетин-
гове дослідження на сьогоднішній день має більш широкий арсенал методів проведення дослідження. А в нейро-
маркетинговому дослідженні, наявність того чи іншого обладнання для нього визначає хід дослідження.

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ? ИТОГ 2017 ГОДА, ПРОГНОЗ МАМИ 
РАЗВИТИЯ РЫНКА МАРКЕТИНГОВЫХ СЕРВИСОВ НА 2018
2017 год был переломным. После нескольких лет стагнации отрасли, рост на 18% — это немалая победа, особен-
но в непростых экономических условиях. Частично эту динамику можно объяснить инфляцией, но все же эксперты 
единогласно отметили реальное оживление рынка.

МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ 
В УКРАИНЕ
Без проактивной государственной экономической политики сами по себе предприятия машиностроения осущест-
влять свою деятельность, а тем более, развиваться и инвестировать не могут. И надеяться, что инвестиции и ино-
странные партнеры придут в Украину сами по себе, только потому, что мы открыли свой рынок, создав очередную 
зону свободной торговли и вновь обвалив пошлины, это утопия. Без создания благоприятных условий для деятель-
ности производственных предприятий, интереса осуществления инвестиций и гарантии их защиты, либеральной 
финансовой системы, стабильности национального законодательства — это невозможно.

АНАЛІЗ СУТНОСТІ УПРАВЛІННЯ БАГАТОКВАРТИРНИМ БУДИНКОМ ТА 
НЕОБХІДНОСТІ ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРІВ (УПРАВИТЕЛІВ)
Управління багатоквартирним будинком — діяльність, спрямована на забезпечення належних умов проживання і за-
доволення господарсько-побутових потреб мешканців будинку певного рівня якості та безпеки. На практиці виникає 
багато запитань стосовно управління житловим будинком, дотримання при цьому існуючих норм, стандартів, 
порядків та правил.
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Обсяг ринку
Як і в попередні роки, оцінки обсягу рин-

ку здійснювалися з опорою на значення у 
$. В той же час ми надаємо дані і в гривнях, 
оскільки це дає змогу побачити тенденції і в 
гривневому еквіваленті. В 2017 році в анке-
ту для дослідницьких агенцій було включе-
но питання щодо обсягу замовлень від інших 
агенцій на проведення певних робіт. Це на-
дало змогу певним чином зменшити фактор 
подвійного підрахунку, та отримати більш ре-
альні дані щодо росту ринку.

Аналізуючи данні ми бачимо, незначне 

РИНОК МАРКЕТИНГОВИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ В УКРАЇНІ 2017 РІК: 
ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ТА АНАЛІЗ УАМ

ІРИНА ЛИЛИК, 
Президент ГО «Українська Асоціація Маркетингу»
Iryna.lylyk@kneu.ua

Дослідження ринку маркетингових досліджень виконується Українською Асоціацією 
Маркетингу з метою надання операторам ринку інформації щодо тенденцій на рин-
ку та реального стану справ. Це дослідження спирається на данні, які дослідницькі 
компанії надають для аналізу та експертні думки. Результати дослідження  презен-
туються на засіданні Клубу директорів дослідницьких агенцій та конференції «Мар-
кетинг в Україні». 

зростання ринку в гривнях (+14,6%). Впер-
ше після 2016 року тенденція в доларово-
му еквіваленті показала позитивне значен-
ня (+9,3%), це з врахуванням того факту, що 
ми не отримали дані від компанії UMG. При 
аналізі цих даних необхідно зазначити, що 
курс долара в 2016 році для розрахунків ста-
новив 26,76 грн, а в 2017 році 28,06 грн. Курс 
долара для розрахунків обирається станом на 
31.12 відповідного кожного року. Позитив-
ним є те, що ринок у 2017 році в доларовому 
еквіваленті не зменшився. 

Замовлення дослідницьких агенцій до-
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Рік
Обсяг ринку Прогнозоване 

значення зростання 
у дол. США, %

Зростання / падіння, 
дол. США, % (за даними 

компаній)
$ млн.(згідно курсу 
відповідного року)

млн. 
грн. 

1 2 3 4 5
2003 14,6 77,3 — —
2004 19,5 100 20 34
2005 24,8 127 25 27
2006 33,5 169 20 35
2007 41,5 212 24 31
2008 55 275 28 18
2009 45 304   –5 –22
2010 40,5 324 24,5 –10
2011 44,4 354,6 12 10
2012 56,95 449,24 10 26,70%
2013 60,8 487,1 25 8,4
2014 42,44 509,29 25 -30,2
2015 35,9 767,0 +51 -13,0
2016 32,33 865,14  20 -9,9
2017 35,35 992,07 +9,3

Таблиця 1
Експертна оцінка УАМ обсягу ринку маркетингових  

досліджень у 2003-2017 рр.:

Джерело: дані стосовно обсягів надали: у 2003 -15 компаній, 2004 – 29 компаній, 2005 – 16 компаній, 
2006 – 16 компаній, 2007 – 12 компаній, 2008 – 13 компаній, 2009 – 22 компанії,  2010 – 19 компаній, 
2011 році – 23 компанії, 2012 р. – 23 компанії,  2013 – 24 компанії; 2014 – 27 компаній; 2015 – 20 
компаній, у 2016 – 27 компаній
В 2014 році значення в стовпчику 5 були пораховані спираючись на значення обороту в дол. Курс пе-
рерахунку грн. в дол. у 2012 р. – 7,98 грн., 2013 р. – 8,0 грн., 2014 р. – 12 грн., 2015 р. – 22 грн., 2016 
р. – 26,76 грн., у 2017 – 28,06
У 2016 році всі лідери ринку надалі свої дані., у 2017 році дані надані 23 компаніями, вперше не були 
отримані дані від компанії UMG. 
Таблиця складена на основі даних компаній без врахування даних щодо замовлень від інших агенцій.
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Діаграма 1. Експертна оцінка УАМ обсягу ринку маркетингових 
досліджень у 2003-2017 рр.
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слідницьким агенціям на виконання певних 
робіт в 2017 році дорівнює 116 млн грн. Дані 
щодо замовлень від інших дослідницьких 
компаній показали 13 агенції з 21. Серед аген-
цій, які показали такі дані є як локальні, так і 
великі транснаціональні корпорації.  З враху-
ванням цього показника темп росту ринка в 
гривневому еквіваленті становить +11,7, %, а 
в доларовому розрахунку +1,0%. В подальшо-
му аналізі темпів росту/падіння по сегментам 
ми не будемо враховувати цей факт.

Таким чином ми спостерігаємо тенден-
цію  «непадіння» з врахуванням фактору ін-
фляції 13,7% в гривнях. Така тенденція може 
бути пояснення неподанням даних компані-
єю Українська Маркетингова Група (UMG), 
яка традиційно входила до п’ятірки активних 
операторів ринку. Згідно з думкою експертів, 
незважаючи на продовження загальної тен-
денції переносу маркетингових офісів вели-
ких компаній з Росії в Україну, ринок марке-
тингових досліджень не показує темпів росту, 
а скоріше знаходиться на тому самому рівні. 
Різні експертні висловлювання щодо актив-
ності замовників на ринку можна пояснити 
великою різницею тенденцій розвитку ринку, 
якщо проаналізувати дані компаній по секто-
рам «великі», «середні» та «невеликих». Опе-
ратори ринку очікують пожвавлення на фоні 
зростання попиту на електоральні досліджен-
ня напередодні виборів в Україні.

Трійка лідерів
Трійка лідерів, починаючі з 2014 року, 

не змінювалась. До трійки входять ком-
панії ACNielsen Ukraine, ГФК Юкрейн, та 
об’єднання компаній Проксіма Рісерч та Ме-
дикал Дата Менеджмент. Сумарна частка 
ринку у 2017 році 63,99% (60% у 2016 році). 
Всі три компанії показують зростання своїх 
оборотів в гривнях. Середнє зростання обо-
ротів в гривнях становить  21% (порівняно з 
30% в 2016 році). Середнє зростання у дола-
рах становить 15% (порівняно з 6,9% у 2016 
році). Відповідаючи на запитання: Які пози-

тивні та негативні ринкові фактори вплину-
ли на діяльність Вашої компанії у 2017 році – 
фахівці компанії ACNielsen Ukraine, підкрес-
лили: «Серед позитивних факторів - це лібе-
ралізація візового режиму з країнами Євро-
пейського Союзу; активний вихід  національ-
них виробників на нові ринки (зокрема Єв-
ропа, Близький Схід, Азія), зростання міні-
мальної заробітної плати

Негатив: міграція населення (особливо-
го працездатної частини населення), інфля-
ція в 13,7%, нестабільна ситуація на валютно-
му ринку».

Компанія ІПСОС та компанія 
Kantar TNS 

Ці дві компанії – ІПСОС Україна та ком-
панія Kantar TNS (TNS у минулому) тради-
ційно входять до п’ятірки лідерів ринку та по-
казали майже однакові обороти в 2017 році. 
Сумарна частка ринку в 2017 році – 16,8%. 
В 2017 році вони обидві показали стійкі тем-
пи росту. Темпи зростання співставні з темпа-
ми зростання трійки лідерів та в середньому 
складають 26%. Компанія TNS в Україні була 
заснована у 2001 році в результаті об’єднання 
компаній SOCIS Gallup International та MMI 
Ukraine, а у 2016 році увійшла в глобальну ме-
режу Kantar .

Глобальна мережа Kantar – це підрозділ 
WPP та одна з найбільших в світі груп ком-
паній, що займається управлінням інвести-
ційними даними, створенням інсайтів, забез-
печенням інформацією та консалтинговими 
послугами. До світової групи входять 12 спе-
ціалізованих компаній у 100 країнах світу в 
яких працюють  30 тисяч службовців. Серед 
клієнтів Kantar 300 найбільших світових ком-
паній з рейтингу Fortune 500. 

Kantar TNS в України є експертом з до-
сліджень у таких галузях: digital; досліджен-
ня брендів і комунікацій; стратегії взаємодії 
зі споживачами; інновації та розробка про-
дукту; проведення якісних досліджень; до-
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Діаграма 2. Частки ринку дослідницьких агенцій, 2017 рік
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слідження ритейлу та покупців. У 2017 році 
Kantar TNS в Україні провела більш ніж 400 
проектів та більш ніж 300 000 інтерв’ю.

Компанія ІПСОС Україна спеціалізуєть-
ся на ad hoc дослідженнях в сфері досліджен-
ня бренду та має три підрозділи. Ipsos Connect 
спеціалізується на вимірюванні та посиленні 
взаємодії засобів масової інформації, брендів 
та людей через контент, комунікацію та від-
повідне медіа-планування. Відділ маркетингу 
Ipsos спеціалізується на вирішенні проблем, 
пов'язаних з інноваціями, розумінням рин-
ку та способами закупівлі. Відділ маркетин-
гу Ipsos допомагає клієнтам визначати свою 
маркетингову стратегію, знаходити нові мож-
ливості, розуміти поведінку покупців, розви-
вати бренди, послуги та продукцію, а також 
оптимізувати розподіл своїх маркетингових 
витрат. Служба лояльності компанії Ipsos спе-
ціалізується по всіх питаннях, що стосуються 
оцінки, координації та поліпшення відносин 
з клієнтами та залучення працівників. 

Обидві компанії показали зростання біль-
ше, ніж в середньому по ринку.

Темпи росту/падіння «серед-
ніх компаній»

До середніх компаній ми віднесли ком-
панії, обсяг яких складає не менше 10 млн. 
грн., однак вони не входять до п’ятірки ліде-
рів. Загальна кількість – 7 компаній (8 ком-
паній у 2016 році), частка ринку у 2017 році 
– 15,54% (порівняно з 22% у 2016 році). До 
таких компаній відносяться компанії КМІС, 
Міллвард Браун АРМІ-Маркетинг Україна, 
InMind, Advanter Group, New Imidz Group, 
Research&Branding Group (R&B), МАСМІ 
Україна. Якщо порівняти сумарні обсяги цих 
компаній в 2016 році з сумарним обсягом в 
2017 році, то спостерігаємо зростання май-
же на 10%. В цій групі також можна виділи-
ти дві підгрупи. Майже однакові обсяги по-
казали такі компанії як КМІС, Міллвард Бра-
ун АРМІ-Маркетинг Україна, InMind, та на-
ступна підгрупа Advanter Group, New Imidz 

Group, Research&Branding Group (R&B), 
МАСМІ Україна також дуже близькі по обо-
ротам. 

Виявити загальну тенденцію щодо росту/
падіння оборотів в цих підгрупах не виявля-
ється можливим. Компанії показують різну 
динаміку: від зростання до падіння обсягів. 
Ріст обсягів в гривнях в цій групі показали 4 
компанії. Падіння оборотів, відповідно пока-
зали 3 компанії. Найбільше падіння оборотів 
в цій групі в окремій компанії складає – 8,3%. 

Найбільше зростання в цій групі показали 
компанії InMind (55%) та компанія  Міллвард 
Браун АРМІ-Маркетинг Україна (22,2%). 

Українська дослідницька компанія InMind 
працює на ринку України 15 років. Є лідером 
на ринку онлайн досліджень, а також в об-
ласті дослідницької методології та аналіти-
ки. Основна спеціалізація - трекінг (велико-
масштабні багаторічні проекти), дослідниць-
кий консалтинг / інсайти для бізнесу, а також 
високопрофесійний менеджмент дослідних 
проектів.

Компанія Міллвард Браун АРМІ Марке-
тинг Україна,  яка  входить до родини Kantar,  
працює  на ринку дослідницьких послуг з 
2004 року.  Компанія  є експертом в питaннях 
оцінки реклами, вивчення здоров’я  брен-
дів, наданні консалтингових послуг в питан-
нях, пов’язаних з  побудовую та виведенням 
на ринок сильних брендів як в Україні так і 
в інших країнах.  В арсеналі компанії біль-
ше 600 протестованих телевізійних реклам та 
близько 100 річних трекингів,  які були про-
ведені з використанням  брендових  методик. 

Темпи росту/падіння першої 
десятки 

Склад першої десятці постійно дещо змі-
нюється, однак є і постійні представни-
ки першої десятки. До таких компаній від-
носяться ACNielsen Ukraine, ГФК Юкрейн, 
та об’єднання компаній Проксіма Рісерч та 
Медикал Дата Менеджмент, ІПСОС Укра-
їна, Kantar TNS (TNS у минулому), КМІС, 
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Міллвард Браун АРМІ-Маркетинг Україна, 
InMind. В 2017 році в першу десятку вклю-
чилися Advanter Group та New Imidz Group, 
Research&Branding Group (R&B). Част-
ка рику першої десятки  94,1% (91,75 в 2016 
році). Оскільки склад першої десятки постій-
но змінюється, проводити підрахунки того, 
наскільки зростають/падають їх сумарні обо-
роти не має сенсу. Аналіз даних, наданих ком-
паніями, які є постійними учасниками пер-
шої десятки показав, що у 2017 році їх сумар-
ні обороти у гривнях збільшилися на 28%, в 
доларовому вимірі на 22%.

Темпи росту/падіння «неве-
ликих» компаній 

До невеликих компаній ми віднесли ком-
панії, оборот яких складає близька кіль-
кох мільйонів грн., але менше десяті міль-
йонів. Склад таких компаній в нашому до-
слідженні часто змінюється. Це, як прави-
ло, українські компанії. До складу таких ком-
паній відносяться АІМ, Амбрелла Рісьорч, 
ing]Division, Про-Консалтинг, UMP, ММГ, 
IRS, ДП «Укрпромзовнішекспертиза», Квік-
старт, Yasno Research&Consulting Group, 
Следопыт-Консалтинг, RBS. Загальна кіль-
кість цих компаній, які подалі свої  дані у 
2017 році – 12 (2016 році – 14), частка ринку 
– 3,67 (в 2016 році – 3,5). Згідно даних, нада-
них 12 компаніями в 2017 році загальний обо-
рот цих компаній складав 35,8 млн грн (у 2016 
році – 28,5 млн грн.) Кількість компаній цьо-
го сегменту, які регулярно надають свої дані 
до галузевого дослідження майже однако-
ва. Компанії показують як стрімке зростання 
(Абрелла Рісьорч, майже подвоїла свої оборо-
ти протягом року) так і стрімке падіння. На-
жаль, наші сподівання, що пожвавлення рин-
ку буде обумовлено зростанням оборотів ло-
кальних українських компаній, не справди-
лись. Олександр Соколов, генеральний ди-
ректор  «Про-Консалтинг» так коментує си-
туацію: «Прогнозовано нами  зростання від-
булося, однак ми відчули вплив стагнації та 

економії бюджетів замовників на проекти». 
Аналіз даних «невеликих» компаній пока-

зує всю розмаїття замовників. Є компанії, клі-
єнтами яких вказані переважно транснаціо-
нальні корпорації (Квікстарт, RBS), або пере-
важно локальні компанії (Следопыт- Консал-
тинг, ДП «Укрпромзовнішекспертиза», Yasno 
Research&Consulting Group, ММГ, Амбрел-
ла Рісьорч, Про-Консалтинг), дослідницькі 
агенції (UMP), майже 50/50 як локальних так 
і іноземні компанії (ing]Division). Однак, не-
обхідно відмітити, що якщо в 2016 році 3 ком-
панії цієї групи показали, що їх оборот майже 
100% складають замовлення від інших вели-
ких транснаціональних дослідницьких кор-
порацій, то в 2017 році всі компанії показа-
ли, що замовники є різні. Крім того, суттєва 
кількість невеликих компаній, які є операто-
рами ринку, але не надають свої дані до дослі-
дження  дає підстави для «обережного» під-
ходу до аналізу щодо отриманих тенденцій в 
цьому сегменті.

Замовники досліджень
У 2016 році свої дані надали 23 компанії 

із сукупним оборотом 714 млн грн, що ста-
новить 82,71 % обороту усього ринку. У 2017 
році дані надалі 23 компанії із сукупним обо-
ротом 869,57 млн грн, що становить 87,6 % 
обороту усього ринку у 2017 році. Тенденція, 
що транснаціональні компанії є основними 
замовниками маркетингових досліджень збе-
рігається.

Щодо крупних компаній, які за оборота-
ми входять до першої трійки, то у їх випад-
ку локальні замовники забезпечували в се-
редньому близько 25% їх обороту, для низки 
«середніх компаній» цей показник підніма-
ється до 48,93% (у 2017 році всі компанії цієї 
групи мали замовлення від локальних компа-
ній). Лише у випадку низки малих агенцій (з 
оборотом до 500 тис. грн. на рік) є компанії в 
яких локальні замовники забезпечують 100% 
їхнього портфелю.

У 2017 році замовлення транснаціональ-
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№ Компанія Керівник компанії Місто (розташування 
центрального офісу)

1 ACNielsen Ukraine Ваіос Іоанніс Діморагкас Київ

2 ГФК Юкрейн Олександр Федоришин Київ

3 Проксіма Рісерч та Медикал Дата 
Менеджмент

Сергій Іщенко та Надія Крячок Київ

4 Іпсос Україна Ірина Балєва Київ

5 Kantar TNS Микола Чурилов Київ

6 КМІС - Київський міжнародний Інститут 
соціології

Володимир Паніотто Київ

7 Міллвард Браун АРМІ-Маркетинг Україна Світлана Потоцька Київ

8 InMind Олена Попова Київ

9 Advanter Group Андрій Длігач Київ

10 New Imidz Group Олег Сінаюк Харків

11 Research & Branding Group (R&B) Едуард Золотухін Київ

12 МАСМІ України Станiслав Чiглiнцев Київ

13 АІМ Юрій Щирін Київ

14 Umbrella Research Лідія Антонюк Київ

15 ing[Division Людмила Логвінова Київ

16 Про-Консалтинг Олександр Соколов Київ

17 Novelty Result Лідія Зварич  Львів

18 UMP, Український Маркетинговий Проект Дмитро Аграчов Київ

19 Міжнародна Маркетингова Група Дмитро Роденко Київ

20 IRS Group Іван Любарський Київ

21 ДП «Укрпромзовнішекспертиза» Володимир Власюк Київ

22 Компанія КВІКСТАРТ Світлана Ільїна Київ

23 Yasno Research&Consulting Group Зоя Харитонова Харків 

24 Следопит - Консалтинг Вадим Пустотин Київ

25 RBS research Group Надія Сидоренко Київ

Таблиця 2.
Основні оператори ринку маркетингових досліджень в Україні1, 2017

1 Таблиця складено на основі отриманих даних та експертних заключень
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Обсяг замовлень на маркетингові дослідження,  

 2016 2017

Замовники маркетингових досліджень обсяг млн. грн % обсяг млн. грн %

Українська (локальна) компанія 266 29,3 256 29,5

Іноземна (транснаціональна) компанія 462 50,8 300 34,6

Дослідницька агенція – нерезидент України 71 7,8 99 11,46

Дослідницька агенція –  резидент України 80 8,9 116 13,5

Замовлення дослідження в інших країнах 28 3,2 96 11,1

РАЗОМ 909 100 869.57 100

Таблиця 3
Обсяг замовлень на маркетингові дослідження  

Джерело: за даними 23 компаній у 2016 році, та 23 компаній у 2017 році.

Діаграма 3. Розподілу замовлень на національні та міжнародні про-
екти для усіх замовників окрім дослідницьких агенцій нерезидентів 

України за даними 21 компаній у 2017 році.
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них корпорацій складали 34,6% всього обо-
роту ринку. Нагадаємо, що у 2015 році за да-
ними 17 агенцій замовлення від транснаці-
ональних корпорацій забезпечували майже 
72% всіх замовлень і це і на сьогодні залиша-
ється найбільшим високий показником для 
транснаціональних корпорацій за всі роки 
здійснення оцінки ринку, у 2016 році транс-
національні корпорації здійснили 50% всіх 
замовлень. Можливо ми спостерігаємо нову 
тенденцію, коли локальні українські компа-
нії стають основним замовником маркетин-
гових досліджень, хоча це відбувається на тлі 
практичної стагнації ринку.

Дослідження на замовлення інших дослід-
ницьких компаній  показують ті компанії, які 
мають власні регулярні дослідження або ком-
панії, які спеціалізуються на певних мето-
дах досліджень, або у невеликих за оборота-
ми агенцій, сягаючи у окремих випадках від 
35-40% до 100%. Часто такі невеликі компа-
нії виступають виконавцями польового збо-
ру даних на замовлення великих корпорацій. 
Необхідно відзначити, що і великі компанії, 
наприклад перша п’ятірка, також отримають 
замовлення від інших дослідницьких агенцій, 
однак в їх  сукупному оброті такі замовлен-
ня становлять 6% . Проте в цілому такі замов-
лення в 2015 році для 17 компаній забезпечи-
ли 9,5 млн. грн., або 2,3% їх загального оборо-
ту та 80 млн грн або 3,2% загального обороту 
23 компаній у 2016 році, та 13,5% у 2017 році.

За даними 21 компанії у 2017 році із су-
купним оборотом 981 мнл грн, що стано-
вить 98,8% ринку, дослідження, які проводи-
лися, були пов’язані з вітчизняними проекта-
ми. Вони сформували 88,18 % всього оборо-
ту цих компаній. Лише 11,8% становили до-
слідження, пов’язані з міжнародними проек-
тами. Найбільшу питому вагу у своєму оборо-
ті щодо проведення досліджень, які пов’язані 
з міжнародними проектами у 2017 році по-
казали УМП (UMP) (60% обороту компанії), 
ІПСОС (50%), Advanter Group (45%), КМІС 
(35%), ДП «Укрпромзовнішекспертиза» (30%) 

За даними 20 компаній у 2016 році із су-

купним оборотом 702 млн. грн., що ста-
новить близько 81,2% обороту усього рин-
ку, дослідження, які проводилися були та-
кож пов’язані із вітчизняними проектами. 
Вони сформували 88,16% обороту цих ком-
паній у 2016 році. Лише 11,83 % - досліджен-
ня, пов’язані з міжнародними проектами, які 
проводилися в межах двох або більше країн. 

Таким чином, тенденція відносно того, що 
основна кількість проектів пов’язана з вітчиз-
няними проектами зберігається В той же час, 
експерти Міллвард Браун АРМІ-Маркетинг 
Україна наголошують, що спостерігається 
тенденція збільшення кількості проектів, які 
компанії виконують в інших країнах.  

Типи клієнтів маркетингових 
досліджень

Інформацію щодо розподілу замовлень 
на сектори В2С та В2В надали  23 компаній 
із сукупним оборотом 937,1 млн. грн., (забез-
печують, згідно оцінки, близько 94,45% рин-
ку маркетингових досліджень). Згідно з їх да-
ними, у 2017 році, як і в попередні роки, пе-
реважали замовлення на дослідження секто-
ру В2С – 687,1 млн. грн., або ж 73,31% усіх за-
мовлень. Відповідно, на сектор В2В припада-
ло близько 250,07 млн. грн., або ж 26,68%.

Замовлення на ринку В2В переважають 
у таких компаній як, Проксіма Рісерч і Ме-
дикал Дата Менеджмент2 (91,84%) з осно-
вним типом клієнтів – ліки, що продаються 
за рецептом, InMind (60%),  New Imidz Group 
(60%), ing[Division (50%), Про-Консалтинг 
(60%), UMP (45%), Міжнародна Маркетин-
гова Група– Україна (100%),  Advanter Group 
(40%). 

Галузевий розподіл 
замовлень

Щодо розподілу замовлень на два осно-
вні ринки (В2С і В2В) дані, надані компані-
ями, є достатньо представницькі (охоплюють 
близько 94,45% усього ринку маркетинго-
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вих досліджень). Провідна тенденція остан-
ніх років, в умовах стагнації ринку маркетин-
гових досліджень в цілому - підвищення пи-
томої ваги ринку В2С (подібне явище, попри 
неповноту доступних даних, спостерігалося 
також в умовах спаду ринку у 2009 році).

Ми завжди відмічаємо, що значно склад-
ніше оцінювати дані щодо галузевого розпо-
ділу замовлень на маркетингові дослідження, 
оскільки у даному випадку розподіл по галу-
зям лише частково співпадає з розподілом на 
основні ринки В2С і В2В (наприклад, дослі-
дження різних секторів фінансових послуг 
можуть торкатися як ринку В2С, так і ринку 
В2В). Тому частина компаній цілком слушно 
не перевантажують себе відповідними підра-
хунками. Окремо стоїть питання уточнення 
методології аналізу галузевого розподілу за-
мовлень на маркетингові дослідження. 

Дані щодо галузевого розподілу були на-
дані 16 компаніями у 2017 році (сумарний 

оборот 846,8 млн грн, 85,28% всього обороту 
ринку) та 20 компаніями (79,7% у 2016 році). 
Однак, незважаючи на таке представниць-
ке надання даних аналізувати їх доволі важ-
ко, оскільки не всі компанії деталізують свої 
дані. Однак, звертає увага тенденція щодо но-
вих замовників,  появу яких ми спостерігаємо 
протягом кількох останніх років. Це громад-
ські організації та дослідницькі інституції. Їх 
частка до 2015 року не перевищувала одного 
відсотка. У 2017 році замовлення цих інсти-
туцій хоча ще й незначні в відсотках, однак 
показують стрімке зростання. Це пояснюєть-
ся збільшенням грантових коштів, які виділя-
ються донорами для проведення досліджень.

Світлана Ільїна, директор компанії  КВІК-
СТАРТ,  так коментує галузевий розподіл за-
мовлень на маркетингові дослідження: «Пе-
рерозподіл між сегментами у 2017 році відбу-
вався у бік зростання FMCG, що віддзерка-
лює стан розвитку саме цього сегменту. Сег-

Замовники 
маркетингових 

досліджень

Загальний об’єм замовлень, $ тис.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

В2С 12694 24890 27132 15824 26753 29 861 36761 23900 17873 521334 687120

В2В 6984 14116 9367 10230 17680 17517 15070 11072 6368 220544 250071

Разом 19678 39006 36499 26054 44433 47377 50742 505225 24241 741878 937191

Замовники 
маркетингових 

досліджень

Питома вага на ринку, %

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014   2015 2016 2017

В2С 64,5 63,8 74,3 60,7 60,2 63 72,4 61,3 73,7 70,2 73,3

В2В 35,4 36,2 25,7 39,3 39,8 37 27,6 38,7 26,3 29,8 26,7

Разом 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 100 100

Таблиця 4
Розподіл замовлень на маркетингові дослідження за 

основними ринками

Джерело: За даними членів УАМ: 13 компаній у 2006 р., 12 компаній у 2007 р., 14 компаній у 2008 р., 
21 компанія у 2009 р., 15 компаній у 2010 р, 17 компаній у 2011, 13 компаній у 2012 р, 18 компаній у 
2013 р., 22 компанії у 2014 р., 18 - у 2015 р., 22 компанії  у 2016 р., 23 компанії у 2017 році.

2 В даному аналізі ми аналізуємо об’єднані дані цих двох компаній, оскільки вони подаються таким чином в  анкеті.
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Таблиця 5
 Галузевий розподіл замовлень на маркетингові дослідження

№ Галузь 2016 2017

тис грн % тис грн %

1 В2С 854622 70,25 613343 72,41

2 Товари широкого вжитку: 57616 4,74 328525 38,79

Пиво та слабоалкогольні напої 19778 1,63 24940 2,95

Кондитерські вироби 1422 0,12 24769 2,92

Харчова промисловість інша 112494 9,25 113448 13,40

Парфумерія/гігієна 40915 3,36 50318 5,94

Тютюнові вироби 47858 3,93 69417 8,20

Інші 2132 1,30 45633 5,39

3 Товари довготривалого використання 9408 0,77 80432 9,50

4 Фармацевтика 27012 2,22 27924 3,30

5 Автомобільний ринок 9083 0,75 9562 1,13

6 ЗМІ 12898 1,06 35728 4,22

7 Інші (послуги мобільного зв’язку, видавництва, господарська група, 
послуги, технологічний сектор, соціально-політичний сектор тощо) 106219 8,73 131072 15,48

8 В2В 197309 16,22 233561 27,58

9 Промисловість 1805 0,15 3665 0,43

10 Гуртова та роздрібна торгівля 5826 0,48 5287 0,62

11 Фінанси 3133 0,26 2688 0,32

12 Банки 1139 0,094 5961 0,70

13 Страхові компанії 412 0,034 2128 0,25

Інші фінанси 560 0,07

14 Енергетика та сировинні галузі 1018 0,084 2158 0,25

15 Телекомунікації, поштовий сервіс 9721 0,80 10083 1,19

16 Державні установи 2148 0,18 3206 0,38

17 Громадські організації 2890 0,24 13162 1,55

18 Рекламні агенції 736 0,06 579 0,07

19 Дослідницькі інституції 3193 0,26 19285 2,28

20 Ринок нерухомості 1874 0,15 424 0,05

21 Будівництво 1606 0,13 89 0,01

22 Дослідження Інтернету 681 0,06 2179 0,26

23 Інші типи клієнтів 2259 0,19 4086 0,48

24 в тч. Фармацевтика - ліки, що продаються  за рецептами 126721 10,42 158021 18,66

25 РАЗОМ 1216553 100 846804 100

Джерело: За даними 20 компаній у 2016 році, 16- у 2017 році
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Таблиця 6
  Галузевий розподіл замовлень на маркетингові 

дослідження, 2017 

№ Галузь компанії

В2С

1 Товари широкого 
вжитку:

2 Пиво та слабоалкогольні 
напої

ACNielsen Ukraine, Kantar TNS Україна, Міллвард Браун АРМІ-Маркетинг 
Україна, Нью Імідж Маркетинг Груп,  Yasno Research&Consulting Group

3 Кондитерські вироби ACNielsen Ukraine , Kantar TNS Україна, Нью Імідж Маркетинг Груп,  Мілл-
вард Браун АРМІ-Маркетинг Україна,  Yasno Research&Consulting Group

4 Харчова промисловість 
інша

ACNielsen Ukraine, Kantar TNS Україна, КМІС, Міллвард Браун АРМІ-
Маркетинг Україна, Нью Імідж Маркетинг Груп,  Research &Branding Group,  
Umbrella Research, Український Маркетинговий Проект (UMP), Компанія 
Квікстарт, Следопыт, Yasno Research&Consulting Group, RBS research com-
pany

5 Парфумерія/гігієна ACNielsen Ukraine, Kantar TNS Україна, Міллвард Браун АРМІ-Маркетинг 
Україна, Нью Імідж Маркетинг Груп, Research &Branding Group,  

6 Тютюнові вироби ACNielsen Ukraine, Kantar TNS Україна,  Міллвард Браун АРМІ-Маркетинг 
Україна,  Нью Імідж Маркетинг Груп,   Український Маркетинговий Проект 
(UMP)

7 Інші (послуги мобільного 
звязку, видавництва, 
господарська група, 
послуги, технологічний 
сектор, соціально-
політичний сектор тощо)

Міллвард Браун АРМІ-Маркетинг Україна,  Компанія Квікстарт, IngDivision, 
RBS research company

8 Товари довготривалого 
використання

ГФК ЮКРЕЙН, Kantar TNS Україна, Міллвард Браун АРМІ-Маркетинг Укра-
їна,  Нью Імідж Маркетинг Груп, IngDivision,  Компанія Квікстарт, Yasno 
Research&Consulting Group

9 Фармацевтика ГФК ЮКРЕЙН,  «Проксіма Рісерч та Медикал Дата Менеджмент», 
Kantar TNS Україна, КМІС, Міллвард Браун АРМІ-Маркетинг Україна, 
Нью Імідж Маркетинг Груп,  IngDivision,  Компанія Квікстарт, Yasno 
Research&Consulting Group

10 Автомобільний ринок ГФК ЮКРЕЙН, Kantar TNS Україна, Нью Імідж Маркетинг Груп,   Umbrella 
Research,  RBS research company, Міллвард Браун АРМІ-Маркетинг 
Україна,  

11 ЗМІ ГФК ЮКРЕЙН, Kantar TNS Україна, КМІС, Нью Імідж Маркетинг Груп,  
Umbrella Research, IngDivision, Yasno Research&Consulting Group
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14 Інші (послуги мобільного 
зв’язку, видавництва, 
господарська група, 
послуги, технологічний 
сектор, соціально-
політичний сектор тощо)

ACNielsen Ukraine Kantar TNS Україна, КМІС, Research &Branding Group, 
Міллвард Браун АРМІ-Маркетинг Україна, Нью Імідж Маркетинг Груп,  
IngDivision, Umbrella Research,    Yasno Research&Consulting Group

В2В

16 Промисловість ГФК ЮКРЕЙН, Нью Імідж Маркетинг Груп, Umbrella Research,  IngDivision, 
Міжнародна Маркетингова Група , Yasno Research&Consulting Group , 

17 Гуртова та роздрібна 
торгівля

ГФК ЮКРЕЙН, Нью Імідж Маркетинг Груп, Український Маркетинговий 
Проект (UMP),  

18 Фінанси ГФК ЮКРЕЙН,  Research &Branding Group,  IngDivision,

19 Банки ГФК ЮКРЕЙН,   IngDivision, Український Маркетинговий Проект (UMP),  
Міжнародна Маркетингова Група ,  Міллвард Браун АРМІ-Маркетинг 
Україна,  

20 Страхові компанії ГФК ЮКРЕЙН, 

21 Інші фінанси IngDivision,

22 Енергетика та сировинні 
галузі

ГФК ЮКРЕЙН,  Yasno Research&Consulting Group

23 Телекомунікації, 
поштовий сервіс

ГФК ЮКРЕЙН, Kantar TNS Україна,  Нью Імідж Маркетинг Груп, Український 
Маркетинговий Проект (UMP),     

24 Державні установи ГФК ЮКРЕЙН, КМІС,   Міжнародна Маркетингова Група,  Yasno 
Research&Consulting Group

25 Громадські організації ГФК ЮКРЕЙН, КМІС,  Нью Імідж Маркетинг Груп, Umbrella Research,  
IngDivision,

26 Рекламні агенції Нью Імідж Маркетинг Груп, IngDivision, Umbrella Research, Yasno 
Research&Consulting Group

27 Дослідницькі інституції ГФК ЮКРЕЙН,  Нью Імідж Маркетинг Груп, Umbrella Research Міллвард 
Браун АРМІ-Маркетинг Україна,  Yasno Research&Consulting Group , 
Міллвард Браун АРМІ-Маркетинг Україна,  

28 Ринок нерухомості Міжнародна Маркетингова Група, Yasno Research&Consulting Group

29 Будівництво Kantar TNS Україна , КМІС, Нью Імідж Маркетинг Груп,   IngDivision, 
Міжнародна Маркетингова Група

30 Дослідження Інтернету Kantar TNS Україна , КМІС, Нью Імідж Маркетинг Груп,   IngDivision, 
Міжнародна Маркетингова Група

31 Інші типи клієнтів Kantar TNS Україна, Міжнародна Маркетингова Група, Umbrella Research,  

32 в тч. Фармацевтика - 
ліки, що продаються  за 
рецептами

«Проксіма Рісерч та Медикал Дата Менеджмент»
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мент товарів довготривалого використання 
продовжував оптимізацію бюджетів, тоді як 
FMCG сектор показав ріст обсягів за рахунок 
розвитку мереж (моніторинг якості сервісу) 
та розширення спектру дослідницьких послуг 
(опитування споживачів). Також набирає сил 
фармацевтика, приватні медичні заклади ста-
ють замовниками досліджень з якості обслу-
говування, мережі аптек є постійними замов-
никами наших послуг».

Дані, надані компаніями, можуть розпові-
сти нам на яких ринках працювали ті, чи інші 
компанії (див. таблицю №6).

Методи і типи досліджень  
Всі 23 компанії, які взяли участь у дослі-

дженні надалі свої дані щодо методів дослі-
дження. На кількісні методи припадає 89,5% 
обороту (624 млн. грн., або ж 23,39 млн. дол), 
на якісні дослідження – 10,5% (73,54 млн. 
грн. або 2,7 млн дол). 

В структурі кількісних досліджень відчут-
ну питому вагу займають дослідження «авто-
матизовані цифрові/електронні досліджен-
ня». Експерти відмічають, що незважаючи на 
те, що необхідно робити поправку на те, що 
до цієї категорії також ввійшов ритейл аудит, 

Рік Методи досліджень

Кількісні Якісні Інші* Разом

$ тис. % $ тис. % $ тис. % $ тис. %

2007 5958 56,1 3078 29,0 1579 14,9 10589 100,0

2008 20956 81,6 4052 15,8 687 2,6 25496 100,0

2009 20308 78,1 5001 19,2 681 2,6 25990 100,0

2010 23119 82,7 3527 12,6 1324 4,7 27970 100,0

2011 33661 75,8 7188 16,2 3949 8,9 44795 100,0

2012 31359 61,8 6801 13,4 12549,6 24,8 50710 100,0

2013 23579 84,8 4223 15,2 1512,4 5,4 27802 100,0

2014 26108 75,6 7331 21,2 1050 3,2 34489 100,0

2015 21340 88,0 1718 7,1 1182 4,9 24240 100,0

2016 7292 89,5 8347 9,5 157 1,0 15797 100

2017 30683 86,78 3853 10,89 818 2,31 35354 100

Таблиця 7
Питома вага різних методів у загальному об'ємі маркетингових 

досліджень:

Джерело:  За даними членів УАМ: 13 компаній у 2006 р., 12 – у 2007 р., 14 – у 2008 р., 21 – у 2009 р., 
17 – у 2010 р., 17 – у 2011 р., 20 компаній у 2012 р., 19 – у 2013 р., 25 – у 2014 р., 15 компаній – у 2015 
р., 22 – у 2016 р. , 23- у 2017 році
* Дані про загальний оборот якісних досліджень наддали 16 компаній, а про їх структуру – 15, тому 
дані про питому вагу окремих методів якісних досліджень є неповні. 
Інші в 2017 році – це кабінетні дослідження
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Таблиця 8
Структура кількісних методів маркетингових досліджень

Методи досліджень Об’єм досліджень даним методом, $ тис.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Опитування поштою - - - 119 2224 42 38 9 363 64 -

Телефонні опитування 
(CATI) (включаючи 
дослідження за 
допомогою мобільних 
телефонів)

1923 3009 3332 2805 5739 3407 7245 1802 1328 2484

3257

Face-to-face інтерв’ю 
(PAPI/CAPI) 3681 9831 10320 10710 17647 13758 11889 11811 4287 4961 7503

Кількісні дослідження 
онлайн (за винятком 
мобільного Інтернету)

- - 223 484 1670 2325 1903 1410 241 987 2148

Кількісні дослідження 
онлайн за допомогою 
мобільних телефонів 
та смартфонів

-
- - - - - - - 11

Інтернет трафік / 
вимірювання аудиторії

- - - - - - - - 1 2304 2824

Автоматизовані 
цифрові/електронні 
дослідження 
(наприклад, ритейл 
аудит, вимірювання 
ЗМІ, за винятком 
вимірювання онлайн 
трафіку та аудиторій 
(automatic digital/elec-automatic digital/elec- digital/elec-digital/elec-/elec-elec-
tronic)

- - - - - - - - 6684 9049 14325

Інші (social media 
listening, halltest)

328 7917 6433 9001 6379 11826 2544 168 3795 78 624

РАЗОМ 5958 20956 20308 23119 33661 31359 23579 15200 16710 19930 30683
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Таблиця 9
Структура кількісних методів маркетингових досліджень

Методи 
досліджень

Об’єм досліджень даним методом, % від усіх досліджень

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Опитування поштою - - - 0,4 5 0,08 0,13 0,02 2,2 0,27 -

Телефонні 
опитування (CATI) 
(включаючи дослі-
дження за допомогою 
мобільних телефонів)

18,1 11,7 12,8 10 12,9 6,72 26 5,2 7,9 10,45 9,21

Face-to-face інтерв’ю 
(PAPI/CAPI)

34,7 38,3 39,7 38,3 39,7 27,1 42,7 34,2 25,7 20,87 21,22

Кількісні дослідження 
онлайн (за винятком 
мобільного Інтернету)

- - 0,9 1,7 3,8 4,58 6,8 4,0 1,4 6,07

Оnline Інтернет 
опитування

4,16 9,87 7,98

Кількісні дослідження 
онлайн за допомогою 
мобільних телефонів 
та смартфонів

- - - - - - - - 0,1

Інтернет трафік 
/ вимірювання 
аудиторії

- - - - - - - - - 9,69

Автоматизовані 
цифрові/електронні 
дослідження 
(наприклад, ритейл 
аудит, вимірювання 
ЗМІ, за винятком 
вимірювання онлайн 
трафіку та аудиторій 
(automatic digital/
electronic)

- - - - - - - - 40,0 38,07 40,51

Інші (social media 
listening, halltest)

1,4 - 0,7 2,9 3,2 2,90 0,4 1,06 22,7 0,33 1,76

РАЗОМ 56,1 81,6 78,1 82,7 75,8 61,8 84,8 75,6 88,0 83,85 86,77

Джерело:  За даними членів УАМ: 13 компаній у 2006 р., 12 – у 2007 р., 14 – у 2008 р., 21 – у 2009 р., 
17 – у 2010 р., 17 – у 2011 р., 20 компаній у 2012 р., 19 – у 2013 р., 25 – у 2014 р., 16 – у 2015 р., 22 – у 
2016 р.
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Таблиця 11
Структура якісних методів маркетингових досліджень

Таблиця 10
Структура якісних методів маркетингових досліджень

Протягом 2017 року були проведені якісні дослідження методом етнографія, кейс - стаді (13 тис $, 
0.03% ринку), етнографія, кейс-стаді онлайн (0,9 тис $, 0,02%), таємні покупки 37 тис $, 0,1%), Спо-
стереження та супроводжувальні покупки Shop Along (0,9 тис $, 0,73).
Джерело: За даними членів УАМ: 13 компаній у 2006 р., 12 – у 2007 р., 14 – у 2008 р., 21 – у 2009 р., 
17 – у 2010 р., 17 – у 2011 р., 20 компаній у 2012 р., 19 – у 2013 р., 25 – у 2014 р., 15 компаній – у 2015 
р. 22 – у 2016 р., 23 – у 2017
* Дані про загальний оборот якісних досліджень надали 16 компаній, а про їх структуру – 15, тому дані 
про питому вагу окремих методів якісних досліджень є неповні. 
У 2016 році як інші були вказані social media listering, holltest, теємний покупець

Методи 
досліджень

Об’єм досліджень даним методом, $ тис.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016 2017

Групові дискусії 
/ Фокус групи 2108 2493 2703 1810 2835 2839,6 2480,4 3971 774 1344 2423

Глибинні 
інтерв’ю

816 1447 2104 857 2932 1910,4 1705,5 2983 585 1161 1281

Онлайн якісні 
дослідження

- 112 2 46 15 580,97 - 10,3 78 21 11

Інші (social 
media listen-
ing, halltest) 
таємний 
покупець)

154 - 192 814 1405 1470 1001 366 74 156 66

РАЗОМ 3078 4052 5001 3527 7188 6801 4 222 7331 1511 2684 3783

Методи 
досліджень

Об’єм досліджень даним методом, % від усіх досліджень

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Групові дискусії 
/ Фокус групи

19,9 9,7 10,4  6,5 6,4 5,60 8,9 11,5      3,2 5,66 6,85

Глибинні 
інтерв’ю

7,7 5,6 8,1 3,1 6,6 3,77 6,13 8,6 2,4 4,88 3,62

Онлайн якісні 
дослідження

- 0,4 - 0,2 0,03 1,15 - 0,02 0,3 0,09 0,03

Інші 1,4 - 0,7 2,9 3,2 2,90 0,4 1,06 0,3 0,66 0,18

РАЗОМ 29 15,8 19,2 12,6 16,2 13,41 15,2 21,2 6,2 11,29 10,68
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це  відображає реальний стан справ з вико-
ристанням цифрових досліджень. Як наслі-
док, дослідник все більше відчуває потребу 
в спеціальних знаннях щодо програмування 
або роботи в спеціальних програмах. Спосте-
рігається зростання використання опитувань 
за допомогою САТІ та проведення опитуван-
ня он-лайн.  Компанії також повідомляють 
про запуски власних онлайн платформ. Так, 
Людмила Логвінова, керівник компанії  ~ing]
DIVISION™ так коментує цю ситуацію: «Ми 
запустити свою онлайн платформу anketa.
in.ua, що має широкий функціонал, має мо-

більний додаток для інтерв’юерів, який пра-
цює і без доступу до Інтернет, має можли-
вість прив’язки до GPS координат, аудіо за-
пис анкети та багато іншого. Завдяки можли-
востям платформи збільшилась кількість до-
сліджень CAPI та CAWI. «Основною тенден-
цією 2018 року є діджіталізація методів збору 
інформації», – підкреслюють фахівці «Меди-
кал Дата Менеджмент» та  «Проксіма Рісерч» 
Лана Лур’є та  Молодько Ігор. «Ми прогнозу-
ємо ріст застосування он-лайн методики про-
ведення досліджень, зростання попиту на до-
слідження інтернет реклами та крос-медійні 

Таблиця12
Структура ринку маркетингових досліджень за типами 

досліджень у 2015 -2016 роках 

Типи досліджень 2015 рік  2016 2017

Тис. грн. % Тис грн % Тис грн %

Вимірювання ринку (Market Measurement) 207054 60,2 270604 85,2 328860 58,5

Моделювання ринку2 (Market Modeling) 514 1,5 4135 0,9 9097 1,61

Розробка нового товару/послуги (New Product/Service 
Development)

11954 3,5 13377 4,2 13359 2,37

Попереднє тестування реклами (Advertising Pre-Testing 
(Copy)

6972 2,0 1806 0,4 12014 2,13

Трекінг реклами/бренду (Advertising/Brand Tracking) 22366 6,5 17587 3,9 42032 7,47

Дослідження медіа-аудиторії (Media Audience/Research) 49860 14,5 65493 14,4 71581 12,73

Інші якісні дослідження (Other Qualitative Studies) 11085 3,2 17619 3,9 11740 2,08

Дослідження стейкхолдерів, включно з CRM (Stakeholder 
Measurement, incl. CRM)

1749 1,5 8537 1,9 6549 1,16

Інші омнібуси/ дослідження, в яких компанії розподіляють 
між собою витрати (Other Omnibus/Shared Cost Surveys)

3085 0,9 1825 0,4 2352 0,41

Дослідження використання/ставлення до товарів (Usage & 
Attitude Studies)

15124 4,4 23211 5,0 28130 5,0

Опитування громадської думки/ екзіт-поли (Opinion 
Research/Polling)

13057 3,8 24574 5,4 2596 4,61

Інші В2В дослідження (Other Business-to-Business Studies) 268 0,1 4592 1,0 10251 1,82

Інші 27 0,0 150 0,02

Разом 344200 100,0 453366 100 562083 100

Джерело:  За даними членів УАМ: 12 компаній у 2015 р., 15 – у 2016 р., 23 у 2017 році.
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Таблиця 13
Структура ринку маркетингових досліджень за типом дизайну

Таблиця 14
Питома вага досліджень за типом дизайну

Методи 
досліджень

Об’єм досліджень за даним типом дизайну, $ тис. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ad hoc 
дослідження

12704 19339 18242 15572 27776 11417 17816 16194 5003 6249 14373

Омнібусні 
дослідження

541 610 739 506 4026 522 1912 694 85 268 476

Панельні 
дослідження

3516 14418 11989 7708 4714 12804 23355 14313 11730 14691 11971

Інші постійні 
дослідження 

2277 3822 2961 1694 3925 2483 3720 1654 1346 2163 6122

Інші типи 
досліджень

619 817 714 691 3406 1776 215 2599 0 2 1510

РАЗОМ 19657 39006 34645 26171 43847 29002 48953 35455 18159 23376 34454

Джерело: за даними членів УАМ: 14 компаній у 2006 році, 11 компаній у 2007 році, 14 компаній у 2008 
році, 19 компаній у 2009 році, 15 компаній у 2010 році, 18 компаній у 2011 році, 20 компаній у 2012 р., 
19 - у 2013 р., 19 – у 2014 р., 15  – у 2015 р., 20- у 2016 р., 23- у 2017 році

Методи 
досліджень

Питома вага досліджень за даним типом дизайну, % 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ad hoc 
дослідження

64,6 49,6 52,7 59,5 62,5 39,37 40,0 45,6 27,6 26,7 41,71

Омнібусні 
дослідження

2,8 1,6 2,1 1,9 9,1 1,80 0,1 1,9 0,5 1,2 1,38

Панельні 
дослідження

17,9 37 34,6 29,5 10,6 44,15 47,7 40,4 64,6 62,8 34,74

Інші постійні 
дослідження 

11,6 9,8 8,5 6,5 8,8 8,56 7,7 4,7 7,3 9,3 17,77

Інші типи 
досліджень

3,1 2 2,1 2,6 7,7 6,12 4,5 7,4 0,0 0,0 4,3

РАЗОМ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100



М
АР

К
ЕТИ

Н
ГО

В
І Д

О
С

Л
ІД

Ж
ЕН

Н
Я

МАРКЕТИНГ в Україні 23№1  F  2018 

дослідження», - відмічає Світлана Потоць-
ка, генеральний директор компанії Міллвард 
Браун АРМІ-Маркетинг Україна. 

В той же час, проведення віч-на-віч 
інтерв’ю все ще має вагоме значення для га-
лузі та становить 21,22% всього обсягу дослі-
джень.

Серед якісних досліджень продовжують 
лідирувати фокус групи.  

Дані щодо розподілу обсягів на  виконан-
ня досліджень на замовлення і власні дослі-
дження надали за 2017 рік 22 компаній, що 
представляють 99% ринку, (за 2016 рік 20 ком-
паній із загальним оборотом 725,2 млн. грн. 
(83,91% ринку).). Власні дослідження прита-
манні всім крупним компаніям-лідерам рин-
ку (у різних пропорціях, від 1% (ACNielsen 
Ukraine) до 88% обсягів («Проксіма Рісерч 

та Медикал Дата Менеджмент») та частко-
во – середнім компаніям. Всього ж про наяв-
ність власних досліджень вказали 13 компа-
ній з 22, що подали відповідну інформацію. 
Найбільшу частку в обороті компаній власні 
дослідження займають у двох наступних опе-
раторів, обидва лідери ринку: «Проксіма Рі-
серч та Медикал Дата Менеджмент» (88,7%), 
ГФК ЮКРЕЙН (53%). 

Інформацію щодо проведення досліджень 
задоволеності споживачів за 2017 рік подали 
11 компаній (у 2016 рік подали 13 компаній). 
Дослідження задоволеності споживачів ста-
новили 44 млн грн (28,3 млн. грн у 2016 році). 
Процент коливався від 2% до 70%.  їхнього 
обороту.  

В той же час, компанії повідомляють, що 
більшість досліджень, що вони проводять, 

2016 2017

Тис грн Тис дол % Тис грн Тис дол %

На замовлення 501652 7292 68,8 501652 7292 68,8

Власні дослідження (постійні) 227597 8505 31,2 227597 8505 31,2

Разом 729250 15797 100 729250 15797 100

№ Категорія працівників
Кількість, чол.

2015 2016 2017

1 Задіяних на повний робочий день (не враховуючи інтерв’юерів) 416 807 522

2 Задіяних на неповний робочий день (не враховуючи інтерв’юерів) 270 647 331

3 Задіяних інтерв’юерів 7530 8984 7879

4 Задіяних консультантів-фрілансерів 24 104 142

5 Загальна кількість співробітників 8240 10542 4882

Таблиця 15
Власні дослідження та дослідження на замовлення, 2016 рік

Таблиця 16
Структура персоналу у компаній, 2015 рік:

Джерело:  за даними 20 компаній у 2016 році, 23- у 2017 році

Джерело:  за даними членів УАМ: 16 компаній у 2015 році, 19 – у 2016 році.
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тим чи іншим чином стосується досліджен-
ня задоволеності споживачів. Людмила Лог-
вінова підкреслює: «З 100% досліджень за 
останній рік, приблизно 30% складали дослі-
дження, метою яких було виявити рівень за-
доволеності споживачів. Та в більшість дослі-
джень ми включаємо блок питань, що стосу-
ється рівня задоволеності споживачів».

Зайнятість у сфері маркетин-
гових досліджень

Інформацію щодо структури персоналу за 
2017  рік показали  компанія (19 у 2016 році) із 
загальним оборотом 876 млн грн (88,3% рин-
ку). Загальна кількість зайнятих (враховую-
чи зайнятих на повний і неповний робочий 
день) становить приблизно 853 особи. Заді-
яних інтерв’юерів близько 8 тисяч осіб (при-
близно, оскільки частина компаній надава-
ли мінімальну і максимальну чисельність сво-
їх інтерв’юерів, зайнятих неповний робочий 
день залежно від кількості поточних замов-
лень).  Припускаючи, що вказані дані є корек-
тними для ринку в цілому, загальну кількість 
зайнятих у секторі маркетингових досліджень 
на замовлення можна оцінити як близько 9 ти-
сяч осіб  (12,3 тисяч осіб  у 2016 році). 

Прогноз
Прогноз власного розвитку на 2017 рік на-

дали також 20 компаній. Дослідників можна 
назвати стриманими оптимістами щодо роз-
витку власного ринку. «Перша трійка» майже 
одностайно прогнозують ріст у межах 10-15%, 
зрештою таким був їх прогноз і на 2017 рік, і 
саме такий стриманий оптимізм вони показу-
ють протягом кількох останніх років. «Пози-
тивними факторами для такого прогнозу, - го-
ворять експерти компанії ACNielsen Ukraine, 
- є те, що відбувається адаптування компа-
нії до ведення бізнесу в умовах економічної 
та інвестиційної кризи, які спонукають ком-
панію до пошуку внутрішніх джерел розвитку 
бізнесу, в тому числі інформаційних. Однак, 
міграція населення (особливого працездатної 
частини населення), інфляція в 13,7%, неста-
більна ситуація на валютному ринку є стри-
муючим фактором розвитку ринку маркетин-
гових досліджень». 

Найбільш оптимістично дивляться в май-
бутнє компанії, які проводять електоральні 
дослідження. Вони прогнозують зростання 
ринку до 80-50%, що, зрештою, цілком зро-
зуміло під кутом зору прийдешніх виборів. 
Середні та невеликі компанії також досить  
оптимістично дивляться в майбутнє, однак 
переважає думка, що ринок збільшиться в об-
сягах не більше ніж  30%.  Наше дослідження 
у 2018 році покаже хто прав!:)

ДОСЛІДНИЦЬКІ КОМПАНІЇ ПРО РИНОК МАРКЕТИНГОВИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ 2017 ТА ПРОЗНОЗИ НА МАЙБУТНЄ 

Положительный макропрогноз для 
Украины в целом, отобразится также и на 
отрасли исследований. Мы прогнозируем 
рост числа клиентов, однако, не ожидаем су-
щественного роста бюджетов у постоянных 
клиентов. Будущие выборы в 2019 году, так-

СВЕТЛАНА ВИНОСЛАВСКАЯ, 
коммерческий директор Kantar TNS

же поспособствуют увеличению количества 
социально-политический исследований во 
второй половине 2018 года. Однако, мы не 
надеемся, что будет легче – конкуренция 
остается очень жесткой.  
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Ринок розвивається. Це відчутно по на-
вантаженню на сітку інтерв’юєрів та зростан-
ня попиту на їх працю.

Негативним моментом, що перешкоджає 
підняти рівень досліджень в Україні – є не-
професійність інтерв’юєрської мережі. Тобто, 
співробітники, що задіяні як інтерв’юери, не 
відчувають себе професійними співробітни-
ками, від чого якість роботи постійно страж-
дає. Про це замовчують усі компанії, однак 
ця проблема постійно присутня в діяльності 
всіх, без винятку, дослідників. 

Рішення цієї проблеми лежить в площи-
ні стратегічної згоди дослідницьких компа-
ній на те, що мережа інтерв’юєрів має стати 
професійною, в кошторис досліджень мають 
бути включені податки на працевлаштування 
не тільки супервайзерів (регістрація СПД), а 

Тенденції минулого року будуть продовжу-
ватися. Ринок зростатиме за рахунок моніто-
рингових типів досліджень, перевага надава-
тиметься інноваційним дослідженням, запит 
звучатиме: «швидше, більше, дешевше!» 

Дослідження якості сервісу як моніторинг 
персоналу стануть MUST для стейкхолдерів, 
й будуть доповнені дослідженнями по муль-
тиканальних комунікаціях.

Будучи оптимістами, надіємось, что в 
Україні протягом 2018 року стабілізується 
економічна ситуація, хоч частково, але спа-
де політична напруга, нормалізується ситу-

СВІТЛАНА ІЛЬЇНА, 
директор  Компанія КВІКСТАРТ

НАДІЯ СИДОРЕНКО, 
директор компанії RBS

ОЛЕГ СИНАЮК,
генеральний директор New Imidz Group

оформлення в штат регіональних компаній та 
співпрацю з цими компаніями. 

Інтерв’юєри мають проходити навчання 
та сертифікацію, яка буде запорукою профе-
сійної діяльності цих співробітників та їх від-
повідальність перед роботодавцем. 

Щодо тенденцій ринку 2018 року. Дослі-
дження переходять з паперових носіїв на 
електронні. Компанії, які будуть  в змозі до-
зволити собі цей перехід, залишаться на рин-
ку фаворитами. Інші перейдуть у площину 
консультаційних центрів та проводитимуть, 
лише якісні дослідження. 

Також, слід зазначити, що у дослідниць-
кому ринку зростає роль on-line досліджень. 
Незважаючи на недосконалість існуючих па-
нелей, замовники, з огляду на низьку вартість 
таких досліджень, все більше переводять свої 
замовлення саме у цю площину.   

Намічається пожвавлення банківського 
сектору, знову проводитимуть тендери, та за-
лучатимуть нових партнерів з новими ідеями, 
політика стримання цін в період жорстких 
економічних умов вичерпала себе, і партне-
ри намагатимуться створити нові умови один 
для одного.

ація на Сході країни, виросте дохідна части-
на як споживачів, так і виробників, а разом з 
цим ринок маркетингових досліджень вийде 
на докризові часи.
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У 2018 р. обсяги ринку маркетингових 
досліджень дещо зростуть. По-перше, очі-
кується збільшення кількості соціально-
політичних досліджень. По-друге, зрос-
те частка маркетингових досліджень. Це 
пов’язано як з деяким економічним поліп-
шенням, так і з поступовим формуванням до-
слідницької культури. Наразі спостерігаєть-
ся збільшення попиту на дослідження з боку 
молодих компаній, стартаперів, які плану-
ють вихід на ринок і вважають за потрібне ви-
користовувати сучасні інструменти бізнес-
планування. А також з боку компаній, які ді-
ють на ринку вже тривалий час, проте  під 
впливом конкурентного тиску та швидкості 
зміни споживчих настроїв відчувають потре-
бу у прийнятті зважених бізнес-рішень.  Як 
наслідок, зростає кількість замовлень щодо 

ЗОЯ ХАРИТОНОВА, 
директор компанії Yasno Research & Consulting Group (Харків)

визначення частки ринку, вимірювання рівня 
лояльності, визначення ЦА, тестування про-
дукту та його атрибутів тощо. 

Щодо замовлень з боку іноземних компа-
ній, залишається стабільним попит на дослі-
дження у сфері медицини та фармацевтики, 
ветеринарії, сегменту IT. 

Також слід зазначити, що очікується 
зростання попиту на прості у використан-
ні онлайн-інструменти, які дозволяють ком-
паніям власними силами зібрати інформа-
цію, таку як вимірювання рівня задоволенос-
ті клієнтів, NPS, тестування продуктів тощо. 
Доступність цих інструментів певним чиним 
змінять ринок у сегменті малого бізнесу, що 
стане викликом для маркетингових компа-
ній, які будуть змушені пропонувати нові діє-
ві інструменти збору та аналізу інформації, як 
в методичному, так і в методологічному плані.

Аннотация 
Исследование рынка маркетинговых исследований выполняется Украинской Ассоциацией 

Маркетинга с целью предоставления операторам рынка информации о тенденциях на рынке 
и реального положения дел. Это исследование опирается на данные, которые исследователь-
ские компании предоставляют для анализа, и экспертные мнения. Результаты исследования 
представляются на заседании Клуба директоров исследовательских агентств и конференции 
«Маркетинг в Украине».

Annotation
Market research industrial market research in Ukraine is carried out by the Ukrainian Marketing 

Association in order to provide market operators with information on trends in the market and the 
real state of affairs. This research is based on the data that research companies provide for analysis 
and expert judgment. The results of the study are presented at the meeting of the Club of Directors of 
Research Agencies and the conference "Marketing in Ukraine". 

Ключевые слова: маркетинговые исследования, рынок маркетинговых исследований

Keywords: Market research, market research in Ukraine
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Уважаемые коллеги!

Рады сообщить Вам о начале реализации проекта по созданию Технического 

комитета (ТК) "Дослідження ринку, громадської думки та соціальні дослідження".

Данный ТК является "зеркальным" ТК Международной организации стандар-

тизации (ISO/TC 225 "Market, opinion and social research")

Данный ТК создается Украинской Ассоциацией Маркетинга ("УАМ") при 

УкрНДНЦ с целью разработки и внедрения стандартов отрасли.

ТК передбачає закріплення наступних кодів стандартизації:

1) 01.040.03 Послуги. Організування підприємств, керування та якість. Адміні-

стрування. Транспорт. Соціологія (Словники термінів). 

2) 03.020 Соціологія. Демографія;

3) 03.120.99 Інші стандарти стосовно якості;

4) 03.080.20 Послуги підприємствам (в частині послуг у сфері маркетингу, соці-

альних досліджень та реклами);

5) 03.100.20  Торгівля. Комерційна діяльність. Організування торгівлі (в частині 

послуг у сфері маркетингу, соціальних досліджень та реклами).

Целью данного письма является легитимизация создаваемого ТК и намерение за-

пустить его деятельность в кратчайшие сроки.

Постоянными Членами ТК "Дослідження ринку, громадської думки та соціаль-

ні дослідження" являются (по предварительному согласованию):

1. Лилик Ірина Вікторівна (ГО «УАМ»)

2. Федоришин Олександр Борисович (ІП «ГФК Юкрейн»)

3. Максименко Ольга Леонідівна (ТОВ «Сертифікаційний центр «СТАНДАРТ»)

4. Чурилов Микола Миколайович (ТОВ «ТНС Україна»)

5. Паніотто Володимир Ілліч («ТОВ «КМІС»)

6. Чiглінцев Станіслав Петрович (ТОВ «МАСМІ Україна»)

7. Синаюк Олег Юрійович (ТОВ «Нью Імідж Груп)

8. Ільїна Світлана (ТОВ «Квікстарт»)

9. Гладунов Олександр Варфоломійович (РОО ГО «УАМ»)

10. Соколов Олександр Сергійович (ТОВ «Про-Консалтинг»)
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(Данный список является предварительным и имеет право быть расширенным или 

суженным в зависимости от пожеланий участников рынка “маркетинговых ис-

следования, социальных исследований и исследований в сфере изучения обще-

ственного мнения”.)

Приглашаем членов Украинской Ассоциации Маркетинга принять участие в рабо-

те данного ТК.

Участие в работе ТК предполагает обязательное присутствие на регулярных заседа-

ниях ТК (ориентировочно – 1 раз в три месяца), участие в регулярных совещани-

ях ТК (Skype Conference Calls, ориентировочно – 1-2 раз в три месяца), участие в 

оценке разрабатываемых документов (E-mail переписка, ориентировочно 3-4 раза 

в три месяца).

Кроме того, участие в работе ТК предполагает личное присутствие (участие) каж-

дого из Постоянных Членов ТК, но допускает и присутствие (участие) доверенно-

го представителя Постоянного Члена ТК (с правом голосования).

 (В случае участия доверенных лиц, необходим документ, подтверждающий 

право доверенного лица на голосование по обсуждающимся вопросам: приказ 

или доверенность от Компании или от Постоянного Члена, заверенные подпи-

сью Постоянного Члена и печатью соответствующей Компании.)

Ждём ваших предложений (согласий, отказов, дополнений) по составу 

Постоянных Членов ТК.

Ответы и предложения принимаются до 15 Мая 2018 года.

Отсутствие ответа будет интерпретироваться как:

1. Согласие на формирование ТК

2. Отказ от участия в работе ТК

Коллеги, просим Вас быть активными в своих ответах и предложениях!

(Данное письмо разослано компаниям, членам Украинской Ассоциации Мар-

кетинга, и являющимся основными участниками рынка “маркетинговых исследо-

вания, социальных исследований и исследований в сфере изучения общественно-

го мнения”, суммарный оборот которых на этом рынке составляет не менее 90%).

С уважением

Инициативная группа
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ОСОБЛИВОСТІ НЕЙРОМАРКЕТИНГУ ТА 
АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ АЙТРЕКІНГУ 
ПРИ ТЕСТУВАННІ ВЕБ-СТОРІНОК

Анотація. Необхідність маркетингових досліджень обумовлена потребою зниження ризику 
прийняття неправильного рішення за рахунок кращого знання і розуміння стану і динаміки 
факторів навколишнього середовища. В даний час все більше компаній використовують 
новий напрямок маркетингових досліджень, який об'єднує в собі маркетинг, нейрофізіологію і 
когнітивну психологію. Стаття описує основні поняття, які лягли в основу нейромаркетингових 
досліджень. У роботі виділено і охарактеризовано основні етапи такого дослідження. Стаття 
торкається питань, пов'язаних зі спеціальними нейромаркетинговими інструментами, які 
маркетологи використовують для отримання актуальних результатів в ході досліджень. 
Також, виявлено основні причини використання таких інструментів і визначені параметри, які 
дослідники аналізують при формуванні висновків і рекомендацій. У статті подані результати 
дослідження з приводу використання технології айтрекінгу при тестуванні веб-сторінок. 
Визначено, що айтрекінг доповнює традиційні методи дослідження, дає нове розуміння проблеми 
і наочно підтверджує сформовані гіпотези. Авторами обґрунтовано актуальність використання 
технології компаніями, що займаються розробкою та тестуванням веб-сайтів, за допомогою 
зіставлення показників, які отримуються у процесі нейромаркетингового дослідження та 
критеріїв ефективності маркетингових Інтернет-комунікацій.

Ключові слова: маркетингове дослідження, нейромаркетинг, інструменти нейромаркетингу, 
етапи проведення нейромаркетингового дослідження, айтрекінг, айтрекер.

ОЛЕКСАНДР ЗОЗУЛЬОВ,
 к.е.н., проф., професор кафедри 
промислового маркетингу КПІ ім. 
Ігоря Сікорського

ОЛЕКСАНДРА МОСКАЛЕНКО, 
КПІ ім. Ігоря Сікорського
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Вступ
Дослідження в області людської нейроп-

сихології є надзвичайно важливими для про-
гнозування поведінки споживачів, що є ви-
рішальним фактором саме у маркетинго-
вій діяльності. Можливість вивчення, дослі-
дження та аналізу споживчої поведінки да-
ють великі можливості для ефективної робо-
ти спеціалістів по маркетингу. Тому, поєднан-
ня психологічних наук, нейро-наук і марке-
тингу може дати плідні результати. Таке поєд-
нання втілилося у нейромаркетинг. Такий на-
прямок, як нейромаркетинг почали розгля-
дати на початку ХХ століття такі науковці, як 
Дж. Залтмен, У. Скот та В. Вундт. На сьогод-
нішній день сутність наукових та практичних 
засад розглядаються такими науковцями, як 
О.Д. Бойко, А.А. Копейко, Е.Ю. Кан та інші. 
Варто зазначити, що значна кількість матері-
алів публіцистичного характеру на цю тему 
існує в мережі інтернет, проте існують сумні-
ви з приводу достовірності такої інформації, 
а також відчувається нестача фундаменталь-
них праць. Не дивлячись на те, що поняття 
«нейромаркетинг» з’явилося нещодавно, на 
його основі було проведено вже багато дослі-
джень, результати яких дозволяють отрима-
ти об’єктивну інформацію та вирішувати на 
основі неї маркетингові управлінські пробле-
ми. Під час дослідження інструментів нейро-
маркетингу варто звернути увагу на айтре-
кінг, ця технологія дозволяє відстежувати рух 
погляду респондента. Результати викорис-
тання такого інструменту нейромаркетин-
гу, як айтрекер, затребуване у різних сферах, 
а особливо при тестуванні веб-сторінок. Ін-
струмент застосовується для розробки якіс-
них користувальницьких інтерфейсів, підви-
щення зручності і простоти користування ре-
сурсом, підвищення конверсії, вивчення ко-
ристувацького досвіду. Тому, на нашу думку, 

в епоху цифрового маркетингу, нейромарке-
тингові дослідження з використанням айтреке-
ра потребують більш глибокого дослідження. 

Постановка задачі

Метою даної статті є визначення осо-
бливостей використання інструменту не-
йромаркетингу – айтрекеру, необхідно об-
ґрунтувати його доцільність при тестуван-
ні веб-сторінок, визначити його основні по-
казники і продемонструвати їх зв’язок з кри-
теріями оцінки ефективності маркетингових 
Інтернет-комунікацій. 

Методологія

Інформаційною базою даної роботи ста-
ли теоретичні напрацювання вчених, що до-
сліджували нейромаркетинг, тематичні сай-
ти, результати проведених нейромаркетин-
гових досліджень, які були представлені 
компаніями-замовниками, матеріали зару-
біжних конференцій. При проведенні дослі-
дження використовувалися такі загальнонау-
кові методи: аналіз та синтез, системний ана-
ліз, узагальнення. Теоретичним підґрунтям 
роботи стала теорія маркетингу, когнітивної 
психології та нейробіології.

Результати дослідження

Концепція нейромаркетингу з’явилась в 
1990-ті роки в Гарвардському університеті, 
в результаті поєднання науки про людський 
мозок та економіку. В основі даної концепції 
лежать дослідження психологів, відповідно 
до яких біля 90 процентів всієї пізнавальної 
діяльності і всього мислення, включи емоції, 
відбувається у підсвідомості [5]. Тому, осно-
вне завдання, яке ставлять собі психологи від 
маркетингу – це вивчення підсвідомості спо-
живачів.
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Таким чином, можна зазначити, що не-
йромаркетинг - це новітній комплекс нейро-
прийомів, нейрометодів та нейротехнологій, 
який допомагає встановлювати комунікацій-
ний зв'язок між компанією та споживчою ау-
диторією на рівні підсвідомості та активізува-
ти купівлю товарів та послуг.

Вудвуд В.В. та Білоус А.Я. виділяють три 
основні підходи впливу нейромаркетингу на 
підсвідомість споживачів:

 � аромамаркетинг - вплив за допомогою 
аромату; 

 � мерчандайзинг - вплив за допомогою ко-
льору, зображень, розміщення;

 � аудіомаркетинг - вплив за допомогою зву-
ку. 
Застосування всіх трьох елементів вва-

жається потужним механізмом, який здатен 
буде вдвічі активізувати купівельну спромож-
ність споживачів.

Згідно наукових праць Вудвуда В.В., осно-
вні засади нейромаркетингу ґрунтуються на 
наступних засадах:

 � людина ірраціональна істота; 
 � людина не завжди говорить правду і це не 

означає, що людина обманює, просто вона 
не завжди може правильно висловлювати 
свої думки; 

 � людина не завжди може точно пояснити 
чому вона знає ті чи інші речі (прихова-
на пам'ять - неусвідомлений минулий до-
свід);

 � підсвідомість має могутню силу, її можна 
вивчати за допомогою цифр; 

 � автоматичний розум (більшість реакцій 
людини автоматичні) [1]. 
На сьогодні доведено, що підсвідомість 

людини є первинною і здійснює вплив на сві-
домість. А завдяки технологіям, які дозволя-
ють встановити, як проходить обробка збуд-
ника в мозку, можна досягти максимально 
точного уявлення про нейрологічні процеси і 

пов’язані з ними когнітивні і емоційні мож-
ливості. 

Оскільки ринок стає конкурентним, мар-
кетологам потрібна краща інформація про 
споживчі потреби, бажання, реакцію на по-
ведінку, використання медіа тощо. У резуль-
таті, спеціалісти прагнуть використовувати 
високотехнологічні розробки в своїй діяль-
ності. Технічні компанії втілюють нові техно-
логії в битві за частку ринку. Одним з цих су-
часних методів є нейромаркетинг. Це невро-
логічне дослідження психічного стану та ре-
акцій людини під час отримання маркетинго-
вих повідомлень. Загальна мета цього дослі-
дження - зрозуміти світ нейромаркетингу як 
нову сферу маркетингу для кращого розумін-
ня споживача.  

Основні положення нейромаркетингу за-
сновуються на тому, що необхідно переди-
витися погляди на маркетингове досліджен-
ня та сфокусуватися на вивченні людського 
сприйняття, досліджувати свідоме та несвідо-
ме в людині.

Якщо говорити про нейромаркетинг, як 
про один з напрямів маркетингового дослі-
дження, то головним об’єктом при його про-
веденні є мозкова діяльність респонден-
та, його емоційна залученість, увага, погляд, 
пульс, провідність шкіри, дихання.

Основна проблема визнання досліджень 
нейромаркетингу як методу дослідження по-
лягає у неможливості винести практичні ви-
сновки з дослідження ( реалістичне розумін-
ня ).

Для повного розуміння процесу проведен-
ня маркетинговою компанією  нейромарке-
тингового дослідження, розглянемо послі-
довність його проведення:

1. Замовник формулює завдання. Це 
може бути, наприклад, просування 
бренду або створення рекламного ро-
лику. 
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2. Формування метаметодики маркетин-
говою дослідження: методики дослі-
дження явища або процесу, методики 
збору даних та методики аналізу та ін-
терпретації даних.  

3. Затвердження методики проведення 
маркетингового дослідження у замов-
ника та укладання договору.

4. Відбір респондентів. Для цього зару-
біжні нейромаркетиногові компанії да-
ють рекрутинговим агентствам опис ці-
льової аудиторії і вони здійснюють від-
бір респондентів для дослідження.

5. Респондентів запрошують в лаборато-
рію для дослідження.

6. З використанням спеціального облад-
нання реєструють нейрофізіологічні 
параметри респондента. 

7. Інтерпретація отриманих даних.
8. Формування звіту з рекомендаціями. 
Як ми бачимо, етапи проведення нейро-

маркетингового дослідження відрізняються 
від традиційних досліджень. Різниця полягає 
в тому, що у нейромаркетингових досліджен-
нях витрачається менше часу на підготовку до 
збору даних та використовується нейромарке-
тингове обладнання. Таку ситуацію можна по-
яснити тим, що традиційне маркетингове до-
слідження на сьогоднішній день має більш 
широкий арсенал методів проведення дослі-
дження. А в нейромаркетинговому досліджен-
ні, наявність того чи іншого обладнання для 
нього визначає хід дослідження.

Варто описати інструменти, які викорис-
товуються під час дослідження:

 � Айтрекер  реєструє рухи очей і відстежує 
координати погляду. Їх використовують 
для дослідження уваги та інтересу респон-
дентів. Ідеально підходить для вимірю-
вання ефективності веб-сайтів, реклам-
них роликів, кіно, відеоігор, рекламних 
матеріалів, дизайну логотипів, дизайну 

продукту, розміщення продукту на поли-
ці тощо.  Завдяки спостереженню за очи-
ма маркетологи зможуть перехопити ре-
акцію людини, перш ніж вона зможе від-
фільтрувати її та представити її вам спо-
творено або суб'єктивно. Цей інструмент 
дає можливість знати з високою ступенем 
визначеності, що бачать люди, і чого вони 
не бачать.

 � Камера високого дозволу допомагає ана-
лізувати мікроміміку для визначення емо-
цій (подив, страх, роздратування, радос-
ті й інших емоцій). Веб-камера робить 6 
кадрів в секунду, що дозволяє зафіксува-
ти найменшу зміну емоцій учасника, який 
сидить перед комп'ютером.

 � Поліграф («детектор брехні») застосову-
ється для реєстрації дихання, показників 
серцево-судинної активності, електрич-
ного опору шкіри. Поліграф використо-
вують для оцінки емоційної залученості та 
переживань.

 � Електроенцефалограф реєструє біоелек-
тричну активність мозку. Він дозволяє ви-
явити широкий діапазон мозкових хвиль 
при проведенні тестів з досить високим 
рівнем точності. Ідеально підходить для 
вимірювання ефективності веб-сайтів, ре-
кламних роликів, фільмів, відеоігор, ре-
кламних матеріалів, дизайну продукту 
тощо. 

 � Функціонально магнітно-резонансна то-
мографія допомагає стежити, які час-
тини мозку активні, через процес збіль-
шення кровотоку у них. Функціональна 
магнітно-резонансна томографія дозво-
ляє відстежувати характер активності гли-
боких структур головного мозку (а не тіль-
ки кори головного мозку), які відповіда-
ють за емоційні прояви. Це дозволяє мар-
кетологам отримати доступ до найглибшої 
частини мозку і дозволяє їм дізнатись, як 
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люди дійсно реагують на певну тему [7].
Але, проведення комплексного нейромар-

кетингового дослідження передбачає гли-
бинний аналіз даних. Тому, необхідно вияви-
ти показники, які будуть уніфікованими для 
інструментів нейромаркетингу і будуть по-
вністю давати відповідь на ціль дослідження. 
Виокремимо показники оцінки результатів 
нейромаркетингового дослідження:

1. показники уваги (реакція, пов'язана 
з виборчим сприйняттям елементів 
об'єкта, спрямована на сканування ін-
формації і фокусування на значущих 
деталях);

2. інтересу (пізнавальна потреба озна-
йомлення з тим, що відбувається, без-
посередня зацікавленість візуальною 
інформацією);

3. запам'ятовування (ймовірність 
запам'ятовування стимулу);

4. емоційного залучення (короткочас-
на та довгострокова активність, що ви-
ражає емоційну реакцію у відповідь на 
пред'явлення стимулу). 

Під час дослідження було прийнято рі-
шення детально проаналізувати можливос-
ті та особливості використання такої техно-
логії нейромаркетингу, як  айтрекінг. Метод 
оснований на записі руху зіниці ока. Айтре-
кер реєструє  фіксацію зору (визначає коор-
динати затримки зору в певній точці, трива-
лість такої фіксації), переміщення погляду та 
його характер, траєкторію зміни погляду рес-
пондента.

Технологія айтрекінгу користується попи-
том серед компаній та підприємств, які про-
водять тестування веб-сторінок. Одним з 
основних показників Інтернет-комунікацій 
– є ROI (return on investment), на який впли-
ває дохід від реклами, кількість продажів та 
витрати на рекламу та сайт. Розробники веб-

сайтів прагнуть підвищити цей показник і ви-
трачають великі кошти на розробку дизайну 
сайту, роблять гарні фотографії товарів, ство-
рюють дійсно унікальні торгові пропозиції, 
але продажі не ростуть. Спеціалісти почина-
ють шукати проблему і проводять аналіз за 
допомогою систем веб-аналітики (Яндекс.
Метрика, Google Analytics тощо) і з'ясовують, 
що користувачі проводять деякий час на го-
ловній сторінці та йдуть. І тоді, актуалізуєть-
ся потреба в такій технології, як айтрекінг. 
Так, як причина відсутності продажів баналь-
на - користувачі не бачать вигідних пропози-
цій, не помічають їх. Щоб довести це, потріб-
но простежити за користувачем, а точніше за 
його поглядом. Саме для цього і створена тех-
нологія айтрекінгу. Вона дозволяє відстежи-
ти, на яких елементах сайту користувач фік-
сує погляд, а які просто не помічає [6].

Для цього використовується нове надчут-
ливе обладнання: пристрої, оснащені каме-
рами та інфрачервоними датчиками для реє-
страції погляду людини на об'єкті. Як резуль-
тат замовник дослідження отримує звіт, що 
складається з двох частин: графічної та ана-
літичної.

Графічна частина звіту складається з трьох 
макетів:
1. Sight pass – карта траєкторії руху очей і то-

чок фіксації погляду респондента. Тра-
єкторії перегляду дозволяють дослідни-
ку побачити в якій послідовності респон-
дент звертає увагу на елементи,  що його 
цікавлять, а також побачити точки фікса-
ції (місця, які учасники переглядають від 
100 до 500 мс) та саккади (стрибкоподібні 
рухи погляду) – місця, де респондент мо-
нотонно переглядає. Траєкторії на карті 
позначаються лініями, а точки фіксації – 
кружечками, чим вони більші, тим більше 
часу витрачав респондент на фокусування.
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2. Heat maps - теплові карти уваги, що відо-
бражають ступінь концентрації уваги на 
тій чи іншій частині сайту. На карті точ-
ки фіксації кожного респондента накла-
даються і утворюють певні зони, де більш 
червоні кольори демонструють більший 
ступінь фіксації, жовтий – середній, зе-
лений – низький, а відсутність теплової 
зони – відсутність фіксацій погляду рес-
пондента.

3. Areas of interest (AOI) - зони інтересу з про-
центним значенням частки фіксацій на 
конкретній області веб-сторінки і серед-
ньою тривалістю на кожній окремій об-
ласті. Так, замовник може наглядно поба-
чити, що, якщо його заклик до дії або саме 
повідомлення знаходиться у зоні інтересу 
лише 10 відсотків відвідувачів сайту, то пе-
реміщення об’єкту у більш цікаву зону для 
відвідувачів, може збільшити ймовірність 
реакції на об’єкт [4].
 Аналітична частина пропонує розгорну-

тий аналіз поведінки користувача на сайті, а 
також експертні рекомендації про те, що не-
обхідно змінити на сайті для поліпшення ко-
ристувацького досвіду, підвищення конвер-
сії. Слід зазначити, що для якісної інтерпре-
тації результатів айтрекінг досліджень не-
обхідний спеціаліст, що має високий рівень 
кваліфікації в області не тільки маркетингу та 
ІТ-технологій, а й психофізики зорових про-
цесів, крім того, пропонується використо-
вувати спеціальні програми для обробки да-
них, наприклад, IBM Watson Analytics та Tobii 
Technology, що дозволить легко знаходити 
зв'язок між  різними змінними.

Айтрекінг видає наступні показники: 
 � час до першої фіксації (time to first fixation) 

- час в секундах від того моменту, коли 
стимул був показаний до моменту, коли 
він потрапить у зону інтересів респонден-
та;

 � кількість фіксацій не в рамках зони, яка 

досліджується (fixations before) - кількість 
фіксацій до того, як респондент опинить-
ся у рамках AOI;

 � тривалість фіксації (fixation length) - три-
валість фіксації в секундах в межах AOI;

 � кількість фіксацій (fixation count) - кіль-
кість фіксацій за весь період перегляду чи 
за одну секунду в рамках AOI;

 � тривалість спостереження (observation 
length) - загальний час в секундах, коли 
респондент  перебував у зоні інтересів, по-
чинаючи з фіксацієї всередині зони і за-
кінчуючи фіксацією за її межами;

 � кількість спостережень (observation count) 
- кількість відвідувань однакових AOI;

 � відсоток респондентів, що фіксували свій 
погляд принаймні один раз на об’єкті до-
слідження і він входив у їх зону інтересів 
(participant %);

 � швидкість переміщення погляду (path 
velocity) - тривалість всіх відрізків між по-
слідовними фіксаціями, що розділена на 
загальний час в секундах [3]. Показник ви-
мірюється в пікселях в секунду. Слід заува-
жити, що значення швидкості, звичайно, 
пов'язано з розміром монітора, відстанню 
між ним і очима, частотою айтрекера та ін.
Для наочності, зобразимо деякі аналітичні 

показники на рис. 1.
Варто зазначити, що показники при тесту-

ванні веб-сайтів за допомогою айтрекінгу не-
обхідно розглядати у взаємозв’язку та зістав-
лені з критеріями оцінки інтернет комуніка-
цій. Науковці виділяють три критерії за яки-
ми має відбуватися оцінювання ефективності 
комунікацій: target (цільова аудиторія), speed 
(швидкість), cost (вартість) [2]. 

В рамках критерію «Вартість» розгляда-
ються показники Key Performance Indicators 
(КРІ). У таблиці 1.1. спробуємо зіставити по-
казники айтрекінгу з показниками, які під-
лягають виміру у процесі визначення KPI 
Інтернет-комунікацій.
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Показники ефективності 
Інтернет-комунікацій

Показники айтрекінгу Пояснення

Кількість замовлень за ви-
браний період

 � кількість фіксацій
 � тривалість фіксацій
 � тривалість спостере-

ження
 � кількість спостережень
 � відсоток респондентів, 

що фіксували погляд

Отримані результати піс-
ля айтрекінгу можуть слу-
гувати прогнозом для ви-
значення потенційного 
обсягу замовлень

Кількість повторних за-
мовлень

 � кількість спостережень
Дозволить оцінити на-
скільки сайт цікавий для 
цільової аудиторії

Кількість активних дій та 
кліків

 � тривалість фіксації
 � тривалість спостере-

ження
 � швидкість перегляду
 � відсоток респондентів

Отримані показники не 
можуть оцінити «кіль-
кість», але можуть проде-
монструвати зони, на які 
з достатньою ймовірніс-
тю були б здійсненні пе-
реходи

Час перебування на сайті

 � кількість фіксацій не в 
рамках зони, яка дослі-
джується

 � час до першої фіксації
 � швидкість перегляду
 � швидкість перегляду

Отримані показники здат-
ні доповнити комплек-
сний показник відмов і ви-
явити зони, які потребу-
ють покращення

Таблиця 1.1.
Зіставлення показників ефективності Інтернет-комунікацій та показників 

айтрекінгу (побудовано авторами на основі [2])

Рис. 1. Схематичне зображення аналітичних показників: (а) - кількість 
фіксацій; (б) - тривалість спостереження; (в) - кількість спостережень.

Побудовано авторами на основі [3].
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Показники ефективності Інтернет-
комунікацій, що зазначені у таблиці – це не 
повний перелік змінних, яких торкаються ре-
комендації та висновки айтрекінгу. За допо-
могою комплексного звіту дослідження мож-
на корегувати не тільки показник глибини 
перегляду, а і конверсії, що є одним з найваж-
ливіших показників Інтернет-комунікацій.

Критерій оцінки ефективності маркетин-
гових Інтернет-комунікацій: «Цільова ауди-
торія» може бути досліджений при проведені 
дослідження айтрекером. Так, існує можли-
вість вибору респондентів за раніше сформо-
ваними гіпотезами і перевірка їх залученості 
у процесі дослідження. Айтрекінг допомагає 
відстежувати і оцінювати якість таргетування 
і цільової аудиторії. 

Що стосується критерію «Швидкість», то 
цей критерій зазнає глибокої оцінки за до-
помогою методу айтрекінгу, так як він зда-
тен не тільки виміряти час і відповідно швид-
кість переміщення погляду по структурі сай-
ту, а й виявити його «слабкі місця», реоргані-
зація яких допоможе підвищити показники 
критерія.

Висновки
У процесі дослідження було комплек-

сно розглянуто поняття нейромаркетингу та 
його інструментів дослідження. Технологія, 
що передбачає застосування одного з інстру-
ментів нейромаркетингу – айтрекінг, була де-
тально проаналізована. У ході аналізу визна-
чено, що результати дослідження за допомо-
гою айтрекера містять як показники, так і ві-
зуальні карти, що допомагає більш чітко від-
повісти на питання дослідження та сформу-
вати рекомендації. Важливою частиною до-
слідження стало зіставлення отриманих ана-
літичних показників айтрекінгу з критері-
ями оцінки ефективності маркетингових 

Інтернет-комунікацій, що доводить актуаль-
ність використання айтрекінгу при тестуван-
ні веб-сторінок. Подальше дослідження не-
йромаркетингу та глибинний аналіз його ін-
струментів стануть темами наступних дослі-
джень. 
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Сучасна веб-мережа почалася з одно-
го веб-сайту майже 30 років тому.  Якщо ви 
хочете поділитися певною інформацією або 
пропонувати товари та послуги саме створен-
ня веб-сайту, незалежно від його типу, є й досі 
вірною ідеєю.  Наявність веб-сайту робить ін-
формацію доступною, оскільки людям не по-
трібно вживати додаткових заходів, напри-
клад, підписуватися на певну соціальну ме-
режу або завантажувати ще один мобільний 
додаток.  Ось чому, хоча до цього часу наші 
технології та гаджети різко розвинулися, веб-
сайти є основою сучасного Інтернету.

Звернімо увагу на деякі цифри та факти 
про поточний стан сегменту веб-сайтів.

Вже існує більше 1 мільярда веб-сайтів.  

Ніхто не може визначити цілком достовір-
ну кількість: деякі джерела говорять, що це 
близько 1,3 млрд, інші стверджують, що їх ще 
більше - ця цифра завжди буде коливатись 
через різні методи підрахунків та той факт, 
що кожен другий сайт може бути "народже-
ний" або зникає.  Але ми напевно знаємо, що 
триває тенденція до зростання. 

Кількість веб-сайтів зростає 
швидше, ніж кількість корис-
тувачів Інтернету

Хоча лише близько половини населен-
ня світу мають доступ до Інтернету, і існу-
ють такі швидко зростаючі ринки, як Азія та 
Африка, це факт - до кінця 2000-х років було 

ФАКТИ ПРО ВЕБ-САЙТИ В 2018 РОЦІ 
(і чому токенізація*  є гарною ідеєю 
для цієї галузі)
За матеріалами сайту https://hackernoon.com/facts-about-websites-in-2018-

and-why-tokenization-is-a-good-idea-for-this-industry-4009dd85dfde

* Токенізація — технологія, яка дозволяє убезпечити електронні платежі за допомогою системи шифрування даних
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близько 9 унікальних  відвідувачів за 1 уні-
кальний веб-сайт;  зараз співвідношення ста-
новить приблизно 4: 1.

Що може бути дивним для фахівців ІТ-
індустрії, які звикли до того, що облікові за-
писи LinkedIn / Facebook / Angellist є гарною 
альтернативою для персонального веб-сайту 
та навіть для блогу, так це те, що сьогодні веб 
більше не стосується особистих веб-сайтів та 
автономних блогів.

Підприємці, які створюють робочі міс-
ця офф-лайн (поза офісами), створюють й 
більшість нових власників веб-сайтів. На-
приклад, протягом останніх 7-10 років кіль-
кість малих підприємств із веб-сайтами зрос-
ла з 50% до 70% в США та ЄС. І їхній потен-
ціал далеко не вичерпується, оскільки лише 
близько половини підприємств у світі мають 
веб-сайти.

З точки зору традиційного життєвого ци-
клу, це означає, що веб-сайти, як масові тех-
нології, перебувають у їхньому «золотому 
віці».

 

Яка тенденція формується 
далі для цієї більшості?

Останні дослідження показують очевид-
ний прибуток малого бізнесу від використан-
ня власного веб-сайту - це допомагає збіль-
шити оборот на 45-60%.

Сучасний веб-сайт є елементом маркетин-
гової діяльності – і це найефективніший ін-
струмент для придбання клієнтів. 89% під-
приємців вказують на це.

Маркетинг стає все більш 
 керованим

І більш конкурентоспроможним.  Кілька 
факторів впливають на цю тенденцію.  По-
перше, веб-сайти перевершують населен-
ня за рівнем зростання.  По-друге, тепер по-
трібно боротися за увагу до вашої пропозиції 
в цьому гучномовному медіапросторі, як ні-
коли раніше.  Якщо ви хочете сьогодні при-
вернути увагу та затримати її, робіть ваше по-
відомлення більш чітким та особистим.  Для 
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цього потрібно знати щось про людину, до 
якої ви звертаєтесь.

Великі компанії, які надають товари та ін-
формацію (Netflix, Amazon тощо), вже ви-
користовують дані про нас, а також про AI-
автоматизацію (автоматизація за допомогою 
штучного інтелекту), щоб зробити свої веб-
сайти більш особистими та отримувати від 
них користь, оскільки ми схильні витрачати 
більше часу (та грошей) на веб-сайти після 
того, як вони були персоналізовані.

 Обмежений доступ до масиву даних та 
можливостей для його обробки збільшує кон-
курентну перевагу обмеженої кількості вели-
ких компаній над величезної кількістю ма-
лих підприємств.  Це наступна проблема і на-
ступна тенденція.  Ми бачили це десяток ра-
зів: технології та інструменти, які вперше до-
ступні лише для великих гравців та професі-
оналів галузі, перетворюються на широко по-
ширені та доступні інструменти.  

 Інший приклад персоналізації сайту від 
відомого бренду, який може це дозволити 
(порівняйте дизайн головної сторінки з на-
явністю лівостороннього поля з рекламою та 
без цього) 

Це вже сталося з самими веб-сайтами - не 
потрібно багато чого знати, щоб побудувати 
веб-сайт сьогодні, і його обслуговування ко-
штуватиме всього близько 50 доларів на рік.

Як блокчеїн може змінити ситуацію, якщо 
об'єднати процес видобування даних з побу-
довою веб-сайту

Наступним викликом на ринку є намагання 
зробити персоналізацію сайту максимально до-
ступною і зручною, оскільки веб-сайти вже є. 

Ще один факт про веб-сайти в 2018 році 
свідчить, що понад 70% користувачів Інтер-
нету страждають від проблеми, "не отримав 
те, чого б хотів", коли вони відвідують веб-
сайти. І в Інтернеті є майже 4 мільярди ко-
ристувачів.

Один з способів, полягає в тому, щоб до-
дати великі джерела даних та потужності для 
обчислення даних на панелі масової плат-
форми для створення веб-сайтів.  В основно-
му, потрібен інструмент, який розуміє, який 
саме відвідувач зараз є на сайті, та здатний до 
видобутку інформації з його попередньої по-
ведінки на інших веб-сайтах.  Таким чином, 
це повинен бути інструмент на основі штуч-
ного інтелекту (AI), який буде постійно ви-
вчати, передбачувати, чому різні люди будуть 
подавати заявку або робити замовлення на 
цьому конкретному веб-сайті, а також пере-
вірятиме ці прогнози.

Штучний інтелект (AI), повинен отриму-
вати зворотній зв'язок - і зворотний зв'язок 
це нові дані, саме дані. Власники веб-сайтів 
повинні обмінюватися деякими даними, щоб 
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навчати систему, щоб AI міг працювати з їхні-
ми веб-сайтами ще краще. У той же час штуч-
ний інтелект (AI) стає доступним для всіх. 
Особливо, коли ви отримуєте токени для об-
міну даними і можете заплатити за них для 
персоналізації сайту. Блокчеїн та токенізація 
- це речі, які можуть збалансувати шанси сто-
рін, які створюють такий продукт.

З одного боку, все-таки потрібна вели-
ка компанія з досвідом роботи на ринку, яка 
розвиватиме та підтримуватиме інфраструк-
туру такої платформи на базі штучного інте-
лекту, тому що для цього проекту потрібні ба-
гато ресурсів.  Велика компанія також купить 
основний обсяг даних для навчання AI: дані 
вже пропонуються до продажу через плат-
форми керування даними (DMP), які працю-
ють з великими гравцями

З іншого боку, у нас є тисячі власників ма-
лого та середнього бізнесу, які можуть вне-
сти свій внесок у розвиток платформи, щоб 
навчити АІ ефективніше працювати з їхніми 
конкретними веб-сайтами.  Оскільки "дані - 
це нове масло", люди повинні отримати ви-
нагороду за те, що вони поділилися даними.

У нашому випадку нагорода може бути 
різною і залежати від таких параметрів, як об-

сяг даних, якими ділиться унікальний учас-
ник, кількість даних, що ділиться всіма учас-
никами.  І що робить такий механізм прозо-
рим – це блокчеїн, звичайно. 

А токен - це те, що робить програму ви-
нагороди привабливою: обмінюйтеся дани-
ми та отримуйте токени, щоб зробити ваш 
веб-сайт більш ефективним з штучним інте-
лектом (AI).

P.S.  Отже, ось певне уявлення про те, як 
веб-сайт наступного покоління повинен ви-
глядати та працювати. Ми будемо раді почу-
ти відгуки у нашій спільноті Telegram.

Частина інфографіки, зроблена Invesp 
(Customer Acquisition Vs.Retention Costs – 

Statistics And Trends By Khalid Saleh, Витрати 
на придбання клієнта за витратами на утри-

мання - статистика та тенденції, Халидом 
Салех, джерело:https://www.invespcro.com/blog/

customer-acquisition-retention/)

Feb 28
https://hackernoon.com/facts-about-websites-

in-2018-and-why-tokenization-is-a-good-idea-
for-this-industry-4009dd85dfde
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Итоги 2017
2017 год был переломным. После несколь-

ких лет стагнации отрасли, рост на 18% — 
это немалая победа, особенно в непростых 
экономических условиях. Частично эту ди-
намику можно объяснить инфляцией, но все 

же эксперты единогласно отметили реаль-
ное оживление рынка.  «По результатам года 
у всех агентств нашего холдинга увеличился 
оборот благодаря новым активностям наших 
клиентов в Trade и Loyalty marketing», - го-
ворит Татьяна Кучеренко, Managing Director 

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?
ИТОГ 2017 ГОДА, ПРОГНОЗ МАМИ 
РАЗВИТИЯ РЫНКА МАРКЕТИНГОВЫХ 
СЕРВИСОВ НА 2018

Международная Ассоциация Маркетинговых Инициатив подготовила всем игрокам рынка 
отличный подарок «под елочку». Итоги 2017 и прогноз на 2018 можно считать достойным за-
вершением года уходящего и оптимистичными планами на год будущий.
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О

б
ъ

е
м

 2
0

1
5

г.
, 

м
л

н
 г

р
н

 

О
б

ъ
е

м
 2

0
1

6
г.

, 
м

л
н

 г
р

н
 

 %
 и

з
м

е
н

е
н

и
я

 2
0

1
6

 к
 2

0
1

5
 

О
б

ъ
е

м
 2

0
1

7
г.

, 
м

л
н

 г
р

н
 

 %
 и

з
м

е
н

е
н

и
я

 2
0

1
7

 к
 2

0
1

6
 

О
б

ъ
е

м
 2

0
1

8
г.

, 
м

л
н

 г
р

н
 

 %
 и

з
м

е
н

е
н

и
я

 2
0

1
8

 к
 2

0
1

7
 

Объем рынка Маркетинговых сервисов 
ВСЕГО

1 633   1 848   13% 2 189   18% 2 536   16%

 В том числе:        

Trade marketing (Мерчандайзинг, Trade 
promo, Программы мотивации и контро-
ля персонала)

691   796   15% 955   20% 1 098   15%

Loyalty marketing (Mailing, DB 
management, Contact-Center)

561   617   10% 710   15% 816   15%

Consumer marketing 249   286   15% 343   20% 412   20%

Event Marketing and Sponsorship 72   86   20% 112   30% 134   20%

Нестандартные коммуникации (life 
placement, ambient media)

60   63   5% 69   10% 76   10%
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marketing services Talan Group. С ней соли-
дарна Наталья Жигалкина, Операционный 
Директор Prospects Group: «Несмотря ни на 
что, рынок растет.  Успешные игроки пони-
мают: чтобы выиграть в борьбе за потребите-
ля, нужно быть не спринтером, а стайером».

В ситуации постепенного движения 
вперед отрасль опирается на наиболее 
«прагматичные» виды коммуникаций, даю-
щие ощутимый отклик покупательской ак-
тивности. Trade и Consumer marketing пока-
зали +20%. Долгосрочные программы лояль-
ности выросли на 15%, что свидетельству-
ет об оптимистичном взгляде компаний в бу-
дущее. Реальный рост Event Marketing and 
Sponsorship составил 30% и превысил про-
гноз 2016 года, мы рассчитывали на скромные 
+20%. Евровидение, спонсорские мероприя-
тия брендов существенно оживили не толь-
ко статистику, но и настроения в целом. 
Люди устали от негатива и хотят праздника, а 

продвинутые бренды радуют своих потреби-
телей, формируя покупательскую лояльность 
во время мероприятий. Нестандартные ком-
муникации прибавили лишь 10%: поскольку 
эффективность плейсментов и амбиент труд-
но рассчитать, клиенты пока относят эту ак-
тивность в «резервную», до лучших времен. 

Как оценить итоги года, в чем причина 
позитивной динамики рынка маркетинговых 
сервисов? «По мнению экспертов, экономика 
Украины уже вышла из критической нижней 
точки и теперь будет демонстрировать тенден-
цию к восстановлению», - говорит Владимир 
Зборовский, директор Havas Engage Ukraine. 
«В нашей отрасли рост во всех категориях на-
чался еще в 2016. Как показывает статистика, 
рост рынка маркетинговых сервисов значи-
тельно опережает рост экономики Украины 
в целом, что не удивительно, ведь компа-
нии ведут конкурентную борьбу», - отмеча-
ет эксперт.
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Прогноз 2018
Наступающий год эксперты оценивают 

с осторожным оптимизмом. Это и понятно: 
рынок только-только оживает, и до «желез-
ной уверенности» пока далеко. «Даже самое 
незначительное событие в экономической 
или политической жизни страны может очень 
серьезно повлиять на динамику рынка», - 
говорит Юлия Корняга, Creative Director 
A-Group. Поэтому будущие успехи отрас-
ли маркетинговых коммуникаций суммарно 
оценили в скромные +16%. «Умеренная ди-
намика в сегментах Trade Marketing (+15%) и 
Event Marketing & Sponsorship (+20%) связана 
с растущей тенденцией последних лет – счи-
тать деньги. Клиент старается экономить, и 
один из способов – делать проекты силами 
inhouse команды» - считает Юлия.

Наталья Жигалкина делает ставку на 
долгосрочные программы и отмечает гиб-
кость клиентов: «Компании продолжа-
ют вкладывать в постоянную коммуника-
цию, одновременно с этим радует оживле-
ние в импульсных проектах Consumer и Event 
Marketing. В маркетинге лояльности (+15%) 
продолжается стабильный тренд на диджита-
лизацию: покупатель хочет видеть все пред-
ложения и анонсы в своем смартфоне. В 
отношениях с клиентами можно выделить 
позитивную тенденцию - готовность идти на 
компромисс в обсуждении сроков оплаты». 

Event Marketing & Sponsorship, возмож-
но, превысят цифры прогноза в 2018. Не-
смотря на обещанные +20%, Лига Чемпио-
нов УЕФА, активное развитие спортивных 
мероприятий – это отличная возможность 
для многих брендов подтянуть свою аудито-
рию, считают Наталья Чупрынина, директор 
FreeBrand, и Татьяна Кучеренко, Talan Group. 

Наталья Морозова, председатель прав-
ления МАМИ оценивает ситуацию в це-
лом очень позитивно: «Безусловно, хо-
чется верить, что тенденция роста нашей 
отрасли будет проецироваться и на 2018 
год, чему способствуют оптимистичные 
прогнозы Минэкономразвития и проактив-

ное настроение клиентов. Поэтому мы видим 
перспективы в следующем году, тенденции к 
росту только укрепятся и немного превысят 
показатели предыдущего года».

Что делать?
Лучшее основание для оптимизма – четко 

продуманный план действий, который ведет к 
успеху. В нестандартных ситуациях рождают-
ся новые идеи, новые инструменты, которые 
могут оказаться более эффективными. 

Все эксперты подчеркнули, что добить-
ся результатов в 2017 году им помог гиб-
кий подход, ставка на свежие идеи. Ком-
пании жизненно заинтересованы в рос-
те продаж, открыты к ярким, креативным, 
и в то же время хорошо просчитанным про-
ектам. Клиенты нуждаются в агентствах-
партнерах, которые оценивают результаты 
проектов прагматично, в деньгах и про-
центах прибыли, и предлагают серьезные, 
комплексные программы, а не точечные про-
мо. Совет от Светланы Степаненко, СЕО 
Коммуникационной Группы TWIGA Ukraine: 
«Несколько лет назад на смену эпохе BTL 
пришли более продвинутые «Маркетинговые 
сервисы». Но прогресс идет дальше и актуа-
лизирует новый виток развития нашей отрас-
ли – «Сustomer experience». Наступает вре-
мя растить экспертизу управления потреби-
тельским опытом как совокупностью впечат-
лений при взаимодействии с брендом на 360 
градусов.  А это про перестройку существую-
щих продуктов агентств, про смену работы по 
отдельным дисциплинам на целостный под-
ход, про развитие кросс-вовлечение потреби-
теля, про рост эмоций и впечатлений при вза-
имодействии с брендом, про ощущения по-
требителя не только в реальном измерении, 
но и через использование технологий VR и 
AR. Крупные технологичные бренды в Укра-
ине, такие как Киевстар, Samsung и другие, 
уже на этом пути, а остальные будут подтяги-
ваться.  Поэтому в 2018 мы будем все чаще го-
ворить -  привет, Customer experience!»
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МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ В УКРАИНЕ

На одном из официальных выступлений в высшем государственном законодательном органом 
Республики Узбекистан, Олий Мажлис, Ислам КАРИМОВ сказал: «Наше независимое государ-
ство стремительно идет по пути прогресса. И одна из первых побед — рождение совершенно новой 
для нашей экономики отрасли — автомобилестроения». 

ОЛЕГ ПАПАШЕВ 
Заместитель Председателя Прав-

ления АО "Корпорация УкрАВТО" 
по автомобильному производству

МИХАИЛ СОКОЛ 
Директор по стратегическому  

маркетингу и развитию бизнеса 
корпорации «Богдан»

На постсоветском пространстве, где боль-
шой удачей считается спасти от полной оста-
новки доставшийся еще с советских вре-
мен завод, истории успешного создания 
новых отраслей промышленности встреча-
ются не часто. И таким исключением мож-
но считать узбекский автопром. Уже по-
сле обретения независимости в Узбекиста-
не с нуля было создано крупнейшее в Сред-
ней Азии автомобильное производство. По 
количеству выпускаемых автомобилей Узбе-
кистан находится на втором месте в СНГ по-
сле России (и на 35-м месте в мире), опере-
жая Украину, хотя нам еще от СССР доста-
лись необходимые технологические мощнос-
ти для производства автомобилей.

(Более того, Узбекистан обогнал Украину 
и по количеству производимых тракторов. На 
сегодня в Узбекистане, кроме сборки тракто-
ров МТЗ, работает СП «UzClassAgro» на кото-
ром производятся трактора и зерноуборочные 
комбайны Class Dominator с уровнем локали-
зации 50%. А также организовано новое ли-
цензионное производство тракторов корей-

ской компании LS Mtron.) 
Можно понять стремление Узбекистана к 

развитию автомобильной отрасли. Из миро-
вой практики известно, что открытие одного 
нового рабочего места в автомобилестроении 
создает возможность для увеличения количе-
ства рабочих мест в других отраслях от 7 до 15. 
С этой точки зрения не будет преувеличени-
ем сказать, что автомобилестроение способ-
ствует ускоренному развитию других отрас-
лей промышленности, обеспечению занятос-
ти населения, росту благосостояния людей. В 
настоящее время, помимо «GM Uzbekistаn», 
в составе  акционерной компании «Узавто-
саноат» осуществляют деятельность более 
35 крупных совместных и отечественных 
производственных субъектов, а также свыше 
300 частных предприятий доставляют сис-
теме автопрома необходимые материалы и 
компоненты. С 2011 года начало свою дея-
тельность совместное предприятие «General 
Motors Powertrain Uzbekistan», специализиру-
ющееся на производстве двигателей для авто-
мобилей.
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Двадцать семь лет назад казалось, что у од-
ной из крупнейших советских республик есть 
все, чтобы стать украшением современной 
Европы. Нашей стране досталась мощней-
шая промышленная база Советского Союза, 
но без эффективной системы государствен-
ного управления она оказалась колоссом на 
глиняных ногах. Что мы за это время виде-
ли, так это годы стагнации, гиперинфляции 
и политической неопределенности. Нулевой  
эффект от проводимых реформ. Спустя деся-
тилетия в украинской экономической моде-
ли не изменилось практически ничего. Кри-
тическая зависимость от сырьевых рынков, 
коррупция, давление на бизнес бюрократи-
ческого госаппарата, неэффективная налого-
вая политика, дорогущие кредитные ресурсы. 

Катализаторами структурных изменений 
не стали даже Революция достоинства, ан-
нексия Крыма и война на востоке. В послед-
нем рейтинге экономической свободы Укра-
ина занимает 150 место из 186 стран мира и 
последнее среди европейских, пропустив 
вперед Грузию (16 место), Казахстан (41 мес-
то), Кыргызстан  (78 место), Молдову (105 
место), Россию (107 место). Республику Бе-
ларусь (108 место). По мнению авторов рей-
тинга, Украина находится в группе стран с 
преимущественно несвободной экономикой.

В 1990 году на территории Украины 
функционировало 39 автоагрегатных заво-
дов, которые входили в структуру минис-
терства автомобильной промышленности 
СССР. Кроме этого, в Украине работали де-
сятки заводов союзных министерств нефте-
химпрома, стройпрома, легпрома, предпри-
ятия электронной и электротехнической 
промышленности, которые производили 
автомобильные компоненты и материалы 
для потребности всех автозаводов Союза. В 
общей сложности на автомобильную инду-
стрию Союза в Украине трудилось около 280 
тыс. человек. А с учетом производства трак-
торов и прочей колесной сельхозтехники для 
нужд автомобильного и сельскохозяйствен-
ного машиностроения Союза в Украине было 
задействовано около полумиллиона рабочих 
мест.   

И что Украина имеет сегодня ??? Кто из 
украинских политиков сможет сказать, что 
благодаря его усилиям в Украине рождена но-
вая отрасль промышленности или сохранена 
и успешно развивается доставшаяся нам в на-
следие от распавшегося Союза ???

За годы независимости автопром, как и 
вся экономика Украины переживал и взлеты, 
и падения. И все это при самом активном 
участии Государства, которое то защища-

Украинская автомобильная промышленность в 1990 году:

произведено всего автомоби-
лей и автобусов

Легковые 173 000

Грузовые 30 500

Автобусы 12 600

итого 216 100

впроизведено всего велосипе-
дов и мотоциклов

Мотоциклы 103 000

Мопеды 133 000

Детские велосипеды 1 184 000

Велосипеды 800 000

ВСЬОГО 2 220 000
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ло внутренний рынок, то его открывало. То 
создавало некоторые стимулы для разви-
тия собственной промышленности, то лик-
видировало предоставленные преференции. 
К сожалению, наша экономическая полити-
ка пронизана популизмом и политически-
ми лозунгами. История борьбы Украины за 
интеграцию в мировые рынки ярко демон-
стрирует, что на первое место часто стави-
лись политические лозунги и быстрые сроки 
получения новых «статусов», а не создание 
экономически выгодных условий для укра-
инской промышленности, новых рабочих 
мест, благоприятных инвестиционных усло-
вий, увеличение национальной добавочной 
стоимости.  

Украина уже более 10 лет имеет статус 
страны с рыночной экономикой, уже де-
сять лет мы в ВТО, подписано Соглашение о 
свободной торговле с ЕС. А что эти статусы 
дали промышленному бизнесу кроме новых 
вызовов и проблем ???

Без проактивной государственной 
экономической политики сами по себе пред-
приятия машиностроения осуществлять 
свою деятельность, а тем более, развиваться 
и инвестировать не могут. И надеяться, что 
инвестиции и иностранные партнеры при-
дут в Украину сами по себе, только пото-
му, что мы открыли свой рынок, создав оче-
редную зону свободной торговли и вновь 
обвалив пошлины, это утопия. Без созда-
ния благоприятных условий для деятельнос-
ти производственных предприятий, интере-
са осуществления инвестиций и гарантии их 
защиты, либеральной финансовой системы, 
стабильности национального законодатель-
ства — это невозможно.

Пиком развития автомобильного рынка и 
отечественного автомобилестроения после об-
ретения Украиной независимости был 2008 
год. Благодаря поддержке государства и по-
следовательной таможенно-тарифной поли-
тике в течение 6 лет был построен и введен в 

действие автомобильный завод по производ-
ству легковых и грузовых автомобили корпо-
рации "Богдан" в городе Черкассы. Организо-
вано производство автобусов и грузовых авто-
мобилей на Бориспольском, Черниговском и 
Луцком автозаводах. Полностью модернизиро-
вано производство и обновленный модельный 
ряд на Запорожском автозаводе, в пгт. Соло-
моново было начато строительство автомо-
бильного завода "Еврокар". Построен факти-
чески новый завод по производству аккумуля-
торов в Днепропетровске, десятки предприя-
тий освоили производство новых современных 
автомобильных комплектующих.

В Украине были созданы производст-
венные мощности, которые позволяли обес-
печить полномасштабное производство 350 
000 легковых автомобилей, 25 000 грузовых 
автомобилей и 10 000 автобусов. В 2008 году 
было произведено около 426 000 автомобилей 
и автобусов, из которых около 78 000 единиц 
было экспортировано. Общая емкость ав-
томобильного рынка составила 706 000 еди-
ниц, из которых только 57 000, или около 8%, 
были автомобили, бывшие в употреблении, 
более 50% потребностей рынка было обеспе-
чено за счет собственного производства. Чис-
ленность работающих только на предприяти-
ях по производству моторных транспортных 
средств превышала 37 000 рабочих.

Сравнивая итоги прошлого 2017 года с 
2008, видно, что за последние десять лет в 
стране почти в 7 раз уменьшилось потребле-
ние новых автомобилей и автобусов. В том 
числе рынок легковых автомобилей умень-
шился в 7,3 раза, коммерческих автомоби-
лей - в 3,6 раза, автобусов - в 5,4 раза. Про-
изводство автотранспортных средств сокра-
тилось в 50 раз. Доля продукции отечествен-
ного производства на внутреннем рынке со-
кратилась в 4,5 раза, а экспорт сократился 
- почти в 200 раз. Численность работающих 
на автосборочных предприятиях страны со-
кратилась почти в 5 раз. Около половины по-



М
АР

К
ЕТ

И
Н

ГО
В

І Т
ЕХ

Н
О

Л
О

ГІ
Ї

МАРКЕТИНГ в Україні48 №1 F  2018

требностей в колесных транспортных сред-
ствах удовлетворялась за счет автомобилей, 
бывших в употреблении. По сравнению с 
2008 годом их количество выросло более чем 
втрое. И это без учета почти 240 000 единиц, 
ввезенных в режиме временного ввоза и тран-
зита, и эксплуатируемых с нарушением тамо-
женного законодательства.

Кроме объективных факторов, связанных, 
в первую очередь, с мировым экономическим 
кризисом 2008 года и последствиями Револю-
ции Достоинства года, причинами этого яв-
ления стало:
- Отсутствие четкой и ясной долгосрочной 

промышленно – экономической страте-
гии развития страны.

- Отсутствие государственной поддержки 
собственного производителя.

- Вступление в ВТО без переходного перио-
да.

- Уменьшение ввозной пошлины на им-
порт легковых автомобилей в 2,5 раза по-
сле вступления в ВТО и их дальнейшая ли-
берализация.

- Соглашение о создании зоны свободной 
торговли с Европейским Сообществом 
были откровенно дискриминационными 
по отношению к предприятиям автомоби-
лестроения. Государством не было разра-
ботано и реализовано комплекс меропри-
ятий, позволяющих отечественной про-
дукции успешно конкурировать на рынке 
ЕС.

- Отмена экологического налога на импорт 
автомобилей и автобусов и акцизного на-
лога на переоборудование грузовых авто-
мобилей в легковые. 

- Значительное падение валютного курса.
- Обнищание населения. 
- Уменьшение акцизного налога на автомо-

били, бывшие в употреблении. 
- Распространение схем скрытого импор-

та в виде автомобилей иностранной ре-
гистрации, используемых гражданами 

Украины в режиме транзита и временного 
ввоза с нарушением таможенного законо-
дательства. 

- Проведение дискриминационной полити-
ки в отношении продукции украинского 
производства государствами традицион-
ного экспорта и их экспансия на наш вну-
тренний рынок, в первую очередь Россий-
ской Федерации, Республики Беларусь и 
Республики Узбекистан.

- Отток квалифицированной рабочей силы. 
- Отсутствие системы подготовки 

инженерно-технических и рабочих кадров 
для нужд автомобилестроения.
В результате такой "последовательной по-

литики" отечественное автомобилестрое-
ние находится в состоянии экономического 
упадка. С 12 автосборочных заводов ра-
ботает только 7 с уровнем использования 
производственных мощностей 2%. Доля про-
дукции украинских предприятий на внутрен-
нем рынке новых автомобилей и автобусов 
составляла около 9 процентов.

Перечисленные факторы делают 
выгодным импорт в Украину готового това-
ра по сравнению с желанием вложить капи-
тал в организацию производства этого това-
ра в Украине. Именно это и объясняет до-
минирование фактора овладения украин-
ским рынком иностранными производителя-
ми перед мотивами инвестирования в укра-
инскую экономику. На современном этапе 
в условиях Украины любое уменьшение 
тарифных и нетарифных барьеров на пути 
импорта, чрезмерные финансовые прямые 
и косвенные отягощения,  объективно 
способствует уменьшению притока как 
иностранных, так и собственных инвестиций 
в экономику и в первую очередь в предприя-
тия перерабатывающей промышленности.

Сегодня в Украине есть все необходимые 
природные ресурсы (залежи железной 
руды, коксующегося угля, сырья для по-
лучения ферросплавов) для изготовления 
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высококачественного металла. Он сегод-
ня и производится в Украине и составля-
ет существенную долю экспорта государ-
ства. Но проблема заключается в том, что 
из украинского металла за рубежом изго-
тавливаются автомобили и сельхозтехника, 
которые уже готовы импортируются в Укра-
ину. Получается, производить металл в Укра-
ине выгодно, а производить из этого металла 
высокотехнологичную машиностроительную 
технику уже не выгодно, вот такой парадокс! 
А ответ на эту проблему простой - это след-
ствие искаженного системы налогообложе-
ния производства и условий производства, 
это и отсутствие государственной политики 
по поддержке промышленности, экспорта, 
инноваций.

Мировая практика при формировании на-
логовой политики исходит из того, что осно-
вной акцент в налогообложении, в первую 
очередь, сосредоточен в сфере потребления, 
а не в сфере производства. Высокое фискаль-
ное давление на производственные предпри-
ятия в Украине и низкое на финансовую де-
ятельность и торговлю за годы независимос-
ти привели к вымыванию средств из секто-
ра промышленного производства в пользу 
торгово-финансовой сферы.

Промышленная политика подавляющего 
большинства стран строится на приоритетах 
развития продукции машиностроения. В ма-
шиностроении сосредоточен значительный 
научно-технический и инновационный по-
тенциал промышленности. Опережающее 
развитие машиностроения содействует раз-
витию внутреннего рынка потребитель-
ских и промышленных товаров националь-
ного производства, созданию замкнутых 
производственных циклов, построенных на 
кооперационных связях местных предприя-
тий. Это, в свою очередь, позволяет снизить 
импортозависимость экономики государ-
ства. 

Основатель и главный редактор журна-

ла China Economic Quarterly Д.Стадвелл пи-
сал, что Пак Чон Хи, который превратил 
Южную Корею из отсталой страны в разви-
тую, проигнорировал отчет Всемирного бан-
ка 1974 г. Аналитики  банка высказывали оза-
боченность насчет практичности целей по 
экспорту Южной Кореей продукции тяже-
лого машиностроения. И они рекомендова-
ли сконцентрироваться на текстиле. Так же, 
как и в Японии, Пак Чон Хи сначала отдавал 
приоритет производству стали, а потом су-
достроению, станкостроению, автомобиле-
строению и производству полупроводников.

Если бы Япония, Корея, Тайвань и Ки-
тай развивались исходя из рекомендаций 
экономистов Всемирного банка (основанных 
на теориях Рикардо и Смита), мировая 
экономика получила бы четырех крупных про-
изводителей риса, а не высокотехнологичных 
индустриальных игроков. 

Основой успеха азиатских "тигров" яв-
ляется собственная промышленность. В 
странах, с так называемой «регулируемой» 
экономикой, к которым относятся не толь-
ко азиатские "тигры", но и Украина, уско-
ренное догоняющее технологическое раз-
витие возможно лишь при условии реализа-
ции современной промышленной политики 
при эффективном участии государства, со-
средоточенного на наиболее перспективных 
секторах промышленности. Как показал ис-
торический опыт азиатских тигров, капита-
лоемкие отрасли промышленности, вклю-
чая автомобилестроение, ставку на развитие 
которых они сделали, не могут обойтись без 
господдержки.

При призывах придерживаться «равных и 
честных конкурентных условий», все страны 
Европы (особенно восточноевропейские го-
сударства), ряд стран СНГ (Россия, Бела-
русь, Узбекистан, Казахстан), в своем за-
конодательстве имеют целый арсенал ин-
струментов государственной поддержки 
промышленности, привлечения и защиты 
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инвестиций, которые позволяют существен-
но снизить затраты на создание новых мощ-
ностей и, главное, удешевить продукцию, 
товары. И это при наличии кредитных ресур-
сов, которые в разы дешевле украинских.

Инструменты государственной поддерж-
ки промышленности, действующих в стра-
нах ЕС:
•	 Государственные	субсидии
•	 Специальные	 экономические	 и	

таможенные зоны производственного 
типа, территории приоритетного развития

•	 Помощь	при	организации	новых	рабочих	
мест

•	 Частно	-	государственное	партнерство	при	
создании инженерной инфраструктуры 
для деятельности предприятия

•	 Стимулирование	экспорта
•	 Поддержка	модернизации	и	создания	но-

вого производства
•	 Государственные	 программы	 по-

ддержки инвестиций, компенсация 
инвестиционных затрат

•	 Дешевые	кредиты
•	 Предоставление	 государственных	 гаран-

тий под получение кредитов для операци-
онной деятельности.
Например, KPMG, в своем обзоре «ИН-

ВЕСТИЦИИ В СЛОВАКИИ», отмеча-
ет, что исторически Словакия имеет широ-
кое законодательство на поощрение инвес-
тиций, которое уже привело в страну мно-
гих инвесторов и способствовало созданию 
большого количества рабочих мест. Сегод-
ня инвестиционные стимулы могут представ-
лять до 70% стоимости земли, зданий, обору-
дования и других инвестиционных активов.

Польское Агентство «Информации и 
Иностранных Инвестиций» в своем «Спра-
вочнике инвестора: Польша – правила биз-
неса» отмечает, что государственные дотации 
прямых инвестиций в индустриальный сек-
тор обеспечиваются положениями законо-
дательства об особых экономических зонах 

(ОЭЗ, которых сегодня в Польше 17). А госу-
дарственная система финансовой поддержки 
инвестиционных проектов в первую очередь 
сосредотачивается на поддержке инвестиций 
в секторах «особого значения для отечествен-
ной экономики», И на первом месте у поля-
ков стоит автомобильный сектор.

И таких примеров можно приводить де-
сятки.

Одним из эффективных инструмен-
тов стимулирования роста экономики в 
развитых странах является создание особых 
экономических зон (ОЭЗ), свободных 
таможенных зон промышленного типа или 
территорий приоритетного развития.

Целью создания ОЭЗ является обес-
печение условий, необходимых для раз-
витой рыночной экономики, в частнос-
ти, формирование современной производ-
ственной и рыночной инфраструктуры и 
достижения максимально возможной ли-
берализации экономической, в том чис-
ле внешнеэкономической, деятельности. 
Свободные (специальные) экономические 
зоны, свободные таможенные зоны с воз-
можностью организации переработки това-
ров, индустриальные парки, специальные 
территории приоритетного развития в разное 
время действовали и действуют в: Польше 
(17), Венгрии (165), Чехии (90), Словакии (9), 
Словении (8), Болгарии (5), Румынии (43), не 
говоря уже о «Азиатских Тиграх» и Турции.

Активно создаются ОЭЗ и территории 
приоритетного развития в Литве, Латвии, 
Эстонии, России, Беларуси, Казахстане, 
Узбекистане. 

В ОЭЗ и на территориях приоритетно-
го развития Восточной Европы за послед-
ние 25 лет создали автомобильное производ-
ство такие фирмы как Опель, Ауди, Фоль-
ксваген, Шкода, Пежо, Рено, КИА, Хюндай, 
Фиат, Сузуки, Ниссан, Форд и другие, полу-
чив беспрецедентные льготы для своей дея-
тельности.
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Сегодня в Украине многими предприяти-
ями эффективно используется специальный 
таможенный режим переработки на тамо-
женной территории (так называемый «вари-
ант организации производства продукции 
на таможенной территории Украины из да-
вальческого сырья»). Ввоз товара для про-
изводства по такой схеме и вывоз продук-
ции полностью освобождаются от уплаты 
таможенных платежей, включая НДС.

Используя упомянутую схему «давальчес-
кого сырья» за годы независимости на тер-
ритории Украины создали свое производство 
более 50 иностранных компаний, в первую 
очередь европейских, специализирующихся, 
в том числе на производстве автомобильных 
компонентов для мирового автопрома. Про-
дукция, производимая этими предприятия-
ми, характеризуется высокой трудоемкостью, 
и организаторы производства по такой схеме 
используют одно из немногих преимуществ 
Украины - пока дешевую рабочую силу. 

Однако выпускать эту продукцию для ре-
ализации на территории Украины предпри-
ятиям невыгодно. Существующие прямые 
и косвенные налоги, и сопутствующие 
финансовые обременения, системная прак-
тика невозврата НДС, пошлины на комп-
лектующие продукции, предназначенной 
для экспорта, делают украинскую продук-
цию неконкурентоспособной. Украинские 
же потребители продукции этих предприя-
тий вынуждены приобретать ее у материн-
ских фирм уже за пределами Украины. Ра-
бота таких предприятий в рамках свободных 
таможенных зон промышленного типа, 
таможенных складов с возможностью пере-
работки продукции, могла бы существенно 
расширить кооперационные связи с пред-
приятиями других отраслей украинской 
промышленности и способствовала бы при-
влечению их к процессу воспроизводства им-
портозамещающей продукции.

Учитывая вышеизложенное, по нашему 
мнению, целесообразно принять меры для 
создания благоприятных условий для разви-
тия промышленности в Украине по следую-
щим направлениям:
1.  Совершенствование налоговой системы 

Украины:
1.1.  Изменение налоговой политики, 

предусматривающей перенос налого-
вого бремени из сферы производства 
в сферу потребления;

1.2.  Введение преференций по налогу на 
прибыль предприятий для стиму-
лирования расходов на НИОКР как 
ключевого условия инновационного 
развития промышленности;

1.3.  Снижение ставок налогов на 
прибыль, землю, имущество для 
предприятий перерабатывающей 
промышленности;

1.4.  Распространение порядка определе-
ния товаров, которые возятся на тамо-
женную территорию Украины для ис-
пользования в промышленном про-
изводстве моторных транспортных 
средств на промышленное произ-
водство компонентов для моторных 
транспортных средств, а так-
же промышленное производство 
энергетической техники для сельско-
го хозяйства;

1.5.  На основе мирового опыта создания 
и функционирования специалдьных 
производственно-экономических 
территорий, разработать систему 
специальных налоговых режимов для 
предприятий, создаются и функцио-
нируют в свободных экономических 
и таможенных зонах промышленного 
типа, которые станут одним из ин-
струментов, позволяющих решить 
задачу перехода к инновацион-
ной модели развития национальной 
экономики;
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2. Защита внутреннего рынка:
2.1.  В переговорном процессе в рамках 

ВТО воспользоваться законным пра-
вом на пересмотр установленных 
при поступлении в ВТО ставок 
экспортных и импортных пошлин.

2.2.  Быстрее и эффективнее использо-
вать членство Украины в ВТО в целях 
защиты внутреннего рынка от недо-
бросовестной конкуренции.

2.3.  Шире использовать возможности 
ограничения импорта подержанной 
техники и оборудования путем при-
менения внутренних налогов и, в пер-
вую очередь, акцизного налога. Осо-
бенно в отношении товаров, которые 
производятся или могут производить-
ся предприятиями Украины, в част-
ности кузова легковых автомобилей, 
коммерческие автомобили, автобусы.

2.4.  Эффективно использовать 
инструменты торговой защиты в 
отношении государств, не являющих-
ся членами ВТО и которые проводят 
политику дискриминации украин-
ских товаров на своем внутреннем 
рынке, с одновременной экспансией 
своей субсидированной продукции 
на внутренний рынок Украины.

2.5.  Внести изменения в приказ Минис-
терства экономического развития и 
торговли Украины 17 марта 2016 N 
454 "Об утверждении Порядка опред-
еления предмета закупки", которые в 
технических требованиям к предмету 
закупки должны ориентироваться на 
продукцию украинского производ-
ства.

2.6.  Минэкономразвития при рассмо-
трении Жалоб по защите внутренне-
го рынка от не добросовестной кон-
куренции строго придерживаться 

сроков, предусмотренных действу-
ющим законодательством, и вво-
дить предварительные меры защиты 
рынка.

2.7.  При применении персональных 
специальных экономических и дру-
гих ограничительных мер в соответ-
ствии с Законом Украины "О санк-
циях" (Ведомости Верховной Рады 
(ВВР), 2014, № 40, ст.2018) в колон-
ке "Вид ограничительной меры" пред-
усмотреть ограничительную меру сле-
дующего содержания: "Запретить ввоз 
на таможенную территорию Украины 
товара, страной происхождения кото-
рого является (название страны)".

3.  Стимулирование спроса на автомобильную 
технику отечественного производства:
3.1.  Инициировать изменения в 

нормативно-правовые акты о пред-
оставлении преимуществ машино-
строительной технике отечествен-
ного производства при закупке за 
государственные средства.

3.2.  Информировать всех субъектов 
рынка о предстоящей закупке за 
государственные средства не ме-
нее чем за 6 месяцев до размещения 
объявления.

3.3.  Разработать и утвердить программы 
компенсации процентной ставки при 
выплате кредитов для тех покупате-
лей, которые закупают машиностро-
ительную технику отечественного 
производства.

3.4.  Разработать и внедрить программы 
стимулирования спроса на отече-
ственную автомобильную технику.

4.  Создание системы финансовой поддерж-
ки инвестиционных проектов, приоритетных 
для отечественной экономики: 
4.1.  Определить автомобильное авто-
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мобилестроения приоритетным на-
правлением развития отечественной 
экономики. 

4.2.  Внедрить механизмы, позволяющие 
отечественным предприятиям авто-
мобильного машиностроения осуще-
ствить реструктуризацию кредитов, 
привлеченных для развития произ-
водства и модернизации мощностей. 

4.3.  Разработать и реализовать механизмы 
по компенсации инвестору 
средств, направленных на создание 
инфраструктуры (энерго- и водоснаб-
жения, подъездные дороги и т.п.), на-
пример, в рамках государственно-
частного партнерства.

4.4.  Инициировать создание действен-

ного государственного Украинско-
го банка реконструкции и разви-
тия с целью льготного кредитова-
ния инвестиционных проектов и 
экспортных контрактов и предостав-
ление национальным производите-
лям государственных гарантий под 
иностранные кредиты.

5.  Внедрение инструментов управления рынком 
труда и создание новых рабочих мест:
5.1.  Инициировать разработку меха-

низмов поощрения промышленных 
предприятий за сохранение суще-
ствующих и создание новых рабочих 
мест.

5.2.  Обновить систему профессиональной 
подготовки кадров для нужд автомо-
билестроения.
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УДК 332.871

АНАЛІЗ СУТНОСТІ УПРАВЛІННЯ  
БАГАТОКВАРТИРНИМ БУДИНКОМ  
ТА НЕОБХІДНОСТІ ПІДГОТОВКИ 
МЕНЕДЖЕРІВ (УПРАВИТЕЛІВ)

Анотація. У статті викладено аналіз сутності та форм управління багатоквартирним будин-
ком, створення ОСББ, навчання менеджерів (управителів) багатоквартирного будинку. Також в 
статті представлені переваги та недоліки форм управління багатоквартирним будинком.

Ключові слова: об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), управління ба-
гатоквартирним будинком, менеджер (управитель), відповідна освіта, стандарт, система 
управління якістю.

ОЛЬГА МАКСИМЕНКО
президент ГС «Експертна 
Міжгалузева Асоціація України», 
головний аудитор ТОВ 
«Сертифікацій центр «Стандарт»

ВАЛЕРІЯ  КУЛАКОВА 
студентка 5-го Київського 

національного університету 
технології і дизайну (КНУТД), 

спеціальність «Підприємництво та 
сервісна діяльність»

Постановка проблеми
У ряді зарубіжних країн, наприклад в 

Угорщині, Польщі, Словаччині, Чехії, Фран-
ції, Нідерландах, Мексиці, США, Канаді, 
Сінгапурі, Малайзії управління в цілому роз-

глядається як окремий вид підприємницької 
діяльності, за яку керуюча організація отри-
мує винагороду від власників приміщень, а 
відповідальність перед власниками за утри-
мання будівлі несе об'єднання (асоціація, то-
вариство) власників житла.
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У деяких державах Східної Європи та При-
балтики (Словаччина, Естонія, Латвія) влас-
ники приміщень у багатоквартирному будин-
ку мають право не створювати товариство 
- юридичну особу, а укласти на однакових для 
всіх власників у будинку умовах загальний 
договір з керуючим/керуючою компанією. 
У такому випадку органом, відповідальним 
за прийняття рішень, є загальні збори влас-
ників, а керуючий готує свої пропозиції для 
розгляду та затвердження загальними збора-
ми. У той же час практика роботи керуючих у 
цих країнах показує, що для них краще мати в 
якості партнера юридичну особу - об'єднання 
власників і взаємодіяти з його правлінням, а 
не укладати договори з усіма власниками.[2]

Наразі актуальним буде розглянути суть 
форм управління багатоквартирними будин-
ками та їх переваги та недоліки, а також сис-
тему менеджменту якості в сфері управління 
багатоквартирним будинком.

Аналіз публікацій
Актуальність розгляду даного питання не-

можливо заперечувати. Тому існує чимало до-
сліджень даного питання, статей та робіт на 
тему необхідності та доцільності створення 
об’єднань співвласників багатоквартирно-
го будинку, управління таким будинком в ці-
лому. Також існує багато публікацій щодо на-
вчання/підготовки/перепідготовки фахівців 
в сфері управління житлом, а також необхід-
ності незалежного оцінювання компетент-
ності менеджера (управителя) житлового бу-
динку (групи будинків)..

Метою роботи є аналіз сутності управлін-
ня багатоквартирним будинком та необхід-
ність навчання менеджерів (управителів) ба-
гатоквартирних будинків.

Виклад основного матеріалу 
Управління багатоквартирним будин-

ком —діяльність, спрямована на забезпечен-
ня належних умов проживання і задоволен-
ня господарсько-побутових потреб мешкан-
ців будинку певного рівня якості та безпеки. 
На практиці виникає багато запитань стосов-
но управління житловим будинком, дотри-
мання при цьому існуючих норм, стандартів, 
порядків та правил. На сьогодні законодав-
ством передбачено кілька форм управління 
багатоквартирним будинком. Кожна з форм 
має свої переваги та недоліки (табл. 1).

1. Управління багатоквартир-
ним будинком співвласника-
ми шляхом зборів.

Законодавством передбачена можливість 
управління будинком без створення юридич-
ної особи (ОСББ, Асоціації ОСББ тощо).

Збори співвласників та прийняті на ньо-
му рішення є підґрунтям для управління бу-
динком, тобто це є менш формалізована фор-
ма управління, ніж ОСББ. До повноважень 
зборів співвласників належить прийняття рі-
шень з усіх питань управління багатоквартир-
ним будинком. Але даний спосіб управління 
може бути прийнятним, скоріш, для невели-
ких будинків, де власники самостійно можуть 
утримувати свій будинок, власними силами 
забезпечуючи його та прибудинкову терито-
рію в належному стані.

2. Управління багатоквартир-
ним будинком управителем.

За рішенням співвласників управління 
багатоквартирним будинком може бути пе-
редано управителю (управляючій компанії-
юридичній особі або ФОП) після його оби-
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рання. Управитель надає послуги з управ-
ління за винагороду та згідно договору, який 
укладається строком на 1 рік.

Надання послуги з управління може нада-
ватися з передачею функції з управління або 
без передачі такої функції, що відбивається 
на порядку й умовах розпорядження кошта-
ми співвласників багатоквартирного будинку 
та прийняття рішень щодо ступеню свободи 
ведення господарської діяльності.

Також слід зазначати, що у разі немож-
ливості (небажання) визначення співвлас-
никами будинку з формою управління та/
або управителя вони можуть звернутися до 
органів місцевого самоврядування, який, в 
свою чергу, має провести конкурс на обран-
ня управляючої компанії для даного будин-
ку. Вибір управителя самими власниками та 
«пропозиція» його зі сторони, звичайно, бу-
дуть відрізняються, як за метою, так і за реа-
лізацією. 

3. Управління багато-
квартирним будинком 
об’єднанням співвласників 
багатоквартирного будин-
ку (асоціацією співвласників 
багатоквартирних будинків)

Власники житлових та нежитлових примі-
щень для більш ефективного управління сво-
їм багатоквартирним будинком та прибудин-
ковою територією, а також для юридичного 
оформлення їхніх майнових прав на будинок 
та прибудинкову територію можуть створю-
вати ОСББ – неприбуткову юридичну особу.

Шляхом проведення зборів та голосуван-
ням співвласники будинку можуть визначи-
тися з прийнятною для них формою управ-
ління. Як добре видно з таблиці, у кожної з 
форм є певні переваги та недоліки. [1]

Слід наголосити, що з формою управлін-

ня багатоквартирним будинком визначитися 
можуть лише мешканці (співвласники) бага-
токвартирного будинку, враховуючи всі інди-
відуальні особливості розташування, техніч-
ного стану будинку, умов та можливостей на-
дання комунальних послуг, запиту мешкан-
ців на рівень надання послуг з управління, їх 
фінансової спроможності та готовності брати 
на себе відповідальність за утримання влас-
ного майна (спільної власності). 

Визначаючись з формою управління, 
мешканці будинку визнають, що не останні-
ми чинниками, що впливають на цей вибір, 
є рівень кваліфікації та компетентності осіб, 
на яких буде покладено безпосереднє здій-
снення управління та утримання житловим 
комплексом, та ступінь їх відповідальності за 
свої дії (або бездіяльність). У 2012 році «До-
відник кваліфікаційних характеристик про-
фесій працівників» поповнено професією 
«Менеджер (управитель) житлового будинку 
(групи будинків)», вимогами до якої передба-
чено наявність певних знань, вмінь та нави-
чок, використання яких на практиці, мали б 
забезпечити стале функціонування житлово-
го комплексу та безпечну експлуатацію буді-
вель. 

Отже, необхідно зрозуміти, хто такий 
менеджер (управитель) багатоквартирно-
го будинку. Наказом Міністерства з питань 
житлово-комунального господарства №13 
від 2 лютого 2009 року [6] встановлено, що 
фізичні особи, які безпосередньо викону-
ють функції з управління будинком, повинні 
мати відповідну освіту та періодично підви-
щувати свою кваліфікацію. 

Звертаємо увагу, що мова йде саме про 
«функції з управління будинком», тому до ка-
тегорії таких осіб потрапляють, як професійні 
управителі, так і голови ОСББ/ЖБК. Водно-
час звертаємо увагу на дві викладені складові: 
освіта та підвищення кваліфікації.

З одного боку існує потреба у підготовці 
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П е р е в а г и Н е д о л і к и

1. Управління багатоквартирним будинком шляхом зборів

– самостійна участь у вирішенні всіх питань, 
пов’язаних з будинком, не передовіряючи це 
іншим фізичним чи юридичним особам або 
укладаючи з ними персональні двосторонні до-
говори;
– можливість призначення, відкликання чи зміни 
управителя при необхідності (договір з упра-
вителем підписує обрана на загальних зборах 
уповноважена особа (або кілька осіб) з числа 
співвласників);
– відсутність необхідності у створенні чіткої 
управлінської структури, що означає гнучкість в 
управлінні.

– не дуже зручна форма управління для великих 
багатоквартирних будинків;
– необхідність з приводу кожного рішення що-
разу скликати збори, при цьому доволі склад-
на процедура їх проведення, що призводить до 
неоперативності вирішення проблем будинку;
– для прийняття рішень потрібна присутність 
істотної більшості - рішення вважається прий-
нятим, якщо за нього проголосували власники 
квартир та нежитлових приміщень, площа яких 
разом перевищує 75% загальної площі всіх квар-
тир та нежитлових приміщень багатоквартирно-
го будинку (лише в деяких визначених законом 
випадках достатньо 50%);
– підвищений ризик неефективності управління 
у зв’язку з недостатністю професійних знань і 
навичок для цього у більшості співвласників;
– при позадоговірному виконанні управлінських 
функцій кимось з співвласників існує ризик їх не-
виконання через безліч причин;
– проблематичність укладення договорів (на-
приклад, на капітальний ремонт);
– складнощі в оформленні прибудинкової 
земельної ділянки;
– небажання банків кредитувати збори 
співвласників будинків, оскільки вони не є юри-
дичною особою;
– висока ймовірність проблем під час збиран-
ня та використання коштів (порушення платіжної 
дисципліни, зловживання довірою тощо).

       Таблиця 1
Переваги та недоліки форм управління багатоквартирним будинком
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2.  Управління багатоквартирним будинком управителем

– усі питання та проблеми з надавачами послуг 
вирішуються управителем;
– наявність певного професійного рівня у 
спеціалістів, які працюють на управителя і 
пов’язана з цим відсутність потреби у мешканців 
багатоквартирного будинку мати власних 
фахівців широкого профілю для здійснення 
управління;
– потенційно більш висока якість послуг (але 
лише за умови конкуренції на ринку професійних 
управителів, який досі не сформований);
– оперативність ліквідації аварійних ситуацій 
(якщо, звичайно, мова йде про професійного 
управителя, а не реорганізовані колишні ЖЕКи);
– перекладання питань управління на тих, хто 
позиціонує себе професіоналами, дозволяє ви-
магати звітів від них, тим самим певною мірою 
контролюючи їх діяльність;
– можливість притягнення управителя до 
відповідальності за несумлінне виконання 
договірних зобов’язань

– не дуже зручна форма управління для не-
великих багатоквартирних будинків, оскільки 
вартість недешевих управлінських послуг 
розподілятиметься між невеликою кількістю 
мешканців;
– недостатня кількість професійних управителів 
в Україні, а вірніше – майже повна їх відсутність;
– договірні відносини з управителем, крім пев-
них прав, наділяють співвласників будинку та-
кож певними обов’язками, які у кінцевому ви-
падку можуть виявитися не дуже вигідними для 
них самих;
– висока вартість послуг – відсутність 
конкуренції на ринку комунальних послуг нада-
ють можливість колишнім ЖЕКам, які перетво-
ряться на «ручні» керуючі компанії, нав’язувати 
будь-які ціни;
– високий ризик неякісного сервісу (особливо 
при призначенні управителя органами місцевого 
самоврядування більш високої якості послуг на-
вряд чи варто очікувати; послуги, скоріше за все, 
надаватимуться тими самими людьми з ЖЕКів, 
на яких скаржилися більшість з нас);
– непрозорість витрачання коштів – при 
передовірянні управлінських функцій керуючій 
компанії втрачається повний контроль 
співвласників за власними коштами

3.  Управління багатоквартирним будинком об’єднанням співвласників багатоквар-
тирного будинку (асоціацією співвласників багатоквартирних будинків)

– підходить як для великих, так і для невеликих 
багатоквартирних будинків;
– добровільний вступ співвласників до 
об’єднання означає їхню згоду виконувати пра-
ва та обов’язки членів об’єднання, зазначені у 
Статуті, що означає загалом більш високий рівень 
дисципліни та сприяє підвищенню ефективності 
управління будинком; на порушників правил 
існує механізм впливу;

– відсутність законодавчих та будь-яких інших 
вимог до компетентності відповідальних осіб 
ОСББ (голови та членів правління), що вияви-
ли прагнення самостійно здійснювати функцію 
управління та утримання багатоквартирного бу-
динку; 
– у випадку відсутності у голів та правління 
ОСББ належної професійної кваліфікації існує 
ризик неефективного управління (але дана про-
блема вирішується переобранням цих осіб);
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– повна самостійність у прийнятті рішень про 
розміри платежів на утримання будинку та про 
витрачання коштів ОСББ на ремонт будинку, 
благоустрій прибудинкової території тощо (усі 
належні пільги та субсидії при цьому діють і для 
членів ОСББ);
– існує можливість трудового внеску мешканців 
замість квартирної плати за згодою інших членів 
ОСББ;
– як неприбуткова організація ОСББ не сплачує 
податки на прибуток та ПДВ, що зменшує витра-
ти мешканців будинку;
– існує можливість отримання цільових коштів 
різноманітних програм, грантів та залучення до-
даткових коштів за рахунок надання в оренду 
об'єктів спільної власності;
– можливість перебувати як на самозабезпеченні, 
так і передати всі або частину функцій управителю;
– можливість самостійного обирання 
експлуатаційної організації для обслуговування 
будинку; з газо-, тепло-, водопостачальними та 
іншими організаціями укладаються прямі дого-
вори;
– вільний вибір виконавців ремонтних 
робіт (підвищується конкуренція серед них, 
зменшується ризик неякісних робіт);
– можливість отримання земельної 
прибудинкової ділянки у власність ОСББ;
– фінансово-господарська діяльність ОСББ є 
прозорою, оскільки кожен з членів об’єднання 
самостійно або за допомогою ревізійної комісії 
має можливість контролювати надходження та 
витрачання коштів; при незадовільній роботі го-
лову та правління ОСББ можна переобрати;
– ОСББ, як юридична особа, має можливість от-
римання банківських кредитів;

– існує необхідність витрачання певних коштів 
на навчання та підвищення кваліфікації новооб-
раних (переобраних) членів і голови правління 
ОСББ;
– оскільки ОСББ є юридичною особою, воно має 
звітуватися перед податковою адміністрацією.

Джерело: [1]
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великої кількості підготовлених за короткий 
термін фахівців, з іншого - набуття освіти є 
довготривалим процесом. Також слід врахо-
вувати, що діяльність у сфері освіти підлягає 
ліцензуванню [3], що передбачено Законом 
України «Про ліцензування певних видів гос-
подарської діяльності» [8]. 

Звичайно, за відсутності на сьогодні про-
фесійного та освітньо-кваліфікаційного 
стандарту до професії «управитель», необ-
хідно знайти шляхи швидкої підготовки та-
ких фахівців шляхом перепідготовки на під-
вищення кваліфікації. 

Закон України «Про вищу освіту» [9] ви-
значає підвищення кваліфікації як набуття 
особою здатностей виконувати додаткові за-
вдання та обов'язки в межах спеціальності, 
але такої спеціальності як голова ОССБ не іс-
нує.[3]. Виникає багато сумнівів щодо мож-
ливості введення будь-якого «обов’язкового 
навчання» та «підвищення кваліфікації» 
щодо голів ОСББ/ЖБК, оскільки ані профе-
сії, ані спеціальності як голова ОСББ/ЖБК 
не існує, як і не існує будь-яких законодав-
човстановлених вимог до рівня їх кваліфіка-
ції та компетентності. 

Однак, голова правління ОСББ, у разі са-
моуправління будинком, є особою, що здій-
снює управління будинком, отже повинна 
мати відповідну підготовку. Управляти будин-
ком не повинна людина, що не має достат-
ніх для цього знань і рівня підготовки, навіть 
якщо його законно обрали головою і це не су-
перечить чинному законодавству. Та, навіть, 
при наявності управителя, з яким укладено 
договір, «право та обов’язок» голови ОСББ 
здійснювати за ним контроль теж зобов’язує 
навчатися для якісного виконання своїх по-
вноважень.[3]

Як наслідок, вимоги до освіти, рівня ква-
ліфікації та компетентності висуваються ви-
ключно до професійних управителів. Відпо-
відна освіта – це «Менеджер (управитель) 
житлового будинку (групи будинків)» і підви-
щення кваліфікації теж за програмою упра-
вителя. Безперечно, в класифікаторі профе-

сія управителя є, вона має чіткі характерис-
тики, однак освітній стандарт до неї до цього 
часу не визначено, а, відповідно, відсутня чіт-
ко виражена система додаткової освіти – під-
вищення кваліфікації та перепідготовки.

Потреба в кваліфікованих кадрах галузі 
знайшло втілення в новому Законі України 
«Про житлово-комунальні послуги», а саме 
введенням обов’язкової професійної атес-
тації для фахівців за професією «Менеджер 
(управитель) житлового будинку (групи бу-
динків)», для процедурі якої набуття спеці-
альної освіти (через підвищення кваліфікації 
та перепідготовку) стає обов’язковою складо-
вою.

Не викликає суперечок, що від професіо-
налізму та кваліфікації співробітників, тобто 
безпосередніх виконавців, , а також від закла-
дених процедур, ефективності менеджменту 
залежить рівень послуг, що надаються, та ре-
зультат діяльності підприємства в цілому.

Сьогодні багато сучасних підприємства, 
які ставлять собі за мету задоволення спо-
живчого попиту і власний розвиток, а також 
збільшення прибутку, впроваджують систему 
управління якістю (СУЯ). Завдяки реалізації 
норм СУЯ багато підприємств  змогли домог-
тися намічених результатів найкоротші тер-
міни. Варто відзначити, що дана система не 
обійшла також і державні підприємства, адже 
для ефективного керівництва організацією 
ЖКГ потрібен постійний контроль і систе-
матичне управління, здійснюване прозорим 
способом. СУЯ розроблялася з метою безпе-
рервного вдосконалення і поліпшення діяль-
ності підприємств з урахуванням потреб кож-
ної зацікавленої сторони.[4]

В даний час система управління якістю в 
ЖКГ повинна базуватися на кількох осно-
вних принципах, які були визначені з тією 
метою, щоб керівний склад подібних органі-
зацій міг використовувати їх для поліпшення 
діяльності. Розглянемо більш детально кожен 
з цих принципів, а саме:
1)  Перший принцип - орієнтування на поба-

жання та очікування споживача. Само со-
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бою зрозуміло, що всі організації ЖКГ за-
лежать у великій мірі саме від своїх спожи-
вачів, а це в свою чергу означає, що вони 
повинні робити все можливе, щоб не про-
сто задовільнити потреби споживачів в 
житлово-комунальних послугах, але й пе-
редбачити майбутні потреби та очікування. 

2)  Наступний принцип, який повинен дотри-
муватися при створенні системи управлін-
ня якістю - це безперечне лідерство керів-
ника. Саме керівник повинен забезпечува-
ти єдність поставлених цілей, а також на-
прямок діяльності підприємства. На його 
плечі лягає вантаж відповідальності за 
створення і підтримання в оптимально-
му стані внутрішньоорганізаційні атмос-
фери, в якій би кожен співробітник був би 
повністю залучений у вирішення постав-
лених перед ним завдань і виконання кон-
кретних посадових обов'язків. 

3)  Важливим аспектом також виступає залу-
чення працівників усіх рівнів, які, по суті, і 
є основою і опорою підприємств ЖКГ. По-
вний залучення кожного співробітника дає 
можливість ефективно використовувати 
його здатності на благо розвитку організа-
ції ЖКГ.
Якщо говорити про аспекти впроваджен-

ня системи система управління якістю в 
ЖКГ, то необхідно відмітити важливість та-
кого «явища» як процесний підхід. Це гово-
рить про те, що добитися бажаного резуль-
тату набагато простіше і швидше, в тому ви-
падку якщо керівництво діяльністю підпри-
ємства, а також розташовуються нею ресур-
сами, будуть розглянуті як єдиний важливий 
процес. Не будемо також забувати і про сис-
темний підхід до самого менеджменту. Завдя-
ки належному увазі, а також розуміння і пра-
вильно організованому менеджменту систе-
ми підвищується результативність і ефектив-
ність виконання всіх завдань підприємства 
ЖКГ на шляху до успішного розвитку та про-
цвітання. Плюс до всього впровадження сис-
теми менеджменту якості в будь-якій органі-
зації, в тому числі на підприємствах ЖКГ не-

можливо без прийняття правильних рішень, 
заснованих виключно на достовірній інфор-
мації, взаємовигідних відносин з постачаль-
никами і постійного вдосконалення і поліп-
шення діяльності підприємства. Поліпшення 
діяльності організацій ЖКГ можна розгляда-
ти не тільки як один з найбільш значущих ас-
пектів в процесі впровадження СУЯ, але і як 
постійну мету.

Сукупністю загальноприйнятих стандар-
тів ISO серії 9000 проведено відмінність між 
основними вимогами, які висуваються до 
систем система управління якістю, а також до 
вимог, що висуваються до продукції або по-
слуг. Варто зауважити, що вимоги, які були 
встановлені вищевказаною сукупністю стан-
дартів, є застосовними для всіх без винятку 
організацій ЖКГ та інших підприємств, не-
залежно від їх форми власності, виду продук-
ції, що випускається або категорії послуг, що 
надаються. Практика показала, що система 
управління якістю в ЖКГ здатна вивести на 
новий, більш високий рівень кожне підпри-
ємство, прискоривши процес досягнення по-
ставлених цілей, і всі ресурси і зусилля, які 
були витрачені, незабаром будуть повернуті і 
багаторазово збільшені. [4]

Проте не слід забувати, що в якості СОУ 
(стандарт організації України) розроблені  та 
введені в дію стандарти з управління та утри-
мання житлового комплексу. Ці стандарти 
певною мірою регламентують діяльність на-
давачів послуг з управління в житловій сфері. 
До таких стандартів належать: 

–  СОУ ЖКГ 00.01-0102010 «Стандарти-
зація послуг. Послуги з управління та 
утримання житлового комплексу. За-
гальні вимоги»;

–   СОУ ЖКГ 00.01-0112010 «Стандар-
тизація послуг. Послуги з управління 
та утримання житлового комплексу. 
Класифікація та склад послуг». 

Спираючись на зазначені стандарти мож-
на розробити дієву систему менеджменту 
якості та впровадити її в діяльність підприєм-
ства, що надає послуги в сфері ЖКГ. 
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Висновки
Вивчення та аналіз створення товариств-

власників житла показав, що сьогодні ідея 
організації управління житлом на основі то-
вариств власників житла активно підтриму-
ється багатьма організаціями. 

Створення об’єднань співвласників бага-
токвартирних будинків (ОСББ) має важли-
ве значення в процесі реформування сфери 
житлово-комунального господарства, оскіль-
ки вирішення питань ремонту, взаємовідно-
син з постачальниками електроенергії, води, 
питань щодо погашення заборгованості жи-
телів будинку та інші поточні питання покла-
даються на членів об’єднання, якими є самі 
мешканці. 

Водночас, навіть не створюючи ОСББ, 
власники житлових і нежитлових приміщень 
стають повноправними і єдиними власника-
ми свого будинку, що дає змогу підвищити 
зацікавленість, відповідальність та ефектив-
ність управління спільною власністю, покра-
щити житлово-комунальне обслуговування. 

При будь-якій формі управління житло-
вим будинком, визначеній співвласниками, 
управляти (утримувати, експлуатувати, об-
слуговувати) таким складним об’єктом, як 
багатоквартирний будинок, має кваліфікова-
ний спеціаліст, який повинен отримати від-
повідну освіту. В свою чергу, спеціальне на-
вчання в житловій сфері є обов’язковою умо-
вою для проходження професійної атестації 
за професією «Менеджер (управитель) жит-
лового будинку (групи будинків)» відповідно 
до ЗУ «Про житлово-комунальні послуги»).

Залучення до роботи кваліфікованих та 
компетентних фахівців дозволяє забезпечи-
ти сталий розвиток підприємству, що надає 
житлово-комунальні послуги. Вимоги до ква-
ліфікації персоналу є однією з базових скла-
дових в підсистемі управління персоналом 
системи управління якістю (СУЯ) підприєм-
ства відповідно до вимог стандартів ISO се-
рії 900. Запровадження процесного підходу 
для організації діяльності підприємств сфе-

ри ЖКГ повністю відповідають суті послу-
ги, що ними надаються. Варто відмітити, що 
управляючі компанії, що під час своєї діяль-
ності впроваджують СУЯ, змогли домогти-
ся намічених результатів найкоротші термі-
ни, оскільки одним з базових принципів СУЯ 
є саме задоволення потреб споживача та пе-
редбачення споживчих очікувань.

Джерела:
1. Інтернет-ресурс: Тижневик «ЕХО» - В. Ро-

дічева «Переваги та недоліки трьох форм 
управління багатоквартирним будинком. 
Яку з форм обрати?», - 2016

2. Інтернет-ресурс: http://jkg-portal.com.ua/ - 
М. Вигода «Управління житлом: проблеми 
та перспективи», - 2013

3. Інтернет-ресурс: http://osbb.jkg-portal.
com.ua/ - Г. Шишман «Чого вартий упра-
витель житлового будинку?», - 2013

4. Інтернет-ресурс: http://www.iksystems.ru – 
«Система менеджмента качества в ЖКХ – 
основные аспекты, учитываемые при вне-
дрении системы», - 2015

5. М. Марценюк, І. Гвоздецька «Міжнародні 
стандарти якості» - Вісник Хмельницько-
го національного університету, №3, том 2, 
2014 (212) – с. 154-156

6. Наказ Міністерства з питань ЖКГ №13 
від 12 лютого 2009 р. – «Про затверджен-
ня Правил управління будинком, спору-
дою, житловим комплексом або комплек-
сом будинків і споруд»

7. Закон України «Про особливості здій-
снення права власності у багатоквартир-
них будинках» - ВВР, 2015, №29, ст.262

8. Закон України «Про ліцензування пев-
них видів господарської діяльності» - ВВР, 
2015, №23, ст. 158

9. Закон України «Про вищу освіту» - ВВР, 
2014, №37, ст. 2004

10. Закон України «Про об’єднання співвлас-
ників багатоквартирного будинку» - ВВР, 
2002, №10, ст. 78
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Широкое использование интернет-
маркетинга вдохновляет многих делать 
оптимистичные прогнозы относительно еще 
большего распространения этого направле-
ния маркетинга. Ежегодно выходит нема-
ло статей о будущем интернет-маркетинга, 
изменении роли аналитики в этой сфере, 
трансформации каналов коммуникации. Но 
качественный прогноз требует оценки совре-
менного состояния отрасли и ретроспектив-

ного анализа, в частности, и в контексте во-
стребованности на рынке труда специалистов 
этого направления. Предлагаем взгляд на со-
стояние и трансформацию сферы интернет-
маркетинга от HeadHunter Украина.

В течение последних десяти лет в сфере 
интернет-маркетинга действительно наблю-
дался рост количества вакантных предложе-
ний. Активно сфера развивалась в 2012 году 
— на протяжении года доля предложений 

СФЕРА ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ:  
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ И  
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

Информация предоставлена Международным  
кадровым порталом hh.ua. 
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на должность в сфере интернет-маркетинга 
выросла на 7 п.п. (п.п. – процентные пункты). 
После этого рост стал постепенным: за шесть 
лет доля вакансий увеличилась лишь на 4 п.п.

 В 2017 году доля вакансий с предложени-
ями работы в интернет-маркетинге составила 
21% от всего количества предложений сферы 
«Маркетинг». Интернет-маркетологов боль-
ше всего искали в компаниях, специализи-
рующихся на информационных технологи-
ях (37%), СМИ, маркетинге, рекламе (19%), 
розничной торговле (12%), услугах для биз-
неса (8%) и непищевых товарах народного 
потребления (5%).

 Интернет-маркетинг — относитель-
но молодая сфера, поэтому от специалис-
тов не ожидают длительного опыта работы. 
В 64% вакансий требуется опыт работы до 3 
лет. Но часто специалисты, которые подают-
ся на вакансии интернет-маркетологов, до 
этого работали в каком-то смежном направ-
лении маркетинга, поэтому имеют больший 
опыт, чем указано в вакансиях. Так, напри-

мер, в течение 2017 года половина интернет-
маркетологов имели опыт работы более 6 лет 
(речь идет о соискателях, в этот период раз-
местивших или обновивших свои резюме на 
сайте hh.ua).

Сфера интернет-маркетинга имела ста-
дию активного формирования рынка пред-
ложений с 2007 по 2012 год, после чего доля 
подобных вакансий начала расти постепен-
но. Хотя количественное наполнение сферы 
стабилизировалось, стартовали активные из-
менения в структурном плане. Выделились 
специализации интернет-маркетинга, соо-
тветственно, появились запросы на специа-
листов по SEO, SMM, PPC и т.п. От поиска 
широкопрофильных специалистов работо-
датели перешли к поиску кандидатов, имею-
щих глубокие знания по тому или иному на-
правлению интернет-маркетинга. Конечно, 
все зависит от ресурсов, которые компания 
согласна вкладывать в это направление дея-
тельности: в одних организациях есть отделы 
интернет-маркетинга, в других — может быть 
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только один специалист. Параллельно с этим 
происходят качественные изменения в сфе-
ре, и, развиваясь, интернет-маркетинг стано-
вится способным решить задачу работодате-
ля более результативно.

Данные были получены в результате ана-
лиза базы вакансий и резюме на Междуна-
родном кадровом портале hh.ua.

HeadHunter Украина входит в состав круп-
нейшего объединения рекрутинговых проек-
тов из восьми стран Европы и Азии с самой 
большой базой резюме – более 25 млн.

С помощью hh.ua более 60 000 компаний 
ищут специалистов по 28 направлениям. В их 
распоряжении свыше 1 000 000 профессио-
нально составленных резюме, которые про-
шли ручную модерацию HR-специалистов 
HeadHunter.

Основу соискательской аудитории сай-
та составляют высококвалифицированные 
специалисты разного профиля. На сегодня 

hh.ua обладает самой многочисленной ауди-
торией кандидатов ТОП-уровня и специа-
листов «западного образца».

Все проекты HeadHunter располагают-
ся на единой онлайн-платформе. Работа с 
нами – это возможность размещать вакансии 
и просматривать резюме во всех странах при-
сутствия HeadHunter из одного окна.

На рынке международного интернет-
рекрутмента HeadHunter Украина извес-
тен не только работой кадрового портала, 
но и реализацией многих успешных про-
ектов. С 2006 года развернулась исследова-
тельская деятельность компании, нацелен-
ная на глубинный анализ текущих тенденций 
рынка труда и прогнозирование его разви-
тия. В то же время была учреждена междуна-
родная «Премия HR-бренд» – единственный 
профессиональный конкурс в области по-
строения репутации работодателя.

В каждой карьере есть hh.ua!



З
М

ІС
Т 

Ж
УР

Н
АЛ

У

МАРКЕТИНГ в Україні68 №1  F  2018

ЗМІСТ ЖУРНАЛУ  
«МАРКЕТИНГ В УКРАЇНІ» 2017 РІК

НОВИНИ  УКРАЇНСЬКОГО  МАРКЕТИНГУ
Ірина Лилик. Першочергові завдання ГО «Українська Асоціація Маркетингу»: 
пріоритети 2018 року №5-6, с. 4 - 15

МАРКЕТИНГ В УКРАЇНІ
Старостіна А. Український маркетинг: становлення та перспективи розвитку №1, с. 4 -10
Мороз Л. Нам 20 років!  №1, с. 10 -11
Шиманович Н. Вітальне слово №1, с. 12

МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
Окландер М., Яшкіна О. Одеська обласна організація ВГО "Українська 
Асоціація Маркетингу": імплементація проекту професійної сертифікації №1, с. 13 - 18
Сокол М. УАМ на рынке легковых автомобилей  №1, с. 19 - 23
Зозульов О., Василенко А. Схема аналізу поведінки споживачів на 
промисловому ринку №1, с. 24 - 31
Сочик Г., Крикавський Є., Глинський Н. Умови та звички домогосподарств 
в Польщі та Україні в процесі закупівель товарів широкого вжитку  №1, с. 32 - 41
Швацька-Мокрицька Д. Роль маркетингу в розробці економічних 
стратегій продуктів харчування №1, с. 42 - 48
Максименко О. Через "прозорість правил" на ринку ЖКГ до якості послуг №1, с. 49 - 51
Олена Ковінько. Маркетингова оцінка стану ринку аграрної 
продукції України: передумови активізації міжнародної 
бізнес-діяльності вітчизняних аграрних підприємств №4, с. 32 - 47

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Ільїна С. Підготовка зі створення примірних специфікацій 
на маркетингові дослідження №1, с. 52 - 57
Лилик І. Ринок маркетингових досліджень в Україні 2016 рік: 
експертна оцінка та аналіз УАМ №2, с.4 - 23
Инновационные технологии Inlimited Analytics в исследовании 
рынков зарубежных стран №2, с. 24 - 25



З
М

ІС
Т Ж

УР
Н

АЛ
У

МАРКЕТИНГ в Україні 69№1  F  2018

Міжнародний процесуальний кодекс маркетингових і соціальних 
досліджень та аналіз даних ICC/ESOMAR №2, с. 26 - 33
Світлана Ільїна. Підготовка зі створення примірних специфікацій 
на маркетингові дослідження №3, с.4 - 9
Заменит ли анализ социальных медиа традиционные исследования?                              №3, с. 10 - 11
Світлана Ільїна. Вимірюємо рівень сервісу в мультиканальному
середовищі обслуговування (огляд сучасної дослідницької 
методики Real ContactsAudit)  №3, с. 12 - 14
Tesla выросла на 32%, став самым быстрорастущим автомобильным 
брендом в мире со стоимостью бренда в 5,9 млрд долларов №3, с. 15 - 22
Анна Шахдинарян Визуализация данных исследований: 
что важно знать для создания уникальных презентаций №4, с . 4 - 9
Візуалізація даних маркетингових досліджень №4, с.10
Максим Зинченко, Сергей Ходакевич. Развитие розничной сети 
в масштабах страны с помощью BigData №4, с. 12 - 17
Оксана Яшкіна. Маркетингові дослідження інноваційного товару 
в машинобудівній галузі №4, с. 18 - 25
Споживчі настрої в Україні, серпень 2017: індекс склав 58,6 №4, с. 26 - 27
Андрей Еременко. Заглянуть в будущее №4, с. 28 - 31
Споживчі настрої в Україні, грудень 2017: індекс склав 60,3 №5-6, с. 45 - 46
Ярослав Дадо, Ян В. Віктор, Маркетинг і управління – конфлікт 
чи інтеграція функції? Підстава до дискусії у світлі досліджень 
в академічному середовищі Словаччини і Польщі №5-5, с 47 - 55
Татьяна Решетилова. Процесс исследования потребительских 
характеристик инновационного товара №5-6, с. 56 - 63

ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ
Аліна Жесткова. Окремі питання щодо імплементації закону України 
«Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»  №4, с. 48 - 52

КОМУНІКАЦІЇ: РЕКЛАМА, PR
Решетілова Т. Просування інноваційних товарів на засадах мотиваційної 
інноваційності споживачів №1, с. 58 - 62
Булатова А., Река О. Особливості гендерних чинників у сучасній рекламі №2, с. 34 - 52
Пустотин В. Женский брендинг: как женщины воспринимают самих себя? №3, с. 23 - 27
Об'єм рекламно- комунікаційного ринку України 2017 та прогноз 
об'ємів ринку 2018.Експертна оцінка Всеукраїнської Рекламної Коаліції   №5-6, с.16 - 21
Анна Штепа. От слайда к слову или как выступить эффективно №5-6, с .22 - 25
Надруковано у Marketing Week Reporters. Відео-маркетинг: 
путівник для початківця №5-6, с. 26 - 29



З
М

ІС
Т 

Ж
УР

Н
АЛ

У

МАРКЕТИНГ в Україні70 №1  F  2018

З
М

ІС
Т 

Ж
УР

Н
АЛ

У

МАРКЕТИНГ в Україні70 №1  F  2018 

Марк Рітсон. Ritson: Марк Прітчард з P&G здійснив найбільшу 
маркетингову промову за 20 років №5-6, с.30 - 32
Наталія Шинкаренко. Віртуальні виставки – нові можливості 
маркетингових комунікацій №5-6, с. 33 - 37
В борьбе за Украину без сексизма  №5-6, с. 38 - 41
5 идей оригинальных корпоративных подарков к Новому году №5-6,с. 42 - 44

 ІНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ
Зозульов О., Афанасьєва К. Розроблення стратегії виведення 
інтернет-магазину на промисловий ринок  №2, с.53 - 61
Александра Стельмахова. Мозги на продажу. Как стимулировать 
ИТ-разработчиков работать на украинские компании? №3, с.28 - 31

ЕКОНОМІКА ЗНАНЬ
Ян Віктор Дослідження інтернаціоналізації підприємства: аналіз виділених 
грантів Національного Центру Науки в Польщі №1, с. 63 - 75
Баша І., Манойло В. Застосування інноваційних методів навчання 
в формуванні компетентностей майбутніх маркетологів №2, с. 62 - 68
Вперше в КНУ пройшов конкурс з реклами на екологічну тематику "Green Ads" №2, с. 69
"Глобальний моніторинг" "The global engagement monitor
 the global university-business cooperation monitor"  №2, с. 70 - 71
Барометр ринку праці України: головні тенденції III кварталу 2017 року №4, с. 53 - 54
Портрет професії: маркетолог №4, с. 55 - 58

МАРКЕТИНГ ДЛЯ СФЕРИ ОСВІТИ
Квахненко І., Златова І. Гейміфікація як інструмент формування лояльних 
клієнтів та персоналу №3, с.32 - 38
Сертифікаційні Центри УАМ прийняли 10-ті Кваліфікаційні іспити 
«Менеджер з маркетингових досліджень» №3, с 39 - 50
Ольга Максименко Взаимодействие рынка труда и сферы 
образования – залог успеха формирования института 
профессиональных управителей №3, с. 51 - 57
РЕКОМЕНДАЦІЇ Семінару «Нові методологічні підходи до розроблення 
професійних, освітніх стандартів та стандартів оцінювання, що базуються 
на компетентностях» №3, с. 58
Олександр Зозульов. Формування концепції ведення бізнесу 
на маркетингових засадах: сьогодення та майбутнє №5-6,с. 64 - 72
Ірина Перевозова, Ірина Попадинець. Мотиватори праці менеджерів №5-6, с. 73 - 78



З
М

ІС
Т Ж

УР
Н

АЛ
У

МАРКЕТИНГ в Україні 71№1  F  2018

МАРКЕТИНГ У СВІТІ
Викас Миттал. Маркетинговые исследования увеличивают доходы 
компаний тремя путями №4, с. 59 - 62
Колин Шоу. Революционное мышление о лояльности клиентов №4, с. 63 - 65
Зач Бруке.  Три типові помилки міжнародних досліджень 
ринку (і як їх уникнути)  №4, с. 66 -  68

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ҐЕНДЕРНИЙ КОМІТЕТ З РЕКЛАМИ
Діяльність Індустріального Ґендерного Комітету з Реклами: 
співпраця з органами влади №3, с. 59 - 67
Тетяна Лебедєва. Повноваження Державної служби України з питань 
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у сфері 
контролю за рекламою, зокрема в частині Ґендерної рівності №3, с. 68 - 71
Діяльність Індустріального Ґендерного Комітету з Реклами №4, с. 70 - 71

ДІЯЛЬНІСТЬ УАМ
Людмила Мороз. Свято маркетологів у Львові №5-6, с. 79 - 82

ЗМІСТ ЖУРНАЛУ
Зміст журналу "Маркетинг в Україні" за 2016 рік  №1, с. 76 - 78
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ ЖУРНАЛУ "МАРКЕТИНГ В УКРАЇНІ" 2017 РІК  №1, с. 79



П
ЕР

ЕД
П

Л
АТ

А

МАРКЕТИНГ в Україні72 №1  F  2018

Передплата на журнал 
здійснюється в усіх відділеннях зв’язку через ДП «Преса»

(передплатний індекс – 22942),
або через передплатні агенції.

Київ
ДП «Преса» – 044 2495045 
Прес Центр – 044 5361175

Меркурій – 044 5070720, 5070721, 5070727; 056 3749055
Електронну версію журналу можна придбати в передплатній агенції PressPoint

sd@presspoint.com.ua тел: 096 8526524,
 або на Українському Авторському Порталі http://www.book-ua.net

Здійснити передплату можна також у Редакції журналу
Тел.: 044 5504529; 067 7758561; 093 9576852; 050 6102112

Електрона пошта: umaukr@mail.ru
www.uam.in.ua

ЗАМОВЛЯЙТЕ КНИЖКИ:
� Ирина Лылык. Интуитивный маркетинг потребителя. – Київ, УАМ, 2014. – 80 грн.
� Алан Р. Андреасен, Філіп Котлер. Стратегічний маркетинг для неприбуткових організацій Перше українське 

електронне видання, здійснене за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні. – 
Київ, 2013. – 50 грн.

� Маркетинг. Стань лидером! - Киев, УАМ, 2013 – 80 грн
� МАРКЕТИНГ. Жизнь как зебра. 11 ответов на вопрос: «Как создать себе бренд» - Киев, УАМ, 2013 – 80 грн
� Маркетинг. Идеальный автосалон .- Киев, УАМ, 2013 – 80 грн
� Женщина! Не «серая мышка»! Киев, УАМ, 2013- 80 грн
� Михаил Сокол. Маркетинг на рынке легковых автомобилей. – Киев, УАМ, 2012. – 160 грн.
� Старостіна А.О. Маркетингові дослідження національних і міжнародних ринків: Підручник. 2012. – 180 грн.
� Школа-студія професійних тренерів та консультантів з питань ґендерної рівності та соціальної 

справедливості в соціо-економічній сфері. Збірник інформаційно-методичних матеріалів. /Під заг. ред. Маг-
дюк Л.Б. – Публікацію здійснено за підтримки Канадського фонду підтримки місцевих ініціатив. – Київ, 
УАМ, 2012. – за замовленням без оплати.

� Олександр Гладунов. «Дітям капітана Гранта. Професійний маркетинг для грантоїдів». – Рівне, 2011. – 80 грн.
� Стандарти недискримінаційної реклами за ознакою статі: українська практика та міжнародний досвід./Під 

заг. ред. Лилик І.В. Публікацію здійснено за підтримки Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні. – К., УАМ, 2011. 
– за замовленням без оплати.

� Ф.Котлер, К.Ф.А. Фокс. Стратегічний маркетинг для навчальних закладів. Перше українське видання, 
здійснене за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні. – Київ, 2011. – 100 грн.


