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МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЧЕРЕЗ САМОРЕГУЛЮВАННЯ ТА СОЦІАЛЬНУ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДО УТВЕРДЖЕННЯ НЕДИСКРИМІНАЦІЇ»
23 березня 2016 року в Києві була проведена міжнародна конференція «Через саморегулювання та соціальну 
відповідальність до утвердження недискримінації». Організаторами виступили Комітет ВРУ з питань свободи слова та 
інформаційної політики, Індустріальний Гендерний Комітет з Реклами, Представництво Фонду імені Фрідріха Еберта 
в Україні та Проект Ради Європи «Зміцнення свободи медіа та створення системи Суспільного мовлення в Україні»

ҐЕНДЕРНІ ПИТАННЯ – ЄВРОПЕЙСЬКЕ БАЧЕННЯ 
Питання відображення статі у рекламі знову і знову обговорюється   європейським політикумом. Хоч ця тема не 
залишається поза увагою вже протягом десятиліть, останнім часом побоювання через збільшення прикладів викори-
стання  гендерних стереотипів і сексуалізованих образів в рекламних комунікаціях призвело до безпрецедентного буму 
законодавчих заходів по всій Європі. 

РИНОК МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УКРАЇНІ 2015 РІК: ЕКСПЕРТНА 
ОЦІНКА ТА АНАЛІЗ УАМ
У 2015 році ринок склав близько 767 млн. гривень ($35,9 млн.). У цьому випадку обсяг ринку у гривнях зріс приблизно 
на 51%, натомість у доларовому еквіваленті скоротився приблизно на 13%. Таким чином, у 2015 році продовжував-
ся обвал ринку (у доларовому значенні), започаткований у 2014 році. Загальний обсяг ринку опустився на рівень 
показників 2006 року

ЯКА РІЗНИЦЯ МІЖ MYSTERY SHOPPING  ТА КЛАСИЧНИМИ МАРКЕТИНГОВИМИ 
ДОСЛІДЖЕННЯМИ
Mystery Shopping, або Таємний покупець, і класичні маркетингові дослідження є давно сформованими дослідницькими по-
слугами, які допомагають компаніям і організаціям працювати ефективніше. Ці дослідницькі послуги мають спільні цілі у 
забезпеченні підприємств змістовною та різноманітною інформацією, яка має вирішальне значення для їхнього успіху

СТРАТЕГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Под стратегией исследования мы будем понимать основные подходы к достижению цели исследования.  
Как синоним используют также понятие стратегический план исследования

КАК ЛЕГКО СОЗДАТЬ РЕКЛАМУ В ИНСТАГРАМ ЗА 5 ШАГОВ
Сейчас набирает популярность реклама в социальной сети Instagram. И, если ядро вашей целевой аудитории – это 
женщины 25- 35 лет, то вам стоит серьезно рассмотреть этот канал привлечения клиентов

ЕКСПЕРТНА ЗУСТРІЧ  «ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ У 
ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ З МАРКЕТИНГУ»
12 квітня 2016 року в рамках святкування 50-річчя кафедри маркетингу КНЕУ ім. Вадима Гетьмана викладачі мар-
кетингу 14 провідних університетів України та представники бізнесу обговорили питання наближення маркетингової 
освіти до вимог ринку праці. Особливу увага була приділена питанню як забезпечити різноманіття місць проходжен-
ня практики майбутнього маркетолога
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МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«ЧЕРЕЗ САМОРЕГУЛЮВАННЯ ТА 

СОЦІАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДО 
УТВЕРДЖЕННЯ НЕДИСКРИМІНАЦІЇ»

В якості спікерів у заході взяли участь по-
сол Швеції в Україні Андреас фон Бекерат, 
Голова Комітету Верховної Ради з питань 
свободи слова та інформаційної політики 
України Вікторія Сюмар, менеджер Про-
екту Ради Європи “Запобігання та бороть-
ба з насильством щодо жінок та домашнім 
насильством в Україні” Ана Уррутіа-
Енсісо, Генеральний директор Української 
асоціації видавців періодичної преси 
Олексій Погорєлов, Генеральний директор 

Європейської Асоціації Комунікаційних 
Агенцій Домінік Лейл та Голова 
Секретаріату Індустріального Ґендерного 
Комітету з Реклами та генеральний ди-
ректор Української Асоціації Маркетин-
гу Ірина Лилик. Під час конференції були 
обговорені теми ґендерної дискримінації, 
зокрема у ЗМІ та рекламі.

Вітаючи учасників конференції, Надзви-
чайний і Повноважний Посол Королівства 
Швеції в Україні Андреас фон Бекерат за-

23 березня 2016 року в Києві була проведена міжнародна конференція «Через са-
морегулювання та соціальну відповідальність до утвердження недискримінації». 
Організаторами виступили Комітет ВРУ з питань свободи слова та інформаційної 
політики, Індустріальний Гендерний Комітет з Реклами, Представництво Фонду 
імені Фрідріха Еберта в Україні та Проект Ради Європи «Зміцнення свободи медіа та 
створення системи Суспільного мовлення в Україні».
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уважив, що «Ґендерна рівність - це питан-
ня всього суспільства, а не тільки жінок. 
Його обговорення в українському соціумі, 
який дуже швидко трансформується, є над-
звичайно важливим ще й тому, що Україна 
в найближчі місяці має підписати стам-
бульську Конвенцію Ради Європи про 
запобігання насильству стосовно жінок 
і домашньому насильству та боротьбу із 
цими явищами. ЗМІ відіграють основну 
роль  у ставленні до ґендерних питань і ма-
ють усвідомлювати цю відповідальність». 

Вікторія Сюмар, голова Комітету 
Верховної Ради України з питань свободи 
слова та інформаційної політики, наголо-
сила, що: «в нас мало уваги приділяється 

захисту прав людини. А питання ґендерної 
рівності є їх невід’ємною частиною». 
Європейські експерти поділилися досвідом 
саморегулювання ЗМІ у питаннях гендерної 
політики, розповіли про діяльність 
саморегулівних асоціацій та об’єднань в 
рекламній діяльності та їх боротьбу із сек-
сизмом. Було представлено досвід Канади і 
країн Європейського Союзу.

Спікери Оксана Романюк та Олексій 
Погорєлов привели статистичні данні на 
підставі яких можна зробити висновок, що 
дана проблема існує і потребує рішень. На-
приклад, співвідношення експертів та ек-
сперток в онлайн ЗМІ шокує: 90 відсотків 
до 10. 
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Ірина Лилик представила механізм 
саморегулювання українського реклам-
ного ринку, розказавши про Стандарт 
недискримінаційної реклами за ознакою 
статі та роботу Індустріального Ґендерного 
Комітету з Реклами (проект по розробці 
Стандарту та інституційному розвитку ІҐКР 
проводився з 2011 року УАМ в партнерстві 
з Представництвом Фонду імені Фрідріха 
Еберта в Україні). ІҐКР проводить експер-
тизу реклами на наявність дискримінації, 
розглядає скарги на дискримінаційну 
рекламу від громадян, а також надає 
експертні висновки за зверненням держав-
них органів. Зокрема, представник ІҐКР 
входить до складу Експертної Ради з питань 
протидії дискримінації за ознакою статі при 
Міністерстві соціальної політики України. 
У своїй роботі ІҐКР опирається на Стандарт 
НЕДИСКРИМІНАЦІЙНА РЕКЛАМА ЗА 
ОЗНАКОЮ СТАТІ СОУ 21708654 -002-
2011. Розуміючи, що реклама має знач-

ний вплив на суспільну свідомість, Стан-
дарт підтримано фаховими асоціаціями 
маркетологів та рекламістів, провідними 
ґендерними організаціями та іншими 
асоціаціями, члени яких є замовниками 
реклами.  У відповідь на суспільний запит 
ІҐКР створює представництва в регіонах, 
що дасть можливість залучити широку 
громадськість до процесу запобігання роз-
повсюдження дискримінаційних практик в 
Україні. Ірина Лилик наголосила, що спри-
яння попередженню проявів дискримінації 
людини та підвищення професіоналізму 
представників рекламного ринку в рекламі 
- це головна мета роботи Комітету.

Всі учасники підкреслювали, що про-
блему ґендерної дискримінації потрібно 
вирішувати, і вирішувати негайно, адже 
рівноправ’я – це головна засада демокра-
тичного та європейського суспільства. 

Матеріал до друку підготував  
Денис Зубковський 
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Питання відображення статі у 
рекламі знову і знову обговорюється   
європейським політикумом. Хоч ця тема 
не залишається поза увагою вже протягом 
десятиліть, останнім часом побоювання 
через збільшення прикладів використання  
гендерних стереотипів і сексуалізованих 
образів в рекламних комунікаціях призве-
ло до безпрецедентного буму законодавчих 
заходів по всій Європі. Гендерна рівність є 
політичним пріоритетом на глобальному 
і європейському рівнях. Зокрема, докла-
даються зусилля для усунення упереджень 
щодо неповноцінності чи переваги однієї 

зі статей, а також стереотипних жіночих та 
чоловічих ролей.

У попередньому році незалежні 
громадські організації (НГО), що займа-
ються питаннями саморегулювання ре-
кламного ринку, на всій території ЄС 
зареєстрували значне збільшення кількості 
скарг на рекламу, пов’язаних з гендерною 
дискримінацією.  Так у 2013 році 23,67% 
скарг по всій Європі було подано через по-
рушення принципу «смак і порядність». 
А це другий за кількістю показник після 
скарг на оманливу рекламу (43%). У межах 
категорії  «смак і порядність», 63% скарг сто-

ҐЕНДЕРНІ ПИТАННЯ – ЄВРОПЕЙСЬКЕ 
БАЧЕННЯ 
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Європейська  асоціація комунікаційних агентств 
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Ця стаття була підготована Паном Домінінком Лейлом спеціально для журналу «Марке-
тинг в Україні» та вийшла в світ завдяки проведенню міжнародної конференції «Через само-
регулювання та соціальну відповідальність до утвердження недискримінації»», організованою 
Комітетом ВРУ з питань свободи слова та інформаційної політики, Індустріальним Ген-
дерним Комітетом з Реклами, Представництвом Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні та 
Проектом Ради Європи «Зміцнення свободи медіа та створення системи Суспільного мовлен-
ня в Україні»
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сувались «зображення гендерних ролей». 
Більшість скарг (близько 98%) відносяться 
до зображення жінок і лише приблизно 2% 
скарг були подані на дискримінаційне зо-
браження чоловіків.

В останні роки спостерігається зро-
стання занепокоєння, що подібне зобра-
ження жінок (і в меншій мірі чоловіків) 
може привести до поширення упереджень і 
зміцнення стереотипних переконань.

У Конвенції ООН 1979 року рекла-
ма розглядається як увічнення гендерної 
нерівності шляхом просування гендерних 
стереотипів, найбільш стійких причин 
нерівності між чоловіками та жінками.

«Дорожня карта до рівності чоловіків 
і жінок – 2006-2010», оприлюднена 
Європейською Комісією, визначала однією 
із задач ліквідацію гендерних стереотипів 
в засобах масової інформації, в той час як 
стратегія її реалізації у період після 2015 
року розглядає рекламну сферу як поле для 
активних дій.

Крім того, у 2008 р. Рада Європейського 
Союзу ухвалила «Висновки щодо ліквідації 
гендерних стереотипів в суспільстві», де 
підкреслюється відповідальність ЗМІ 

за відтворення культурно-зумовлених 
стереотипів. Стверджується, що стереотипи 
є базовою причиною гендерної нерівності, 
а їх репродукування підриває зусилля ЄС 
щодо протидії дискримінації.

Європарламентарка від соціал-
демократичної партії, голова Комітету 
Європарламенту з питання прав жінок 
та гендерної рівності  Iratxe García Pérez 
зазначила: «Реклама часто транслює 
дискримінаційні та/або образливі меседжі, 
що базуються на різноманітних гендер-
них стереотипах, завдаючи великої шкоди 
реалізації стратегії досягнення гендерної 
рівності».

Пані Pérez стверджує, що випадки 
дискримінації за статевою ознакою в за-
собах масової інформації та рекламі все 
ще часто зустрічаються та сприяють ти-
ражуванню гендерних стереотипів, і 
звертається до Комісії, держав-членів ЄС, 
громадянського суспільства і органів са-
морегулювання у сфері реклами із закли-
ком тісно співпрацювати, використовуючи 
ефективні інструменти задля забезпечення 
поваги людської гідності і порядності серед 
представників сфер маркетингу й реклами.
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У лютому 2015 року Марія Нойчел 
(членкиня соціал-демократичної партії, 
представниця Комітету з прав жінок і 
гендерної рівності Європейського Парла-
менту) представила проект доповіді про 
Стратегію ЄС щодо забезпечення рівності 
жінок і чоловіків на період після 2015 року, 
в якому міститься заклик до розробки нової 
стратегії ЄС щодо забезпечення гендерної 
рівності у форматі практичного плану 
дій. Пані Нойчел заявила, що «ролі, що 
відображаються через навчальні матеріали 
та навчальні програми в школах та інших 
навчальних закладах не тільки впливають 
на успішність, а й на наш вибір кар’єри у 
майбутньому. Більш того,  такі стереотипи 
ще більше посилюються стереотипним, 
якщо не сказати навіть сексуалізованим, 
зображенням жінок в засобах масової 
інформації».

У 2014 році Європейська комісія 
організувала велику конференцію на 
тему «Нова стратегія щодо забезпечення 
гендерної рівності після 2015 року», що до-
зволило окреслити декілька проблемних 
питань, зокрема, сексуалізацію і насиль-
ство.

Гендерні стереотипи можуть ста-
ти основою і виправданням насиль-
ства по відношенню до жінок. Особливе 
занепокоєння викликають певні сектори, 
для котрих, аби продати товари, рекламна 
індустрія використовує образи жінок, ча-
сто сексуального характеру, з елементами 
насилля. 

Результатом конференції став висновок: 
«належною відповіддю ЄС на ситуацію, 
що склалася, могло б бути введення 
обов’язкових до виконання вимог забезпе-
чення відповідності високим стандартам у 
питанні непорушення гендерної рівності в 
області реклами на всій території ЄС».

Правові механізми вже прописані 
в Директиві про аудіовізуальні медіа-
послуги від 2010 року, яка забороняє ген-

дерну дискримінацію в комерційних 
комунікаціях.

3  Стаття 6
u Держави-члени повинні забезпечити 

усіма відповідними засобами те, щоб 
аудіовізуальні медіа-послуги, які нада-
ються постачальниками медіа-послуг 
(які, в свою чергу, перебувають під 
юрисдикцією цих держав), не містили 
ніякого підбурювання до ненависті 
за ознакою раси, статі, релігії чи 
національності.
3  Стаття 9

u Аудіовізуальні комерційні повідомлення 
не повинні: 

u (І) принижувати людську гідність;
u (II) містити чи пропагувати 

дискримінацію за будь-якою озна-
кою, як то статі, расової або етнічної 
приналежності, національності, віри 
чи переконань, інвалідності, віку або 
сексуальної орієнтації.
Європейська  асоціація комунікаційних 

агентств (ЄАКА) представляє більше 
ніж 2500 агентств комунікацій, а також 
асоціацій таких агентств із 30 європейських 
країн, в яких безпосередньо зайнято по-
над 120 000 працівників. Члени ЄАКА – 
це представники рекламних, медійних, 
діджітал, брендингу і PR-агентств. Вони 
створюють і розміщують рекламу та про-
водять рекламні кампанії для розвитку 
брендів.

ЄАКА відстоює чесність та ефективність 
реклами, високі професійні стандар-
ти та підвищення обізнаності про вне-
сок рекламної індустрії у вільну рин-
кову економіку, а також заохочує тісну 
співпрацю між установами, рекламодавця-
ми і ЗМІ в європейських інституціях, що 
займаються питаннями реклами. ЄАКА 
працює в тісній взаємодії з інституціями 
ЄС з метою забезпечення свободи рекла-
мувати відповідально і творчо.

Галузь наполягає на сприянні саморе-
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гулюванню, яке має багато переваг. Само-
регулювання - швидкий, легкодоступний 
і не затратний  спосіб роботи зі скаргами. 
На території майже всіх держав–членів ЄС 
впроваджені ефективні механізми саморе-
гулювання у відповідь на безвідповідальне 
ставлення до гендерної проблематики у 
ЗМІ та рекламі.

Як прямий результат роботи системи 
саморегулювання в 23 країнах Європи, 
рекламна галузь, рекламодавці, ЗМІ та 
агентства зайняли про-активну позицію 
у забезпеченні в своїх рекламних звер-
неннях відповідності критеріям чесності, 
порядності, правдивості та не порушення 
законодавства. Крім того, саморегулюван-
ня є досить гнучким, щоб адаптуватися до 
змін суспільних поглядів, а також зрушень 
у технологіях і рекламних носіях.

Консолідований Кодекс Міжнародної 
торговельної палати із практики рекла-
ми та маркетингових комунікацій є осно-

вою для всіх кодексів саморегулювання 
і  стверджує, що «реклама повинна пова-
жати людську гідність і не повинна заохо-
чувати або виправдовувати будь-які фор-
ми дискримінації, в тому числі на підставі 
раси, національного походження, релігії, 
статі, віку, інвалідності або сексуальної 
орієнтації «.

У той же час, національні системи само-
регулювання розробили більш детальні ко-
декси, які розкривають питання гендерних 
стереотипів, насильства, “уречевлення” 
або сексуалізації чоловіків, жінок і дітей. 
Такі кодекси є основою для подачі скарг на 
рекламні оголошення. 

Проте, коли мова заходить про ґендер, 
в системі саморегулювання виникають 
суперечності. З історичних причин, система 
розглядає питання гендерних стереотипів з 
точки зору тактовності і порядності, а не 
рівності чоловіків і жінок. Це означає, що 
кодекси саморегулювання відрізняються в 
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різних країнах. Наприклад, бельгійський 
Кодекс Саморегулювання містить 
рекомендації по зображенню осіб, в Італії 
він є частиною правил стосовно боротьби 
з дискримінацією, в Фінляндії  охоплює 
поняття сексуалізації, “уречевлення” та 
дискримінації, в Німеччині розглядається 
через особисту дифамацію і дискримінацію, 
а у Франції містить рекомендації по зобра-
женню людського тіла.

Одним із непередбачуваних результатів 
цього є те, що присяжні в різних країнах по-
різному можуть трактувати одне і те ж ре-
кламне оголошення. Хорошим прикладом 
може служити постер рекламної кампанії 
французького фільму “Les Infidèles”, який 
натякав на непристойність і принизливо 
зображав жінок. На цю рекламу надійшов 
ряд скарг і вона була заборонена у Франції, 
проте дозволена у Бельгії на підставі свобо-
ди творчості.

ЄАКА є частиною ЄАРС (Європейського 
альянсу з рекламних стандартів EASA). 
ЄАРС (EASA) - мережа з 54 організацій, які 
встановлюють рекламні стандарти в Європі 
і за її межами. Членами ЄАРС є національні 
організації по стандартизації реклами, а та-
кож представники всієї рекламної «екоси-
стеми» (рекламодавці, рекламні агентства і 
засоби масової інформації).

Мережа із саморегулювання визнає 
ту роль, яку відіграє рекламна індустрія в 
забезпеченні відповідального підходу до 
зображення жінок і чоловіків в рекламі. На 
національному рівні це досягається через:
3  деталізовані кодекси саморегулювання, 

які стосуються всіх форм дискримінації;
3  об’єктивні організації в системі саморе-

гулювання, які розглядають скарги від 
громадян;

3  програми підвищення обізнаності 
ЗМІ, що впроваджуються рекламною 
індустрією.
Всі члени ЄАКА дотримуються чинного 

законодавства і галузевих кодексів із само-

регулювання, які є дійсними на даний мо-
мент  і періодично оновлюються з ураху-
ванням мінливих соціальних норм.

Крім того, члени ЄАКА відкрито на-
голошують на своїй відданості найвищим 
етичним стандартам в області комерційних 
комунікацій, які вони розвивають від імені 
їхніх клієнтів. Зокрема, вони вважають, що 
реклама не повинна:
3 принижувати або ображати людську 

гідність;
3 використовувати непристойні зобра-

ження людського тіла;
3 зображати оголене людське тіло у при-

низливий чи ганебний спосіб;
3 принижуючи, експлуатувати зображен-

ня людського тіла, яке не має прямого 
відношення до рекламованого продукту;

3 дискримінувати будь-кого за озна-
кою раси, статі, сексуальної орієнтації, 
релігійних переконань або віку;

3  закріплювати стереотипи, які суперечать 
розвитку загальноприйнятого  бачення 
суспільних відносин;

3  пропагувати або зображати моральне або 
фізичне насильство безпосередньо або 
натяками;

3  на основі вибірковості ставлення неправ-
диво зображати соціальне різноманіття 
та спотворювати ідею рівності.
ЄАКА прагне співпрацювати з 

Європейською комісією та представника-
ми громадянського суспільства, щоб забез-
печити максимально широке прийняття і 
реалізацію цих принципів.

Європейська асоціація комунікаційних 
агентств (ЄАКА) вітає кроки, зроблені 
Європейською комісією у боротьбі з 
гендерною нерівністю та по залученню 
посередників до процесу консультацій. Ми  
віддані ідеї підвищення обізнаності із ген-
дерних питань та гендерної чутливості на-
ших агентств-членів.

Переклад з англійської мови 
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Індустріальний Ґендерний Комітет 
з Реклами (ІГКР), створений з метою 
запобігання появи сексистської реклами в 
Україні, внаслідок мораторію на перевірки 
бізнесу з боку виконавчої влади, який діяв 
у 2015 році, практично залишився сам на 
сам в діалозі з виробниками сексистської 
реклами: Звичайно, у випадку звернення 
громадської організації зі скаргою вико-
навча влада могла здійснити перевірки, 
але це вимагало ініціювання такого звер-
нення. ИҐКР, як орган саморегулювання 

покликаний впроваджувати етичні  норми 
та добросовісну конкуренцію на засадах 
діалогу та співпраці операторів ринку та 
громадськості, ставить за мету зміну реклам-
них кампаній шляхом роз’яснення своєї 
позиції та наслідків появи сексистської ре-
клами для суспільства та для компаній. 

В 2015 році Комітет вперше провів 
моніторинг зовнішньої реклами щодо 
наявності ознак сексизму. Моніторингом 
було охоплено 11 великих міст України, в 
тому числі міста-мільйонники. Це, зокре-

ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА БІЗНЕС: 
ДІАЛОГ 2015 РОКУ. 

ДІЯЛЬНІСТЬ ІНДУСТРІАЛЬНОГО 
ҐЕНДЕРНОГО КОМІТЕТУ З РЕКЛАМИ 

ІРИНА ЛИЛИК, 
Секретаріат ІГКР (Київ),
 генеральний директор Української Асоціації 
Маркетингу
http://www.uam.in.ua/gkr/
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ма, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Київ, 
Кривий Ріг, Одеса, Полтава, Рівне, Харків, 
Чернівці. Збір інформації проводився во-
лонтерами, які подали на розгляд 135 ре-
клам. Після проведення експертизи на 
основі оцінки, ІҐКР визнав сексистськи-
ми 35 кампаній. Важливим спостережен-
ням стало також те, що лише дві з них були 
всеукраїнські. Решта мали регіональний 
характер. На стратегічній сесії Комітету 
було прийнято рішення активізувати ро-
боту в регіонах та більше спілкуватися з 
рекламістами. Проведення стратегічної 
сесії проходило в рамках проекту Пред-
ставництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в 
Україні. 

Результати моніторингу широко обго-
ворювалися громадськістю. Представни-
ки комітету зверталися в компанії, пояс-
нювали, чому вони вважають рекламу цієї 
компанії сексистською, а практику веден-

ня рекламної діяльності недобросовісною. 
Вони роз’яснювали свою позицію як спи-
раючись на статтю 8 Закону України «Про 
рекламу», яка говорить, що у рекламі 
забороняється  «вміщувати твердження, 
які є дискримінаційними за ознаками по-
ходження, соціального і майнового стану, 
расової та національної належності, статі, 
освіти, ставлення до релігії, за мовни-
ми ознаками, родом і характером занять, 
місцем проживання, за інших обставин 
або такі, що дискредитують продукцію 
інших осіб», так і на положення Стандар-
ту недискримінаційної реклами за озна-
кою статті СОУ 21708654 -002-2011, який 
дає роз’яснення як визначити рекламу 
сексистською та містить критерії для фор-
мування експертного висновку. Більшість 
реклам, які були визнані сексистськими 
зникли з вулиць наших міст.

Представники ІҐКР відмічали, що 
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спілкування з бізнесом було складним. 
«Ми намагалися розповісти про те, як 
сприймають таку рекламу споживачі, про-
водили фокус групи з метою представлення 
результатів для підприємств. Навіть, якщо 
нам доводилося вести досить складні та 
тривалі діалоги з приводу існуючої реклами, 
ми розраховували на те, що в майбутньому 
компанія буде більш обережно ставитися 
до змісту своїх рекламних звернень» - гово-
рить Андріана Костенко, експертка ІҐКР у 
Сумській області, заступник директора ре-
сурсного ґендерного центра СумДУ. «Я не 
дужу люблю застосовувати адміністративні 
важелі та писати скарги, я просто зателефо-
нувала до кав’ярні та сказала, що полюбляю 
каву, але реклама, яку я бачу  на сторінці 
в соціальної мережі вашої кав’ярні мене 
ображає. І реклама була змінена протягом 
години», - розповідає Наталя Богданець, 
секретар Рівненського Представництва. 

Спілкуючись з рекламістами, експер-
ти ІҐКР взяли за правило аргументува-
ти свої твердження та висновки. Зви-
чайно, трактування положень Закону та 
Стандарту – це експертне судження, яке 
спирається на якісне переконання експер-
та. Для аргументації та дієвості переговорів 
фахівці Комітету почали проводити якісні 
дослідження, які б давали можливість ар-
гументувати висновки, та ілюструвати 
негативне сприйняття споживачами 
сексистської реклами. 

Такі фокус групові дослідження були 
проведені Черкаським представницт-
вом щодо виявлення ставлення молоді 
до реклами Інтернет - провайдера «Фре-
гат». «Згідно результатів опитування, 
реклама не сподобалася 100% опита-
них. Товар, відображений на рекламі, не 
запам’ятали 25% респондентів, а от бренд 
не запам’ятали - 75%. Згідно анкетуван-
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Коротка довідка: 
Індустріальний Ґендерний Комітет з Реклами (ІҐКР) – об’єднання представників ринку 

реклами та гендерних експертів з метою подолання дискримінації в рекламі
Фонд ім. Фрідріха Еберта є найбільшим і найстарішим політичним фондом Німеччини. 

Фонд поділяє цінності соціальної демократії і бере активну участь у поширенні політики сво-
боди, солідарності та соціальної справедливості в усьому світі.

ня реклама ображає, викликає гнів та 
відразу, презирство, збентеження  у всіх 
респондентів з середньою кількістю балів 
4,3 б. (при максимальній кількості балів 5)» 
- коментує Юлія Руденко, голова Черкась-
кого Регіонального Представництва ІҐКР. 
Дослідження ставлення до сексистських ре-
клам регіональних компаній були проведені 
Дніпропетровським Регіональним Пред-
ставництвом, Харківським Регіональним 
Представництвом тощо. 

ІҐКР розпочав акцію «До та Після». Ос-
новна ідея була допомогти компаніям ви-
правити помилки в рекламі та показати, як 
можна ефективно без використання сек-
сизму рекламувати той самий товар. Про-
тягом цієї акції рекламу змінили 5 компанії: 
дві в Рівному, одна в Одесі, одна в м. Ревни 
Сумської області, одна в Кривому Розі. 

В 2015 році ІҐКР звернувся до компаній 
з виробництва алкоголю з проханням при-
пинити показ реклами ТМ «Рідна Роса», 

яка транслювалась по телебаченню. Ролик 
носив відверто сексистський характер. Ми 
не можемо стверджувати, що саме звер-
нення Комітету призвело до зникнення 
цієї реклами з екранів телевізорів, оскільки 
не отримали офіційної (та й неофіційної) 
відповіді на наше звернення від компанії. 
Нас радує факт, що транслювання реклами 
було припинено.

Протягом 2015 року ІҐКР звернувся 
до 40 компаній з проханням змінити ре-
кламу. Статистику щодо зміни рекламних 
кампаній вести досить складно, оскільки 
підприємства не завжди повідомляють про 
своє рішення щодо зміни реклами. Ми про-
водимо спостереження, інколи отримуємо 
листи від компаній з інформацією про зміну 
реклами. На сьогодні можемо стверджу-
вати, що 21 компанія протягом 2015 року 
змінило рекламу саме внаслідок діяльності 
ІҐКР. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ ХАРКІВСЬКОГО 
РЕГІОНАЛЬНОГО  

ПРЕДСТАВНИЦТВА ІҐКР
В рамках дисципліни “Організація мар-

кетингових досліджень у сферах рекла-
ми та паблік рілейшнз” (лектор Бєлікова 
Ю.В.) студенти двух харківських ВНЗ: 
Харківського національного економічного 
університету імені С. Кузнеця та Харківської 
державної Академії Культури організували 
та провели учбові фокус-групи з метою 
вивчення емоційного сприйняття жіночих 
та чоловічих рекламних образів студентсь-
кою молоддю. 

До рекламних образів, що оцінювались 
респондентами було відібрано ре-
кламу, у тому числі таку, що визнана 
дискримінаційною Індустріальним Гендер-
ним Комітетом з Реклами.

Респонденти першої фокус-групи при 
обговоренні сексистської реклами оцінили 
її як страшну, некоректну, примитивну, по-

шлу, дешеву, образливу – більшість цих 
характеристик належало респондентам-
дівчатам. Хлопці при перегляді та оцінці 
сексистської реклами здебільшого 
сміялися, втім зазначали, що не придбали 
б рекламовані таким чином продукти, кри-
тикували рекламний образ Бонжура.

Відмінністю другої фокус-групи 
порівняно з першою, було відносно ней-
тральна оцінка дискримінаційної реклами, 
натомість шквал негативу обрушився на ре-
кламний образ жінки-домогосподарки, цей 
образ респонденти оцінили як нереальний, 
образливий, некоректний.

Всі студенти були ознайомлені зі Стан-
дартами недискримінаційної реклами та 
переліком установ, що приймають звернен-
ня-скарги від громадян на дискримінаційну 
рекламу.
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Регіон  Секретаріат Контакти

Дніпропетровське Регіональне 
Представництво ІҐКР

Тетяна Решетілова 
 Катерина Пилова

м. Дніпропетровськ Державний вищий навчальний 
заклад «Національний гірничий університет», кафедра 
маркетинга 
katyap804@mail.ru

Краматорське Регіональне 
Представництво ІГКР

 Ігор Точонов Донбаська національна академія будівництва та 
архітектури (м. Донецьк) знаходиться в Краматорську
tmk_c@mail.ru

Криворізьке Регіональне 
Представництво ІГКР

Артем Сафоненко sam0383@yandex.ru

Львівське Регіональне 
представництво ІГКР

Іванова Лілія Омелянівна
Князик Юлія

livanova.lac@gmail.com
м. Львів, Львівська комерційна академія
yulya_kolb@ukr.net

Миколаївське Регіональне 
Представництво ІГКР

Людмила Мамчур м. Миколаїв, Чорноморський державний університет 
ім. Петра Могили 
lyudmamchur@rambler.ru

Одеське Регіональне Представництво 
ІҐКР

Окландер Михайло 
Анатолійович
Секретар - Златова Ірина

Одеський національний політехнічний університет, 
проспект Шевченко 1, кафедра маркетинга, Одесса 
imt@te.net.ua
zlatovarabota@gmail.com
тел.: 0635247298, 0507068884

Полтавське Регіональне 
Представництво ІГКР

Наталя Карпенко, Марина 
Іваннікова

м. Полтава, вул. Кованя, 3, ВНЗ Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» 
k_nataliya@ukr.net

Сумське Регіональне Представництво 
ІҐКР

Ілляшенко Сергей 
Миколайович,  
Секретарі – Шипулина Юлія 
Сергіївна та  Юлія Савельєва

uliana75@ukr.net Юлия Савельева
Сумський державний університет
м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2

Рівненське Регіональне 
Представництво ІҐКР

Олександр Гладунов
Наталя Богданець

piton357@ukr.net
м. Рівне, вул. Шкільна, 2  тел.: (067) 360-02-63; 
(066)680-53-27;

Тернопільське Регіональне 
Представництво ІҐКР

Гощинська Дарья БЦ «Бізнес – інкубатор Тернопільщини»
 bakushevych@gmail.com
тел.: 0677940830

Харківське Регіональне 
Представництво ІҐКР

Майя Голованова, 
 Сергій Мельник
Юлія Бєлікова

м. Харків, Національний аерокосмічний університет 
ім. Н. Є. Жуковського. 
xai2008@list.ru

Хмельницьке регіональне 
представництво ІГКР

Світлана Ковальчук м. Хмельницький 29016, вул. Iнститутська 11, 
Кафедра маркетингу 
sveta_marketing@ukr.net 

Черкаське Регіональне 
Представництво ІГКР

Таміла Залозна 
Руденко Юлія

18028, м. Черкаси, вул. Чорновола, 243
тел.: +38(0472)641000, +38(0472)640515,  
факс: +38(0472)644550
CSBC@business-college.com.ua

Чернівецьке Регіональне 
Представництво ІҐКР

Ірина Лошенюк м. Чернівці, ЧТЕІ при КНТЕУ, 58002  
м. Чернiвцi,  Центральна площа, 7 
losheniuk@gmail.com

РЕГІОНАЛЬНІ ПРЕДСТАВНИЦТВА ІҐКР
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Обсяг ринку
Як і в попередні роки, оцінки обсягу 

ринку здійснювалися з опорою на значен-
ня у $. Середньозважений курс перерахун-
ку $ у гривні становив: 2013 рік – 8,0, 2014 
рік – 12,0, 2015 рік – 22,0 гривні за $1. 

     

Лідери ринку    
У 2015 році відбулися зміни у групі 

лідерів. Сам перелік лідерів (перша 
п’ятірка) залишився попередній. Однак 
на перше місце з відривом від конкурентів 
вийшла компанія ACNielsen Ukraine, яка 
дещо підвищила свій оборот у доларовому 

РИНОК МАРКЕТИНГОВИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ В УКРАЇНІ 2015 РІК: 
ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ТА АНАЛІЗ УАМ

ІРИНА ЛИЛИК,
Генеральний директор Української Асоціації 
Маркетингу
Національний представник ESOMAR в Україні
Iryna.lylyk@kneu.ua

Рік Обсяг ринку Прогнозоване 
значення зростання 

у дол. США, %

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

компаній)
$ млн. млн. грн. (згідно курсу 

відповідного року)

1 2 3 4 5

2003 14,6 77,30 — —
2004 19,5 100,00 +20 +34

2005 24,8 127,00 +25 +27

2006 33,5 169,00 +20 +35

2007 41,5 212,00 +24 +31

Таблиця 1.
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2008 55,0 275,00 +28 +18

2009 45,0 304,00   –5 –22

2010 40,5 324,00 +24,5 –10

2011 44,4 354,60 +12 +10
2012 56,95 449,24 +10 +26,7%
2013 60,8 487,10 +25 +8,4
2014 42,44 509,29 +25 -30,2
2015 35,9 767,00 +51 -13,0
2016 39,5 ? ? ? +10 ?

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 рік – 20 компаній.

В 2014 році значення в стовпчику 5 були пораховані спираючись на значення обороту в дол. 
Курс перерахунку грн. в дол. у 2012 р. – 7,98 грн., 2013 р. – 8,0 грн., 2014 р. – 12 грн., 2015 р. – 22 грн. 

№ Компанія Керівник компанії Місто (розташуван-
ня центрального 
офісу в Україні)

1 ACNielsen Ukraine Тетяна Безсмертна Київ

2 ГФК Юкрейн Олександр Федоришин Київ

3 Проксіма Рісерч та Медикал Дата Менеджмент Сергій Іщенко та Надія Крячок Київ

4 UMG Артур Герасимов Київ

5 TNS Ukraine Микола Чурилов Київ

6 Іпсос Україна Ірина Балєва Київ

7 Міллвард Браун АРМІ-Маркетинг Україна Світлана Потоцька Київ

8 InMind Олена Попова Київ

9 КМІС - Київський міжнародний Інститут соціології Володимир Паніотто Київ

10 Research & Branding Group Едуард Золотухін Київ

11 МАСМІ України Станiслав Чiглiнцев Київ

12 New Imidz Group Олег Сінаюк Харків

13 Альянс Капітал Менеджмент Олексій Галкін Київ

14 Novelty Result Лідія Зварич Львів

15 UMP, Український Маркетинговий Проект Дмитро Аграчов Київ

16 IRS Group Іван Любарський Київ

17 iVOX Ukraine Тимофій Замурій Київ

Таблиця 2
Лідери ринку маркетингових досліджень в Україні, 2015 рік:
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еквіваленті, і суттєво – у гривнях. Вперше 
за 12 років здійснення УАМ оцінки ринку, 
компанія ГФК Юкрейн поступилася пер-
шим місцем за сумою замовлень на свої 
послуги. На третьому місці залишилася 
компанія Проксіма Рісерч, проте вона та-
кож збільшила свої обороти у доларовому 
еквіваленті і щільно наблизилася до ГФК 
Юкрейн. На четверте місце, потіснивши 
TNS Ukraine, піднялася Українська марке-
тингова група (UMG). 

В цілому ж компанії першої п’ятірки 
збільшили свої обороти у гривнях приблиз-
но на 50%, проте у доларовому еквіваленті 
– знизили їх приблизно на 18% (2 компанії 
– збільшили, 3 – зменшили). 

З-поміж компаній, які формували другу 
п’ятірку у 2014 році, три компанії не подали 
даних щодо своїх оборотів за 2015 рік; тож 
виявили динаміку розвитку другої п’ятірки 
не виявилося можливим. Разом з тим, 
обидві компанії, які залишилися у другій 
п’ятірці, у 2015 році зменшили свої оборо-
ти у доларовому еквіваленті. З трьох нових 
компаній, які опинилися у другій п’ятірці, 
лише одна компанія дещо збільшила обо-
роти у доларовому еквіваленті, а дві – змен-
шили. 

Всього ж свої обороти за 2014 рік нада-
ли УАМ 27 дослідницьких компаній. Обо-
роти за 2015 додатково надали 2 компанії, 
натомість 9 компаній – ухилилися від 
надання даних. Проте з ринку вказані 
компанії не пішли. Якщо припустити, що 
їх обороти у гривневому вимірі залиши-

лися на попередньому рівні (тобто суттєво 
впали у доларовому еквіваленті), а поза 
взаємодією з УАМ знаходяться компанії, 
які формують близько 7% ринку (тобто на 
рівні оцінки попередніх років), то у такому 
випадку сумарний обсяг ринку маркетин-
гових досліджень на замовлення у 2015 році 
склав близько 767 млн. гривень ($35,9 млн., 
за середньозваженим курсом впродовж 
року $1 = 22 гривні). У цьому випадку об-
сяг ринку у гривнях зріс приблизно на 51%, 
натомість у доларовому еквіваленті скоро-
тився приблизно на 13%.

Таким чином, у 2015 році продовжував-
ся обвал ринку (у доларовому значенні), за-
початкований у 2014 році. Загальний обсяг 
ринку опустився на рівень показників 2006 
року. 

Замовники досліджень
За підсумками 2015 року дані за 

категоріями замовників маркетингових 
досліджень надали 17 компаній із сукупним 
оборотом 419,6 млн. грн., що становить 
близько 55% обороту усього ринку. При 
цьому локальні (національні, регіональні) 
замовники забезпечили їм замовлення на 
загальну суму 119,2 млн. грн., або 28,4% 
усього портфелю. 

Щодо крупних компаній, які за обо-
ротами входять до першої п’ятірки, то у їх 
випадку локальні замовники забезпечували 
25-30%, для низки середніх компаній цей 
показник піднімається до 50-60% (хоча є 
також середні компанії, які спеціалізуються 

18 Компанія КВІКСТАРТ Світлана Ільїна Київ

19 Український соціологічний стандарт Денис Под’ячев Київ

20 Следопит Вадим Пустотин Київ

21 Стратегіко Олександр Гладунов Рівне

Джерело: складено на основі даних компаній та експертних заключень

продовження таблиці 2.
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виключно на виконанні замовлень 
транснаціональних корпорацій). Лише у 
випадку низки малих агенцій (з оборотом 
до 500 тис. грн. на рік) локальні замовники 
забезпечують 100% їхнього портфелю.

Відповідно замовлення 
транснаціональних корпорацій забезпечу-
ють вказаним 17 компаніям майже 72% всіх 
замовлень. Це найбільш високий показник 
транснаціональних корпорацій за всі роки 
здійснення оцінки ринку. 

Дослідження на замовлення інших 
дослідницьких компаній займають помітне 
місце лише у середніх за оборотами агенцій, 
сягаючи у окремих випадках 35-40%. Проте 
в цілому такі замовлення для 17 компаній 
забезпечили лише 9,5 млн. грн., або 2,3% їх 
загального обороту.

Дані щодо розподілу замовлень на 
національні та міжнародні проекти надали 
18 дослідницьких компаній із сукупним обо-
ротом 533,3 млн. грн. (забезпечують, згідно 
оцінки, близько 73% ринку маркетингових 
досліджень). У цих компаній на вітчизняні 

проекти (дослідження в межах України) 
припадає 478,2 млн. грн. замовлень (майже 
90%), на замовлення в рамках міжнародних 
проектів – 55,2 млн. грн. (дещо понад 10% 
всіх замовлень). Найвищу питому вагу за-
мовлень в рамках міжнародних проектів 
мають середні компанії (в окремих випад-
ках – до 20-25% їхнього портфелю замов-
лень). Разом з тим, є лише одна середня 
компанія, яка спеціалізуються майже ви-
ключно (98%) на виконанні досліджень в 
рамках міжнародних проектів.     

Типи клієнтів маркетингових 
досліджень

Інформацію щодо розподілу замовлень 
на сектори В2С та В2В надали також 18 
компаній із сукупним оборотом 533,3 млн. 
грн. Згідно з їх даними, у 2015 році, як і в 
попередні роки, переважали замовлення на 
дослідження сектору В2С – 393,2 млн. грн.., 
або ж 73,7% усіх замовлень. Відповідно, на 
сектор В2В припадало близько 140 млн. 
грн., або ж 26,3%. Лише у 5 компаній (з 18) 

Замовники 
маркетингових 

досліджень

Загальний об’єм замовлень, $ тис.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015

В2С 12694 24890 27132 15824 26753 29 861 36761 23900 17873

В2В 6984 14116 9367 10230 17680 17517 15070 11072 6368

Разом 19678 39006 36499 26054 44433 47377 50742 505225 24241

Таблиця 3
Розподіл замовлень на маркетингові дослідження 

за основними ринками:

Замовники 
маркетингових 

досліджень

Питома вага на ринку, %

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014   2015

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

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

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

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 компаній у 2015 р. 
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Таблиця 4 
Галузевий розподіл замовлень на маркетингові  

 дослідження у 2015 році:

Галузь Обсяг замовлень, 
грн

Обсяг замовлень, 
%

Гуртова та роздрібна торгівля (включаючи нафту) 3529 9,6
Фінансові послуги 7806 21,1
Комунальні послуги 261 0,7
Телекомунікації та система міжміського зв’язку 9983 27,0
Державний та громадський сектор 12460 33,8
ЗМІ 844 2,3
Рекламні агенції 245 0,7
Дослідницькі інституції 1202 3,3
Інше 578 1,6
РАЗОМ 36908 100,0

Джерело: за даними 16 компаній - членів УАМ у 2010 році, та 10 агенцій у 2011 році, 19 – у  
2012 р., 19 – у 2012 р., 19 – у 2013 році, 21 – у 2014 році, 11 компаній – у 205 році (дані надані 
повністю або частково). Розраховується як питома вага наданих даних у сумарному загально-
му обсязі компаній, які надалі ці дані щодо даної сфери.

Таблиця 5 
Розподіл досліджень для сектору В2С у 2015 році:

Галузь Обсяг замовлень, 
грн

Обсяг замовлень, %

В2С 109659 100,0
Товари повсякденного попиту (fmcg) 35383 32,3
Товари довготривалого використання 12067 11,0
Фармацевтичні товари та послуги (ліки, що 
відпускаються за рецептом)

37016 33,8

Автомобільний ринок 3530 3,2
Інше В2С 21663 19,8

Джерело: за даними 16 компаній - членів УАМ у 2010 році, та 10 агенцій у 2011 році, 19 – у  
2012 р., 19 – у 2012 р., 19 – у 2013 році, 21 – у 2014 році, 11 компаній – у 2015 році (дані надані 
повністю або частково). Розраховується як питома вага наданих даних у сумарному загально-
му обсязі компаній, які надалі ці дані щодо даної сфери.
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переважали замовлення на дослідження 
сектору В2В.

Галузевий розподіл замовлень
Щодо розподілу замовлень на два 

основні ринки (В2С і В2В) дані, надані 
компаніями, є достатньо представницькі 
(охоплюють близько 70% усього рин-
ку маркетингових досліджень). Провідна 
тенденція останніх років, в умовах спа-
ду обороту ринку в цілому - підвищення 
питомої ваги ринку В2С (подібне яви-
ще, попри неповноту доступних даних, 
спостерігалося також в умовах спаду ринку 
у 2009 році).

Значно складніше оцінювати дані 
щодо галузевого розподілу замовлень на 
маркетингові дослідження, оскільки у да-
ному випадку розподіл по галузям лише 
частково співпадає з розподілом на основні 
ринки В2С і В2В (наприклад, дослідження 

різних секторів фінансових послуг мо-
жуть торкатися як ринку В2С, так і ринку 
В2В). Тому частина компаній цілком слуш-
но не перевантажують себе відповідними 
підрахунками. Окремо стоїть питання 
уточнення методології аналізу галузево-
го розподілу замовлень на маркетингові 
дослідження. 

Методи і типи досліджень  
18 компаній (сукупний оборот 533,3 

млн. грн. ) надали дані щодо методів, які 
вони застосовують у дослідженнях. На 
кількісні методи припадає їх 88,0 обороту 
(469,5 млн. грн., або ж $21,3 млн.), на якісні 
дослідження – 7,1% (37,8 млн. грн.), на 
інші методи – 4,9% (26 млн. грн.). В числі 
інших методів досліджень були вказані: 
кабінетні дослідження; вторинний аналіз; 
контроль якості та розробки спеціального 
програмного забезпечення для внутрішніх 

Галузь  Обсяг замовлень, 
тис. грн. 

Обсяг 
замовлень, %

Пиво та слабоалкогольні напої (працюють на ринку і надали 
дані 10 компаній)

31230 12,8

Харчова промисловість (працюють на ринку і надали дані 
10 компаній)

109604 44,9

Ліки, що продаються без рецепта, парфумерія та гігієна 
(працюють на ринку і надали дані 9 компаній)

46428 19,0

Тютюнові вироби (працюють на ринку і надали дані 10 
компаній)

50225 20,6

Кондитерські вироби (працюють на ринку і надали дані 6 
компаній)

2122 0,9

Інші товари повсякденного попиту (працюють на ринку і 
надали дані 8 компаній)

4501 1,8

РАЗОМ 244110 100,0

Таблиця 6 
Розподіл досліджень для сектору товарів повсякденного попиту 

(fmcg) у 2015 році:

Джерело: за даними 16 компаній - членів УАМ у 2010 році, та 10 агенцій у 2011 році, 19 – у 2012 
р., 19 – у 2012 р., 19 – у 2013 році, 21 – у 2014 році, 11 компаній – у 2015 році (дані надані повністю 
або частково). Розраховується як питома вага наданих даних у сумарному загальному обороті 
компаній, які надалі ці дані щодо даної сфери.
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Таблиця 7  
Питома вага різних методів у загальному об’ємі маркетингових 

досліджень:

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

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., 18 компаній – 
2015 р. 
 * В числі «інших» методів досліджень за 2015 рік були вказані: кабінетні дослідження; вто-
ринний аналіз; контроль якості та розробки спеціального програмного забезпечення для 
внутрішніх оцінок; моніторинг ЗМІ та інших відкритих джерел інформації. 

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

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Опитування поштою - - - 119 2224 42 38 9 363

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

1923 3009 3332 2805 5739 3407 7245 1802
 

1328

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

Кількісні дослідження онлайн (за 
винятком мобільного Інтернету)

- - 223 484 1670 2325 1903 1410
241

Кількісні дослідження онлайн за 
допомогою мобільних телефонів 
та смартфонів

- - - - - - - - 11

Таблиця 8
Структура кількісних методів маркетингових досліджень
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Інтернет трафік / вимірювання 
аудиторії

- - - - - - - - 1

Автоматизовані цифрові/
електронні дослідження

- - - - - - - - 6684

Інші 328 7917 6433 9001 6379 11826 2544 168 3795

РАЗОМ 5958 20956 20308 23119 33661 31359 23579 15200 16710

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 компаній – у 
2015 р. 

Методи досліджень Об’єм досліджень даним методом, % від усіх досліджень

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

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

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

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

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

Кількісні дослідження онлайн (за 
винятком мобільного Інтернету)

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

Кількісні дослідження онлайн за 
допомогою мобільних телефонів 
та смартфонів

- - - - - - - - 0,1

Інтернет трафік / вимірювання 
аудиторії

- - - - - - - - -

Автоматизовані цифрові/
електронні дослідження

- - - - - - - - 40,0

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

РАЗОМ 56,1 81,6 78,1 82,7 75,8 61,8 84,8 75,6 88,0

оцінок; моніторинг ЗМІ та інших відкритих 
джерел інформації. 

Розшифровку структури кількісних, 
якісних та інших методів маркетингових 
досліджень за підсумками 2015 року нада-
ли 16 компаній (мінус 1 компанія із групи 
лідерів та 1 середня компанія), із загальних 
оборотом близько 368 млн. грн., що стано-
вить 48% обороту ринку. Таким чином, як 

і в попередні роки, дані щодо структури 
методів є орієнтовними і дуже залежать від 
конкретного переліку компаній, які їх на-
дали.

Серед методів кількісних досліджень 
найбільш поширеними серед вказа-
них компаній є Face-to-face інтерв’ю та 
Телефонні опитування (CATI) (включаю-
чи дослідження за допомогою мобільних 

Продовження таблиці
Структура кількісних методів маркетингових досліджень
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Методи досліджень Об’єм досліджень даним методом, $ тис.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

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

Глибинні інтерв’ю 816 1447 2104 857 2932 1910,4 1705,5 2983 585

Онлайн якісні дослідження - 112 2 46 15 580,97 - 10,3 78

Інші 154 - 192 814 1405 1470 1001 366 74

РАЗОМ 3078 4052 5001 3527 7188 6801 4 222 7331 1511

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*

Групові дискусії / Фокус групи 19,9 9,7 10,4 6,5 6,4 5,60 8,9 11,5 3,2

Глибинні інтерв’ю 7,7 5,6 8,1 3,1 6,6 3,77 6,13 8,6 2,4

Онлайн якісні дослідження - 0,4 - 0,2 0,03 1,15 - 0,02 0,3

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

РАЗОМ 29 15,8 19,2 12,6 16,2 13,41 15,2 21,2 6,2

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. 
* 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. 

телефонів). В тій чи іншій мірі ці мето-
ди використовують більшість компаній-
учасниць ринку.

На опитуванні поштою насправді 
спеціалізується лише одна компанія 
з переліку учасників оцінки (вхо-
дить до першої п’ятірки лідерів рин-
ку). Автоматизовані цифрові/електронні 
дослідження проводять дві компанії-
учасниці оцінки, в тому числі на цьому 
спеціалізується одна компанія з числа 
лідерів ринку, і одна середня компанія.

Іншими методами кількісних досліджень 
користуються лише 2 компанії із зазначених 
16 компаній. В числі методів: таємний по-
купець; панельне дослідження об’ємів спо-
живання методом збору репрезентативної 

вибірки та екстраполяції на генеральну 
сукупність.

Дані про типи досліджень за підсумками 
2015 року надали 12 компаній із загальним 
оборотом 344,2 млн. грн. (44,9% ринку мар-
кетингових досліджень). 

Як і у попередні роки, переважає 
вимірювання ринку (понад 60%). Цей тип 
досліджень використовує більшість зазна-
чених компаній (8 з 12), проте майже 99% 
обсягу забезпечують лише 2 з них (які за 
оборотами входять до п’ятірки лідерів рин-
ку). Подібно дослідження медіа-аудиторії: 
цей тип досліджень застосовують 4 компанії 
з 12, але майже 98% забезпечує лише одна з 
них. Опитуванням громадської думки за-
ймаються 5 компаній з 12, але 84% обсягів 
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Типи досліджень 2015 рік
Тис. грн. %

Вимірювання ринку (Market Measurement) 207054 60,2
Моделювання ринку2 (Market Modeling) 514 1,5
Розробка нового товару/послуги (New Product/Service Development) 11954 3,5
Попереднє тестування реклами (Advertising Pre-Testing (Copy) 6972 2,0
Трекінг реклами/бренду (Advertising/Brand Tracking) 22366 6,5
Дослідження медіа-аудиторії (Media Audience/Research) 49860 14,5
Інші якісні дослідження (Other Qualitative Studies) 11085 3,2
Дослідження стейкхолдерів, влючно з CRM (Stakeholder Measurement, incl.CRM) 1749 1,5
Інші омнібуси/ дослідження, в яких компанії розподіляють між собою витрати 
(Other Omnibus/Shared Cost Surveys)

3085 0,9

Дослідження використання/ставлення до товарів (Usage & Attitude Studies) 15124 4,4
Опитування громадської думки/ екзит-поли (Opinion Research/Polling) 13057 3,8
Інші В2В дослідження (Other Business-to-Business Studies) 268 0,1
Інші 27 0,0
Разом 12 компаній 344200 100,0

Таблиця 10
Структура ринку маркетингових досліджень за типами досліджень  

у 2015 році:

Таблиця 11
Структура ринку маркетингових досліджень за типами досліджень  

у 2015 році:

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

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ad hoc дослідження 12704 19339 18242 15572 27776 11417 17816 16194 5003

Омнібусні дослідження 541 610 739 506 4026 522 1912 694 85

Панельні дослідження 3516 14418 11989 7708 4714 12804 23355 14313 11730

Інші постійні 
дослідження 

2277 3822 2961 1694 3925 2483 3720
1654

1346

Інші типи досліджень 619 817 714 691 3406 1776 215 2599 0

РАЗОМ 19657 39006 34645 26171 43847 29002 48953 35455 18159
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Методи досліджень
Питома вага досліджень за даним типом дизайну, % 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ad hoc дослідження 64,6 49,6 52,7 59,5 62,5 39,37 40,0 45,6 27,6

Омнібусні 
дослідження

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

Панельні дослідження 17,9 37 34,6 29,5 10,6 44,15 47,7 40,4 64,6

Інші постійні 
дослідження 

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

Інші типи досліджень 3,1 2 2,1 2,6 7,7 6,12 4,5 7,4 0,0

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

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 компаній – у 2015 р.

№ Категорія працівників Кількість, чол.

1 Задіяних на повний робочий день (не врахову-
ючи інтерв’юерів)

416

2 Задіяних на неповний робочий день (не врахо-
вуючи інтерв’юерів)

270

3 Задіяних інтерв’юерів 7530

4 Задіяних консультантів-фрілансерів 24

5 Загальна кількість співробітників 8240

Таблиця 12
Структура персоналу у компаній, 2015 рік:

Джерело: за даними членів УАМ: 16 компаній у 2015 році.

цього типу досліджень забезпечує одна 
з них, яка приймає участь у проведенні 
екзит-полів під час виборів. 

Дані щодо структури досліджень за ти-
пом дизайну надали у 2015 році 15 компаній, 
із сукупним оборотом 399,5 млн. грн. (52% 
ринку). Дослідженнями Ad hoc займають-
ся усі компанії без винятку, які прийняли 
участь у даному дослідженні. Натомість 
панельними дослідженнями займаються 
8 компаній з 12, але високу питому вагу 
цього типу дизайну забезпечили лише 2 з 

них, які входять до п’ятірки лідерів ринку. 
Серед компаній, які займаються іншими 
постійними дослідженнями, за оборотами 
виділяється одна компанія, яка здійснює 
трекінгові дослідження. 

Дані щодо розподілу обороту на вико-
нання досліджень на замовлення і власні 
дослідження надали за 2015 рік 18 компаній 
із загальним оборотом 533,3 млн. грн. (69,5% 
ринку). У вказаних компаній дослідження 
на замовлення становили 393,1 млн. грн., 
або ж 73,7% їхнього обороту, а власні 



М
АР

К
ЕТ

И
Н

ГО
В

І Д
О

С
Л

ІД
Ж

ЕН
Н

Я

МАРКЕТИНГ в Україні30 №1-2  F  2016

Novelty Result Group:
З другої декади 2015 року спостерігався 

стабільний ріст кількості замовлень, що в 
принципі, перевищило наші очікування 
від 2015 року. Хоча, з іншого боку, це 
пояснюється свого роду «адаптацією», як 

дослідницьких компаній так і Замовників 
до співпраці в умовах сьогодення.

Research & Branding Group
Криза в країні.
Коливання курсу гривні.

КОМЕНТАРІ УЧАСНИКІВ РИНКУ ЩОДО 
ПОЗИТИВНИХ ТА НЕГАТИВНИХ РИНКОВИХ 
ФАКТОРІВ, ЯКІ ВПЛИНУЛИ НА ДІЯЛЬНІСТЬ 
КОМПАНІЙ У 2015 РОЦІ:

дослідження – відповідно 140,2 млн. грн., 
або 26,3%. При цьому власні дослідження 
притаманні всім крупним компаніям-
лідерам ринку (у різних пропорціях, від 1 
до 88% обороту) та частково – середнім 
компаніям. Всього ж про наявність власних 
досліджень вказали 9 компаній з 18, що по-
дали відповідну інформацію.

Інформацію щодо питомої ваги 
досліджень задоволеності споживачів 
за 2015 рік подали 8 компаній малих і 
середніх компаній із загальним оборотом 
35,6 млн. грн. (4,6% ринку). У їх випадку 
дослідження задоволеності споживачів ста-
новили 19,2 млн. грн. (54% їхнього оборо-
ту). Крупні компанії при цьому зазначали, 
що дослідження задоволеності споживачів 
у них присутні, що їх питома вага є знач-
ною і навіть основною, проте конкретних 
підрахунків вони не провадять. 

Інформацію щодо структури персона-
лу за 2015 рік розкрили 16 компаній із за-
гальним оборотом 513,3 млн. грн. (66,9% 
ринку), серед яких є великі, крупні і малі 
компанії. Загальна кількість зайнятих 
(враховуючи зайнятих на повний і непо-
вний робочий день) становить приблизно 
8,2 тис. осіб (приблизно, оскільки части-
на компаній надавали мінімальну і мак-

симальну чисельність своїх інтерв’юерів, 
зайнятих неповний робочий день залежно 
від кількості поточних замовлень).  Припу-
скаючи, що вказані дані є коректними для 
ринку в цілому, загальну кількість зайнятих 
у секторі маркетингових досліджень на за-
мовлення можна оцінити на 12,3 тис. осіб, у 
тому числі понад 11,2 тис. інтерв’юерів (за-
йнятих повний і неповний робочий день), 
дещо понад 1 тис. постійних працівників 
інших категорій (зайнятих також повний і 
неповний робочий день).

Прогноз власного розвитку на 2016 рік 
надали також 16 компаній із сумарним 
оборотом 533,3 млн. грн. (69,5% ринку). З 
них 3 компанії вказали, що їх обороти ре-
ально не зміняться. 2 компанії не виключа-
ють для себе будь-якого варіанту розвитку 
подій, від зростання до падіння. Решта 11 
компаній є оптимістами і сподіваються на 
реальне зростання своїх оборотів у поточ-
ному 2016 році. Діапазон оптимізму – від 
2-3% до 50% реального зростання. Серед-
ньозважений прогноз – це поміркований 
оптимізм у межах 10% (насамперед такий 
рівень оптимізму стосується лідерів ринку), 
що в цілому збігається з очікуваннями щодо 
розвитку ринку маркетингових досліджень 
в цілому.
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ACNielsen Ukraine:
 Негатив: девальвація, часткова втрата 

ринків дослідження (зона АТО, Крим).
Позитив: зменшення податкового 

навантаження на фонд заробітної пла-
ти, часткове введення електронного 
документообігу, відміна з боку ЄС мита для 
українських виробників (у рамках квот).

iVOX Ukraine:
 Позитивні: подальше зростання 

пенетрації Інтернету, а також дещо краще 
опанування провайдерами онлайн-методів 
досліджень. Що дозволяє надавати ринку 
більше цінності за менші кошти.

  Негативні: стрімке скорочення бюджетів 
замовників; переведення дослідницьких 
функцій у міжнародних замовників за межі 
України (особливо болісно – до Москви). 
Менша увага замовників до якості даних та 
послуг, у той самий час – великий консер-
ватизм щодо методів досліджень.

ТОВ «Тейлор Нельсон Софрез 
Україна»:
Позитивні: загальний дослідницький 

рівень клієнта зростає не зважаючи на за-
непад дослідницької галузі.

Негативні: 
3 не стабільна ринкова та політична 

ситуація в країні;
3 скорочення бюджетів на дослідження 

в цілому;
3 демпінг дослідницьких агенцій; 

Український соціологічний 
стандарт:
Зростання не відбулося. Навпа-

ки відбулося зниження порівняно з 
очікуваннями. На мій погляд – за рахунок 
відкладеного попиту з боку потенційних 
нових Замовників з огляду на погіршення 
економіки по низці галузей. Водночас ті 
компанії-Замовники, які обрали стратегію 

«важкий час – шанс для вдалих дій», 
здійснюючи повторні замовлення, нада-
ють нашій агенції стабільність. Загальна 
тенденція в діях контрагентів – мінімізація 
витрат на маркетингові дослідження, за-
вдяки чому тендери часто виграють ті, 
хто просто пропонує зробити подешевше. 
Прив’язка нашого внутрішнього ринку до 
гривні зумовила ЗНИЖЕННЯ ВАРТОСТІ 
наших послуг! В наслідок цього показни-
ки п’ятирічної давнини нам сьогодні обхо-
дяться шляхом ВТРИЧІ більших оборотів.

«Проксіма Рісерч» та «Медикал 
Дата Менеджмент»:
Негативні: подальша глибока 

девальвація національної валюти при-
зводить до подорожчання досліджень та 
ускладнює співпрацю з клієнтами.

Тривалий озброєний конфлікт та 
окупація територій ускладнили або уне-
можливили проведення досліджень на 
сході та у АР Крим. 

У зв’язку зі скороченням об’єму фар-
мацевтичного ринку України у валютному 
вираженні деякі іноземні компанії знач-
но скоротили витрати у тому числі й на 
дослідницькі проекти.

Позитивні: стійкість фармацевтично-
го ринку до кризових явищ, порівняно з 
іншими споживчими ринками.

Структура клієнтів змістилася більш в 
сторону вітчизняних компаній, оскільки 
такі компанії у 2015 році на фармацевтич-
ному ринку України отримали переваги пе-
ред іноземними, внаслідок перерозподілу 
споживання на більш низько вартісну 
продукцію вітчизняного виробництва.

Суттєвих змін у структурі методів 
дослідження не відбулося. Зростання 
відбулося згідно з планом розвитку.

ТОВ «Компанія КВІКСТАРТ»:
Звичайно, вплинули загальнополітичні 

фактори. В порівнянні з позаминулим ро-
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ком, існуючи постійні проекти не були 
закриті. Єдиний фактор, який сприяв цьо-
му  – послуги в Україні надаються в грив-
нях, без урахування змін курсу.   

IRS Group:
Неготовність клієнтів збільшувати бюд-

жети, незважаючи на всебічне зростання 
витрат та інфляцію.

 Міллвард Браун АРМІ-Маркетинг 
Україна:
Демпінг-орієнтованість дослідницьких 

компаній.

Київський міжнародний Інститут 
соціології:
 Економічна криза вплинула на вартість 

окремих замовлень, так як бюджети 
компаній, які працюють в Україні, скоро-
тилися. Тим не менш, падіння гривні по 
відношенню до іноземних валют, зроби-
ло Україну привабливою для іноземних 
досліджень. По-перше, події в Україні 
привернули увагу світових організацій, а 
дослідження, наприклад, переселенців, 
стало дуже актуальним.  По-друге, вартість 
досліджень стала дешевшою для іноземних 
компанії, так як іноземна валюта втричі по-
дорожчала. 

Novelty Result Group
Розвиток ринку маркетингових досліджень 

в 2016 р. безумовно буде: ми адаптувались до 
умов сьогодення, до роботи при нестабільній 
соціально-економічній і політичній ситуації.

З плюсів, які можемо спостерігати: ак-
тивне зацікавлення ситуацією в Україні 
ззовні. Збільшується кількість замовлень 
міжнародних та іноземних організацій і 
компаній: вивчення настроїв ВПО, ста-
ну здоров’я населення, трудових міграцій, 
інвестиційного клімату тощо.

З мінусів: ринок таки вийшов на «стадію 
торгів». Репутація і досвід маркетингової 
компанії зараз відіграє чи не найменшу роль. 
В основі будь-якого запиту чи тендеру на ви-
конання дослідницьких послуг стоїть ціна і 
зазвичай виграє той, хто погоджується працю-
вати за «найменші гонорари», що здебільшого 
відображається на якості наданих послуг. 

Нажаль, в ситуації що склалася, ми стрімко 
втрачаємо найцінніше – кваліфіковані кадри: 

скрупульозні і відповідальні інтерв’юери, ме-
неджери, супервайзери, аналітики  ідуть, не 
бачачи фінансових перспектив через недо-
стойну оплату праці та неможливість якісно 
виконати свою роботу… На їх місце прихо-
дять ті, «хто приходить», тому в останні роки  
спостерігаємо активну циклічну ротацію на 
нашій ниві: появу нових і зникнення старих 
імен, брендів, компаній…

Думаю, що подібна ситуація буде мати 
місце і в найближчі кілька років, доки не до-
сягне свого епогею, після якого будуть карди-
нально якісні зміни.

            
ACNielsen Ukraine:
Ризик для розвитку: девальвація, АТО, 

ретроспективний характер деяких законо-
давчих актів.

Можливості та позитив: відміна з 
01.01.2016 авансових платежів з податку на 
прибуток, вступ в дію Асоціації Україна-ЄС.

КОМЕНТАРІ ДОСЛІДНИЦЬКИХ КОМПАНІЙ 
ЩОДО СТАНУ РИНКУ МАРКЕТИНГОВИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ТЕНДЕНЦІЙ ЙОГО РОЗВИТКУ 
У 2016 РОЦІ:
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iVOX Ukraine:
Положение рынка:
В нашем понимании, рынок пережил 

крайне тяжёлый и болезненный период: 
вторая половина 2014 и весь 2015г. Кризис 
неимоверного давления на цены, уреза-
ния бюджетов и прерывания долгосрочных 
масштабных проектов. Этот кризис тяжело 
«прошёлся» по персональному составу ве-
дущих поставщиков услуг, по стандартам 
качества и ожиданий клиентов, зачастую – 
по отношениям между долгосрочными за-
казниками и провайдерами. Сейчас важно, 
ориентируясь на восстановление рынка в 
2016г., бережно всё восстанавливать. Мы 
считаем: начиная с 2016 г. (постепенно) ка-
чество, ценность для заказника - вновь нач-
нут возвращать позиции в роли основных 
требований рынка маркетинговых исследо-
ваний.

Тенденции развития:
Начнётся постепенное восстановление 

рынка в объемах. При этом давление на 
цены со стороны пользователей исследова-
ний останется еще очень и очень сильным в 
2016г. Поэтому провайдерам придётся быть 
крайне внимательным к своим затратным 
показателям, к экономической эффектив-
ности операций. Значительных инвестици-
онных вливаний на рынке, нам кажется, не 
будет.

ТОВ «Тейлор Нельсон Софрез 
Україна»:
Через тотальний демпінг дослідницьких 

агенцій на свої послуги та загальні тенденції 
розвитку ринку України ми очікуємо спад 
попиту на дослідницькому ринку у 2016 
мінімально на 8%.

Український соціологічний 
стандарт
2016 рік не внесе принципових змін у 

структурі ринку. Маленькі гравці вижива-
тимуть за рахунок того, що із зменшеним 

бюджетом замовники стануть частіше звер-
тати на них увагу, водночас ресурсна база все 
одно не дозволить скорочувати відстань від 
великих гравців. Натомість з’являться шан-
си у тих невеликих агенцій і центрів, хто за-
довольнятиме нішовий попит. Втім остання 
тенденція сьогодні актуальна і для багатьох 
ринків замовників.

ТОВ «Компанія КВІКСТАРТ»:
В цілому є певна активізація ринку, знову 

почалися тендери на закупівлю послуг (на-
приклад, державний Ощадбанк проводив 
тендер на ТП, Райффайзен банк АВАЛЬ, 
ВОЛЯ).

Багато компаній продовжили терміни дії 
попередніх тендерів, на умовах збереження 
цін постачальниками. Загальна тенденція – 
виграє той, хто пропонує найнижчі ціни. 

З’являється попит на нові види послуг, 
наприклад, новий тип перевірки якості 
сервісу методом Real Contacts Audit (розроб-
ка КВІКСТАРТ, впровадження з 2010 року 
спільно з МТС Україна). 

Деякі Замовники (наприклад, Київстар) 
заявляють про намір відмовитись від 
досліджень методом Таємний покупець. 
Або, наприклад, про  перехід до досліджень 
In-House шляхом розробки власно-
го ПЗ для опитування реальних клієнтів 
(Інтертелеком).

IRS Group:
Ринок виросте на 10%.
           
Міллвард Браун АРМІ-Маркетинг 
Україна:
Увеличение продажи продуктов МБ.
 Рынок вырастет на 10%.

Київський міжнародний Інститут 
соціології:
У 2015р. ринок маркетингових послуг 

активізувався, тому будемо сподіватись на 
його подальший розвиток.
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ЯКА РІЗНИЦЯ МІЖ MYSTERY 
SHOPPING  ТА КЛАСИЧНИМИ 

МАРКЕТИНГОВИМИ 
ДОСЛІДЖЕННЯМИ

СВІТЛАНА ІЛЬЇНА
Компанія КВІКСТАРТ
sv@quickstart.com.ua

Mystery Shopping, або Таємний поку-
пець, і класичні маркетингові дослідження 
є давно сформованими дослідницькими 
послугами, які допомагають компаніям і 
організаціям працювати ефективніше. Ці 
дослідницькі послуги мають спільні цілі 
у забезпеченні підприємств змістовною 
та різноманітною інформацією, яка має 
вирішальне значення для їхнього успіху. 

В порівнянні із 100-літньою історією 
класичних маркетингових досліджень, 
період використання Mystery Shopping май-
же вдвічі коротший, і налічує 45 років. В 
40-х роках 20-го століття Mystery Shopping 
почався виключно як метод перевірки 
чесності продавців, а через 30 років, тобто 
у 70-х, його почали використовувати щоб 

оцінити рівень їх кваліфікації. Розвиток 
Mystery Shopping співпав у часі з розвитком 
мережі Інтернет в країнах Заходу, особливо в 
США. Великі компанії, такі як McDonald’s, 
отримали, нарешті, можливість з допомо-
гою Інтернет спостерігати та контролювати 
процес обслуговування клієнтів в кожному 
з тисяч своїх магазинів, філій, ресторанів 
або автозаправних станцій. Цю інформацію 
для них збирали так звані Таємні Покупці, 
яких підбирали та навчали спеціалізовані 
агентства - Mystery Shopping Agencies.

 Пройшло ще близько 35 років, і в 2005 
році ESOMAR видав Кодекс з використан-
ня Mystery Shopping, остаточно прийнявши 
цей метод до лав маркетингових досліджень 
нового покоління [1].
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Mystery Shopping - це загальноприй-
нятий метод дослідження, що передбачає 
залучення таємних покупців, яким на-
даються рекомендації анонімно оцінити 
процес обслуговування клієнтів, а також 
виконання операційних стандартів, мер-
чандайзинг, якість продукції, тобто все те, 
що бачить реальний клієнт і навіть більше. 
Mystery Shopping використовується для 
збору даних процесу комунікації персона-
лу з покупцем, що допомагає визначити, як 
само відбувається весь процес комунікації, 
коли клієнти відвідують або телефо-
нують в компанію. Зараз дослідження 
розповсюджується і на мультиканальні  
(omnichannel) комунікації – соцмережі, 
інтернет-сайти компаній, чати, тощо.

Маркетингове дослідження, в свою 
чергу, це процес отримання знань та на-
буття розуміння про те, що люди дума-
ють, відчувають і роблять у відносинах 
по задоволенню їх потреб, бажань і пере-
ваг, пов’язаних з купівлею товарів та по-
слуг. Їх використовують для виявлення 
і визначення маркетингових можливо-
стей і проблем; для генерування, уточ-
нення й оцінки маркетингових заходів; 
моніторингу маркетингової діяльності; 
для поліпшення розуміння маркетингу як 
процесу. Або простіше – що саме реальні 
клієнти і інші конкретні групи людей ду-
мають про компанію, послуги, продукти і 
маркетингові комунікації і яких перспек-
тив очікують.

Найголовніша ідея, яку закладено в 
теорію і практику маркетингу, полягає в 
необхідності підпорядкування виробницт-
ва і відповідності продукту інтересам спо-
живача.

Успіху домагаються, як правило, 
компанії, що розробили таку стратегію 
маркетингу, яка на перше місце ставить 
бажання покупців та створює правила, 

управлінські процеси і підрозділи (те, що 
у світовій практиці організації маркетингу 
називається структурами), які забезпечу-
ють краще, ніж у конкурентів, задоволен-
ня бажань покупців. У цьому відношенні 
маркетинг можна визначити як діяльність, 
що забезпечує розробку, виробництво і 
пропозицію покупцеві тих товарів і послуг, 
які представляють для нього цінність [2].

Особливості проведення 
Mystery Shopping і класичних 
маркетингових досліджень

Деталізуємо характерні особливості, 
які має Mystery Shopping та класичні 
маркетингові дослідження.

Таємні покупці чітко слідують певно-
му сценарію поведінки, проводять оцінку 
згідно продуманій легенді, що дає змогу 
глибше пізнати ті процеси спілкування з 
клієнтами, які цікавлять найбільш всьо-
го. Отримані вказівки щодо алгоритму 
и особливостей виконання оцінки да-
ють змогу Таємним покупцям сконцен-
труватись на найбільш важливих цілях 
дослідження. Таємних покупців просять 
бути об’єктивними і пояснити спостере-
ження.

Респонденти класичних маркетингових 
досліджень надають відповіді, спираючись 
на свої суб’єктивні враження та висловлю-
ють свою суб’єктивну думку. 

Mystery shopping носить більш опе-
ративний характер і дозволяє швидко 
реагувати на порушення стандартів об-
слуговування клієнтів, контролювати 
якість і підтримувати певний рівень об-
слуговування. Також, Mystery shopping 
використовується з метою навчання і 
мотивації персоналу.

Класичні маркетингові дослідження 
мають стратегічний характер і застосову-
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ються найчастіше для визначення думок, 
поглядів, потреб і бажань потенційних і ре-
альних споживачів.

В Mystery shopping проходить лише 
кілька годин між оцінкою та наданням 
результатів. Кожна конкретна оцінка 
приймається замовником в процесі 
дослідження, та передує аналітичному звіту. 

Тривалість класичних маркетингових 
досліджень вимірюється днями та тижня-
ми, контроль виконання відбувається по-
етапно, а результати Замовником отриму-
ються в фінальному звіті.

Таємних покупців набирають відповідно 
до конкретного профілю реальних клієнтів 
компанії-замовника.

Респонденти класичних маркетингових 
досліджень  вибираються різними метода-
ми з генеральної сукупності, де вирішальної 
є репрезентативність вибірки. 

Відповідно, дослідження мають різні 
кількісні показники, які відрізняються на 
порядок.

Що і як досліджує Mystery 
Shopping

Mystery Shopping спрямований на 
вдосконалення процесу взаємодії по-
купця і продавця-консультанта з ме-
тою підвищення рівня задоволеності 
клієнтів, але використовується скоріше як 
компліментарне дослідження з маркетин-
гових і операційних знань. 

Стандартно Mystery Shopping 
використовується як дослідження процесів 
обслуговування клієнтів з метою визначен-
ня:
3 найкращих характеристик сервісу 

конкурентів та прийняття їх в якості за-
гальних стандартів

3 овнішньої незалежної оцінки рівня 
сервісу як складової системи мотивації 

персоналу (який контактує з клієнтами) 
шляхом використання коефіцієнтів 
сервісу в системі винагород 

3 рейтингу торгових точок по кожному 
критерію якості сервісу

3 «зон уваги» для фокусування тренінгу 
персоналу та рекомендацій щодо 
підвищення якості обслуговування в 
торгових точках.
Mystery shopping не повинен і не 

може використовуватися як самостійне 
дослідження для визначення задоволеності 
клієнтів і не може замінити традиційні 
дослідження задоволеності клієнтів [3]. 

Mystery shopping сьогодні є не тільки 
методом контролю та перевірки, але і 
діагностичним та аналітичним методом що 
дозволяє зрозуміти стан сервісу та побачи-
ти і проаналізувати тенденції вдосконален-
ня:
3 KPI, ключових критеріїв оцінки персо-

налу
3 найбільш значимих для клієнтів «пра-

цюючих» стандартів обслуговування

Mystery Shopping як 
«зворотній зв’язок» в 
системі контролю процесів 
комунікації

В той час коли маркетингові дослідження 
розробляють теорію цінності товару та по-
слуги для споживача, Mystery Shopping 
заповнює розрив між теорією та прак-
тикою, надаючи «зворотній зв’язок» як 
само в процесі комунікацій з клієнтом 
реалізується ця теорія.

Mystery Shopping як інструмент 
вимірювання процесу виконання 
(performance progress) передбачає регу-
лярний та періодичний моніторинг. Він 
розглядає, якою мірою стратегії були 
реалізовані, порівнює фактичні результати 
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з очікуваними, і надає інформацію для ви-
явлення причин розходжень між фактични-
ми і узгодженими стандартами, організовує 
інформацію так, що вона може бути ефек-
тивно використана для управлінських 
рішень.

Контроль за результатами всякого про-
цесу виконання зводиться до двох питань:
3 Чи ми робимо правильні речі?
3 Та чи ми робимо їх правильно?

Як Mystery Shopping 
допомагає вимірювати 
і відслідковувати 
ефективність процесу вико-
нання, тобто його прогрес

Для вимірювання і відстеження, 
необхідно:
3 виявити та вибрати збалансований набір 

показників для оцінки прогресу в на-
прямку певних результатів;

3 організувати збір інформації про вико-
нання; 

3 проводити моніторинг та відстеження 
продуктивності на регулярній основі.
Саме ідею «управління за результатами» 

покладено в основу практичного викори-
стання програм Mystery Shopping. Якщо, 
наприклад, результати вимірювання бу-
дуть добрі, то менеджери і співробітники 
можуть побудувати хороший фундамент 
сервісу, і використовувати його як трамплін 
для інновацій, і прагнути до постійного 
поліпшення. Якщо результати погані, то 
вони можуть шукати шляхи вирішення 
проблем та покращення процесів виконан-
ня.

На практиці набір показників для 
вимірювання, KPI  (key performance 
indicators), інтерпретуються в критерії 
оцінки персоналу, які ранжують за 

важливістю для клієнта і їхнього можливо-
го впливу на задоволеність.

Кількість таких критеріїв може бути 
досить великою. Збалансований вибір 
критеріїв та їхньої ваги є основою будь-
якого проекту оцінки персоналу.

Для кожного з досліджуваних критеріїв 
прописують індикатори оцінки. По кожно-
му індикатору визначається вага. Залежно 
від виконання індикатора розраховується 
сума балів за критерієм.

Алгоритм розрахунку індексу MSI 
(Mystery Shopping Index)

Для розрахунку показника 
використовується наступна формула: 

де Бал(факт) - фактична кількість 
балів, набрана персоналом (визначається 
на підставі даних з Анкети, заповнених за 
результатами візиту), Бал(макс) - макси-
мально можлива кількість балів, яка мог-
ла би бути набрана персоналом (оцінка 
усіх параметрів обслуговування на рівні 
«Відмінно»), N(n/a) – кількість параметрів, 
які неможливо оцінити, ситуації не було 
під час візиту. 

Особливості Розробки Анке-
ти / Форми Оцінки 

Опитувальний лист для оцінки Mystery 
Shopping, тобто анкета, повинна забез-
печити об’єктивний зворотній зв’язок в 
системі контролю процесів комунікації для 
оцінки виконання стандартів і отримання 
індексів. Критерії, які напряму вплива-
ють на розрахунок індексів, повинні бути 
об’єктивними и ґрунтуватися на прийня-

%100
)/()(
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тих в компанії стандартах обслуговування. 
Додатково анкета може включати критерії 
суб’єктивного характеру, що не впливають 
на індекс та відображають емоційну оцінку 
сервісу Таємним покупцем, його враження 
щодо відповідності діючих стандартів об-
слуговування його особистій думці. Типові 
блоки анкети повторюють стандартні етапи 
спілкування персоналу с клієнтом: зустріч 
та встановлення контакту з клієнтом, ви-
явлення потреб, знання продукту продав-
цем і якість консультації, робота с запере-
ченнями, завершення діалогу з клієнтом. 
Також, в анкету можуть бути включені до-
датково: чистота і впорядкованість об’єкта, 
якість продукції, швидкість обслуговуван-
ня, операційні стандарти. За наявності на-
лежного рівня підготовки, Таємний поку-
пець може оцінити достовірність і повноту 
презентації товару/послуги компанії.

На відміну від анкет класичних марке-
тингових досліджень, що використовують 
рейтингову оціночну шкалу Лайкерта, ан-
кети Mystery Shopping використовують 
бінарну шкалу оцінки («так» і «ні» запи-
тання). Варіантами відповіді на запитан-
ня користуються, якщо треба перевірити 
наявність тих чи інших конкретних осо-
бливостей і переваг сервісу. Для деяких 
питань можуть вимагатися коментарі для 
роз’яснення, а після кожного блоку вклю-
чають «загальні зауваження», тобто відкриті 
коментарі таємних покупців, які заохочу-
ються до висловлення про що-небудь знач-
не або цікаве в торговій точці під час вико-
нання візиту.

В рамках стандартів обслуговування 
компанії деякі стандарти є більш вагоми-
ми, ніж інші. В анкеті Mystery Shopping 
такі стандарти виділяються більшою ва-

гою балів. Деякі питання можуть взагалі не 
мати балів, відповідно, не брати участь в 
розрахунку індексів, та включаються в ан-
кету лише для отримання інформації. 

Звичайною практикою є також прий-
няття кожної оцінки керівником локації, де 
відбулася оцінка, її верифікація. Кількість 
неприйнятих анкет не має перевищува-
ти 3-5%, що є характеристикою добре 
підготовленого і проведеного дослідження. 
Індекси прийнятих оцінок беруть участь в 
загальній статистиці та аналітичному звіті 
по проекту.

За яких передумов 
впроваджується Mystery 
Shopping

3 висока кількість комунікацій продавця з 
клієнтами, від 30-ти контактів в день

3 високий рівень конкуренції в сегменті 
ринку

3 насичений, дуже широкий асортимент
3 складний, технологічний товар ( 

специфічні технічні характеристики, 
особливості вибору та користування, 
т.п.)

3 випуск / продаж продукції, зорієнтованої 
на елітних покупців або товар в категорії 
преміум-сегменту

3 необхідність дотримання персоналом 
єдиних стандартів та процедур обслуго-
вування

3 географічний  розподіл роздрібних/оп-
тових/дилерських торгових точок по 
регіонах

3 обсяги  продажу безпосередньо залежать 
від якості взаємодії продавців з покуп-
цями

3 необхідність перевірки компетентності 
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фронт-лайн персоналу 
3 низька ефективність існуючої 

мотиваційної системи
Якщо з наведеного переліку три і більше 

передумов є ознакою бізнесу,  доцільність  
впровадження Mystery Shopping дуже висо-
ка.

Які переваги надає впровад-
ження Mystery Shopping

3 Моніторинг та вимірювання процесу об-
слуговування (контролінг) та виконання 
операційних стандартів

3 Обізнаність продавців, що саме є важли-
вим в процесі обслуговування клієнтів

3 Оперативний зворотній зв’язок про 
комунікації фронт-лайн персоналу

3 Розробка системи якісного сервісу, яка 
чітко та просто описує процес взаємодії 
з клієнтом

3 Визначення цілей для тренінгів персо-
налу 

3 Дані для аналізу конкурентів та до-
даткову інформацію для досліджень 
задоволеності покупців

3 Використовується як навчальний 
інструмент для атестацій продавців
Слід зазначити, що регулярний 

моніторинг, коли персонал бачить в кож-
ному покупцеві потенційного Таємного по-
купця, більш ефективний, ніж періодичний 
аудит сервісу. 

Результати дослідження Mystery 
shopping дають відповіді на питання: Які 
саме атрибути (мовою самих клієнтів і 
співробітників) складають поняття «якість 
обслуговування»? Які категорії критичних 
вимог клієнта оцінюються (наприклад, 
ввічливість, легкість встановлення контак-
ту, розуміння споживача, компетентність, 

зовнішній вигляд приміщення і персона-
лу, тощо) і чи проводиться порівняльний 
аналіз їхньої важливості? Як здійснюється 
«зворотний зв’язок» з клієнтом? Які канали 
найбільш інформативні?

Впровадження програм моніторингу 
сервісу Mystery Shopping в різних сегмен-
тах ринку дозволяє не тільки виміряти 
існуючий рівень сервісу, але й неодноразо-
во використовувати його результати на всіх 
рівнях ієрархічної структури компанії в по-
дальшому.

Послуги та типи методів, які 
об’єднує Mystery Shopping 

Міжнародна організація провайдерів 
Mystery Shopping MSPA пропонує достат-
ньо широкий перелік суміжних з Mystery 
Shopping послуг, які надають її члени [4], 
наприклад:
3 Mystery shopping Загальний (General)
3 Конкурентні Магазини
3 Оцінка сервісу з прихованим аудіо -  чи 

відео записом
3 Оцінка з покупкою та її поверненням
3 Оцінка з розкриттям таємного покупця 

та преміюванням продавця на місці
3 Операційний Аудит
3 Анкета & Дизайн Програми Mystery 

Shopping
3 Оцінка задоволеності клієнтів
3 Тренінг та навчання персоналу
3 Менеджмент клієнтського досвіду 

(Customer Experience) 
3 Оцінка виконання по телефону та 

Інтернету
3 Програмне забезпечення для виконання 

Mystery Shopping
Різноманітність послуг визначається 

початковою спеціалізацією агенцій та по-
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требами ринку у виконанні досліджень 
Mystery Shopping.

Висновки

Теорія і практика маркетингу полягає в 
необхідності підпорядкування виробницт-
ва і відповідності продукту інтересам спо-
живача, а сам маркетинг можна визначи-
ти як діяльність, що забезпечує розробку, 
виробництво і пропозицію споживачу тих 
товарів і послуг, які представляють для ньо-
го цінність.

Класичні маркетингові дослідження 
застосовуються найчастіше для визна-
чення думок, поглядів, потреб і бажань 
потенційних і реальних споживачів. Ре-
спонденти класичних маркетингових 
досліджень надають відповіді, спираючись 
на свої суб’єктивні враження та висловлю-
ють свою суб’єктивну думку.

В той час коли маркетингові 
дослідження розробляють теорію цінності 
товару та послуги для споживача, Mystery 
Shopping заповнює розрив між теорією та 
практикою, надаючи «зворотній зв’язок» 
як само в процесі комунікацій з клієнтом 
реалізується ця теорія.

Mystery Shopping використовується 
для збору даних процесу комунікації пер-
соналу з покупцем, що допомагає визна-
чити, як само відбувається весь процес 
комунікації. Таємних покупців просять 
бути об’єктивними і пояснити спосте-
реження. Mystery Shopping носить більш 
оперативний характер і дозволяє швидко 
реагувати на порушення стандартів обслу-
говування клієнтів, контролювати якість і 
підтримувати певний рівень обслуговуван-
ня.

Mystery Shopping як маркетин-
гове дослідження розвивається та 
розповсюджується на різні мультиканальні 
(omnichannel) комунікації з клієнтами – 
соцмережі, інтернет-сайти компаній, чати, 
тощо.

Mystery shopping сьогодні є не тільки 
методом контролю та перевірки, але і 
діагностичним та аналітичним методом що 
дозволяє зрозуміти стан сервісу та побачити 
і проаналізувати тенденції вдосконалення 
процесу комунікації з метою підвищення 
рівня задоволеності клієнтів.

Використані джерела:

1. Esomar World Research Codes & 
Guidelines, Mystery Shopping Studies, 
Copyright © 2005 ESOMAR, www.esomar.org

2. А. В. Федорченко, МАРКЕТИНГ, 
Всеукраїнська громадська організація 
«Українська Асоціація Маркетингу» 
за підтримки Канадського агентства 
міжнародного розвитку Посольства Кана-
ди в Україні, Канадсько-українського ген-
дерного фонду «ПАРТНЕРСТВО ЖІНОК 
ТА ЧОЛОВІКІВ У БІЗНЕСІ», Київ, 2003

3. Mark L. Michelson The Differences 
Between Mystery Shopping and Marketing 
Research , Quirk’s Marketing Research Review, 
January 2001 Copyright © 1999 ESOMAR, 
www.esomar.nl
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president of the Mystery Shopping Provider’s 
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4. Міжнародна асоціація провайдерів 
Mystery Shopping, MSPA, www.mspa-eu.org
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Немного терминологии
Под стратегией исследования мы будем 

понимать основные подходы к достижению 
цели исследования.   Например,  исследова-
телям необходимо было выяснить, кто до-
брее – мужчины или женщины.  Это можно 
сделать разными способами – (1) провести 
опрос, выясняя, что будут делать респон-
денты, если увидят заблудившегося ребен-
ка; (2) уплатить ребенку, чтобы он делал вид, 

что заблудился, и фиксировать, кто чаще к 
нему подходит – мужчины или женщины; 
(3) изучать документы благотворительных 
организаций и т.п. Выбор одного из этих 
подходов и есть стратегия исследования. 
Как синоним используют также понятие 
стратегический план исследования2. 

Исследования бывают разведыватель-
ными, описательными (или дескриптив-
ными) и объяснительными. Планирование 

СТРАТЕГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ1

ЭКСПЕРИМЕНТ СОЦИАЛЬНЫЙ – целенаправленное
воздействие на социальную действительность для ее усо-

вершенствования: во имя науки (менее тяжелый случай) или
во имя народа (более тяжелый случай).

Е.Головаха. Психология и другие смешные науки. 
Альтернативный словарь. – М.: Смысл, 2012. – 142 с.

1 Статья представляет собой раздел книги авторов «Методы опроса», которая планируется к изданию в этом 
году.

2 К сожалению, студенты часто путают стратегический план исследования с организационным планом и 
вместо описания подходов к проверке гипотез излагают последовательность действий для организации иссле-
дования (разработка выборки, печать анкет и т.п.).

ВЛАДИМИР ПАНИОТТО,
 генеральный директор компании 
КМИС, профессор университета 
«Киево- Могилянская академия»,

НАТАЛЬЯ ХАРЧЕНКО,
исполнительный директор КМИС

  paniotto@kmis.kiev.ua
 http://www.kiis.com.ua
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каждого из типов исследования имеет свои 
проблемы, но наиболее сложным является 
планирование объяснительного исследова-
ния. Объяснительное исследование должно 
объяснить, почему разные люди или группы 
людей имеют различные значения тех или 
иных характеристик, что влияет на изуча-
емые свойства социальных общностей.  К 
тому же разведывательные и описательные 
исследования в чистом виде используют-
ся очень редко, обычно разведывательные 
исследования используют качественные 
методы, а описательные являются частью 
объяснительных исследований. Например, 
кандидатам в президенты очень интерес-
но знать величину их рейтинга и рейтинга 
конкурентов (описательное исследование), 
но этого им недостаточно, их интересует 
также, какие факторы влияют на рейтинг с 
тем, чтобы использовать эту информацию 
в своей предвыборной кампании. Напри-
мер, им важно знать, в каких регионах про-
живает основная часть их избирателей, ка-
кое у них образование, уровень доходов и 
т.п., чтобы правильно построить рекламную 
компанию. Т.е. нужны не только рейтинги, 
но и корреляции рейтингов с регионом про-
живания, образованием, уровнем дохода и 
другими характеристиками избирателей. 
Объяснительное исследование имеет целью 
выяснение корреляционных связей между 
теми или иными характеристиками объекта 
исследования, проверку гипотез о причин-
но-следственных связях.

Одним из основных способов проверки 
гипотез является эксперимент. Рассмотрим 
следующий пример, связанный с провер-
кой теории «козла отпущения». Эта теория 
объясняет расовые и этнические предубеж-
дения тем, что при возникновении слож-
ностей и неприятностей человек хочет вы-

местить зло на ком-то, кто более доступен. 
«Поскольку закономерные объекты нашей 
агрессии обычно недоступны (учителя, на-
чальство, управляющий банком и т. д.), мы 
перемещаем всю порожденную фрустраци-
ей агрессию на удобную альтернативу. Это 
может быть человек, группа людей, живот-
ное или даже неодушевленный объект. В 
истории можно найти немало примеров, 
когда во времена экономического спада 
агрессия в форме активной дискриминации 
направлялась на тех, кто рассматривался в 
качестве «законной» мишени. На волне ан-
тисемитизма в Германии 1930-х годов евреев 
обвиняли в упадке немецкой экономики. На 
юге Америки негры когда-то служили «коз-
лами отпущения» в неурожайные годы. Чем 
хуже был урожай хлопка, тем больше негров 
подвергалось линчеванию»3.  Проверка этой 
теории осуществлялась экспериментально. 
«Социальные психологи Миллер и Бугель-
ский провели, например, следующий опыт. 
Группу подростков, в которой было не-
сколько японцев и мексиканцев, вывезли в 
летний лагерь. Затем руководство лагеря со-
знательно создало ряд трудностей, вызвав-
ших у ребят состояние фрустрации (напря-
женности). Японцы и мексиканцы не имели 
к этим трудностям никакого отношения, 
тем не менее враждебность против них вы-
росла, товарищи вымещали на них свое раз-
дражение.»4   

Есть и другой подход.  В нашем примере 
вместо реального эксперимента можно про-
вести исследование, репрезентативное для 
данной страны, выделить группу людей, ко-
торые испытывают сложности, группу лю-
дей, которые не испытывают сложностей, 
и сравнить их уровень ксенофобии.  Если 
у тех, у кого есть неприятности в жизни, 
уровень ксенофобии выше, чем у благопо-

3 см. Теория «козла отпущения», козел отпущения.  Психология. А – Я: Словарь-справочник / М.Кордуэлл. 
- Пер. с англ. К.Ткаченко. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000. - 448 с.

4 И.С.Кон. Психология предрассудка. «Новый мир», М, 1966, № 9
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лучных людей, гипотеза подтвердилась. В 
опросе, проведенном нами в феврале 2011, 
мы задавали респондентам вопрос об их 
уровне счастья и задавали также ряд вопро-
сов об отношении к различным этническим 
группам (была использована шкала Богар-
дуса). На основании вопросов об отноше-
нии к этническим группам был рассчитан 
индекс ксенофобии5, который изменяется 
от 1 до 7 (1 – минимальный уровень ксено-
фобии, 7 – максимальный). У счастливых 
людей значение индекса было равно 4.28, 
а у несчастливых – 4.09 (разница неболь-
шая, но статистически значимая). Так что 
гипотеза получила некоторое эмпирическое 
подтверждение. Такой подход называется 
квази-экспериментальной или аналитико-
экспериментальной стратегией. Экспери-
ментатор не оказывает непосредственного 
воздействия на эксперимент, а пользуется 
уже существующими группами для изуче-
ния интересующих его процессов.

Именно этот подход доминирует в со-
циологии. Собственно, зачем ставить экс-
перименты, когда сама жизнь уже поста-
вила миллионы экспериментов, требуется 
только отобрать нужные группы6. Поэтому 
квази-экспериментальный подход иногда 
называют также ex post facto эксперимент, 
т.е. эксперимент, использующий уже про-
изошедшие события. 

Здесь и далее мы будем говорить об экс-
перименте в широком смысле, имея в виду 
любую объяснительную стратегию - и ре-

альный эксперимент и квази-эксперимент.  
В большинстве случаев все сказанное о ре-
альном эксперименте касается и квази-экс-
перимента.

Как проверяется наличие 
причинно-следственных свя-
зей (проверка каузальных 
гипотез).

Как уже было сказано, главной целью 
объяснительного исследования является 
выяснение связей между теми или иными 
характеристиками объекта исследования,  
проверка гипотез о причинно-следственных 
связях. Часто причинно-следственные свя-
зи называются каузальными (от английско-
го causal – причинный, не путать с casual7).  

Эксперименты и квази-эксперименты 
являются средством проверки каузальное 
гипотез. Существуют три необходимые ус-
ловия для утверждения с определенной до-
лей уверенности, что отношения между дву-
мя переменными является каузальным и что 
событие или признак А является причиной 
события (или признака) В.

1) Первое условие относится к времен-
ной последовательности и формулируется 
следующим образом: причина должна пред-
шествовать следствию, А должно произойти 
раньше В.

2) Второе, необходимое условие для обо-
снованного вывода о причинной зависи-
мость В от А заключается в том, что события 

5 Методология построения индекса изложена в статье В.Паніотто.  Динаміка ксенофобії і антисемітизму в 
Україні (1994-2007) - – Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2008, N.1, c. 197-214

6 Заметим, что квази-эксперимент - это более гуманный метод проведения исследований, чем реальный 
эксперимент (см.также определение Е. Головахи в эпиграфе). И хотя Е.Головаха издевается также и над ква-
зи-экспериментом («Квази-эксперимент – наиболее популярный метод социологического исследования, по-
зволяющий получать квазисоциологическое знание о квазисоциальных явлениях.» Е.Головаха. Психология и 
другие смешные науки. Альтернативный словарь. – М.: Смысл, 2012. – 142 с.), мы намерены показать, что при 
правильной организации он является наиболее адекватным методом проверки социологических гипотез

7 Один из авторов получил приглашение на прием в посольство Великобритании с указанием на dress code 
-business casual (стиль одежды, допускающий некоторые отклонения от строгой деловой одежды) и долго думал 
над этой фразой,  не понимая, при чем здесь причинность.  Потом уже присмотрелся внимательно к слову casual 
и понял свою ошибку
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А и В должны быть статистически связаны 
друг с другом. То есть, А и В встречаются 
вместе намного чаще, чем это возможно за 
счет случайных совпадений или изменение 
А приводит и к изменениям В. Если воз-
можная причина и следствие статистически 
не связаны друг с другом, одно не может 
быть причиной другого.

3) Третье, необходимое условие каузаль-
ного вывода состоит в том, что не должно 
быть правдоподобного альтернативного 
объяснения для появления В кроме появле-
ния А.

Например, если все студенты, который 
прочли нашу книгу, сдали успешно экзамен 
по методологии проведения опросов насе-
ления, то можно предположить, что чтение 
книги – причина хорошей оценки на экза-

менах. Но если эти студенты также посеща-
ли лекции, семинары, читали другие книги, 
то нет уверенности, что хорошая оценка на 
экзаменах – следствие чтения именно на-
шей книги, есть и альтернативные объясне-
ния (посещение лекций, например).

Третье условие труднее всего соблюсти 
(особенно это относится к квазиэкспери-
ментам),

так как кажущееся наличие связи между 
А и В может быть обусловлена действием 
третьим событием (третьей переменной) С, 
которая и вызывает изменения В. И дока-
зать, что таких признаков С не существует, 
очень трудно, мы только можем выдвигать 
разные гипотезы об альтернативах, прове-
рять их и показывать, что они не влияют на 
А.

Партии
Кого из этих видов 

домашних животных Вы 
держите дома?

 собак кошек Разность 

Партия регионов Украины (В. Янукович) 28.6 34.5 -5.9* 

Блок Юлии Тимошенко 15.9 12.9 2.9

Блок Ющенко «Наша Украина» 12.3 12.9 -0.6

Народный блок Владимира Литвина 3.1 3.3 -0.2

Коммунистическая партия Украины (П.Симоненко) 1.8 5.1 -3.3*

Социалистическая партия Украины (Мороз) 1.8 3.9 -2.1

Гражданская партия «ПОРА» (В.Каськiв) 0.9 1.2 -0.3

Социал-демократическая партия Украины (В.Медведчук) 0.4 0.9 -0.5

Украинский народный блок Костенко-Плюща 0 0.6 -0.6

Трудно сказать 35.2 24.7  10.5

Итого 100 100  0

Таблица 1
Политические ориентации владельцев кошек и собак (% взрослого 

населения Украины, готовых голосовать за те или иные партии)

*) значимо на уровне 5%
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Пример.
Рассмотрим результаты опроса, прове-

денного Киевским международным инсти-
тутом социологии в декабре 2005 года8 (та-
блица1)

Мы видим, что в ХХХХ году политиче-
ские ориентации владельцев кошек и вла-
дельцев собак отличались, в частности вла-
дельцы кошек более охотно были готовы 
голосовать за партию регионов и за комму-
нистов, чем владельцы собак. Неужели вла-
дение кошками повышало уровень симпа-
тии к партии Януковича и к коммунистам? 
И с чем это может быть связано? Не можем 
же мы предположить, что кошки агитирова-
ли своих хозяев?

Конечно же нет, дело тут в другом. В горо-
дах легче держать кошек, чем собак, кошек 
не нужно выгуливать и они обычно меньше, 
чем собаки и лучше переносят ограничен-
ные пространства городских квартир (в селе 
собак держат на улице и нет таких сложно-
стей, как в городе). Поэтому среди владель-
цев кошек больше городских жителей, чем 
среди владельцев собак (см.таблицу2.).  

Таким образом, реально на различия в 
ориентациях (признак А) в данном случае 
влияет не владение тем или иным животным 
(признак В), а третий признак (С) – место 
жительства (город или село). Если анали-
зировать ситуацию более глубоко, то обна-
ружится, что на Востоке страны, где партия 

регионов и коммунисты были наиболее по-
пулярны, проживает намного больше го-
родского населения, чем в других регионах, 
так что скорее всего на политические ори-
ентации влияет даже не тип проживания 
(город или село), а регион проживания ре-
спондентов.

Планирование эксперимента

Как уже указывалось, для определения 
того, влияет ли переменная А на перемен-
ную В стратегия исследования предполагает 
проведение эксперимента или квази-экспе-
римента.

Планирование эксперимента предпола-
гает последовательность действий:

1) определение объектов, которые будут 
использованы как экспериментальная и 
контрольная группа.  

Пусть, например, мы хотим проверить 
гипотезу о том, что просвещение улучшает 
нравы или, говоря современным языком 
и сужая задачу, что повышение уровня об-
разования (переменная В) приводит к по-
вышению уровня доброты (переменная А). 
Одним из способов проверки этой гипоте-
зы может быть проведение эксперимента, 
в котором экспериментальной группой бу-
дет группа лиц с высоким уровнем образо-
вания, а контрольной группой – с низким 
уровнем. Если в экспериментальной группе 

Таблица 2
Процент жителей города и села среди владельцев собак и кошек

Держите ли Вы дома Проживают в городе … в селе  

Собак 43.4 56.6 100

Кошек 51.4 48.6 100

8 Данные репрезентативны для населения Украины в возрасте 18 лет и старше, проживающих во всех обла-
стях Украины и в Крыму, методом личного интервью опрошено 2028 респондентов, ошибка выборки с учетом 
дизайн-эффекта составляет 3.3%
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средний уровень доброты будет выше, чем в 
контрольной группе – гипотеза подтверди-
лась.

2) выделения переменных, которые мо-
гут повлиять на эксперимент

Если использовать наш пример, то кроме 
образования на формирование доброты мо-
гут иметь влияние, например, пол, возраст, 
место проживания (город или село) и про-
исхождение (тип семьи)

3) выбор методов уравнения неэкспери-
ментальных переменных.

Основная и контрольная группа долж-
ны быть одинаковыми по распределению 
всех признаков, которые могут повлиять на 
экспериментальную переменную А (в на-
шем примере – это доброта). До 1900-1910 
гг главным методом выравнивания экспе-
риментальной и контрольной группы был 
точечный подбор9. Например, в экспери-
ментальную группу включены сто человек 
с высшим образованием. Тогда в контроль-
ную группу подбирают людей, имеющих бо-
лее низкое образование (образование – это 
экспериментальный фактор, по которому 
должны быть различия) и похожих по дру-
гим признакам. Скажем, первый человек в 
экспериментальной группе это женщина 
с высшим образованием 30 лет, прожива-
ющая в городе, из семьи интеллигенции. 
Тогда в контрольную группу тоже включают 
городскую женщину 30 лет из семьи интел-
лигенции, но эта женщина без высшего об-
разования. И так к каждому члену экспери-
ментальной группы подбирают «двойника» 
из контрольной группы. Однако, с начала 
20 века доминирует подход «рандомизации» 
экспериментальной и контрольной групп, 
обе группы представляют собой стохастиче-
скую выборку из целевой генсовокупности 
с равной вероятностью попадания каждого 
элемента в экспериментальную группу (то 

же самое касается и контрольной группы). В 
данном примере экспериментальная группа 
– это стохастическая выборка 100 респон-
дентов из всех лиц с высшим образованием, 
а контрольная – такая же выборка из генсо-
вокупности тех, кто не имеет высшего обра-
зования. 

Наконец, еще два очевидных пункта пла-
на действий:

3) выбор логики организации и условий 
проведения эксперимента и

4) выбор индикаторов и средств контро-
ля результатов экспериментов, т.е. концеп-
туализация и операционализация основных 
понятий и выбор критериев оценки значи-
мости различий результатов эксперимен-
тальной и контрольной групп.

Валидность эксперимента: 
внутренняя и внешняя

Основной вопрос –действительно ли 
наша экспериментальная стратегия иссле-
дования показала, что переменная В яв-
ляется причиной переменной А и нет аль-
тернативных переменных, которые могут 
повлиять на А. Это свойство называют вну-
тренней валидностью эксперимента. Экспе-
римент обладает внутренней валидностью, 
если он показывает, что экспериментальное 
действие (экспериментальная переменная) 
действительно повлияла на те изменения, 
которые имели место в эксперименте.

Мы не сомневаемся, что проницатель-
ный читатель уже догадался, что раз есть 
внутренняя валидность, то есть и внешняя. 
Внешняя валидность эксперимента показы-
вает на какие популяции, ситуации, другие 
переменные могут быть распространены 
результаты эксперимента. Если вспомнить 
пример экспериментов Миллера и Бугель-
ского, которые вывезли подростков на 

9   Налимов В.В. Теория эксперимента. - М.: Наука, 1971. — 208 с
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остров и показали, что создание трудностей 
повышало уровень ксенофобии, то возни-
кают вопросы - а будет ли тот же результат, 
если это будут не подростки, а взрослые; а 
проявятся ли те же закономерности не на 
острове, а в обычной жизни; а распростра-
нятся ли результаты эксперимента на дру-
гие проявления враждебности. Первый из 
этих вопросов – на какие группы, на какую 
генсовокупность можно распространить ре-
зультаты – это вопрос репрезентативности, 
так что внешняя валидность – это что-то 
вроде расширенной репрезентативности 
(возможности распространить результаты 
не только на другие группы людей, но и на 
другие ситуации и переменные). 

Чтобы облегчить поиск и проверку воз-
можных альтернативных признаков, кото-
рые могут повлиять на переменную А, кро-
ме В, ниже приведены некоторые типич-
ные ситуации таких признаков – факторов, 
угрожающих внутренней валидности экспе-
риментального плана (здесь и далее мы сле-
дуем работам Дональда Кэмпбелла10)

Факторы, угрожающие вну-
тренней валидности

1. Фон (history) - события, которые повли-
яли на изменения между первым и вторым 
измерением кроме экспериментального 
влияния. Имеется в виду эксперимент, в ко-
тором была зафиксирована начальная ситу-
ация, потом произошло экспериментальное 
воздействие и проведено второе измерение 
для оценки влияния этого воздействия (как 
в приведенном выше примере – измерили 
уровень ксенофобии учащихся, вывезенных 
на остров, затем создали им трудности, за-

тем опять измерили уровень ксенофобии).
Пример 1. 
В 1985 году отдел методологии и методов 

социологии Института философии Акаде-
мии наук УССР провел опрос населения г. 
Киева, в ходе которого среди прочих задач 
проводилось также измерение удовлетво-
ренности жизнью и ее отдельными аспекта-
ми.  Кроме того, определялись жизненные 
ценности населения (использовалась мето-
дика В.Хмелько11, жизненные ценности из-
меряются как коэффициент парной регре-
сии, показывающий, какой вклад удовлет-
воренность той или иной стороной жизни – 
семьей, работой, уровнем обеспеченности и 
т.п. – вносит в удовлетворенность жизнью в 
целом; чем выше вклад в удовлетворенность 
жизнью – тем выше ценность этого аспекта 
жизни).

В 1989 году был проведен второй опрос 
для измерения того, как повлияла на иссле-
дуемые показатели политика гласности и 
перестройки, начатая в 1985 г. руководством 
Советского Союза. Результаты оказали, что 
индекс удовлетворенностью жизнью, ко-
торые измерялся по шкале от -100 до +100, 
упал за 4 года с +36  до +1 , а ценность семьи 
снизилась. Исследователи интерпретирова-
ли эти изменения как следствия гласности 
и перестройки. Действительно, за эти годы 
не произошло таких резких изменений в 
экономике страны, как после коллапса Со-
ветского Союза в 1991 и разрыва экономи-
ческих связей. Но удовлетворенность жиз-
нью зависит от отношения обеспеченности 
основных потребностей к уровню притяза-
ний. Уровень обеспеченности за эти годы 
существенно не изменился, а вот уровень 
притязаний существенно возрос. В силу по-

10  Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях. - М.: Про-
гресс, 1989. – 392с.

11 Хмелько В.Е. Социальная направленность личности: некоторые вопросы теории и методики социологи-
ческих исследований. — К.: Политиздат Украины, 1988
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литики гласности средства массовой инфор-
мации показали истинное положение вещей 
в стране и за рубежом, открылись границы, 
участились зарубежные поездки, население 
осознало, в какой глубокой яме (если не вы-
сказываться более резко) находится страна 
по сравнению с основными капиталистиче-
скими странами. И уровень притязаний су-
щественно возрос, следовательно отноше-
ние уровня обеспеченности к уровню при-
тязаний (удовлетворенность жизнью) упало. 
И хотя эта логика выглядит убедительно, но 
полной уверенности в правильности выво-
дов нет. Дело в том, что в 1986г. произошла 
Чернобыльская авария, которая оказалась 
шоком для населения Киева. Возможно, что 
на падение удовлетворенности жизнью ока-
зала влияние Чернобыльская авария, а не 
гласность и перестройка. Кроме того, иссле-
дования катастроф показывают, что часто 
в результате падает ценность семьи. И это 
тоже несколько подтачивает уверенность в 
валидности выводов, сделанных исследова-
телями. Вот если бы в выборку входили еще 
какие-либо территории, которые были бы 
намного дальше от Чернобыльской зоны, 
например, Харьков, тогда возможно было 
отделить влияние гласности от влияния ава-
рии (гласность влияла на всю территорию 
страны, а авария на зоны риска, различие 
характеристик населения Харькова и насе-
ления Киева показало бы влияние аварии).

Пример 2.
20 февраля 2012 года компания «Соци-

альный мониторинг» (СМ) закончила опрос 
репрезентативный для избирателей Киева, 
а через неделю, 27 февраля аналогичный 
опрос закончил Киевский международный 
институт социологии (КМИС), результаты 
приведены в таблице 3

В обоих опросах Виталий Кличко занял 
первое место, Александр Попов – второе, 
остальные кандидаты (А. Гриценко, Н. Ка-
теринчук и другие) получили меньше 5%, 
мы не приводили их рейтинге в таблице. Все 
кандидаты вели агитационные кампании, 
поэтому в командах кандидатов возник во-
прос – что же такого сделала команда Клич-
ко, что за неделю рейтинг Виталия Кличка 
вырос почти на 13%. Такой же вопрос воз-
ник и в команде Кличко, так как за эту неде-
лю они не предпринимали каких-либо экс-
траординарных усилий в своей рекламной 
компании в Киеве.  Итак, мы имеем кон-
трольную группу – выборку, опрошенную 
«Социальным мониторингом», и характе-
ризующую избирателей Киева, имеем экс-
периментальное воздействие – агитацион-
ную кампанию и имеем экспериментальную 
группу – выборку, опрошенную КМИСом и 
тоже характеризующую избирателей Киева.  
Валиден ли этот квази-эксперимент, можно 
ли сказать, что рейтинг В. Кличко вырос в 
результате агитационной кампании?

Варианты ответов СМ КМИС

Кличко Виталий 26.10% 39.00%

Попов Александр 23.60% 23.60%

Другие ответы (другие кандидаты, трудно сказать) 50.30% 37.40%

Итого 100.00% 100.00%

Таблица 3
 Ответы на вопрос «Если бы в ближайшее воскресенье проходили 
выборы мэра Киева, приняли бы Вы участие в голосовании и если 

да, то каким был бы Ваш выбор?»
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Анализ показал следующее. Социологи-
ческие исследования не проводятся мгно-
венно, опрос СМ проходил с 10 по 20 фев-
раля, а опрос КМИСа с 15 по 27 февраля. А 
18 февраля поздно вечером в Мюнхене про-
ходил бой Виталия Кличко с Дереком Чисо-
рой, который В. Кличко очень уверенно вы-
играл. В последующие дни этот бой активно 
обсуждали, демонстрировали фрагменты и 
о победе В. Кличко сообщали во всех ново-
стях. Из 11 дней опроса СМ 9 дней респон-
дентов опрашивали ДО боя, т.е. не менее 
80% опрошенных отвечали, не зная о по-
беде В.Кличко. Что касается нашего опроса 
(опроса КМИСа), то тут мы можем сказать 
точно, до 19 февраля было опрошено лишь 
18% респондентов, т.е. 82% опрошены ПО-
СЛЕ боя В. Кличко. Поэтому валидность 
предположения о влиянии агитации являет-
ся весьма сомнительной, мы полагаем, что 
главной причиной повышения рейтинга В. 
Кличко является медиа-эффект повышен-
ного позитивного внимания к В. Кличко 
после боя (тем более, что через некоторое 
время рейтинг В. Кличко снизился).

2. Естественное развитие, взросление 
(maturation) - изменения со временем кото-
рые не связаны с конкретными событиями 
(взрослення, рост жажды, голода, усталости 
и т.д.) В одном из методов определения 
эффективности рекламных роликов группе 
лиц, отправившихся в прогулочный круиз 
на катере, показывают рекламу напитков и 
фиксируют сколько напитков было куплено 
и выпито до, а сколько после показа рекла-
мы. При этом возникает вопрос – действи-
тельно ли рост потребления напитков свя-
зан с рекламой или же просто через некото-
рое время у людей возникает жажда в силу 
естественных процессов.

Еще один пример – произошла рефор-
ма школьного образования и проводится 

влияние новой системы на подростков – 
тестируется группа подростков 10-14 лет, и 
через два года тестирование повторяется. 
Можно ли сказать, что произошедшие из-
менения связаны с новой системой образо-
вания? Нет, такой уверенности нет, группа 
школьников повзрослела, теперь им 12-16 
лет, в этом возрасте за два года происходят 
существенный изменения (например, рас-
тет IQ, этот рост прекращается только после 
21 года).

3. Эффект тестирования, замера (testing)
Наиболее известные эксперименты, 

столкнувшиеся с эффектом тестирования 
– знаменитые Хотторнские эксперимен-
ты12. Беспрецедентные по сложности и дли-
тельности эксперименты длились с 1924 по 
1932г., исследователи по заказу компании 
Вестерн Электрик на Хотторнском заво-
де, расположенном в небольшом городе 
Хоторн (Hawthorne), пытались найти фак-
торы, повышающие производительность 
труда сборщиц реле. К удивлению иссле-
дователей производительность труда росла 
и в основной группе, где проводили всякие 
улучшения условий труда и в контрольной 
группе, где не было никаких изменений. В 
итоге было обнаружено явление, названное 
Хотторнским эффектом – сам факт прове-
дения исследования, внимание компании к 
работницам оказал большее влияние на ре-
зультаты, чем экспериментальные факторы

4. Нестабильность, низкая надежность ин-
струмента измерения результатов эксперимен-
та.

Это наиболее очевидный фактор, кото-
рый может поставить под угрозу валидность 
эксперимента. Если инструмент ненадежен, 
и мы при его использовании получаем каж-
дый раз разные результаты даже когда ниче-
го не происходит, то откуда мы узнаем, что 
на этот раз изменения связаны с действием 

12   Е.Гіденс. Соціологія. – Київ: Основи, 1999  
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экспериментальных факторов, а не случай-
ных отклонений из-за ненадежного инстру-
мента исследования.

5. Статистическая регрессия – изменения, 
которые происходят, когда группы отбирают-
ся на базе крайних оценок.

Этот фактор является самым неочевид-
ным и, нужно сказать, что когда мы сами 
в свое время впервые прочли об этом фак-
торе, то были несколько удивлены. Проще 
всего объяснить это на следующем приме-
ре. Пусть тестируется некоторая методика 
обучения, мы проведем начальный тест и 
отберем студентов, которые получили ми-
нимальные оценки. Например, тест имеет 
значения от 1 до 100 и мы отобрали студен-
тов, имеющих значение от 1 до 10 (среднее, 
скажем, 3.8). Далее мы хотим провести об-
учение и посмотреть, увеличатся ли оцен-
ки студентов, вырастет ли среднее значе-
ние оценок. Результаты теста подвержены 
некоторым случайным колебаниям, если 
бы студенты заполняли несколько тестов 
подряд, то один раз их результаты были бы 
чуть лучше, другой раз чуть хуже при том 
же уровне знаний (усталось, голод, с кем-
то поругались, неприятный звонок, что-то 
потеряли или наоборот, произошло что-то 
вдохновляющее – разные факторы могут 
повлиять на выполнение теста). Коэффици-
ент корреляции между двумя тестами прак-
тически никогда не бывает равным единице. 
Из этого факта следует статистический вы-
вод – студенты, имеющие наиболее низкие 
показатели в следующий раз в среднем по-
кажут результат (т.е. выше, чем 3.8) лучше 
даже без всякого обучения, часть из них 
случайно покажет чуть лучше результаты, 
а другие не смогут показать чуть хуже, так 
как их оценки уже минимальны.  С другой 
стороны, если мы отберем группу студентов 
с наилучшими оценками, а потом повторим 
тест, то эта группа в следующий раз по тем 
же причинам покажет результат, который 
хуже, чем в первый раз.

6. Отбор (selection) - неэквивалентность 
отобранных групп по составу

Если мы сравниваем экспериментальную 
и контрольную группу, то они должны быть 
одинаковы по всем характеристикам, кроме 
экспериментальной переменной.  Однако 
иногда это сложно обеспечить.  В приведен-
ном нами ранее примере сравнения полити-
ческих ориентаций владельцев кошек и со-
бак, эти две группы были неэквивалентны-
ми по доле лиц, живущих в селе и в городе.

Когда мы выровняли эти группы по это-
му признаку, сравнили владельцев кошек и 
собак, живущих в крупном городе, разни-
ца в политических ориентациях этих двух 
групп исчезла.

7.  Отсев (attrition, experimental mortality) - 
неравномерность выбывание респондентов 
из групп, которые сравниваются 

Речь идет о ситуациях, когда сначала 
контрольная и экспериментальные группы 
были одинаковыми, но потом из-за выбыва-
ния членов группы их состав стал отличать-
ся. Или мы провели измерения в какой-то 
группе, потом произошло не только экспе-
риментальное воздействие, но и изменение 
состава группы, поэтому после второго из-
мерения возникает проблема отделения эф-

Рис.1.Статистическая регрессия 
к среднему при отборе крайних 

групп
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фекта экспериментального воздействия от 
эффекта отличающихся структур групп.

Типичным примером являются так на-
зываемый лонгитюдные исследования, т.е. 
исследования одних и тех же респондентов 
в течение нескольких лет – возраст респон-
дентов увеличивается и мы не знаем, какие 
изменения связаны с возрастом, а какие – с 
социальными изменениями.

Еще один пример – исследование дохо-
дов и расходов населения Украины. В совет-
ской Украине и в первые годы независимости 
Украины правительство опиралось на данные 
панели дневников расходов и доходов, кото-
рые вела репрезентативная выборка респон-
дентов в течение года, получая за это неболь-
шую оплату. При этом был большой отсев и 
состав группы менялся – менее обеспечен-
ные и более организованные респонденты 
дольше оставались в панели и продолжали 
работать, но полученные таким образом из-
менения в бюджетах не отражали реальной 
ситуации в стране. Поэтому Госкомстат в 1999 
перешел на другую методологию.

Еще одна проблема, с которой при-
шлось столкнуться социологам и не только 
социологам – аннексия Крыма Россией в 
2014 году и сложности проведения опро-
сов в Крыму после этого.  И если даже мы 
считаем, что Крым – часть Украины, то ре-
зультаты по Крыму не интересуют многих 
наших заказчиков, так как жители Крыма 
практически не участвуют в выборах в Укра-
ине. Если мы изучаем динамику процессов в 
Украине, то сравнение результатов по Укра-
ине в целом с предыдущими годами сталки-
вается с тем, что часть изменений связана 
с отсутствием Крыма в нынешних опросах.  
Например, задавая вопрос «Как бы Вы про-
голосовали, если бы проводился референ-
дум о присоединении к ЕС?» мы получили 
намного больший процент проголосовав-
ших бы за ЕС, чем в 2013 году, но частично 
из-за того, что Крым не опрашивается (и ка-
кой смысл проводить опрос в Крыму в этом 

случае, если при проведении референдума в 
Украине жители Крыма в нем не участвова-
ли бы?). Де факто мы имеем несовпадение 
состава сравниваемых генеральных сово-
купностей до и после 2014 года.

Факторы, угрожающие 
внешней валидности

Факторы, угрожающие внешней валид-
ности, для социологов не очень опасны.  
Если психологи часто исследуют лишь не-
сколько небольших групп людей, полагая, 
что психологические характеристики не за-
висят от социального статуса или региона, 
то социологи всегда озабочены проблемами 
репрезентативности и проводят массовые 
опросы, используя не реальные экспери-
менты, а квази-экпериментальные планы. 
Проблема обобщения результатов иссле-
дования и распространения выводов на ге-
неральную совокупность для нас является 
стандартной. Поэтому рассмотрим лишь 
две таких угрозы.

1. Реактивный эффект или эффект взаимо-
действия тестирования и экспериментального 
эффекта - повышение чувствительности к 
экспериментальному воздействию за счет 
предварительного тестирования

Пример.  Тест Айзенка на коэффици-
ент интеллекта (IQ) предназначен для из-
мерения скорости протекания умственных 
процессов, и по замыслу Айзенка измеря-
ет врожденные характеристики человека. 
Оказалось, однако, что существует опреде-
ленный элемент обучения: люди, которые 
заполняют тест второй и третий раз делают 
это лучше, они совершенствуют стратегию 
заполнения теста, не зацикливаются на 
сложных для них задачах, а сначала делают 
то, что им проще и т.п. Поэтому считается, 
что первые несколько измерений являются 
подготовкой и истинное измерения коэф-
фициента интеллекта начинается с 3-го или 
4-го измерения.
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2. Взаимодействие отбора и эксперимен-
тального воздействия, когда именно сам ха-
рактер экспериментального воздействия 
приводит к тому, что состав эксперимен-
тальной группы становится неэквивалент-
ным составу контрольной группы. Чаще 
всего это происходит за счет самоотборов.

Например, в опросах некоторых теле-
каналов и радиостанций задается вопрос с 
двумя альтернативами, скажем, «да» и «нет» 
и указываются два телефона – звонок по 
одному из них означает «да», звонок по дру-
гому – «нет». Были ли Вы в филармонии в 
этом году? Умеете ли Вы играть на скрипке? 
Знаете ли Вы испанский язык? Во всех этих 
вопросах у людей, которые были, умеют, 
знают выше заинтересованность в теме и 
больше стимулов позвонить, чем у тех, кто 
не был, не умеет, не знает. В итоге процент 
посещающих филармонию или играющих 
на скрипке среди зрителей этого телеканала 
оказывается намного выше, чем в действи-
тельности. А так как неизвестно, насколько 
выше – на 10%, вдвое выше, в десять раз 
выше – то результаты таких опросов совер-
шенно бесполезны.

Еще один типичный пример – програм-
мы технической помощи различным орга-
низациям, предусматривающие обучение 
персонала или реформы в этой организа-
ции или тренинги для тех или иных специ-
алистов. Когда потом сравнивают результат 
тех, кому оказана помощь или кто прошел 
тренинг, с теми, кто не прошел – результаты 
впечатляют. Однако, во многих случаях в та-
ких программах происходит самоотбор, на 
участие в программах соглашаются органи-
зации, руководство которых более прогрес-
сивно и больше заинтересовано в результа-
те, поэтому в этой организации с самого на-
чала могла быть лучше ситуация, чем у тех, 
кто отказался. И то же самое с тренингами, 
на которые самоотбираются наиболее ак-
тивные и способные люди. 

Примеры типичных планов 
экспериментов

Мы рассмотрим пять планов, но пер-
вые три плана, хотя и часто используются, 
имеют очень много недостатков (в одной из 
работ Д. Кембелл назвал их доэкперимен-
тальными), лишь 4-й и 5-й планы реально 
являются экспериментальными и рекомен-
дуемыми для использования.

Но сначала введем некоторые обозначе-
ния.

Х - экспериментальная переменная (дей-
ствие, влияние), которая подлежит измере-
нию.

О – измерение (от observation – наблюде-
ние, которое иногда используется как сино-
ним измерения)

 R – означает, что группа набрана с помо-
щью случайного репрезентативного отбора 
(от random - случайный

1. Исследования одиночного случая
Х О - группа подверглась эксперимен-

тальному воздействию Х после чего произо-
шло измерение параметров, интересующих 
исследователя.

Например, группу записавшихся на тре-
нинг обучают чему-то, а потом оценива-
ют результаты или дают лекарства группе 
больных и оценивают, насколько это им по-
могло (то есть сравнение осуществляется с 
предположением как было бы без влияния 
или с каким-либо идеалом). Этот план под-
вержен практически всем описанным выше 
влияниям, он не защищен от угроз внутрен-
ней и внешней валидности и практически 
бесполезен. Очень многие мошенничества 
или распространение бесполезных товаров 
основано на такой схеме. Например, людям 
предлагаются какие-то биодобавки и гово-
рят, что их постоянное применение в тече-
ние 8-10 месяцев приводит к значительно-
му улучшению здоровья. В доказательство 
приводят свидетельства тех людей, кто стал 
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энтузиастом их применения, так как его со-
стояние улучшилось. Части людей, которые 
принимают эти добавки, стало действитель-
но лучше, части – хуже и они перестают 
принимать их, а у части ничего не измени-
лось, но им кажется, что стало лучше. Пер-
вая и третья группа продолжают сами их по-

купать и рекомендовать другим13.   
При использовании этой схемы экспе-

римента логика приписывания результата 
именно рассматриваемому эксперимен-
тальному воздействию точно такая же, в 
статье «Огурцы Вас погубят» из сборника 
«Физики продолжают шутить».

13   Мы не против биодобавок, мы в этом не разбираемся, может быть, они необыкновенно полезны.  Мы 
против того способа доказательства их полезности, которые используют некоторые распространители, и про-
тив их бездумного применения без попыток оценить их полезность именно для Вас  

Каждый съеденный огуpец пpиближает вас к смеpти. Удивительно, как думающие 
люди до сих поp не pаспознали смеpтоносности этого pастительного пpодукта и даже 
пpибегают к его названию для сpавнения в положительном смысле («как огуpчик!»). И, 
несмотpя ни на что, пpоизводство консеpвиpованных огуpцов pастет. С огуpцами связа-
ны все главные телесные недуги и все вообще людские несчастья. 

Пpактически все люди, стpадающие хpоническими заболеваниями, ели огуpцы. Эф-
фект явно кумулятивен.

99.9% всех людей, умеpших от pака, пpи жизни ели огуpцы.
100% всех солдат ели огуpцы.
99.7% всех лиц, ставших жеpтвами автомобильных и авиационных катастpоф, 

употpебляли огуpцы в пищу в течение двух недель, пpедшествовавших фатальному не-
счастному случаю.

93.1% всех малолетних пpеступников пpоисходят из семей, где огуpцы потpебляли 
постоянно. Есть данные и о том, что вpедное действие огуpцов сказывается очень долго: 
сpеди людей, pодившихся в 1839 г. и питавшихся впоследствии огуpцами, смеpтность 
pавна 100%. Все лица pождения 1869-1879 гг. имеют дpяблую моpщинистую кожу, 
потеpяли почти все зубы, пpактически ослепли (если болезни, вызванные потpеблением 
огуpцов, не свели их уже давно в могилу). Еще более убедителен pезультат, полученный 
известным коллективом ученых-медиков: моpские свинки, котоpым пpинудительно 
скаpмливали по 20 фунтов огуpцов в день в течение месяца, потеpяли всякий аппетит!

Единственный способ избежать вpедного действия огуpцов - изменить диету. Ешьте, 
напpимеp, суп из болотных оpхидей. От него, насколько нам известно, еще никто не 
умиpал.

Напечатано в журнале «The Journal of Irreproducible Results».

Огуpцы вас погубят! – Физики продолжают шутить.  
– М.: Мир, 1968
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2. План с предыдущим и конечным тести-
рования в одной группе 

О1 Х О2  - отличается от первого плана 
начальным тестированием   О1, затем, как 
и в  первом плане осуществляется экспери-
ментальной воздействие и затем  опять из-
мерение О2 

Этот план несколько лучше, чем пер-
вый. Если бы, начиная прием биодобавок, 
покупатели зафиксировали бы свое состо-
яние здоровья, сходили бы к независимым 
от продавцов врачам, сделали бы различные 
анализы, то связать состояние здоровья с 
приемом биодобавок было бы проще. Од-
нако, этот план тоже подвержен действию 
почти всех угроз валидности, которые были 
рассмотрены ранее.

Во-первых, может повлиять фон. Д. 
Кемпбелл приводит в качестве примера ис-
следование Колльера 1940 года, который 
исследовал влияние изучения материалов 
нацистской пропаганды на установки сту-
дентов по схеме О1 Х О2. В период между 
первым и вторым замером пала Франция, 
что, скорее всего, оказало большее влияние 
на студентов, чем изучение предложенных 
Колльером материалов. Приведенный нами 
ранее пример двух опросов в Киеве тоже 
был проведен по этой схеме и тоже, кроме 
влияния экспериментальной переменной 
(гласность), было альтернативное событие 
– Чернобыльская авария. Во-вторых, влия-
ет и естественное развитие, между первым и 
вторым измерением испытуемые в зависи-
мости от времени между первым и вторым 
измерениями могут проголодаться, устать, 
заскучать, стать старше и т.п. Далее анало-
гично может влиять и начальное тестирова-
ние и нестабильность инструмента измере-
ния и статистическая регрессия и отсев.

3. Группа, на которую влияют, сравнивает-
ся с той, на которую не влияют 

Первая группа          Х О1
Вторая группа               О2

Например, сравниваются те, кто смотрел 
определенную телевизионную передачу, 
скажем, рекламу шоколадных батончиков, 
с теми, кто не смотрел. Х здесь – трансля-
ция рекламы, а измерения О1 и О2 – соци-
ологический опрос, измеряющий желание 
респондентов купить этот батончик.  Или 
сравниваются те, кто занимался на курсах 
скоростного чтения текстов, с теми, кто не 
занимался. Этот план уже валиден по от-
ношению к влиянию фона, фон влияет и на 
первую и на вторую группу, поэтому разница 
измерений О1 и О2 не может быть обуслов-
лена влиянием фона, фон тут не является 
альтернативным объяснением полученных 
результатов. Поскольку нет первого замера, 
то мы тут не говорим о естественном разви-
тии и начальном тестировании. 

Однако отбор и отсев – это те факторы, 
которые могут повлиять на валидность этого 
экспериментального плана. «В педагогиче-
ских исследованиях с этой проблемой чаще 
всего сталкиваются в работах, цель которых 
- установить влияние обучения в колледже 
путем сравнения характеристик новичков, 
не подвергшихся влиянию Х, и выпускни-
ков, подвергшихся такому влиянию. Если в 
подобных исследованиях устанавливается, 
что, к примеру, вновь поступившие девушки 
более красивы, чем выпускницы, то мы воз-
держиваемся от вывода, что наш суровый 
способ обучения пагубно влияет на красоту, 
а скорее осмеливаемся утверждать, что кра-
сивые девушки чаще выбывают из колледжа 
до завершения обучения в связи с замуже-
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ством. …( Конечно, если бы мы сравнивали 
тех же самых девушек, когда они поступали, 
и когда они окончили колледж, такая про-
блема не возникла бы, и мы имели бы дело 
с планом 2).14 

Мы не уверены, что красивые девушки 
чаще бросают учебу и навряд ли им легче вы-
йти замуж (это зависит скорее от характера, 
чем внешности, и от многих других характе-
ристик, включая интеллект, чувство юмора, 
запах и т.п., к тому же, как показывают тео-
рии социального обмена, у красивых девушек 
выше уровень притязаний). Но этот пример 
показывает, что 3-й экспериментальный план 
не намного лучше второго.  

4. План с предыдущим и конечным измере-
нием и контрольной группой

R O1 Х O2 -  экспериментальная группа, 
набранная с помощью стохастического от-
бора   отбор, начальное измерение О1, экс-
периментальное воздействие Х, измерение 
О2

R O3  _  O4 - контрольная группа, на-
бранная с помощью стохастического отбора   
отбор, начальное измерение О1, экспери-
ментальное воздействие отсутствует, изме-
рение О2

Этот план с двумя эквивалентными груп-
пами – основной (экспериментальной) и 
контрольной – является научно обосно-
ванным и позволяет во многом  контроли-
ровать перечисленные угрозы валидности. 
Наличие контрольной группы позволяет 
контролировать фон (так же, как в плане 3), 
естественное развитие и начальное тести-
рование одинаково влияет на обе группы и 
не может помешать вычленению влияния 

Х, эффект регрессии контролируется при 
сравнении средних для всего массива. Вли-
яние нестабильности инструмента можно 
оценить, сравнивая значимость различий 
для двух случайных выборок. Влияние от-
бора и отсева устраняется стохастической 
эквивалентностью двух групп, но проблема 
взаимодействия отбора с Х сохраняется15 

Один из наиболее известных типов при-
менения этого плана – использование в ме-
дицине в качестве контрольной группы так 
называемую группу плацебо. Плацебо (лат. 
placere — нравиться) означает препарат, у 
которого нет лечебных свойств («фальши-
вые лекарства»). Термин «эффект плацебо» 
введен в научный оборот американским 
врачом Генри Бичером в 1955 г., который 
выяснил, что примерно треть пациентов 
выздоравливают от таблеток-«пустышек», 
которые не содержат действующих веществ. 
Чтобы определить реальный эффект лекар-
ства и отделить его от эффекта плацебо кро-
ме экспериментальной группы, получаю-
щей лекарство, формируется эквивалентная 
группа, получающая плацебо.

Есть анекдот о плацебо, который пока-
зывает, что существуют и другие неконтро-
лируемые факторы. 

«Больница. 
Пациент приходит к лечащему врачу:- 

Доктор, почему Вы изменили мне назначение, 
даете какие-то другие таблетки?

Доктор: Почему Вы так думаете?  Эти 
таблетки чем-то отличаются?

Пациент: На вид они такие же. Но когда я 
бросал в унитаз те, что Вы мне раньше давали 
- они тонули, а эти плавают.»

14 Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях. - М.: Про-
гресс, 1989, с.62.

15 Настоящие исследователи хорошо понимают важность контрольной группы.  В качестве примера приве-
дем анекдот. Жена статистика родила близнецов. Он был в восторге и тут же позвонил священнику договорить-
ся о крещении. «Поздравляю, - сказал священник, - принесите их в церковь в воскресенье, и мы будем крестить 
их».  «Нет, - ответил статистик, - Крестить будем одного, второго оставим в качестве контрольной группы.»  
Кстати, «близнецовый метод» - сравнение близнецов, выросших вместе и выросших отдельно – является одним 
из важных способов отделения врожденных характеристик человека от формируемых путем социализации.  
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5. План Соломона для 4-х групп.
R O1 Х O2 -  первая экспериментальная 

группа с начальным и конечным измерением
R O3  _ O4  - первая контрольная группа с 

начальным и конечным измерением
R  _   X O5 - вторая экспериментальная 

группа только с конечным измерением
R  _   _  O6 - вторая контрольная группа 

только с конечным измерением
Этот план назван не в честь библейского 

Царя Соломона, а по имени разработавшего 
его американского ученого Р.Соломона.

Этот план является усовершенствовани-
ем плана 4 для 2-х групп и позволяет отде-
лить экспериментальный эффект от эффек-
та первого измерения:

Среднее для столбцов - главный эффект 
Х  равен  (02+05)/2 

Среднее по срокам - эффект первого из-
мерения  равен  (04+06)/2

Некоторые специальные 
типы исследований и иссле-
довательских стратегий.

Некоторые типы исследований имеют 
специфический дизайн и требуют специ-
альных исследовательских стратегий.  Мы 
перечислим некоторые из них, но не будем 
рассматривать, так как это требует более 
глубокого рассмотрения и не может быть 
осуществлено в рамках этой статьи. 

Обычные разовые одномоментные ре-
презентативные исследования называют 
кросс-секционными (cross-sectional survey) 
-  это исследования, предполагающие сбор 
данных в один определенный момент вре-

мени. Это как бы одна засечка на шкале 
времени (cross-sectional – это поперечное 
сечение).

В отличие от этого лонгитюдные иссле-
дования (longitudinal survey) предполагают 
повторяющиеся время от времени исследо-
вания со сбором информации по одним и 
тем же переменным. Можно выделить три 
типа лонгитюдных исследований – трендо-
вые, когортные и панельные16.

Трендовые или повторные исследования 
– это повторяющиеся исследования по ре-
презентативным для данной генсовокуп-
ности выборкам по той же системе пока-
зателей (признаков), просто серия кросс-
секционных исследований17.  

Когортные исследования - это когда мы 
с некоторым временным промежутком ис-
следуем одну и ту же категорию людей.  
Чаще всего, это возрастные когорты.   Или, 
скажем, выпускники школ данного года (и 
мы можем раз в пять лет проводить опросы 
и сравнивать выпускников школ  2005, 2010 
и 2015 годов).

Панельные исследования – когда мы вре-
мя от времени опрашиваем одних и тех же 
людей (панель). Отличие от когортных ис-
следований состоит в том, что в когортных 
исследованиях мы изучаем одну и ту же кате-
горию людей, а не одних и тех же людей.И в 
2005 и в 2010 и в 2015 это опрос 17-18-летних 
школьников, мы получим три волны такого 
опроса и сможем сказать, как изменились 
выпускники школы за 10 лет, например, как 
изменилось восприятие престижа профес-
сий, какие профессии стали более, а какие 
менее престижными. Если же мы в 2005 году 

16  Терминология может несколько отличаться (иногда, например, лонгитюдные исследования считают си-
нонимом панельных исследований), мы придерживаемся терминологии учебника Ерла Бабби, который уже 
больше двадцати лет используется как один из основных учебников на ф-те социологии Национального универ-
ситета «Киево-Могилянская академия».  Earl R. Babbie The Practice of Social Research. 8-th edition. – Wadsworth 
Publishing Company, 1998, pp.101-105

17 Как, например, национальные переписи или мониторинговые опросы КМИСа для оценки динамики 
уровня ксенофобии в Украине, уровня бедности, поддержки независимости Украины (см. http://kiis.com.ua/?la
ng=ukr&cat=reports&id=529&page=5).
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начали панельный опрос выпускников, то 
мы должны найти тех же самых людей и в 
2010 и в 2015 и опросить их, им будет уже не 
18, а 23 года, а потом 28 лет. Мы не сможем 
сказать по этим данным, как меняется пре-
стиж профессий у выпускников школ и на 
какие специальности можно ожидать вы-
сокие конкурсы, по панельному опросу мы 
сможем сказать, как с возрастом изменяется 
восприятие мира тех, кто закончил школу 
в 2005 году, пригодились ли им школьные 
знания, что было наиболее и что наименее 
полезным для их дальнейшей жизни.

Из всех этих типов исследований па-
нельные исследования являются наиболее 
сложными, возникает множество проблем18. 
Во-первых, поиск (tracing) респондентов, 
которые за 5-10-15 лет переезжают в другое 
место, во-вторых, отсев участников панели 
(panel attrition, panel mortality), часть из них 
не удается найти, другие отказываются от-

вечать, социологи надоедают им за эти годы 
(особенно, если опросы проводятся еже-
годно или чаще), в-третьих, панель стареет 
и необходимо ее «ремонтировать». Все это 
требует специальной стратегии исследова-
ния и специального методического дизай-
на19.  

Наконец, еще один тип исследований 
– это оценочные исследования (evaluation 
research, social assessment). Эти исследова-
ния представляют собой применение про-
цедур социального исследования для оцен-
ки внедрения и полезности программ со-
циального вмешательства (интервенции). 
Иными словами оценочные исследования 
это использование исследовательской ме-
тодологии для оценки и улучшения пла-
нирования, мониторинга, эффективности, 
программ в области здравоохранения, обра-
зования, благосостояния и других программ 
обслуживания человека20.

18  Methodology of Longitudinal Surveys./Ed.by Peter Lynn. UK: John Wiley & Sons, 2009/ - 396p.Джесси Рассел 
«Лонгитюдное исследование». – М.: Издательство «VSD», 2013. 

119Не можем отказать себе в удовольствии привести определение панели Е.Головахи, использующего двус-
мысленность этого термина. « ПАНЕЛЬ – группа респондентов, периодически удовлетво- ряющая исследова-
тельские потребности социологов».  Е.Головаха. Психология и другие смешные науки. Альтернативный сло-
варь. – М.: Смысл, 2012. – 142 с.

20 Оценка программ: методология и практика./ Под ред.А.И.Кузьмина, Е.О.Салливан, Н.А.Кошелевой. – 
М.:Издательство «Престо-РК», 209. – 396с.  А здесь (http://www.cehd.umn.edu/OLPD/MESI/resources/default.
html) Вы найдете многочисленные онлайн источники информации об этом типе исследования
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В грудні 2015 року Рівненська обласна 
організація Української Асоціації Марке-
тингу виконала дослідження громадської 
думки щодо оцінки діяльності органів 
місцевої влади та місцевого самовряду-
вання в Рівненській області. Замовник 
дослідження - управління інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю 
Рівненської облдержадміністрації. 
Дослідження проводиться у формі особи-
стого інтерв’ю (face to face) з жорстко за-
даною структурою (анкета).  Формування 
вибіркової сукупності здійснюється ме-
тодом клумб відповідно до демографічної 
структури населення Рівненської області 
з багатоступеневим квотним відбором 

за місцем проживання. Польовий етап 
дослідження відбувся з 14 по 20 грудня в 
усіх районах Рівненської області а також в 
містах обласного підпорядкування: Рівне, 
Дубно, Острог, Кузнецовськ, статтю та 
віком. До опитування не залучаються ре-
спонденти молодші від 18  років. Кількість 
респондентів складає 2700 осіб, похибка 
вибіркової сукупності не перевищує 2 %.  

Незважаючи на те, що дослідження мало 
на меті виявити проблеми на місцевому 
рівні, деякі з питань стосуються оцінки 
загальнодержавних рівнів управління, 
тому можуть бути використані для аналізу 
ситуації в країні.

Відповіді на питання щодо оцінки 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
«ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ 
МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ»

ОЛЕКСАНДР ГЛАДУНОВ, 
директор РОО ВГО УАМ
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1. Як Ви оцінюєте зміни, що відбулися у державі

за останні два роки?

1.2. Негативно

62%

1.3. Я не відчув

жодних змін

25%

1.4. Важко

відповісти

6%

1.1. Позитивно

7%

2. ЯкВиоцінюєтезміни, щовідбулисяуВашомунаселеному

пункті заостанні двароки?

2.1. Позитивно

26%

2.2. Негативно

22%

2.3. Яневідчув

жоднихзмін

47%

2.4. Важко

відповісти

5%
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4. Як Ви оцінюєте рівень соціальної напруги в Україні?

Високий, адже

поступово

погіршується

економічне

становище

держави, що

може призвесчти

до нових

внутрішніх

соціальних

заворушень

25%

Високий, адже не

вирішений

конфлікт на Сході

і проблема Криму

33%

Дуже високий,

країна перебуває

у стані віни і

незабаром нас

чекають нові

внутрішні

потрясіння

(революції,

перевороти тощо)

30%

Важко відповісти

6%

Середній, хоч і не

все спіокійно, але

підстав до

загострення

ситуації у державі

немає

5%

Низький,

незабаром усі

конефлікти

припиняться і

Україна поступово

увійде до

європейської

спільноти

1%

3. Як Ви оцінюєте матеріальний рівень вашої родини?

18,6%

47,4%

26,9%

4,6%

0,6%

1,9%

3.1. Нам не вистачає грошей навіть на продукти

харчування

3.2. Нам вистачає грошей на їжу, але купити одяг

уже важко

3.3. Нам вистачає грошей на їжу й на одяг, але не

вистачає на дорогі речі

3.4. Ми можемо купувати собі відносно дорогі речі,

але не можемо дозволити собі транспорт чи

нерухомість

3.5. Ми можемо дозволити собі купити все, що

захочемо

3.6. Відмова від відповіді
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Вікова структура протестних настроїв

23,4%

32,0%

28,1%

16,6%

19,6%

26,4%
24,3%

29,7%

18-29 30-44 45-59 60+

готовність до протесту частка в демографічній структурі

5. Чи готові Ви брати участь в акціях протесту?

Ні, адже будь-які

протести - це

політика, а вона

мене не цікавить

14%

Ні, я категорично

проти будь-яких

акцій протесту

17%

Я особисто не

брав би участь у

акціях протесту,

але надавав би

допомогу

протестувальника

м

18%

Так, але лише за

умови, що

конфлікт

торкнеться

особисто мене і

моєї родини

16%

Так, за будь-яких

обставин

22%

Важко відповісти

13%
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соціальної напруженості в суспільстві да-
ють підставу стверджувати, що мешканці 
Рівненської області переважно  нега-
тивно оцінюють діяльність централь-
них інститутів державної влади протягом 
останніх двох років. Водночас, оцінка 
діяльності органів влади та місцевого са-
моврядування на рівні населеного пункту 
є вищою. Позитивно оцінюють зміни в 
своєму населеному пункті більш ніж чет-
верта частина громадян (26%). Майже по-
ловина (47%) вважають, що гірше не стало, 
хоча на рівні держави 62% опитаних вказу-
ють на погіршення ситуації. 

За межею бідності (не вистачає коштів 
на харчування) живе майже кожен 5 ре-
спондент  (18,6%), майже половині опита-
них не вистачає коштів на придбання одягу. 
Купувати транспорт та нерухомість може 
дозволити собі лише 0,6% респондентів. 

З огляду на високий рівень соціальної 

напруги 38% опитаних (безумовно, або за 
певних умов) готові взяти участь у в акціях 
протесту, ще 18% респондентів готові їх 
підтримувати. Таким чином, подальше 
підвищення рівня соціальної напруги може 
спричинити у потужну компанію громадсь-
ких протестів. Варто зазначити, що до про-
тесту готова вдаватися не тільки молодь, 
але й інші вікові категорії населення від 18 
до 60 років. 

Аналіз головних подразників населен-
ня на місцевому рівні, які викликають не-
вдоволення громадян, дає такі результати: 
серед першочергових завдань  місцевої 
влади респонденти вказують передусім на  
розвиток виробництва та створення робо-
чих місць (51%), дороги (34,9%), охорону 
здоров’я (32%),  проблеми сільського  го-
сподарства (18%), проблеми довкілля та 
благоустрою територій (16,1%).

7. Які питання, наВашудумку, єпершочерговимидляорганів

місцевої владитаорганівмісцевогосамоврядування?

17,1%

34,9%

4,1%

51,0%

18,0%

32,0%

7,6%

6,6%

7,3%

6,8%

16,1%

1,4%

4,5%

1,2%

1,9%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Житлово-комунальнасфера

Дороги

Транспортнесполучення

Розвитоквиробництва, створенняробочих місць

Сільськегосподарство

Охороназдоров'я

Освіта

Культуратавідпочинок

Роботаз молоддю

Наданняпільг тасубсидій.

Благоустрійтериторій, чистедовкілля

Розвитокфізкультуритаспорту

Співпрацязгромадянськимсуспільством

Інше

Важковідповісти
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У березні 2016 року споживчі настрої 
українців погіршилися: індекс споживчих 
настроїв (ІСН) становив 50,6, що на 3,6 п. 
менше за показник лютого. Зменшилися 
майже всі складові індексу, найбільших змін 
зазнав індекс девальваційних очікувань. 
Про це свідчать дані дослідження спо-
живчих настроїв в Україні, яке щомісяця 
здійснює GfK Ukraine.

У березні 2016 року індекс споживчих 
настроїв (ІСН) склав 50,6, що на 3,6 п. ниж-
че, ніж у лютому.

Індекс поточного становища (ІПС) 
зменшився на 6,5 п., опустившись до 
позначки 44,4. Складові цього індексу 
змінились наступним чином:

3 індекс поточного особистого 
матеріального становища (х1) склав 37,1, 
що на 4,2 п. нижче, ніж у лютому;

3 індекс доцільності великих покупок 
(х5) зменшився на 8,8 п. та встановився на 
позначці 51,7.

Індекс економічних очікувань (ІЕО) 
зменшився на 1,6 п., зупинившись у березні 

на показнику 54,7. Складові цього індексу 
зазнали таких змін:

3 індекс очікуваних змін особистого 
матеріального становища (х2) зменшився 
на 4,3 п. та дорівнює 51,3;

3 індекс очікуваного розвитку 
економіки країни впродовж найближчого 
року (х3) збільшився на 1 п. та склав 44,9;

3 індекс очікуваного розвитку 
економіки країни впродовж найближчих 5 
років (х4) знизився відносно лютневого по-
казника на 1,7 п.  до рівня 67,8.

У лютому покращилися очікування 
українців щодо можливого безробіття: 
індекс очікуваної динаміки безробіття 
встановився на позначці 144,5, що на 8,3 
п. менше за показник минулого місяця. 
Натомість індекс інфляційних очікувань 
склав 188,3, що на 0,5 п. вище, ніж у люто-
му. Очікування українців щодо курсу гривні 
впродовж найближчих 3 місяців покра-
щилися: індекс девальваційних очікувань 
зменшився на 10,43 п.  до значення 153.

«Падіння індексу споживчих настроїв 

СПОЖИВЧІ НАСТРОЇ В УКРАЇНІ, 
БЕРЕЗЕНЬ 2016: ІНДЕКС СКЛАВ 50,6
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відбулося, насамперед, через зменшення 
індексу доцільності здійснення великих 
покупок після лютневого зростання. Це 
пов’язано зі зменшенням девальваційних 

очікувань, що робить купівлю про запас 
імпортних товарів менш доцільною, а саме 
ці товари й належать до групи великих по-
купок» коментують аналітики GfK Ukraine.

Інформація про дослідження
Дослідження споживчих настроїв в Україні проводиться 

з червня 2000 року. З січня 2009 року дослідження споживчих 
настроїв проводиться щомісяця.

Індекс споживчих настроїв в Україні визначають на 
підставі вибіркового обстеження домашніх господарств 
країни. Під час дослідження опитують 1000 осіб віком від 16 
років. (До квітня 2014 року вибірка дослідження складала 1000 
осіб у віці 15-59 років). Вибірка репрезентативна за статтю 
та віком, враховує міське та сільське населення й величину на-
селеного пункту. Починаючи з квітня 2014 року з дослідження 
«Споживчих настроїв» виключена Автономна республіка 
Крим. У Донецькій та Луганській області опитування прово-
дилися тільки на територіях, що контролюється Україною. 
Статистичне відхилення не перевищує 3,2%. Польовий етап 
проводився протягом 1-15 квітня 2015 року.

Для визначення ІСН респондентам задають такі запи-
тання:
1. Як змінилося матеріальне становище вашої сім’ї за 

останні шість місяців?
2. Як, на вашу думку, зміниться матеріальне становище 

вашої сім’ї впродовж наступних шести місяців? 
3. Говорячи про економічну ситуацію в країні загалом, ви 

вважаєте, що наступні дванадцять місяців будуть для 
економіки країни сприятливим чи несприятливим часом?

4. Як ви охарактеризували б наступні п’ять років – як спри-
ятливий чи несприятливий час для економіки країни?

5. Як ви гадаєте, тепер загалом сприятливий чи несприят-
ливий час робити великі покупки для дому?
За кожним із цих запитань визначають відповідний 

індекс:
• індекс поточного особистого матеріального становища 

(х1);
• індекс очікуваних змін особистого матеріального стано-

вища (х2);
• індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж 

найближчого року (х3);
• індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж 

найближчих п’яти років (х4);

•  індекс доцільності робити великі покупки (х5).
Значення індексу обчислюють таким способом: від част-

ки позитивних відповідей віднімають частку негативних і до 
цієї різниці додають 100, щоб уникнути появи від’ємних вели-
чин. На підставі цих п’яти індексів визначають три сукупні 
індекси:
• індекс споживчих настроїв (ІСН) – середнє арифметичне 

індексів х1–х5;
• індекс поточного становища (ІПС) – середнє арифметич-

не індексів х1 і х5;
• індекс економічних очікувань (ІЕО) – середнє арифметич-

не індексів х2, х3, х4.
Значення індексів можуть змінюватися в межах від 0 до 

200. Значення дорівнює 200 в тому разі, якщо всі громадяни по-
зитивно оцінюють економічну ситуацію. Індекс дорівнює 100 
тоді, коли частки позитивних і негативних оцінок однакові. 
Значення індексу менше 100 означає, що в суспільстві перева-
жають негативні оцінки.

Для визначення індексу очікуваної динаміки безробіття 
(ІОДБ), індексу інфляційних очікувань (ІІО) та індексу 
девальваційних очікувань (ІДО) респондентам задають такі 
запитання:

1. Як ви вважаєте, упродовж найближчих дванадцяти 
місяців безробітних (людей, які не мають роботи й шукають 
її) буде більше, приблизно стільки само чи менше, аніж тепер?

2. Як, на вашу думку, змінюватимуться ціни на основні 
споживчі товари та послуги впродовж найближчих одного–
двох місяців?

3. Як, на вашу думку, зміниться курс долара по відношенню 
до гривні впродовж найближчих трьох місяців?

Значення ІОДБ, ІІО та ІДО обчислюють таким способом: 
від частки відповідей, що свідчать про зростання безробіття 
(інфляції, девальвації), віднімають частку відповідей, що 
свідчать про зменшення безробіття (інфляції, девальвації), 
і до цієї різниці додають 100, щоб уникнути появи від’ємних 
величин. Значення цих індексів можуть змінюватися в межах 
від 0 до 200. Наприклад, значення індексу дорівнює 200, якщо 
всі громадяни передбачають зростання безробіття (інфляції, 
девальвації).
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УКРАИНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРЯМЫХ 
ПРОДАЖ

UKRAINIAN DIRECT SELLING 
ASSOCIATION

Український ринок прямого продажу за-
вершив 2015 рік зі зростанням у 29,52%, що в 
абсолютних цифрах складає 5,33 млрд. грн. без 
ПДВ. При цьому найбільш динамічним було 
зростання в першому півріччі 2015 року: +37% в 
першому і другому кварталах, +28,5% в третьо-
му кварталі і +20% в четвертому кварталі.

За підсумками минулого року найвище зро-
стання продажів - у Чернігівській (+49,9%) і 
Закарпатській областях (+48,3%), найбільше 
падіння - очікувано в Криму (-92,3%) і 
Луганській області (+4,5%).

«Економічна ситуація здійснює вирішальний 
вплив на торгівлю в Україні, і прямі продажі 
тут не виняток, - коментує підсумки 2015 року 
Голова Ради директорів Української асоціації 
прямого продажу Томаш Мурас. - Значна ча-
стина продукції наших підприємств надходить 
з США, з ЄС, валютний курс штовхає ціни вго-
ру, а купівельна спроможність зростає не так 
швидко. Тому минулий рік - це постійний по-
шук компромісу між економічними реаліями 
і важливістю збереження масового покупця. 
Прямі продажі займають значну частку пар-
фюмерно-косметичного ринку, засобів для чи-
щення, товарів здорового харчування. Важли-
во, щоб споживачі могли дозволити собі і далі 

користуватися знайомими продуктами. Для 
цього всі учасники ринку оптимізують бізнес 
процеси і готові поступитися частиною при-
бутку, оскільки бачать в Україні перспективний 
ринок».

У 2015 році найкраще методом прямого про-
дажу реалізовувалася декоративна косметика 
(+39%), догляд за тілом та обличчям (+33,5%) 
і особливо догляд за волоссям (+46%). Завдяки 
гнучкій ціновій політиці в 2015 році компанії 
прямих продажів змогли стати реальною аль-
тернативою традиційному рітейлу, реалізуючи 
за доступнішими цінами шампуні, зубні пасти 
і т.п.

Галузь прямих продажів, яка представлена в 
Україні переважно глобальними компаніями, 
підтримує високі стандарти ведення бізнесу. У 
2015 році бюджет України і місцеві бюджети от-
римали завдяки галузі більше 1 млрд. грн. по-
даткових надходжень. Ще 3,2 млн. грн. були 
витрачені компаніями галузі на соціальні та 
благодійні проекти в Україні.

Станом на 1 січня 2016 року налічується по-
над 1 млн. діючих договорів між компаніями 
прямого продажу і дистриб’юторами.

 За додатковою інформацією прохання звер-
татися за тел. (044) 229 14 00.

ЗРОСТАННЯ ГАЛУЗІ ПРЯМОГО 
ПРОДАЖУ ЗА РІК - МАЙЖЕ 30%

Українська асоціація прямого продажу (УАПП) - об’єднання підприємств, які здійснюють діяльність в сфері прямого прода-
жу товарів і послуг в Україні. Асоціація створена у 2001 році для сприяння розвитку індустрії шляхом впровадження високих 
стандартів обслуговування споживачів, етичного та відповідального ведення бізнесу. УАПП входить в Європейську асоціацію пря-
мого продажу (SELDIA) і Всесвітню федерацію асоціацій прямого продажу (WFDSA), відзначена знаком «Золотого стандарту» 
Всесвітньої федерації асоціацій.
Членами УАПП є провідні компанії прямого продажу:
ТОВ «Емвей Україна»
ДП «Ейвон Косметікс Юкрейн»
ДП «Фаберлік-Україна»

ТОВ «Форевер Лівінг Продактс Юкрейн»
ТОВ «Гербалайф Україна»
ТОВ «Мері Кей (Україна) Лімітед»

ТОВ «Ну Скін Ентерпрайзес Україна»
ДП «Оріфлейм Косметікс Україна»
ТОВ «Тіенс Україна»
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КАК ЛЕГКО СОЗДАТЬ РЕКЛАМУ В 
ИНСТАГРАМ ЗА 5 ШАГОВ

АНДРЕЙ ЗЮЗИКОВ  
специалист по продвижению бизнеса в 
социальной сети Facebook
facebook.com/MasterskayaFS, 
MasterskayaFanStranic.com.ua
  

Как выглядит реклама в 
Instagram?

Ее внешний вид, как у обычной публи-
кации в Instagram, плюс внизу может быть 
кнопка с призывом к действию, ведущая 
на внешний сайт, а в правом верхнем углу 
всегда есть метка «Реклама».

Какой тип контента можно 
рекламировать в Instagram?

3 ссылку на внешний сайт (в том числе с 
использованием видео вместо фото)

Из прошлых моих статей вы узнали основные возможности таргетированной рекламы 
в Facebook и какие результаты она может дать. Сейчас набирает популярность реклама в 
социальной сети Instagram. И если ядро вашей целевой аудитории – это женщины 25-35 лет, 
то вам стоит серьёзно рассмотреть Instagram как ещё один канал привлечения клиентов. В 
этой статье я покажу по  шагам, как такую рекламу запустить из интерфейса Facebook.
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3 ссылку на внешний сайт с отслеживани-
ем конверсий

3 просто видео
3 просто фото
3 мобильные приложения

 
Важная особенность рекламы в Instagram 
– она только для мобильных пользовате-
лей. Поэтому ваш сайт обязательно должен 
быть адаптирован мод мобильные устрой-
ства.

Пошаговая инструкция по 
настройке рекламы для 
Instagram

Предварительные действия.
Шаг 1. Заранее подключите Instagram-

аккаунт к той фан-странице Facebook, ко-
торую вы будете использовать для рекламы.

Для этого зайдите в Настройки фан-
страницы, слева откройте раздел «Реклама 
в Instagram» и нажмите синюю кнопку «До-
бавить аккаунт»(Рис.1). Результат (рис. 2):

Можно ли делать Instagram-рекламу, не 

Рис.1

Рис.2
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подключая аккаунт к фан-странице? Да. 
Но при этом вы не сможете управлять ком-
ментариями в рекламном объявлении.

Шаг 2. Зайдите в Менеджер рекламы 
http://fb.com/ads, чтобы создать объявле-
ние.

Я буду делать рекламу сайта, потому что 
для бизнеса именно она представляет наи-

больший интерес, верно? Мы хотим тра-
фик и клиентов.

Выберите Цель «Перенаправлять людей 
на веб-сайт» (рис. 3).

Если вы хотя бы раз создавали рекламу 
сайта в Facebook, то процесс вам будет зна-
ком.

Вы вставляете ссылку на сайт (или «лэн-

Рис.3

Рис.4
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динг») и нажимаете на синем фоне, чтобы 
ссылка зафиксировалась (рис. 4).

Затем нажимайте синюю кнопку «Да-
лее» (рис. 5).

Шаг 3. На следующем этапе вы тради-
ционно заполняете поля таргетинга: про-
писываете страны, города проживания 
целевой аудитории, возраст, интересы и 

другие настройки. Я сейчас не буду на них 
останавливаться подробно (рис. 6). 

Шаг 4. Далее вы указываете, сколько 
хотите платить в день за рекламу. В поле 
«Бюджет» напишите нужную сумму. Для 
тестирования рекламы достаточно 300 ру-
блей ($4) в сутки.

Обратите внимание! Справа вам пока-

Рис.5

Рис.6
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зывается приблизительный охват людей в 
сутки за тот бюджет, который вы указали. 
Причем, охват в Facebook меньше, чем ох-
ват в Instagram. Это значит, что реклама в 
Instagram сейчас дешевле (рис. 7).

Шаг 5. Переходите к завершающему шагу 
— Настройке внешнего вида объявления.

Выберите использование фото и затем 
загрузите нужную картинку с компьютера 
(рис. 8).

Помните: Facebook пропускает картин-
ки, на которых текст занимает максимум 
1/5 от ее площади (то есть 20%).

Соотношение сторон для Instagram мож-

Рис.7

Рис.8
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но брать 1:1 или 1,91:1. В данном примере я 
беру точно такую же картинку, которую я 
использую и для рекламы в Ленте новостей 
Facebook на компьютерах. Ее размеры 600 
на 315 пикселей (рис. 9).

Еще ниже в левой колонке вы настраи-
ваете всего 3 опции:

— выберите ту самую фан-страницу, 
к которой привязали Instagram-аккаунт, 
— напишите сам рекламный текст,  
— и выберите, что будет написано на кноп-
ке (я выбрал «Подробнее»).

Остальные опции для Instagram-
рекламы не имеют значения (рис. 10).

Рис.9

Рис.10
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Вот теперь справа вы можете на предпро-
смотре увидеть, как будет вживую выглядеть 
ваше объявление в Instagram. Для этого на-
жмите на горизонтальную «плашку», где на-
писано «Instagram новое» (рис. 11).:

Я рекомендую отключить остальные 
места размещения рекламы (Лента ново-
стей на компьютерах/мобильных, Правая 
колонка и другие). Лучше для каждого ме-
ста размещения создавать свою отдельную 
Группу объявлений внутри единой Кампа-
нии.

Чтобы отключить лишнее, нажимайте 
Удалить правее. Оставьте только Instagram 
(рис. 12).

Вам осталось нажать зеленую кнопку 
«Разместить заказ» 

Поздравляю! Вы создали рекламу в 
Instagram.

Рис.11

Рис.12
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Как увидеть объявление в 
самом Инстаграме?

Зайдите в Менеджер рекламы. Открой-
те свою кампанию, Группу и объявление в 
ней. Справа будет иконка «глаза». Нажмите 
ее. Появится всплывающее окно. В нем на-
жмите ссылку внизу «Посмотреть постоян-
ную ссылку в Instagram с комментариями» 
(рис. 13).

Неудобство этого предпросмотра: нель-
зя протестировать работу кнопки, ведущей 

на внешний сайт, так как она отображается 
только в мобильной версии Instagram (рис. 
14).

Все остальные функции редактирования 
объявления, таргетинга, бюджета, останов-
ка и повторный запуск рекламы точно та-
кие же, как в любой рекламе в Facebook.

Конкуренция в Инстаграме еще не так 
высока по сравнению с Facebook, так что 
успейте получить клиентов, пока конку-
ренты не опередили вас. 

Рис.13

Рис.14
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МИ ЗАПОЧАТКУВАЛИ ФОРУМ 
ЕЛЕКТРОННОЇ КНИГИ В УКРАЇНІ – 
E-BOOK FORUM

НАТАЛЯ БОГДАНЕЦЬ, 
виконавчий директор проекту «Український 
Авторський Портал» book-ua.net

Як уже відомо постійним читачам 
всеукраїнського журналу «Маркетинг в 
Україні», Український Авторський Пор-
тал створений у грудні 2014 року та має на 
меті популяризацію авторського цифро-
вого контенту. Оскільки ми перебуваємо 
в опозиції до цифрового піратства, то 
включили в book-ua.net можливість для 
кожного автора отримувати винагороду 
за продані на Порталі електронні файли 
книг. Принагідно закликаю авторів, які 
читають цю статтю: приєднуйтеся до нас, 
реєструйтеся на book-ua.net!

Навіщо Україні Форум 
електронної книги?

Моя відповідь на це запитання: Україні 
потрібно більше легального цифрового 
контенту, в т.ч. електронних творів. Прига-
дую, кілька років тому захід подібної тема-
тики організовувало українське представ-
ництво PocketBook. На жаль, мені не відомі 
результати проведеного заходу. Так само 
не відома його подальша доля. Але цьо-
го року я зверталася до них з пропозицією 
співпраці у eBook Forum, який ми хочемо 
зробити щорічним. Пропозиція на цей час 

25 березня 2016 року в Рівному Український Авторський Портал провів захід, яким за-
початкував Форум електронної книги в Україні. Цього разу це була мистецька подія, яка 
зібрала письменників з різних куточків України, викладачів, творчих особистостей – на захід 
завітали режисери, фотомитці, молоді творці буктрейлерів… Загалом, ми задоволені почат-
ком.
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на розгляді, сподіваємося на підтримку. Ми 
відкриті до співпраці з усіма зацікавленими 
в цій темі компаніями.

Якщо звернутися до предмету фору-
му – українського електронного твору, 
електронної книги – тут склалася наступ-
на ситуація. Світова художня література, 
наукові праці та їх переклади активно ле-
гально розповсюджуються в електронних 
файлах. А ось українська електронна кни-
га, на жаль, ще не посіла належне місце в 
Україні та закордоном. Електронний твір 
як такий поки що є жертвою. Це є суттєвою 
перепоною для розвитку української 
літератури – і художньої, і наукової, яка має 
змогу розвиватися одночасно і в папері, і в 
цифрі. Це відкриває широкі можливості, 
які поки що бачить небагато українських 
авторів.

Про перспективи електронної кни-
ги в Україні. Безумовно, тут необхідна 
підтримка держави. Якщо Україна нічого не 
робитиме у напрямку подолання онлайн-
піратства, рівень продажу електронних 
книг не підніметься ще довго. Якщо руха-
тимемося – можна здобути до 25% ринку. 

Електронна книга завойовувати-
ме кращі позиції, зважаючи на розви-
ток різноманітних пристроїв для читан-
ня. Російськомовна електронна книга 
не поступиться україномовній ще три-
валий час: цифровий літературний кон-
тент російською мовою ще триматиме 
популярність на рівні 45% щонайменше 
найближчі десять років. Це означає лише 
те, що актуальною є електронна література 
українською мовою, в тому числі бізнес-
література.

Сучасні споживачі схильні до скорочен-
ня своїх витрат, у той же час хочуть якісний 
продукт. Електронна література може бути 
і якісною, і недорогою (мається на увазі 
порівняно з якісними паперовими видан-
нями).

Здатність поєднувати і текстову, й 

інтерактивну частини дозволяє електронній 
книзі бути конкурентною: в електрон-
ний файл можна вміщувати, крім тексту, 
аудіозаписи, відеоконтент, робити книгу 
інтерактивною для мобільних пристроїв. 
Приємно знати, що в Україні є цифрові ви-
давництва, які працюють з такими форма-
тами (щоправда, перерахувати їх можна на 
пальцях однієї руки).

У тренді – електронний сам-
видав

Це не новинка для США чи Європи, 
наприклад, у США навіть діє Асоціація 
селф-паблішерів. Але це новинка для 
консервативної України. Друзі, у тренді – 
self-publishing, або самвидав. На початку 
2000-х у США ресурс authorsolutions.com 
запропонував письменникам можливість 
розміщувати свої електронні твори, 
самостійно визначити їхню вартість і про-
сувати – без втручання класичного видав-
ництва.

В Україні у 2014 році подібну пропозицію 
для авторів надав Український Авторський 
Портал book-ua.net. 

Що дає самвидав для автора? Бути неза-
лежним від видавництва, зберегти за собою 
всі матеріальні права на твір. Створювати 
власні майданчики для прямого контак-
ту зі своїми читачами, зі своєю цільовою 
аудиторією з метою монетизації власних 
опублікованих електронних творів. Кон-
троль над цінами за свої твори / знижками 
на них. 

Новий літературний рік 
стартував з нагородження 
переможців

Під час заходу 25 березня ми та-
кож відзначили авторів, які перемогли у 
конкурсі «Моя книга online». Конкурс три-
вав на Порталі з середини листопада 2015 
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року до кінця січня 2016 року і був спря-
мований на збільшення обсягу авторської 
цифрової літератури в Україні. За період 
конкурсу більше 20-ти авторів завантажи-
ли більше 30-ти електронних файлів своїх 
книг. 

Умову конкурсу виконала Антоніна 
Спірідончева – молода талановита і 
досвідчена письменниця з Києва, яка за-
вантажила протягом конкурсу найбільшу 
кількість, порівняно з іншими учасника-
ми, власних книг – шість. Як перемож-
ниця Антоніна отримала грошову премію 
від Рівненської обласної організації ВГО 
«Українська Асоціація Маркетингу» та Ди-
плом переможця.

Переможець в іншій номінації – мо-
лодий науковець з Києва Олександр Ско-
роход. Він отримав на Порталі найбільшу 
кількість нагород від читачів як автор 
книг «Всесвіт» та «НеЗвичайна професія». 
Творчу діяльність Олександр поєднує з на-
уковою: він є кандидатом біологічних наук 

(молекулярна біологія), працює науковим 
співробітником в Інституті молекулярної 
біології та генетики НАН України, є авто-
ром більше 30-ти публікацій, в тому числі 
шести статей у міжнародних журналах. 
Під час Форуму Олександра було нагород-
жено Дипломом переможця та грошовою 
премією від Українського Авторського 
Порталу.

Під час Форуму було презентова-
но декілька робіт у жанрі буктрейлер: 
молодіжна творча група з Рівного, яку 
очолює майбутній журналіст Олексій Ан-
тонюк, презентувала два буктрейлери на 
оповідання Intermezzo (М. Коцюбинсь-
кий), а також письменниця Оршуля Фа-
риняк презентувала буктрейлер на цикл 
романів-фентезі «АЙХО».

Друзі, запрошуємо до співпраці всіх 
зацікавлених у наступній події під назвою 
Форум електронної книги. Читайте, будь-
те творчими та відвідуйте Український Ав-
торський Портал book-ua.net! 
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ЕКСПЕРТНА ЗУСТРІЧ 
«ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ 
ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ У ПІДГОТОВКУ 
ФАХІВЦІВ З МАРКЕТИНГУ»

12 квітня 2016 року в рамках святкуван-
ня 50-річчя кафедри маркетингу КНЕУ ім. 
Вадима Гетьмана викладачі маркетингу 14 
провідних університетів України та пред-
ставники бізнесу обговорили питання на-
ближення маркетингової освіти до вимог 
ринку праці. Особливу увага була приділена 
питанню як забезпечити різноманіття 
місць проходження практики майбутнього 
маркетолога. 

Проф. Олександр Шафалюк, де-
кан факультету Маркетингу Київського 
національного економічного університету 
ім. Вадима Гетьмана, наголосив, що при 
впровадженні принципів дуальної освіти в 
підготовку майбутнього фахівця потрібно 

спиратися на його індивідуальні здібності 
та надавати можливість широкого вибо-
ру баз практик. Саме для цього факультет 
сьогодні посилює свої зв’язки з випускни-
ками, які є успішними в професії та в змозі 
передати свої знання та навички студентам. 

Ірина Лилик, генеральний дирек-
тор Української Асоціації Маркетингу, 
підкреслила, що Закон «Про вищу освіту» 
створює підґрунтя для впровадження 
принципів системи дуальної освіти в си-
стему навчання в університетах через роз-
робку та надання фаховими асоціаціями 
професійних стандартів, що є виразом 
агрегованих кваліфікаційних вимог до 
людини яка займає відповідну посаду на 
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підприємстві. Вона також підкреслила, 
що впроваджуючи сьогодні принципи 
дуальної освіти в університетах необхідно 
не забувати про завдання освітян нада-
вати фундаментальні знання, які будуть 
покладені в основу кар’єри фахівця протя-
гом життя. 

Проф. Михайло Окландер, завідуючий ка-
федрою маркетингу Одеського національного 
політехнічного університету, розповів, 
що кафедра має досвід впровадження 
елементів дуальної освіти для маркетологів. 
Першочерговою задачею на сьогодні є  
формування баз практик та впровадження 
інституту т’юторства на підприємствах при 
проходженні практики. 

Проф. Тетяна Решетілова, завідуюча ка-
федрою маркетингу Національного гірничого 
університету (м. Дніпропетровськ), 
підкреслила, що потрібно ретельно 
підготувати нормативну базу для впро-
вадження системи дуальної освіти в 
університетах.

Учасники експертної зустрічі наголоси-
ли, що впровадження сучасних систем на-
вчання стане завданням для освітян та їх 
внеском в майбутню успішну кар’єру своїх 
випускників.

Проект «Впровадження системи 
дуальної освіти в Україні» реалізується 
Українською Асоціацією Маркетингу в 
партнерстві з Представництвом Фонду ім. 
Фрідріха Еберта в Україні.
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ЗМІСТ ЖУРНАЛУ «МАРКЕТИНГ В 
УКРАЇНІ» ЗА 2015 РІК

НОВИНИ УКРАЇНСЬКОГО МАРКЕТИНГУ

Сергій Лилик, Круглий стіл фахових організацій України: позиція 
учасників щодо захисту інтересів фахових спільнот, малого та серед-
нього бізнесу
День інновацій у медіа 
Виступи на XV ювілейної міжнародної науково-практичної конференції 
«Маркетинг в Україні» 
Андрій Голіцин, Застосування методики «РАЕІ» при формуванні робо-
чих команд 
Лариса Яцишина, Бренд-менеджмент і маркетингові технології 
Олена Лабурцева, Маркетинговий інструментарій зниження 
репутаційного ризику продуктових рітейлерів  
Наталия Бухалова, Конгресс ESOMAR 2015: картинки с выставки  

МОЛОДЬ ОПАНОВУЄ МАРКЕТИНГ: ВСЕ ПРО КОНКУРС

В 2015 році відбувся Десятий ювілейний конкурс «Молодь опановує 
маркетинг» 

МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

Олександр Зозульов, Ринкові форми торгової марки
Олександр Дима, Сервісна політика посередницького підприємства на 
ринку легкових автомобілів України
Ірина Решетнікова, Маркетинг в прямих логістичних каналах: сучасні 
тенденції
Вікторія Кривещенко, Аналіз систем розміщення складської мережі 
Олександр Зозульов, Критерії ефективного ринкового позиціонування 
товарів на споживчому ринку 
Вікторія Залізнюк, Прогнозування експортних можливостей 
українських підприємств на основі аналізу світових ринків продукції 
сільського господарства
Олена Тарасенко, Оксана Черненко, Процес вибору атрибутів 
позиціонування товару
Вадим Пустотин, Омоложение украинских брендов: как правильней? 
Ольга Максименко,  Через прозорі відносини до якості послуг: форму-
вання єдиних критеріїв оцінки управляючих компаній

  

№2 – с. 4-6
№2 – с. 7

№6 – с. 10-11
№6 – с.12-13

№6 – с. 14-15
№6 – с. 16-18

№3 – с. 4-33

№1 – с. 35-39

№1 – с. 40-45

№1 – с. 46-52
№1 – с. 53-61

№2 – с. 39-45

№2 – с. 46-53

№3 – с. 34-43
№ 4 – с. 24-30

№4 – с. 31-37
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Анна Добривечер, Медиаизмерения в Интернете
Андрей Зюзиков, Как выстроить воронку продаж с помощью 
FACEBOOK
Евгений Щирин, Секреты и «фишки» еmail - маркетинга. эффективные 
стратегии, доказывающие свою эффективность
Василий Шишов, Рассылай и властвуй. как сделать письма в вашей рас-
сылке максимально эффективными и продающими
Коротєєва  А.В., Кущевська Н.Ф., Малишев В.В., Дослідження рин-
ку нанопорошків: прогноз обсягу виробництва та розвитку, структура 
ринку, ціновий аналіз
Світлана Ковальчук, Розвиток клієнтоорієнтованості засобами крауд-
сорсингу
Ольга Максименко, Належна якість надання житлово-комунальних 
послуг як складова захисту прав споживачів
Юлія Стрижкова, Просування бренду у соціальних мережах з метою 
формування лояльності клієнтів автомобільної компанії або як залучи-
ти цільову аудиторію покоління Y 

ІНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ

Андрей Зюзиков, Рекламные возможности FACEBOOK - как увеличить 
свои продажи
Андрей Зюзиков,  Возможности ремаркетинга на FACEBOOK 
Андрей Зюзиков, Три кейса продаж с помощью Facebook
Интернет вещей - революция, которая происходит прямо сейчас 

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Ірина Лилик,  Ринок маркетингових досліджень в Україні 2014 рік: ек-
спертна оцінка та аналіз УАМ

Юлія Стріжкова, Олена Гайдамаха, Формування драйверів бренду як 
ефективного інструменту стратегії підвищення лояльності клієнтів в 
період стагнації автомобільного ринку
Виталий Ревчук, Отдельные вопросы исследования рынка автобусов
Михаил Бучак, Отдельные вопросы исследования рынка грузовых ав-
томобилей
Наталия Бухалова, Быть украинцем сегодня: мода, вынужденность или 
новая ценность? 
Индустрия маркетинговых исследований в Украине глазами компаний – 
клиентов
Ирина Лылык, Социальные и маркетинговые исследования во время 
войны

  №4 – с. 38-41

№4 – с. 42-45

№4 – с. 46-49

№4 – с. 50-54

№5 – с. 29-33

№5 – с. 34-48

№5 – с.49-51

№5 – с.52-57

№1 – с. 27-30
№2 – с. 54-60
№6 – с. 51-57
№6 – с. 58-60

№1 – с. 4-26

№2 – с. 8-15 
№2 – с. 16-22 

№2, – с. 23-29

 №4 – с. 4-11 

№4 – с. 12-13

№5 – с. 22-28
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Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг в Україні»: 
історичний огляд
Мар’яна Лилик, Огляд результатів дослідження ESOMAR світової 
індустрії маркетингових досліджень 
Споживчі настрої в Україні, грудень 2015: індекс склав 53,1  
Михаил Сокол, Некоторые вопросы макроэкономики и их влияние на 
объемы рынка новых легковых автомобилей в Украине  

ЕКОНОМІКА ЗНАНЬ

Александр Юрчак, Портреты менеджеров по маркетингу и продажам 
2015
Всеукраїнське студентське кейс-змагання з маркетингу RISING 
INDUSTRIAL MARKETING STARS
Практика з практиками - майбутнє онлайн освіти 
Третій міжнародний бізнес-форум у КНЕУ
Міжнародний форум: принципи дуальної освіти: можливості впровад-
ження в систему освіти в Україні 
Украинцы не удовлетворены средним и средним специальным образо-
ванием в Украине
Михайло Окландер, Напрямки модернізації маркетингової освіти в 
Україні
Мария Губаренко, Леся Кривослицкая. Исследователь по версии GfK 
Ukraine
Можливість організації «дуального університету» в Україні 
Застосування маркетингових інноваційних технологій та добросовісної 
реклами в діяльності підприємств
Уровень конкуренции при поиске работы у маркетологов один из са-
мых низких - на две вакансии претендует три соискателя
Інтерв’ю с Зузаной Зламаловой, Международная сертификация образо-
вания: кто и зачем? 
Ольга Максименко, Сертифікація у системі освіти як інструмент 
взаємодії вищої освіти із ринком праці

КОМУНІКАЦІЇ: РЕКЛАМА, PR

Юлія Бєлікова, Ґендерні особливості Інтернет реклами
Мониторинг наружной рекламы относительно наличия случаев дис-
криминации и сексизма 
Ирина Златова, Маркетинговые исследования рекламы в Одессе на 
предмет наличия гендерной дискримиации 
Андрей Федоров, То, что у нас считается провокацией, на самом деле - 
отсутствие вкуса и жлобство
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№6 – с. 19-28
№6 – с. 29-30

№6 – с. 31-40

№ 1 – с. 67-68

№2 – с. 68-69
№2 – с. 70

№3 – с. 52-53

№ 3 – с. 54-59

№5 – с. 58

№5 – с. 59-65

№5 – с. 66-68
№5 – с. 69-70

№5 – с. 71

№6 – с. 61-65

№6 – с. 66

№6 – с .68 - 69

№1 – с. 31-34

№2 – с. 30

№2 – с. 31-38

№3 – с. 44-47
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Громадський моніторинг виявив в Україні 35 рекламних кампаній, у 
продукції яких наявні ознаки сексизму
Мар’яна Лилик, Огляд закордонних досліджень впливу зовнішньої ре-
клами на безпеку дорожнього руху 
Вадим Пустотин, Да кому он нужен - это твой ребрендинг? 
Евгений Щирин, Пишем письма, которые продают
Василий Шишов, Коротко, быстро, прибыльно 
Юлія Бєлікова, Ґендерна специфіка соціальних мереж в Україні як ос-
нова для СММ
Максим Лазебник, Объем рекламного рынка Украины 2015 и прогноз 
объемов рынка 2016. Экспертная оценка Всеукраинской рекламной 
коалиции. 
Олена Давліканова, Альона Євдокимова, Міжнародні практики протидії 
дискримінації за ознакою статі в рекламі через саморегулювання ре-
кламного ринку

ДІЯЛЬНІСТЬ ІНДУСТРІАЛЬНОГО ҐЕНДЕРНОГО КОМІТЕТУ  
З РЕКЛАМИ

Робоча сесія. Регіональні представництва Індустріального Ґендерного 
Комітету з Реклами: моніторинг гендерної політики» 
Кампанія «ДО» ТА «ЗАРАЗ» 
Тетяна Решетілова, Сергій Довгань, Катерина Пілова, Ґендерні 
особливості сприйняття зовнішньої реклами 
Регіональні представництва ІГКР

СОЦІАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ

Ірина Федоришина, Місія у структурі корпоративної відповідальності 
сучасного підприємства
Наталя Богданець,  Слово в цифрі: про сучасний стан цифрової 
літератури в Україні та невтомні по шуки сонця
Три чверті споживачів вважають, що компанії мають бути екологічно 
свідомими

КЕЙСИ

Віталій Надашкевич, Перший український стоматолог - мільйонер. ха-
ризма, стандарти і франчайзинг

ЗМІСТ ЖУРНАЛУ МАРКЕТИНГ В УКРАЇНІ ЗА 2014 РІК
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ЗАМОВЛЯЙТЕ КНИЖКИ:
3 Ирина Лылык. Интуитивный маркетинг потребителя. – Київ, УАМ, 2014. – 80 грн.
3 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.

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

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

3 Олександр Гладунов. «Дітям капітана Гранта. Професійний маркетинг для грантоїдів». – Рівне, 2011. – 80 грн.
3 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.

3 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.


