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Визуализация данных
исследований: что важно знать
для создания уникальных
презентаций

4

Анна Шахдинарян
руководитель проекта интернет-исследований
Kantar TNS CMeter.

Создание презентаций уже давно стало ежедневной рутиной в рамках маркетинговых исследований. Специалистам и менеджерам, экспертам и руководителям постоянно приходится делать презентации своих предложений, проектов. Презентация - форма коммуникации с клиентами и партнерам, а также с коллегами внутри компании.
Основная цель презентации результатов маркетинговых исследований является быстро и доступно донести клиенту решение его бизнес задачи.

«Легко - это легко.
А просто – это очень сложно»
Процесс подготовки презентации состоит
из следующих этапов:
3 Определение цели презентации
3 Определение аудитории
3 Разработка структуры презентации
3 Визуализация данных
3 Подготовка выступления
При составлении предложения, отчета и
презентации исследования мы руководству-

емся Kantar TNS Signature в основе, которой
стоит принцип создания истории, которую
стоит рассказать, что означает надо рассказать захватывающую и вовлекающую историю, релевантную аудитории.
В Kantar TNS Ukraine любое исследование
начинается с бизнес задачи клиента. Прежде
всего, необходимо сформировать понимание
бизнес задач клиента, которые необходимо
решить при помощи исследования.
Для решения бизнес задач наших клиен-
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кетинговая среда усложняется; растет количество информации / данных, что затрудняет принятие решения; исследовательские
бюджеты выделяются с трудом, что приводит
к острой конкуренции среди исследовательских компаний. Соответственно, презентация – это возможность предложить простое
и полезное решение для клиента.

Процесс создания презентации

тов мы используем карту роста бизнеса. Карта показывает каким образом мы помогаем
нашим клиентам развивать свой бизнес:
3 увеличить количество потребителей
(новые потребители / рынки)
3 увеличить прибыль от каждого потребителя (повышение лояльности / расширения портфеля товаров и услуг)
После определения основной бизнес задачи, мы проводим идентификацию исследовательских вопросов, на которые клиент должен получить ответы в ходе исследования, в
отчете и в финальной презентации.
Мир наших клиентов изменяется: мар-
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3 Вступление / Титуальный слайд (задать
фокус и завоевать доверие)
3 Проблема (покажите актуальную проблему, ее важность)
3 Решение (раскройте суть решения
проблемы, покажите реальные выгоды, стоимости реализации, примеры и альтернативы)
3 Заключение (суммируйте выгоды,
опять повторите решение на бизнес задачу
клиента, и очертите следующие шаги для его
реализации)
Продуманная структура – это только начало. Чтобы презентация стала интересной и
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Процесс создания презентации начинается с определения ее структуры. Существует
классическая S-образная структура презентаций. Она достаточно универсальная

5

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ
6

простой необходимо из нее сделать привлекательную историю.
Для создания истории необходимо поработать с заголовками слайдов. Место заголовка — в левом верхнем углу слайда. С этого
места мы начинаем читать. Очень часто мы
просто называем слайд, рассказываем, о чем
этот слайд и забываем, что нам необходимо
передавать саму суть слайда. Поэтому в заголовках слайдов рекомендуется использовать предложение, которое донесет основную
идею слайда.
Также важно придерживаться правила:
один слайд – одна идея. Дальше начинается
работа над дизайном ваших идей.
Основные принципы дизайна слайдов следующие:
1. Сокращение лишних элементов. Не
перегружайте слайд информацией и
элементами, оставьте только самое необходимое
2. Использование пустого пространства на
слайде
3. Наличие визуальной взаимосвязи всех
элементов на слайде. Важно согласовывать
и выравнивать элементы, не размещать
элементы в случайном порядке
4. Создание читабельных текстов.
5. Создание и сохранение единого стиля на
всех слайдах (шрифты, цветовая палитра,
изображения)
Стоит рассказать немного подробнее о составляющих дизайна слайда.

Шрифты.
При выборе шрифтов старайтесь следовать основным правилам типографики:
3 Не используйте причудливые шрифты
3 Старайтесь использовать нейтральные
(дефолтные) шрифты: Arial, Verdana, Times
New Roman и т.д.
3 Не использовать больше двух шрифтов
3 Выбирайте шрифты с одинаковой высотой
букв

3 Размер шрифта для презентации в пределах 14–18 пикселей
3 Выравнивайте текст по левому краю
3 Не злоупотребляйте пробелами, многоточиями и т.п.
3 Выделение в тексте должно быть в одном
стиле
3 Не пишите всё заглавными буквами.

Цветовая палитра
Создайте собственную цветовую палитру,
используя основные принципы:
3 Цвета, которые вы используете для оформления презентации, должны соответствовать ее содержанию
3 Выбирайте цветовую гамму, которая будет
отличать вас от конкурентов и релевантна
Вашей целевой аудитории
3 Подбора гармоничной палитры для презентации можно сделать с помощью цветового колеса Исаака Ньютона. Еще один
способ подобрать хорошую палитру: найти картинку, которая вам нравится, и разложить ее на цвета с помощью специального онлайн-сервисов
3 Используйте во всей презентации не более
4-5 цветов. При большем количестве цветов старайтесь использовать их равномерно.

Изображения и иллюстрации
Особенности использования изображений и иллюстраций:
3 Иллюстрации добавляют разнообразия
в нашу коммуникацию, позволяя нам
показывать образы.
3 Иллюстрации не должны использоваться
исключительно для украшения
3 Не используйте некачественные, стоковые
фотографии, часто повторяющиеся картинки

МАРКЕТИНГ в Україні
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Успех визуализации напрямую зависит от
правильности ее применения, а именно от
выбора типа графика, его верного использования и оформления.
График позволяет выразить идею, которую несут данные, наиболее полно и точно,
поэтому очень важно выбрать подходящий
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тип диаграммы. Выбор можно осуществить
по алгоритму: что мы хотим сказать, какой
тип данных мы будем использовать, выбор
подходящего графика.
Например, круговые и кольцевые типы
диаграмм являются более подходящими для
анализа общей картины в целом, сравнения
компонентов, составляющих процент от некоего целого.
А гистограммы, линейные графики, графики с областями лучше применять для ото-
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Визуализация данных с использованием графиков и
диаграмм
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бражения трендов и каких-либо изменений.
Каскадные, линейчатые и лепестковые
очень подходят для сравнения некоторых показателей и выявления того, как объекты соотносятся друг с другом.

Как же сделать график или
диаграмму еще интересней?
Выделение цветом
Когда делаете акцент на определенной
статистике или сегменте, выделение цветом
может быть полезным для подчеркивания
важной информации.
Также можно использовать контрастные
или привычные цвета для сравнения данных.

Затенение
В некоторых графикам нужно показывать
подкатегории. Затенение может быть
удобным для четкого отображения отдельной
категории.

МАРКЕТИНГ в Україні
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Использование иконок
Использование иконок хороший способ
сделать диаграмму более понятной и простой
для аудитории
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Важно не только верно выбрать тип графика, но и правильно его использовать, вот
несколько советов:
3 Не нагружайте график большим количеством информации

3 Верно выбирайте шкалу и ее масштаб
для графика. Для гистограмм и графиков с
областями предпочтительнее начинать шкалу значений с нуля. Постарайтесь не использовать инвертированные шкалы — это очень
часто вводит зрителя в заблуждение относительно данных.
3 Используйте цветовые палитры сочетающихся цветов как во всей презентации,
и постарайтесь ограничиться набором из 6-8
штук
3 Стремитесь к простоте и ясности (например, уберите координатные сетки, если
они не служат для понимания и чтения графиков, старайтесь делать горизонтальные
подписи, избегать ненужных подписей и т.д.)
3 Откажитесь от теней, градиентов и
других эффектов.
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Візуалізація даних
маркетингових досліджень
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27 вересня 2017 року відбувся семінар для викладачів, який щорічно проводиться в рамках конкурсу імені Ігоря Ткаченка «МОЛОДЬ ОПАНОВУЄ
МАРКЕТИНГ». Мета семінару- провідні дослідницькі компанії діляться своїм
досвідом і сучасними напрацюваннями.
Дякуємо
ТНС
Україна,
ГФК
Юкрейн, ACNielsen, InMind за чудовий
захід 2017 року!

МАРКЕТИНГ в Україні

№4 F 2017

Дати конкурсу «Молодь опановує
маркетинг ім. Ігоря Ткаченка» 20172018 року:
Наукові дослідницькі роботи студентів приймаються до 28 лютого 2018 року
Короткий список формується до 16
березня 2018 року
Всеукраїнська наукова студентська
конференція «Молодь опановує маркетинг» - 25 травня 2018 року
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Развитие розничной сети в
масштабах страны с помощью
BigData
Максим Зинченко
компания Geo-M
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Сергей Ходакевич
к.э.н., компания Geo-M

Вступление
Текущую экономическую ситуацию в
Украине можно охарактеризовать как сложную. В таких условиях развитие розницы сопровождается большими рисками. В связи с
этим торговые сети сокращаются или проводят оптимизацию, а открытия стали более
взвешенными и последовательными, уровень
принятия рисков снизился так как средств
для покрытия рисков у бизнеса мало. Как
правило, если в 2012-2013 годах розничный
бизнес закладывал до 24 месяцев окупаемости торговой точки, то сейчас это 10-14
месяцев. Многие сети сокращают количество торговых точек или проводят оптимизацию, а открытия стали более взвешенными и
последовательными, уровень принятия рисков снизился, средств для покрытия рисков у
бизнеса мало.

Существующие методы при
открытии торговых точек
Традиционно в нашей стране большая
часть компаний при открытии торговых точек полагаются на интуицию сотрудников,
методы чеклистов, на предыдущий опыт.
Практика показала, что эти методы не ре-
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шают в полной мере задачи ритейла относительно развития или оптимизации бизнеса.
Сейчас применение математических методов
в нашей стране не является общепринятым
стандартом.

Проблема в развитии
торговли, сферы услуг,
рекламы, строительства
Каждый специалист, ответственный за
развитие розничной сети и размещение наружной рекламы, сталкивается с такими проблемами, как:
1. Серьезные финансовые риски, связанные
с размещением торговой точки или наружной рекламы;
2. Длительность поиска оптимального места или проведения необходимых для его
выбора исследований;
3. Существенные затраты на управление распределенной по городам сетью;
4. Сложностью учета и анализа всех факторов, влияющих на выбор оптимального
месторасположения;
5. Сложностью оценки потенциала существующей торговой точки.
Кроме перечисленного, стоит сказать, что
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Решение
В данной статье изложен комплексный
подход к решению задачи развития сети,
основанный на успешном опыте и проверенном в разных отраслях.
Подход которого мы придерживаемся состоит из таких слагаемых:
1. Опора на реальные данные.
Учитывая качество и доступность данных,
то что половина людей работают неофициально, поступления от трудовых мигрантов,
оценить доходы населения точно не представляется возможным. Потому, разумным
будет пойти от обратного, от фактических
расходов (чеки в супермаркетах, переводы в
платежных системах и т.д.)
2. Научный метод, основанный на использовании математических моделей.
При проверке гипотез мы полагаемся на
данные, которые можно проверить статистически. Широко используем алгоритмы анализа данных.

Таблица 1.
Кластеризация городов Украины

№4 F 2017
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экономика Украины падает неравномерно,
в разных городах разная ситуация. И потому развитие сети, проведение рекламы или
выбор места для инвестиций начинается с
выбора города. После этого уже выбор места
в городе.
Так сложилось что в нашей стране около половины экономики в тени,
государственные службы собирают данные
по устаревшим методикам, и в сумме эти
факторы привели к тому что оценить реальное положение вещей в экономике страны, в
разрезе городов крайне трудно.
Сложности которые возникают при
выборе локации торговой точки:
3 Риски, связанные с необходимостью капитальных затрат в новые/
перемещаемые точки продаж.
3 Поиск оптимального местоположения
или маркетинговые исследования занимают недели.
3 Трудно учесть все факторы окружения: человекопоток, доходы населения в районе,
конкурентов и т.д.
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Рис. 1. Оценка потенциала города. Каждый шестиугольник отображает один город.
Цвет шестиугольника показывает значение переменной (синий - низкий уровень,
красный - высокий уровень)

Рис. 2. Методология исследования: взаимосвязь геофакторов
и результатов работы
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Реализация
Первый этап
(Макроуровень)

Второй этап (Микроуровень)
Далее, когда есть список приоритетных
городов для развития и известен их потенциал рынка и уровень конкуренции, а следовательно есть и план по развитию, можно переходить к следующему этапу, а именно, определению оптимального количества точек и их
расположения в городе.
В системе Geo-M есть тепловые карты: че-

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Суть идеи заключается в объединении
данных из разных источников, которые бы
отображали реальные события в городе.
Из разных источников было собрано около 120 показателей, которые характеризуют
экономику города. Но получившаяся таблица, трудна для восприятия человеком.
И потому к исходным данным были
применены алгоритмы снижения размерности входного пространства и кластеризации
(табл.1).
Далее из десятков факторов были
выделены наиболее значимые, после чего
города были разделены на группы (по схожести). В результате чего мы получаем такую
карту (рис.1).

На карте мы видим компактно показанную структуру экономики страны. Все города попадают в одну из 5 групп. И для каждой
группы есть своя стратегия в развитии сети,
ценообразовании и маркетинге (несколько
примеров).
Для депрессивного кластера - сокращаем
присутствие и оставляем одну торговую точку. Для растущего и благополучного - наращиваем присутствие.

Рис. 3. Диаграмма прогноза уровня продаж (разработано для клиента)

№4 F 2017
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Таблица 3
Факторы и степень их влияния на результат работы торговой точки
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Рис. 4. Места для торговых точек с высоким потенциалом
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тическую модель, формулу, мы применим её
к каждому строению в городе, в результате мы
получим места для торговых точек с высоким
потенциалом (рис. 4).
По сути мы точно знаем где и что нужно
открыть в городе на данный момент.

Выводы
3 Не смотря на сложности, в управлении эти методы реализуемы.
3 Сейчас BigData на слуху, но практических успешных применений не много.
3 Практика показала, что математические методы работают. Как оказалось, факторы
перечисленные в таблице 3, значимо влияют
на торговлю, это подтверждается практикой
и многолетним доверием клиентов.
3 Такой подход имеет высокую точность и преимущества. Можно много говорить о менталитете и нелогичности поведения людей. Но достоверную математическую
модель удалось построить.
3 Приведенный выше метод доступен.
Для реализации данного подхода компаниям
не нужно закупать много программного обеспечения, консалтинга, достаточно использовать готовый продукт. Имея систему Geo-M,
все можно сделать своими силами, сочетая
инструмент, знания и опыт сотрудников.
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ловекопоток, плотность населения, доходы
населения, офисы. Также есть возможность
добавлять тепловые карты, эта возможность
нам и пригодится.
На данном этапе нам нужны критерии
оценки места, формула. И прогноз количества чеков. Ожидаемо что плотность населения и человекопоток связаны с продажами, но далеко не всегда маркетолог может
выразить в числах эту связь чтобы строить
прогнозы. Мы пойдем таким методом, возьмем данные о 440 торговых точках за 12 месяцев. Исследуем статистически какие факторы
влияют на фактические результаты работы
(рис.2).
На диаграмме (рис.3) видны:
3 зеленые точки (прогноз), уровень продаж
полученный с помощью модели;
3 красные точки, фактический уровень продаж.
Аномальные точки учтены в модели.
Прогноз результатов для любой точки в
городе:
Количество Операций() = Поток* 0,05 +
(Численность1,500м * 0,024 * Уровень Доходов) – (Конкурентов^1,3)
На рисунке 3 визуально видно что зависимость сильная и отклонения небольшие (зеленые точки - прогнозные значения,
красные точки - фактические значения).
Как видим, применив регрессию мы получили хорошие результаты. Получив матема-
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ІННОВАЦІЙНОГО ТОВАРУ В
МАШИНОБУДІВНІЙ ГАЛУЗІ
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Оксана Яшкіна
д-р економ наук, доцент, професор кафедри
маркетингу
Одеський національний політехнічний університ
(Одеса, Україна)
Галузь машинобудування є специфічною
тому, що і інноваційні технології, і інноваційна продукція (товари) є технологічними
товарами. Крім того, специфіка проведення
маркетингових досліджень інноваційної продукції у підгалузях машинобудування визначається її кінцевим споживачем. Виходячи з
цього, науково-методичні підходи щодо визначення методик проведення маркетингових досліджень інноваційної продукції машинобудування пропонується визначати в
залежності від ринку, на якому функціонує
підприємство (табл. 1).
Більшість підгалузей машинобудування
спрямовані на ринки інвестиційних товарів –
B2B, третина – на ринки B2B та B2C, і лише
підгалузь виробництва побутових машин
спрямована виключно на ринок споживчих
товарів – B2C.
Маркетингові дослідження товару у теорії

маркетингу – це дослідження, які спрямовані
на визначення концепції товару, його характеристик, найменування, упаковки, сервісу.
Очевидно очікування покупців машинобудівної продукції на ринках інвестиційних
та споживчих товарів відрізняються. Якщо
споживачам інвестиційних товарів важливі
насамперед технічні характеристики, такі як
продуктивність, енергоефективність, енергозбереження, екологічність, амортизаційні
відрахування та строк роботи, то споживачам
на ринку B2C важливі також сервіс, дизайн,
упаковка, гарантійний термін та ін.(табл. 2).
Також маркетингові дослідження товару визначається ступенем його новизни. На
практиці товар може бути новим для ринку
або для підприємства. Також він може бути
радикально новим або модифікованим чи
вдосконаленим.
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Таблиця 1
Специфіка функціонування машинобудівних підприємств за
підгалузями
Підгалузі машинобудування

Ринки
B2C

важке машинобудування

+

-

електротехніка

+

+

автомобілебудування

+

+

локомотивобудування

+

-

вагонобудування

+

-

літакобудування

+

+

суднобудування

+

-

тракторне машинобудування

+

+

сільськогосподарське машинобудування

+

+

верстатобудування

+

-

приладобудування

+

-

радіотехніка та електроніка

+

+

машини для легкої та харчової промисловості

+

-

виробництво побутових машин

-

+

Зрозуміло, що радикально нові товари або
товари, нові для ринку, спроможне виробляти лише підприємство, яке здійснює НДДКР,
або купляє ліцензії на використання технологічних новинок.
З класичної точки зору маркетингове дослідження товару-новинки складається з наступних етапів (рис. 1).
Процес розробки товару-новинки завжди
має починатися з висування ідей. Існує широке коло осіб, які здатні ці ідеї висунути:
споживачі, наукові працівники, працівники
інноваційних підрозділів, менеджери підприємства, співробітники підприємства, торгові
представники, конкуренти (табл. 3).
Споживачі є ключовим фактором комерційного успіху підприємства, тому їх думка
має завжди враховуватися у стратегічних розробках підприємства. Специфіка ринків машинобудівних підприємств вимагає розроб-
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ки різних підходів та інструментів для отримання ідей від споживачів. У тому випадку,
коли споживачами підприємства є юридичні
особи, коло об’єктів дослідження є вузьким.
З метою модифікації та/або вдосконалення
продукції машинобудівного підприємства
споживачів-юридичних осіб слід запитувати
насамперед про рекламації щодо продукції
та пропозиції щодо змін товарів. У разі розробки нового товару рекомендовано проводити глибинні інтерв’ю зі споживачами або
застосовувати заходи щодо отримання нових
ідей (брейнстормінг, синектичні групи, метод
Дельфі).
В залежності від кількості потенційних
покупців продукції підприємства рекомендовано такі підходи щодо обсягу та методу отримання вибірки споживачів (табл. 4).
У разі невеликої генеральної сукупності
(до 100 об’єктів) рекомендовано проводити
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B2B

B2C

продуктивність

продуктивність

енергоефективність

енергоефективність

енергозбереження

екологічність

екологічність

надійність

надійність

строк гарантії

строк роботи

дизайн

амортизаційні відрахування

сервіс
упаковка

суцільне дослідження споживачів (підприємств) продукції. У тому разі, коли обсяг генеральної сукупності є середнім (від 100 до
300 об’єктів) застосовується стратифікована
або квотна вибірка. Страти або квоти встановлюються в залежності від розміру підприємств-споживачів (великі, середні, малі), або
від обсягів продажу продукції цим підприємствам. У разі «великої» генеральної сукупності споживачів рекомендовано здійснювати
вибірку за систематичним відбором (у разі

наявності переліку споживачів) або за методом двоступінчастої кластерної вибірки (у
разі географічного сегментування споживачів
продукції).
У випадку функціонування підприємства
на ринку B2C, крім аналізу рекламацій застосовуються такі методики отримання ідей
щодо нових товарів та модифікації існуючих,
як фокус-групи, глибинні інтерв’ю, проективні методики та опитування. Ідеї щодо нових товарів отримують зазвичай у фокус-гру-

Крок 3.
Крок 1.
Аналіз
ідей

Крок 2.

Тестування

Тестування

продукту

Крок 4.
Тестування
позиціонування

Крок 5.
Ринкові
тести

концепцій

Рисунок 1 – Етапи маркетингового дослідження інноваційного товару
[1, с.234-312; 2]
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Відділ збуту

Таблиця 3
Особи, які надають ідеї щодо створення або модифікації товару
Джерела ідей

Методи отримання інформації
Аналіз рекламацій, аналіз попиту, проведення фокус-груп,
глибинних інтерв’ю, спеціальних заходів з отримання нових
ідей, масових опитувань

Наукові працівники

Експертні опитування

Працівники інноваційних підрозділів

Експертні опитування

Менеджери підприємства

Глибинне інтерв’ю, спеціальні заходи з отримання нових
ідей, участь керівництва у фокус-групах зі споживачами

Співробітники

Запровадження системи винагороди розробників нових
ідей

Торгові представники

Спеціальні дослідження з торговими представниками,
організація моніторингу споживчих думок у містах продажу

Конкуренти

Аналіз товарів конкурентів, спеціальні дослідження з
дистриб’юторами

Таблиця 4
Обсяги та методи отримання вибірки у дослідженні споживачів на
ринку B2B
Обсяг генеральної
сукупності

Обсяг вибірки

Метод вибірки

до 100 об’єктів

такий самий, як обсяг
генеральної сукупності

суцільна

від 100 до 300

20-30% від генеральної сукупності

стратифікована або квотна вибірка (за
розміром підприємства або обсягами
продажу)

більше 300

5-10% від генеральної сукупності

систематична вибірка (у разі наявності
списку покупців упорядкованого за обсягами
продажу), кластерна (у разі географічного
сегментування споживачів)
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пах, напрями вдосконалення та модифікації наукові працівники та працівники інновапродукції – завдяки глибинним інтерв’ю та ційних підрозділів пропонують інновації, які
називають «виштовхнутими лабораторіями».
опитуванням.
Залучати до опитування на ринку B2C Питання експертних опитувань можуть стоможна або всіх покупців (таку політику впро- суватися як інноваційних технологій, так і
ваджують автодилери, які пропонують всім кінцевої інноваційної продукції машинобупокупцям пройти анкетування), або прово- дівної галузі.
Дослідження перспектив розробки інновадити вибіркові дослідження.
Вибіркове дослідження може бути про- ційних товарів здійснюється за схемою (рис.
ведене за будь-яким зручним для дослідника 2). Перш за все, наголос у висуванні ідей експертами-науковцями щодо товарів-новинок
способом:
– систематична вибірка (у разі наявності пе- необхідно зробити на споживчих перевагах
інновацій. До цих переваг у машинобудівній
реліку покупців);
– двоступінчаста кластерна вибірка (у разі ге- галузі відносять: енергозбереження, енергоеКрок 5.
фективність, продуктивність,
екологічність,
ографічного сегментування споживачів);
Крок 4.
Ринкові
Тестування
зручність, зносостійкість.
На
Крока3.також дизайн,
– стратифікована вибірка (у разі сегментутести
позиціонуКрок
2.
Тестуванн
я
ці питання мають
відповісти експерти-наування споживачів за іншими ознаками);
Тестування
вання
продукту
Крок
1.
– вибірка
за методом
«снігового
концепційшару» (у разі ковці, які пропонують ідею товару. Експерти
Аналіз
з інвестицій та з відділу збуту дають відповіді
труднощів з пошуком споживачів).
ідей
Обсяги вибірки при розмірі генеральної щодо можливостей фінансування розробок
сукупності понад 500 об’єктів визначаються та перспектив їх продажу.
Менеджери підприємства генерують ідеї
за методами, про які вже йшлося: метод «великого пальця», виходячи з заданої точності, за допомогою спеціальних заходів. До них зазвичай відносять: брейнстормінг, синектичні
виходячи з бюджету дослідження.
Споживачі надихають керівництво під- групи, метод Дельфі. Специфіка застосуванприємства впроваджувати інновації, які на- ня цих методів вимагає достатньо високозивають «втягнуті попитом» [3]. Натомість го інтелектуального та творчого потенціалу

Науковці
«Які інноваційні
товари
перспективно
виробляти»

Науковці
«Які переваги
має інноваційний
товар»

Інвестори
«Які розробки
перспективно
фінансувати»

Відділ збуту
«Які товари
перспективно
продавати»

Рисунок 2 – Ланцюг відбору інноваційних розробок-товарів у маркетинговому дослідж
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дослідження товару, трансформуються у концепції. Котлер Ф. виділяє такі відмінності ідеї
від концепції: «Ідея товару – загальне уявлення про продукт, який компанія може запропонувати ринку. Концепція товару – відпрацьований варіант ідеї, який виражається значущою для споживача формою» [4].
Тому на другому етапі маркетингового
дослідження товарів-новинок відбувається
тестування концепцій майбутніми споживачами. На цьому етапі товар-новинка існує
у вигляді малюнка, макета або вербального
опису. Зазвичай, в результаті генерації ідей
формується декілька концепцій нових товарів підприємства. Завдання етапу – за допомогою якісних та кількісних методів аналізу
визначити оптимальний товар-новинку або
групу товарів-новинок.
При якісному аналізі використовуються
фокус-групи або інші групові дискусії, а також глибинні інтерв’ю. При цьому аналізі
можливі два підходи: монадичний та комплексний. При монадичному підході кожна
група споживачів тестує тільки одну концепцію товару. При комплексному – одночасно
тестуються декілька концепцій. Об’єктом

Таблиця 5
Тестування концепцій: параметри аналізу й питання
Параметри аналізу

Приклади питань для фокусгрупи
Зрозумілість концепції
Наскільки концепція легка для Як ви зрозуміли, в чому сутність
сприйняття та розуміння
інновації?
Очевидні переваги
Наскільки очевидні переваги
Чи вважаєте ви цей товар вартим
нового товару в порівнянні з
вашої уваги? Чому? Які, на вашу
товарами-конкурентами
думку, очевидні плюси цього товару?
Проявлена зацікавленість Чи є достатнім рівень
Як ви вважаєте, чи придбали б ви цей
зацікавленості в товарі для
товар? Чому?
здійснення покупки
Припущення щодо ціни Яку ціну слід встановити для
Скільки ви готові заплатити за даний
нового товару
товар? Чому ви назвали таку ціну?
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учасників, наявність досвіду з проведення заходів такого роду.
Практика свідчить, що керівники відомих
машинобудівних підприємств запроваджують системи винагороди розробників нових
ідей серед персоналу. До таких заходів вдаються керівники таких концернів, як «Форд»,
«Опель», «Тойота».
Багато ідей щодо модифікації існуючих
та розробки нових товарів спроможні надати торгові представники підприємства. Поперше, вони безпосередньо контактують зі
споживачами. По-друге, вони мають більше
можливостей оцінити товари конкурентів.
Спеціальні дослідження (брейнстормінг, синектичні групи, метод Дельфі) з торговими
представниками, організація моніторингу
споживчих думок у містах продажу допомагає
на першому етапі генерації ідей.
Переваги та недоліки продукції конкурентів досліджуються завдяки детальному аналізу їх продукції та інтерв’ю з дистриб’юторами.
Це можуть бути експертні опитування, фокус-групи, глибинні інтерв’ю.
Найбільш привабливі ідеї товарів, які були
отримані на першому етапі маркетингового
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якісного аналізу є ключові параметри товарів-новинок (табл. 5).
На ринку інвестиційних товарів B2B важко зібрати фокус-групу майбутніх споживачів
товару, тому в цьому випадку рекомендовано
тестування концепції здійснювати за допомогою глибинного інтерв’ю з керівництвом
підприємств-майбутніх споживачів інноваційної продукції. Натомість на ринку B2C доцільними є як групові дискусії, так і глибинні
інтерв’ю зі споживачами.
Методологія якісного дослідження концепцій товарів-новинок не дозволяє оцінити реальний потенціал нововведення, тому
для цього необхідно застосовувати кількісні
методики. Збирання даних в них, зазвичай,
здійснюється за допомогою опитування споживачів. Аналіз отриманої інформації може
проводитися з використанням методики Таубера [5] або сумісного аналізу. При застосуванні даної методики в анкету включається
блок питань, які дозволяють визначити:
– частку осіб, які вважають новий товар
здатним задовольняти їх потреби;
– частку осіб, які висловили бажання купити товар-новинку.
За цими ключовими показниками порівнюються концепції товарів-новинок.
При сумісному аналізі дослідник має змогу
оцінити, який вплив на вибір товару-новин-

ки споживачем мають його основні характеристики. Для цього за допомогою опитування споживачів визначаються характеристики
товару-новинки:
– яка користь та цінність вибраних характеристик;
– який ступінь відносної важливості кожної
з характеристик;
– який розподіл мають переваги споживачів
між декількома наборами характеристик;
– на який компроміс між характеристиками
товару можуть піти потенційні покупці.
За результатами тестування концепцій
товарів-новинок, які спроможне випускати
підприємство, обирається один або декілька
найбільш перспективних варіантів.
Третій крок – тестування товару – є перетворенням концепції товару у його прототип.
Підприємство створює товар-новинку або
декілька його модифікацій, що можуть відрізнятися за своїм функціональними характеристиками, формою, дизайном, ціною.
Специфіка інноваційної продукції машинобудівної галузі надає можливості застосовувати сучасний інструментарій щодо тестування споживчих товарів. При цьому можна
виокремити декілька напрямів його проведення тестування товару (табл. 6).
На ринку B2B основний засіб тестування
продукції машинобудівної галузі – демон-

Таблиця 6
Особливості тестування продукції машинобудівними підприємствами

B2B

B2C

1.Демонстрація прототипів товару на спеціалізованих виставках

1. Hаll-тести (тестування продукції майбутніми
споживачами в спеціальних приміщеннях)

2. Проведення конференцій та семінарів, де
можна ознайомитися з інноваційною продукцією

2. Демонстрація прототипів товару на спеціалізованих
виставках

3. Тестування продукції у виробничих умовах на
підприємстві покупця

3. Home-тести (тестування продукції майбутніми
споживачами в експлуатаційних умовах)
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раторних умовах змоделювати процес покупки складної технічної продукції. Пробні ринки також в останній час не є ефективними.
Адже термін виходу на ринок з інноваційною
продукцією сьогодні має бути максимально
коротким, в іншому разі маркетингова розвідка та діяльність конкурентів можуть зробити марними тривалі зусилля з розробки
товару-новинки.
Вважаємо, що у машинобудівній галузі
ринкові тести мають бути тестами на випробування технічних параметрів продукції. А
оцінку майбутнього попиту на інноваційний
товар дослідники мають отримати на попередніх етапах – тестування концепції товару та
його тестування.
На наш погляд, технологія проведення
маркетингового дослідження товарів-новинок у машинобудівній галузі за наведеними
етапами дозволить запобігати помилок у розробці товару та виході з ним на ринок, а також посилити їх конкурентні позиції.
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страція товару або його прототипу на спеціалізованих виставках. Відвідувачі цих заходів
– потенційні покупці підприємства, тому за
час проведення виставки дослідники можуть
оцінити ступінь їх зацікавленості в інноваційній продукції. Конференції та семінари
також надають можливість оцінити ступінь
зацікавленості потенційних споживачів щодо
придбання інноваційного товару, а також дізнатися думки провідних фахівців у цьому
напрямку. Однак тестування продукції у виробничих умовах на підприємстві покупця
має сильний, стимулюючий до придбання
ефект.
На ринку B2C продукція побутового призначення, продукція електроніки, оптики,
невелика техніка може тестуватися за допомогою hаll- або home-тестів. Більш складна
та громіздка продукція тестується на спеціалізованих виставках.
Наступний етап – тестування позиціонування. Слід отримати відповіді на питання:
– на які характеристики інноваційного товару майбутні споживачі реагують позитивно?
– які характеристики інноваційного продукту мають бути ключовими у позиціонуванні?
– яке позиціонування є оптимальним?
– як його здійснити?
Останній етап маркетингового дослідження інноваційного товару – ринкові тести.
Специфіка продукції машинобудівної галузі
не дозволяє використовувати весь інструментарій ринкових тестів (лабораторні ринкові
тести, імітаційні тести, перехідні тести та ін.).
Більшість методів ринкового тестування визначає частку зацікавлених споживачів, індекс повторних покупок, індекс «прийняття»
продукту. Технічно складна продукція, яка
має працювати тривалий час, не дає можливість визначити зацікавленість споживачів у
повторних покупках. Також складно у лабо-
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Споживчі настрої в Україні,
серпень 2017: індекс склав 58,6
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Київ, 15 вересня 2017 року – У серпні 2017 року споживчі настрої українців лишилися майже без змін:
індекс споживчих настроїв (ІСН) становив 58,6, що на 0,1 п. більше, ніж у липні. Найбільше змінився індекс
очікуваної динаміки безробіття. Про це свідчать дані дослідження споживчих настроїв в Україні, яке щомісяця здійснює GfK Ukraine.
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У серпні 2017 року індекс споживчих настроїв (ІСН) склав 58,6, що на 0,1 п. вище,
ніж у липні.
Індекс поточного становища (ІПС) зменшився на 2,7 п. і наразі склав 50,9. Cкладові
цього індексу змінились таким чином:
3 індекс поточного особистого матеріального становища (х1) склав 44,2, що на 3,1
п. нижче від показника у липні;
3 індекс доцільності великих покупок
(х5) зменшився на 2,2 п. та встановився на
позначці 57,7.
Індекс економічних очікувань (ІЕО) збільшився на 1,9 п. та становив у серпні 63,8. Динаміка складових цього індексу виглядає так:
3 індекс очікуваних змін особистого

матеріального становища (х2) збільшився на
1,2 п. порівняно з минулим місяцем та дорівнює 61,2;
3 індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року (х3)
збільшився на 2.2 п. та склав 57,8;
3 індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих 5 років (х4)
становить 72,2, що на 2,3 п. вище, ніж минулого місяця.
Очікування українців щодо безробіття в
серпні оптимістичніші за липневі: показник
індексу очікуваної динаміки безробіття упав
на 6 п. та склав 134,8. Дещо зменшився індекс
інфляційних очікувань – на 0,6 п., склавши
185,5. Так само незначним чином покращи-
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не погіршення в серпні стосувалось лише
оцінки поточного становища, що може бути
пов’язано з додатковими витратами частини
населення в зв’язку з початком навчального
року», – коментують аналітики GfK Ukraine.

Динаміка індексу споживчих настроїв в Україні (цільова аудиторія 16+)
Місяць,
рік

Індекс споживчих настроїв
(ІСН)

Індекс
поточного
станови-ща
(ІПС)

Індекс економічних
очікувань (ІЕО)

08’17

58,6

50,9

63,8

134,8

185,5

143,4

07’17

58,5

53,6

61,8

140,7

186,0

144,4

08’16

53,7

50,7

55,6

145,2

186,8

149,4

№4 F 2017

Індекс очікувань
Індекс
щодо динаміки
інфляційних
безробіття
очікувань (ІІО)
(ІОДБ)

Індекс девальваційних
очікувань (ІДО)
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лись очікування українців щодо курсу гривні
впродовж найближчих 3 місяців: індекс девальваційних очікувань зменшився на 1 п. до
значення 143,4.
«Індекс споживчих настроїв українців
стабільний вже чотири місяці поспіль. Єди-
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Заглянуть в будущее
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Андрей Еременко
основатель исследовательской компании
«Active group»
http://new.activegroup.com.ua

В
современном
изменчивом
мире
привычные технологии прогнозирования
работают все хуже. Особенно тяжело они
работают в современной Украине, где любую практическую проблему можно охарактеризовать как задачу с «неизвестным
количеством неизвестных». Ситуация усугубляется, если необходимо планировать
сложную конфликтную ситуацию: борьбу за
сегмент рынка, избирательную кампанию
или межкорпоративный конфликт. Другими
словами – любое противостояние, в котором
участвует большое количество сторон.
Прогнозировать поведение отдельных
субъектов таких противостояний классическими методами крайне сложно. Но прогнозировать что получится в результате
– практически невозможно. Но нужно. В
таких ситуациях обычно спасают эксперты,
которые очень хорошо представляют общую
ситуацию, и могут спрогнозировать ее разви-

тие. Однако с экспертами есть две ключевых
проблемы. Во-первых, действительно хороших экспертов мало, они дорого стоят или
требуют специфического отношения. Но
главное – эксперт ошибается. Человеку вообще свойственно ошибаться. И что делать,
если есть несколько экспертных мнений?
И тут на помощь приходят игры. Как
выяснилось, в ситуациях с высокой неопределенностью, именно игры дают стабильно высокий прогностический результат.
И выяснилось это не вчера. Еще во время
Второй мировой войны, штабные игры активно использовались всеми сторонами для
планирования войсковых операций. Причем на всех уровнях. Естественно, что после
окончания войны, в той или иной степени
проводить штабные игры умели очень многие люди. В мирное время и мирной Европе,
исскуство штабных игр просочилось в маркетинг, социологию, политологию и прочие
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ния результатов конфликтов, оценки будущего рынка и так далее.
С того времени было проведено несколько десятков моделирований. Сейчас можно
говорить, что метод на 70-80% предсказывает
события (и даже т.н. «черных лебедей»), на
90% проявляет будущие противоречия и
слабые места сторон конфликта.

Технологии моделирования
будущего
Технологии моделирования будущего —
это инновационная система аналитических
исследований, объединяющая существующие социологические, маркетинговые, психологические методы анализа и прогностики.
Объектом исследования является не мнение, отношение, планируемые действия или
любые другие осознанные человеком его позиции в отношении чего либо. Предмет исследования – конфигурация подсознательных
мотивов, которые не осознаются самими
исследуемыми, которые и предопределяют
эмоциональное восприятие, ход мышления,
и действия человека, групп людей и социума
в будущем.
Задания, которые решают участники моделирования, не всегда являются целью организаторов моделирования. Результатами моделирования на самом деле являются выводы
организаторов моделирования, которые со
стороны наблюдают за процессом взаимодействия участников.
Спектр целей и задач, которые могут быть
рассмотрены в формате моделирования – все,
которые могут быть потенциально интересны
и важны заказчику. В отличие от классических методов исследований, которые, исходя
из существующих реалий, выдают наиболее
вероятный прогноз, находящийся в «секторе
вероятных событий», моделирование позволяет найти новое, часто нестандартное понимание, которые может помочь осуществить
качественный прорыв.
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дисциплины. Там появились деловые игры,
рефлексивные игры, прогностические игры
и т.д. В СССР же были времена «лже-наук»,
из-за которых метод ни как не мог выйти за
пределы военных академий.
Но время научных гонений закончилось,
и игровые технологии начали просачиваться
в советскую социологию и политологию. Наиболее известным оказался подход под названием «Организационно деловые игры».
Единственной проблемой было то, что у авторов метода был на тот момент только один
заказчик – советская власть, под потребности которой он и затачивался.
Столкнувшись с последователями метода
в 2013 году, мы поняли, что его можно улучшить. В медленную и наполненную разговорами схему ОДИ, мы добавили элементы
образовательных игр (на тот момент наша
команда провела почти сотню различных
образовательных игр в основном по запросу
общественных организаций), элементы из
системных расстановок, которые успешно
используются в психотерапевтических целях,
и нескольких различных моделей мозгового
штурма. Получился совершенно новый метод, который мы назвали «Технологии моделирования будущего».
Первая игра по тому методу была на политическую тематику. Это был февраль 2014
года. Тогда еще стоял Майдан, Янукович еще
был легитимным президентом, но уже было
понятно, что как-то это надо заканчивать.
Вот мы и решили при помощи новой игры
заглянуть в будущее.
В результаты мы не поверили. Кроме всего прочего получилось, что Партия Регионов
распалась, Россия аннексировала Крым, и
начала войну на востоке Украины. Тогда мы
решили, что что-то пошло не так. Но уже к
маю нам пришлось поменять свое мнение о
методе.
В мае мы занялись дообработкой метода. Были сделаны версии для разработки
оптимальных стратегий, для прогнозирова-
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Специфика метода моделирования
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С одной стороны в формате моделирования
исследуются
подсознательные
мотивы людей. С другой стороны эти
подсознательные мотивы исследуются не для
изучения подсознания самого человека, а для
понимания, как определенная группа людей
может повести себя в той или иной ситуации
(под влиянием «общего информационного поля» человек действует репрезентативно
большинству). Т.е. сами исследуемые не опасаются, что изучаются их подсознательные
мотивы и соответственно они могут быть
максимально искренними в момент проведения моделирования. Именно это является
залогом успешного результата.

Результаты на выходе
— Несколько вариантов развития того или
иного процесса. В итоге мы получаем:
неизбежные, вероятные процессы, перечень рисков, выявление катализаторов определенных процессов. Прогнозы
результатов
в
случае
совершения
определенных действий, вероятные действия различных социальных групп и институций («союзников», «противников» и
конкурентов). Разработку и тестирование
собственной стратегии и пр.
— Результаты проведения экспериментов на
определенных моделях развития.
— Поиск оптимальных стратегий и тактик в
определенной ситуации.
— Участники моделирования в итоге получают более глубокое понимание происходящих в обществе процессов, а также понимание себя и мотивов их поведения и
действий.
Можно выделить два аспекта результата.
1. Результат, который оформлен в аналитический отчет.
2. Понимание, которые получает заказчик в результате его наблюдения за процес-

сом моделирования (за поведением участников). Это особое новое понимание «на
эмоциональном уровне». Он получает ответы
на незаданные вопросы. Так же он получает
новые вопросы, которыми не задавался до
проведения моделирования.

Описание технологии
Каждое моделирование – уникальная технология, исходя из специфики целей, задач,
ситуации и пр.
Привычный набор при проведении моделирования:
1. Погружение в исследование проблематики
2. Формирование ролей исходя из проблематики, а так же общих целей и задач
3. Распределение ролей между участниками.
4. Непосредственно проведение моделирования. Каждое проведенное моделирование уникально. Есть ведущий-мастер. Он
«создает пространство», «среду», в рамках
правил и ограничений модели. Ограничения незаметно для участников вводит «ведущий-мастер» для того, чтоб игра приводила к результату, который соответствует
целям моделирования. Игроки в 99% случаев не знают об ограничениях.

Длительность проведения
моделирования
Длительность от 6 часов до 7 дней. Наиболее эффективно проводить игру в формате 2
дней, с выездом и поселением всех участников в одном месте. В результате – участники, в связи с переездом, глубже погружаются в среду и не практически не покидают ее.
Результаты получаются более расширенные
и эффективные. Можно пробовать разные
процессы организации игры и различные
формы. Во время моделирования можно
использовать несколько различных конфигураций игры (это дает возможность полу-

МАРКЕТИНГ в Україні

№4 F 2017

чить результаты по различным направлениям задач). Можно менять формат ролей:
индивидуальные роли, групповые роли и пр.

Кого приглашать как участников
В зависимости от целей моделирования
– вопросов, ответы на которые хочет найти заказчик, лучше всего приглашать людей,
которые имеют представление (пусть и самое

общее) о специфике сферы интересов заказчика. Но кроме «ключевых игроков рынка»
необходимо обязательно приглашать и представителей других сфер деятельности (в каждом конкретном случае есть определенные рекомендации). В любом случае, кто бы ни был
приглашен, результаты и ответы на нужные
вопросы будут. Однако, при вышеназванном
подходе к участникам, ответы получатся более полными и глубокими.

Исследовательская компания «Active group»
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Исследовательская компания «Active Group» была основана группой социологов в 2011
году. Первые проекты были связаны с электоральным исследованиям, исследованиям мотиваций при голосовании, общественно-политических настроений и другими, которые
крайне необходимы для участников украинского политического процесса.
После 2012 года работа компании распространилась на маркетинговые исследования.
Мы выясняли мнения потребителей массовых товаров различных ценовых категорий: от
повседневных продуктов питания в столичной недвижимости.
Наиболее часто нам заказывают работы по проведению комплексных исследований,
количественных опросов по репрезентативной выборке и проведение фокус-групповых
дискуссий. Кроме того, наши интервьюеры проводили другие виды качественных исследований - глубинные интервью, наблюдения и тому подобное.
В 2014 году нами была разработана новая для Украины система аналитической работы,
которую назвали «Технологии моделирования будущего». Слово «технологии» сознательно указано во множественном числе, поскольку мы объединили несколько различных методик для достижения оптимального результата. После успешной апробации метода на
исследовании общественно-политических процессов, мы модернизировали систему для
работы с бизнес-заказчиками. Сегодня «Технологии моделирования будущего» позволяют
разрабатывать как стратегии развития предприятия, так и решать сугубо тактические задачи.
В 2015 году, когда и маркетинговые и политические игроки были вынуждены сокращать бюджеты, в том числе и на социологические исследования, а общество требовало
объективной информации, мы разработали уникальное для украинского рынка предложение, которое назвали «Городской омнибус». Суть проекта заключается в том, что каждый
месяц в заранее запланированные даты в каждом из перечня городов проводится количественное исследование по стандартной выборке. Все желающие могут добавить в нашу
анкету один-два вопроса, оплтив лишь малую честь стоимости всего опроса. В результате
компания имеет возможность регулярно публиковать общественно полезные данные, а
наши заказчики получают результаты профессионального количественного исследования
по нескольким вопросов, существенно экономя собственные ресурсы. Проект «Городской
омнибус» начинался с трех городов. Затем список городов был расширен. На данный момент в нему учувствуют Киев, Львов, Харьков, Одесса, Днепр
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МІЖНАРОДНОЇ БІЗНЕС-ДІЯЛЬНОСТІ
ВІТЧИЗНЯНИХ АГРАРНИХ
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Вінницький торговельно-економічний
інститут КНТЕУ
кафедра маркетингу та реклами, м. Вінниця
Проведена оцінка бізнес-діяльності вітчизняних агарних підприємств в умовах міжнародної
диверсифікації. Проаналізована структура виробництва та споживання сільськогосподарської
продукції в Україні, динаміка експортно-імпортних операцій України з аграрною продукцією. Визначено потенційні можливості аграрних підприємств України в умовах міжнародної диверсифікації бізнес-діяльності.
Ключові слова: бізнес-діяльність, диверсифікація, аграрна продукція, експорт, імпорт, диверсифікація експорту, квоти, зовнішня торгівля.

Постановка проблеми
Питання, пов’язані з проблемами формування маркетингу в умовах міжнародної диверсифікації бізнес-діяльності вітчизняних
аграрних підприємств, викликали необхід-
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ність оцінки їх потенційних можливостей в
довгостроковому періоді.
Вітчизняні вчені-економісти дійшли висновку, що економічне зростання в аграрному секторі призводить до зниження загально-
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Результати дослідження
Аналізуючи тенденцію реального ВВП
України за 2013–2016 роки, відповідно до даних Державної служби статистики України
[2], бачимо, що з 2013 по 2016 рр. обсяг реального ВВП мав тенденцію щорічного зростання. Зрозуміло, що така позитивна динаміка
вказує про незначне, але все ж таки зростання економіки України в загальному розумінні. У 2014 році зростання обсягу номінального ВВП у порівнянні з 2013 рр. сягнуло майже
1586915млн. грн., або 108,31 %, у той самий
час обсяг реального ВВП у 2014 році впав на
35103 млн. грн. [2]. Такі значні перепади, коли
номінальний ВВП зростає, а реальний падає,
відбуваються під час інфляції в зв’язку з ростом цін на товари та послуги з одночасним
скорочення обсягів виробництва, споживання (надання) цих товарів (послуг). Як результат, скорочується купівельна спроможність
населення та знижується рівень життя. Тенденція збільшення номінального ВВП продовжувалась і в 2015 – 2016 рр. [2]. Так, обсяг
номінального ВВП сягнув позначки у 1988544
млн. грн. та 2383182 млн. грн. відповідно, що
є рекордними за останні п’ять років, але обсяг реального ВВП в порівняні з 2014 роком
збільшився на 4,46 % і становив лише 1430290
млн. грн. у 2015 році, і на 42,2% збільшився у
2016 році порівняно із 2015 роком, що є також
найбільшим значенням за останні п’ять років
[2]. Відхилення між показниками номінального і реального ВВП свідчить про інфляційні процеси в країні в зв’язку з ростом цін на
товари та послуги з одночасним скорочення
обсягів виробництва, споживання (надання)
цих товарів (послуг), що не могло не позначитись на зниженні купівельної спроможності населення та його добробуті [2].
Точне уявлення про масштаб інфляції
можна отримати на підставі індикатора, який
називається дефлятор ВВП. Він відображає,
наскільки виросли ціни в цілому в масштабах
економіки. На сайті Державної служби статистики України дефлятор ВВП України за
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го рівня бідності у періоди економічної кризи [1, с.43]. Особливості розвитку аграрного
бізнесу в Україні полягають в тому, що вплив
аграрної політики на маркетингову діяльність
аграрних підприємств є одним з вирішальних
чинників бізнесу, оскільки керівники аграрних підприємств можуть здійснювати відкрито діяльність лише у випадку отримання
інформації про стан ринку, закупівельні ціни,
реальну місткість ринку, рівень попиту та
пропозиції на ньому.
Науково-практичним підґрунтям для
оцінки потенціальних можливостей вітчизняних аграрних підприємств в умовах міжнародної диверсифікації є маркетингові дослідження передумов активізації їх міжнародної
бізнес-діяльності, шляхом оцінки абсолютних та відносних показників, загальних статистичних даних, оцінки факторів виробництва, інформації про товари та послуги, економічних показників в динаміці, індикаторів
конвергенції, які використовуються підприємствами, статистичними дослідницькими
вітчизняними та міжнародними організаціями, Світовим банком.
На перший погляд, такий підхід не дозволить оцінити стан зовнішньоекономічної
діяльності підприємств АПК України, але
аналізуючи індикатори, які використовує
Світовий банк даних, можемо визначити стан
готовності аграрних підприємств України
здійснювати бізнес-діяльність на зарубіжних
ринках та оцінити маркетингову привабливість нових міжнародних ринків.
Для дослідження маркетингової діяльності аграрних підприємств України в умовах
міжнародної диверсифікації потрібно починати з оцінки потужностей та динаміки виробництва аграрної продукції вітчизняними
підприємствами, характеристики експортно-імпортних операцій України з аграрною
продукцією, стану аграрного ринку України,
рівня попиту та пропозиції на ньому, формування товарної та цінової політики ринку
аграрної продукції [11-13].
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підсумками 2014 позначений на рівні 24,9%,
за підсумками 2015 року – 43,3%, що є рекордним значенням за останні п’ять років,
а в 2016 році значення інфляції було 12,4%.
Представлені дані відображають реальність
сьогодення, з якою зіткнулися жителі України. Ціни на більшість груп товарів виросли в
три два і більше рази [2, 6].
Згідно з рейтингом МВФ за показником
ВВП на душу населення за ПКС (поточною
купівельною спроможністю) Україна посідала незмінне 105 місце протягом 2013-2016
років [4]. Загальний негатив у нинішньому
споживанні та очікуваннях стосовно майбутнього виражає офіційна агрегована статистика. У 2014 році обсяг ВВП на душу населення
за ПКС в поточних цінах зменшився на 5,2%,
в 2015 році купівельна спроможність населення знизилася на 11,3%, у 2016 році зменшення відбулося на 8%. Зрозуміло, що пасивна динаміка даного показника свідчить про
низький рівень економічного росту економіки України, а рівень споживання безпосередньо впливає на стан ринкового попиту. У
2013 – 2016 рр. номінальні зарплати та пенсії
підвищилися в середньому на 8–18%. Однак
очевидно, що з огляду на обвал курсу гривні
та стрімке зростання цін купівельна спроможність цих доходів суттєво впала. Зниження рівня споживання та зростання рівня
бідності лише набирають обертів. Зі знеціненням гривні за межею бідності, визначеною ООН для країн Центральної та Східної
Європи, що становить 5 дол. на день за паритетом купівельної спроможності, офіційно
опинилося близько 10% українців. Хоча реально їхня частка є критично більшою, така
ситуація призводить до зниження попиту на
товари та послуги.
На нашу думку, позитивно вплинути на
ситуацію, що склалася в Україні можуть заходи щодо залучення іноземних інвестицій,
зміцнення гривні та детінізація економіки.
Й особливо сьогодні потрібна максимальна
підтримка експортної діяльності за рахунок

сприяння виходу малого та середнього бізнесу на зарубіжні ринки. У 2014 - 2016 рр. залежність економіки України від зовнішніх
ринків збуту значно посилилася: відношення
експорту до ВВП становило близько 46% (а
за результатами 2015 року є вищим через набагато глибшу девальвацію гривні восени, що
призвело до знецінення ВВП країни у валютному вираженні). Водночас, унаслідок останніх потрясінь, як товарна, так і географічна
структура експорту зазнала змін. Попри свою
шокову природу (зменшення надходження валюти та спричинена цим дестабілізація
валютно-фінансової системи), у довгостроковій перспективі вони матимуть позитивні
тенденції, оскільки буде мати місце диверсифікація товарної структури та зменшиться
залежність від ненадійних із політичних причин ринків (табл. 1).
У 2016 році обсяги експорту України порівняно із 2007 роком збільшились в 3,6 рази,
у 2009 році спостерігаємо падіння експорту та
починаючи з 2010 року експортна діяльність
України демонструє зростаючу лінію тренду. Винятком був 2013 рік, коли вітчизняні
підприємства, що знаходилися у Донецькій
та Луганській областях тимчасово втратили
можливість здійснювати зовнішньоекономічну діяльність. Україна працює над розширенням експорту продукції до різних країн світу,
що підтверджують результати зовнішньоекономічної діяльності за 2015 – 2016 роки.
Експортна динаміка України досить висока у
2016 році порівняно із 2013 та 2014 рр.
З’ясувавши, що впливає на рівень ВВП
ззовні, розглянемо, як формується показник
зсередини і яка його динаміка розвитку за
2013-2016 рр. У 2016 році обсяг чистих податків сягнув розміру 397467 млн. грн., у 2015
році обсяг чистих податків 315911 млн. грн.,
що становить 16 %, 17% відповідно від загального обсягу ВВП, тоді як у 2013 та 2014 роках
цей обсяг становив лише 12% та 13%. Максимальне значення ВВП у 2013 – 2016 рр. показали переробна, сільськогосподарська, опто-
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Таблиця 1
Зовнішньоторговельний баланс України 2007 - 20016 рр. (млн. грн.)
Рік

Номінальний
ВВП у млн.
грн.

Експорт товарів і
послуг

Імпорт товарів і
послуг

Сальдо
(експорт-імпорт)

у млн.
грн.

% ВВП

у млн.
грн.

% ВВП

у млн.
грн.

% ВВП

2

3

4

5

6

7

8

2007

720731

323205

44,8%

-364373

-50,6%

-41168

-5,7%

2008

948056

444859

46,9%

-520588

-54,9%

-75729

-8,0%

2009

913345

423564

46,4%

-438860

-48,0%

-15296

-1,7%

2010

1082569

549365

50,7%

-580944

-53,7%

-31579

-2,9%

2011

1316600

707953

53,8%

-779028

-59,2%

-71075

-5,4%

2012

1408889

717347

50,9%

-835394

-59,3%

-118047

-8,4%

2013

1

1454931

681899

46,9%

-805662

-55,4%

-123763

-8,5%

1

2014

1566728

770121

49,2%

-834133

-53,2%

-64012

-4,1%

1

2015

1979458

1044541

52,8%

-1084016

-54,8%

-39475

-2,0%

2016

1

2383182

1174625

49,3%

-1323127

-55,5%

-148502

-6,2%

Джерело: зведено автором [2 - 5] (зріз даних станом на 7.08.2017р.)

ва та роздрібна торгівля. Графічно структуру
ВВП України у фактичних цінах за галузями
зобразимо на рис. 1.
Найбільшу частку в структурі ВВП у 2013
– 2015 рр. займали оптова та роздрібна торгівля, переробна промисловість, сільське,
лісове та рибне господарство. У 2016 році
найбільшу частку в структурі ВВП займають
оптова й роздрібна торгівля – 16%, переробна
промисловість – 14%, сільське, лісове та рибне господарство 14%.
Огляд структури номінального ВВП України в черговий раз підтверджує, що його зростання відбувається завдяки девальвації гривні, зростанні відпускних цін на імпортні та вітчизняні товари, а також різкому зростанню
тарифів на житлово-комунальні послуги [2,
7]. Динаміка формування ВВП України свідчить, що впродовж останнього десятиріччя в
галузево-секторальній структурі національ-
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ної економіки суттєво знизилася питома вага
будівництва, транспорту та зв’язку, а роздрібна торгівля, переробна промисловість і сільське, лісове та рибне господарство впродовж
останніх років займають лідируючі позиції.
У цілому, зазначені тенденції відповідають
загальносвітовим економічним структурним
зрушенням, є характерними передусім для
країн із перехідною економікою. Тому, можемо зробити висновок, що аграрний сектор,
обраний для дійсного дослідження, є однією
із важливих галузей національної економіки
України та матеріальною основою її добробуту.
Переважна частина земельного фонду та
основні продуктивні можливості аграрного
виробництва зосередженні у розпорядженні
аграрного бізнесу, до якого відносяться фермерські господарства, приватні сільськогосподарські підприємства. Розглянемо динамі-
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Охорона здоров'я та надання
Мистецтво, спорт, розваги та
Державне управління й оборона;
соціальної допомоги
відпочинок
обов’язкове соціальне страхування
3%
1%
Освіта
6%
5%

Надання інших
видів послуг
1%

Сільське, лісове та рибне
господарство
14%

Діяльність у сфері
адміністративного та допоміжного
обслуговування
1%
Професійна, наукова та
технічна діяльність
3%

Добувна промисловість і
розроблення кар'єрів
6%

Операції з нерухомим
майном
7%

Переробна промисловість
14%

Фінансова та
страхова діяльність
3%

Інформація
та телекомунікації
4%

Постачання електроенергії,
газу, пари та
кондиційованого повітря
4%
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Тимчасове розміщування й
організація харчування
1%
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Транспорт, складське господарство,
поштова та кур'єрська діяльність
8%

Оптова та роздрібна торгівля;
ремонт автотранспортних засобів і
мотоциклів
16%

Будівництво
2%

Водопостачання; каналізація,
поводження з відходами
0%

Рис. 1. Структура ВВП України у поточних цінах за галузями, 2016 р. (млн. грн.)
Джерело: розроблено автором [2 - 5] (зріз даних станом на 7.08.2017р.)

ку структурних перетворень в аграрному бізнесі [2]. Аналізуючи інформацію щодо кількості підприємств, які здійснюють бізнес-діяльність на вітчизняному ринку, бачимо, що
на території України господарську діяльність
у 2012 році здійснювало 364935 підприємств,
у 2013 році – 393327 підприємств, а в 2014
році кількість господарюючих суб’єктів зменшилась на 13% до 341001 підприємств, в 2015
році порівняно з 2014 збільшилась на 13,7%, у
2016 році відбулося закриття значної кількості підприємств за видами економічної діяльності, і загальна кількість підприємств сягала
позначки – 306369 од., що на 10,7% менше за
попередній період. Протягом 2012-2016 рр. в
структурі підприємств, що здійснювали господарську діяльність в Україні, найбільшу
ринкову частку займали малі підприємства.
У 2014 році порівняно із 2012 – 2013рр. кількість малих підприємств зменшилась, проте
частка в загальній структурі зросла до 95,2%,
у 2015 – 2016 рр. кількість малих підприємств
продовжувала лідирувати в загальній кількос-

ті підприємств України досягла 95,5% [2].
У сфері аграрного виробництва господарську діяльність у 2012 році здійснювало
47656 підприємств, у 2013 році – 49848 підприємств, а в 2014 році кількість підприємств
аграрного виробництва зменшилась на 7,7%
і становила – 46012 підприємств, у 2015 році
кількість аграрних підприємств збільшилась
на 788, та 2016 рік відзначився зменшенням
загальної кількості підприємств аграрного
бізнесу на 1755 од., найбільшу частку впродовж 2012-2016рр. займали малі підприємства, значення якої коливалося від 93,3%
- 94,5%. Кількість успішних вітчизняних
аграрних підприємств в Україні свідчить, що
сьогодні навіть малі підприємства спроможні
мати свій гарантований ринок, а тому повинні випускати якісну продукцію. Безперечно,
основну увагу необхідно приділяти якості
продукції, розумній ціновій політиці, тому
що навіть при низькій купівельній спроможності люди мають отримати якісний продукт,
адже від ступеня насичення ринку аграрною
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продукцією, її якості та доступності залежить
забезпечення населення продуктами харчування, що в свою чергу є однією з основних
задач виробництва [2]. В 2014 - 2016 рр. найбільші обсяги виробленої аграрної продукції
в Україні здійснювали великі підприємства (в
середньому) – 44,7%, в той час ринкова частка великих підприємств аграрного бізнесу
склала – 14,6%. Частка виробленої продукції
середніми підприємствами склала 38,2% до
загального обсягу виробництва, а обсяг виробленої аграрної продукції середніми підприємствами становив - 51,5% до загального обсягу аграрного бізнесу [2].

Аналіз стану господарської діяльності вітчизняних аграрних підприємств у 2012 –
2016 рр. за обсягами виробництва основних
видів аграрної продукції (табл. 2) свідчить,
що в структурі вітчизняного виробництва даного товару 70% становить продукція тваринництва, що підтверджує галузеву спеціалізацію України [2].
Обсяги виробництва аграрної продукції
протягом 2012 – 2016 рр. були нестабільними
і мали тенденцію до зростання. Аналіз наведених даних дозволяє назвати основні види
тваринницької та рослинницької продукції,
на які припадає найбільша частка в загальних

Вид продукції

Відхилення
2015 до 2014

Обсяг виробництва, тис. т
2012
3

2013
4

1
Зернові та зернобобові культури
(у початковій оприбуткованій
46216,0 63051,3
вазі), тис. т
Цукрові буряки (фабричні), тис. т 18439,0 10789,4
Насіння соняшнику (у початковій
8387,0 11050,5
оприбуткованій вазі), тис. т
Картопля, тис. т
23250,0 22258,6
Овочі відкритого ґрунту, тис. т
10017,0 9872,6
Плоди та ягоди, тис. т
2009,0 2295,0
М’ясо (у живій вазі), тис. т
3120,9 3379,6
М’ясо (у забійній вазі), тис. т
2209,6 2389,4
Молоко, тис. т
11377,6 11488,2
Яйця від птиці, млн. шт.
19110,5 19614,8
Велика рогата худоба (тис. голів) 4645,9 4534,0
Свині (тис. голів)
7576,7 7922,2
Вівці та кози (тис. голів)
1738,2 1735,2
Птиця (млн. голів)
214,1
230,3
Вовна, тис. т
3,7
3,5

20141
5

20151
6

20161
7

63859,3

60126

66088

+/10

%
11

Відхилення
2016 до 2015

+/12

%
13

-3733,3 94,2

5962 109,9

15734,1 10331,0

14011 -5403,1 65,7

3680 135,6

10133,8 11181,0

13627

1047,2 110,3 2446 121,9

23693,4 20839,0
9637,5 9214,0

21750
9415

-2854,4 88,0
-423,5 95,6

1999,0
3323,5
2359,6
11132,8
19587,3
3884,0
7350,7
1371,1
213,3
2,6

911 104,4
201 102,2

2153,0
2007
154 107,7 -146 93,2
3270,4 3271,6 -53,1 98,4 1,2 100,0
2322,6 2323,6
-37
98,4
1 100,0
10615,4 10381,5 -517,4 95,4 -233,9 97,8
16782,9 15100,4 -2804,4 85,7 -1683 90,0
3750,3 3682,3 -133,7 96,6 -68 98,2
7079,0 6669,1 -271,7 96,3 -409,9 94,2
1325,3 1314,8 -45,8 96,7 -10,5 99,2
203,99 201,7
-9,31 95,6 -2,29 98,9
2,3
2,1
-0,3
88,5 -0,2 91,3
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Таблиця 2
Обсяги виробництва основних видів аграрної продукції в Україні,
2012-2016 рр., тис. т

Джерело: зведено автором [2 - 5] (зріз даних станом на 8.08.2017р.)
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обсягах виробництва. У рейтингу провідні
місця посіли вирощення птиці, свиней, великої рогатої худоби та виробництво яєць і молока, серед продукції рослинництва провідні
місця посіли зернові та зернобобові культури,
картопля, цукрові буряки, насіння соняшнику та овочі відкритого ґрунту.
У 2010 та 2012 рр. індекс обсягу виробництва аграрної продукції мав значення нижче 100% відповідно до попередніх періодів.
У 2011 р. аграрний бізнес продемонстрував
зростання на 20,2% від 2010 року. У 2013р.
індекс обсягу виробництва аграрної продукції порівняно з відповідним періодом 2012р.
зріс на 13,3%, у т.ч. у сільськогосподарських
підприємствах – 120,2%, а в господарствах

населення – 106,4%. У 2014 р. був зафіксований обвал індексу в середньому на рівні 2,2%,
та в 2015 р. аграрний бізнес продемонстрував зменшення індексу обсягу виробництва
аграрної продукції до 95,2% від попереднього
періоду. Динаміка індексу обсягу виробництва аграрної продукції свідчить, що ця галузь, на відміну від промисловості, мала позитивну динаміку розвитку у 2011 р, 2013 р.,
2014 р. Негативні тенденції 2015 року можна
пояснити тим, що глибока криза економіки
України 2014 – 2017 рр. викликає ланцюжкову реакцію дисбалансу усіх макроекономічних показників. Проте, в черговий раз
можемо впевнитися, що з 2016 року почався
стрімкий ріст обсягів виробництва аграрної

Таблиця 3
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктами
господарювання за видами економічної діяльності
у 2012 – 2016 рр., (млн. грн.)
У тому числі
Період

Усього,
млн. грн.

підприємства

фізичні особи-підприємці

у відсотках
у відсотках
до загальної
млн. грн.
до загальної
кількості
кількості
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами
економічної діяльності
2012
4459818,8
4203169,6
100,0
256649,2
100,0
20131
4334453,1
4050215,0
100,0
284238,1
100,0
20141
4459702,2
4170659,9
100,0
289042,3
100,0
20151
5716431,0
5318957,7
100,0
397473,8
100,0
20161
6214729,4
100,0
Обсяг реалізованої аграрної продукції (сільське, лісове та рибне господарство)
2012
167332,5
162611,1
3,9
4721,4
1,8
20131
166277,9
161130,3
4,0
5147,6
1,8
20141
220163,3
213929,8
5,1
6233,5
2,2
20151
372033,4
362310,0
6,8
9723,4
2,4
20161
631105,0
403977,7
6,5
млн. грн.

Джерело: зведено автором[2 - 5] (зріз даних станом на 8.08.2017р.)
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Таблиця 3
Динаміка виробництва, реалізації аграрної продукції підприємствами
в Україні у 2012 – 2016 рр. (млрд. грн., тис. дол.)
Період

Виробництво аграрної
продукції млрд. грн.

Реалізація аграрної
продукції млрд. грн.

у % до загального
обсягу реалізації

1

2

3

4

2012

223,3

167,3

3,9

20131

253,7

166,3

4,0

20141

288,1

220,2

5,1

1

2015

436,3

372,0

7,22

1

2016

695,4

631,1

10,2

Джерело: зведено автором[2 - 5] (зріз даних станом на 8.08.2017р.)
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про те, що в Україні існує ринковий попит
на аграрну продукцію, тому варто дослідити
співвідношення попиту і пропозиції на цю
продукцію з метою виявлення профіцитних
товарних груп, які в перспективі зможуть задовольнити попит міжнародних ринків (табл.
3, рис. 2).
За табл. 3 побудували графіки і лінію тренду засобами програми Microsoft Excel методом поліноміального вирівнювання, яка була
продовжена на один період (рис. 2).
Аналізуючи обсяги виробництва та реалізації аграрної продукції впродовж 2012 – 2016
рр. можна дійти висновку, що найкращі результати підприємства аграрної бізнесу показали впродовж 2012 – 2016 рр., в 2015 році
обсяги продажу знизились до рівня 2011 року,
а в 2016 році відбулося збільшення обсягів
виробництва та реалізації аграрної продукції, що підтверджує покращення економічного розвитку в окремих галузях в Україні та
вихід економіки України із затяжної кризи
в умовах скорочення інфляції. На думку С.
Поважнюк, заступника директора ДП «Укрпромзовнішекспертизи», перевищення обсягів виробництва свідчить про посилення
аграрними підприємствами спеціалізації на
вирощуванні та експорті агропромислової
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продукції, хоча, на думку експертів, за позитивними цифрами можуть приховуються
негативні тенденції у структурі аграрного виробництва, небезпечні для економіки країни
[2].
Проаналізуємо обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктами господарювання за видами економічної діяльності.
Протягом 2012 – 2016 рр. загальний обсяг
реалізованої продукції суб’єктів господарювання (за видами економічної діяльності)
залишався стабільним. В той час обсяг реалізованої аграрної продукції у 2014 році зріс порівняно із 2012 та 2013 роками на 52830,8 млн.
грн. та 53885,4 млн. грн. відповідно (табл. 3).
Частка аграрної продукції в загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг)
суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності складала у 2012 р. – 3,9%,
у 2013 р. – 4,0%, у 2014 р. – 5,1%, у 2015 році
– 6,8 %, у 2016 році – 6,5%. Зростання обсягу
реалізованої аграрної продукції свідчить про
успішний розвиток сільського господарства
та підтверджує наявність постійного попиту
на аграрну продукцію на вітчизняному ринку.
Динаміка обсягу реалізації аграрної продукції підприємствами в Україні у 2012 –
2016 рр. дає можливість зробити висновок
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Рис. 2. Динаміка виробництва, реалізації аграрної продукції
підприємствами в Україні у 2012 – 2016 рр. (млрд. грн.)
Джерело: розроблено автором[2 - 5] (зріз даних станом на 8.08.2017р.)

продукції, що може в перспективі призвести
до укрупнення аграрних виробників, які зацікавлені у виробництві окремих товарних
груп, тих, що користуються попитом на світових ринках [9].
Обсяги виробництва та реалізації зростали впродовж всього аналізованого періоду, зображення ліній тренду з нахилом вверх
підтверджує думку автора щодо необхідності
активізувати бізнес-діяльність вітчизняних
аграрних підприємств.
З метою врівноваження ринку аграрної
продукції та визначення маркетингового потенціалу вітчизняних підприємств на зарубіжних ринках, на нашу думку, необхідно здійснити маркетингові дослідження рівня забезпечення ринку аграрною продукцією(табл.
4).
Джерело: зведено автором [2 - 5] (зріз даних станом на 8.08.2017р.)
1 Без урахування тимчасово окупованої
території Автономної Республіки Крим, м.

Севастополя, дані на 1 січня 2015 року також
без урахування частини зони проведення антитерористичної операції.
Статистичні дані, за досліджуваний період, доводять, що зернових культур, олії, картоплі, овочів відкритого ґрунту, молока, яєць
вироблялося у країні в основному достатньо
для забезпечення норми споживання. Лише у
2013 р. спостерігався незначний дефіцит цукру.
В той же час протягом 2014–2016 рр. відчувався дефіцит таких важливих для повноцінного харчування населення продуктів, як
плоди та ягоди, м’ясо й м’ясопродукти. Показники їх виробництва сягнули критичної
межі, що відповідає 80 % норми, рекомендованої фахівцями [14, с. 40].
Аналіз структури виробництва та споживання сільськогосподарської продукції свідчить, що Україна самотужки забезпечує себе
майже всією аграрною продукцією. Причинами суб’єктивного характеру, що ускладни-
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Таблиця 4
Оцінка рівня самозабезпеченості основними видами аграрної
продукції, 2012-2016 рр., %
Обсяг виробництва, млн. т

Вид
продукції

Рівень самозабезпеченості
(Відношення обсягу виробництва
до обсягу споживання)

Обсяг споживання, млн. т

20131

20141

20151

20161

20121

20131

20141

20151

20161

20121

20131

20141

20151

20161

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Зернові
та зернобобові
культури

46,2

63,1

63,9

60,1

66,1

6,7

6,6

6,2

5,9

-

689,6

956,1

1030,6

1018,6

Цукор

2,1

1,3

2,1

1,5

-

1,7

1,7

1,6

1,5

-

123,5

76,5

131,3

100,0

Цукровий
буряк

18,4

10,8

15,7

10,3

14,0

10,8

5,6

9,0

5,8

10,9

170,4

192,9

174,4

177,6

Олія

4,1

3,7

4,9

4,6

-

0,6

0,6

0,6

0,5

683,3

616,7

816,7

920,0

Соняшник

8,4

11,1

10,1

11,2

13,6

7,4

7,7

8,4

9,4

8,2

113,5

144,2

120,2

119,1

Картопля

23,3

22,3

23,7

20,8

21,8

6,4

6,2

6,1

5,9

-

364,1

359,7

388,5

352,5

Овочі
відкритого
ґрунту

10,8

10,7

10,3

9,8

9,4

7,5

7,4

7,0

6,9

-

144,0

144,6

147,1

142,0

Плоди та
ягоди

2,5

2,9

2,4

2,5

2,0

2,4

2,6

2,2

2,2

-

104,2

111,5

109,1

113,6

1

М’ясо

2,2

2,4

2,4

2,3

2,3

2,5

2,6

2,3

2,2

-

88,0

92,3

104,3

104,5

Молоко

11,4

11,5

11,1

10,6

10,3

9,8

10,1

9,6

9,0

-

116,3

113,9

115,6

117,8

Яйця від
птиці, млн.
шт.

1,1

1,1

1,1

1,0

-

0,8

0,8

0,8

0,7

-

137,5

137,5

137,5

142,9

Джерело: зведено автором[2 - 5] (зріз даних станом на 8.08.2017р.)

ли її споживання у країні, стали зростання цін
протягом 2014–2017 рр. на основні види цієї
товарної групи та зниження платоспроможності населення. Зниження попиту на продукти харчування обумовило ситуацію, при
якій пропозиція аграрної продукції вітчизняного виробництва в цілому за аналізований
період була задовільною. Проте можемо відзначити, що наявність в динаміці профіциту
основних видів агарної продукції: зернових
культур, олії, картоплі дає підстави приймати
рішення щодо виходу на нові зарубіжні ринки продажу.
Порівняння цін реалізації аграрної про-
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дукції, 2012-2016 рр., показує, що в 2014 році
ціни зростали в 1,5 – 2 рази інтенсивніше,
ніж в 2013-му. Наші оцінки відображають реальність, з якою зіткнулися жителі України.
Ціни на багато груп аграрної продукції виросли в два і більше рази (табл. 5).
Аналізуючи динаміку ціни реалізації
аграрної продукції, бачимо, що є такі товарні групи, ціни яких навпаки стали нижчими,
наприклад культури баштанні продовольчі,
культури плодові та ягідні, виноград, льондовгунець (крім насіння), яйця птиці свійської в шкаралупі свіжі, що пояснюється
сезонністю даних товарів, яка призвела до
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Таблиця 5
Динаміка середніх цін реалізації аграрної продукції,
2012-2016 рр., %, (грн. за т)
Середні ціни реалізації окремих груп аграрної
продукції
20121

20131

20141

20151

20161

2015 від
2014

2016 від
2015

2

3

4

5

6

7

8

Культури зернові та зернобобові

1545,8

1297,2

1801,4

2912,1

3414

1110,7

501,9

Насіння культур олійних

3585,5

3087,9

4062,8

7531,5

8656,1

3468,7

1124,6

Буряк цукровий фабричний

426,8

397,8

494,2

788,6

848,6

294,4

60

Картопля

1138,5

1856,6

2173,6

2436,3

2631,8

262,7

195,5

Культури овочеві

1924,2

2304,2

2514,3

3903,4

3924,2

1389,1

20,8

Культури плодові та ягідні

2551,9

2686,5

2429,1

5894,5

5863,8

3465,4

-30,7

Виноград

3348,7

3276,2

3303,9

6450,3

6307

3146,4

-143,3

Культури баштанні продовольчі

941,8

582,4

1119,7

1059,2

1282

-60,5

222,8

Цукор білий кристалічний буряковий

4643,7

4698,5

6721,1

9633

11105,1

2911,9

1472,1

5157

5302,6

5883,9

11332,7

4609,9

5448,8

-6722,8

Гриби

17024,6

14774

17252,5

23468,6

25675,8

6216,1

2207,2

Тварини сільськогосподарські живі

13412,2

12868

15736,9

21966,2

22468

6229,3

501,8

Молоко від сільськогосподарських
тварин усіх видів, сире

2657,3

3362,9

3588,4

4347,3

5461,8

758,9

1114,5

Яйця птиці свійської в шкаралупі свіжі
(без яєць на інкубацію), грн. за тис. шт

628,5

657,7

782,4

1333,2

1108,7

550,8

-224,5

Вовна овець і кіз

8329,7

7150,9

7557,3

14216,7

24420,4

6659,4

10203,7

Мед натуральний

23267,8

18627,5

17136,7

30539,7

35105,7

13403

4566

Найменування продукції
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Відхилення, х

Льон-довгунець (крім насіння)

Джерело: зведено автором[2 - 5] (зріз даних станом на 8.08.2017р.)

перенасичення ринку цією аграрною продукцією. Високий рівень концентрації агропромислової продукції на ринку свідчить про
необхідність вивчення міжнародних ринків,
на яких існуватиме попит на цю продукцію. У
2012 - 2016 рр. залежність економіки України
від зовнішніх ринків збуту значно посилилася (табл. 6)
За 2013 р. експортовано аграрної продукції
13,4 млн. дол. (на 0,9 млн. дол. менше, ніж за
2012 р.), що становить 21,6 % експорту України. За 2014 р. експортовано з України продук-

ції сільського господарства на 13,6 млн. дол.
(на 0,14 млн. дол. більше ніж за 2013 р.), що
становить 25,2 % вартості експорту України.
У 2015 р. обсяг експорту аграрної продукції
зменшився на 1,5 млн. дол., що становить
31,7% експорту України. Однак, відбулося це
майже винятково через ситуацію у Донецькій
та Луганській областях, у яких триває АТО,
натомість спад майже не торкнувся решти
регіонів країни. Статистика свідчить: хоча
падіння експорту в річному вимірі пришвидшувалося, це й надалі відбувалося за рахунок
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Таблиця 6
Динаміка експорту, імпорту аграрної продукції підприємствами в
Україні у 2012 – 2016 рр. (млрд. грн., тис. дол.)
Період

Експорт аграрної
продукції тис. дол.

у % до загального
обсягу експорту
України

Імпорт аграрної
продукції тис. дол.

у % до загального
обсягу імпорту
України

1

2

3

4

5

2012

14386,7

21,1

4554,3

5,4

2013

1

13429,5

21,6

4861,3

6,3

1

2014

13572,6

25,2

3457,5

6,4

2015

1

12094,7

31,7

1876,7

5,1

2016

1

12831,7

35,3

2157,1

5,5

Джерело: зведено автором[2 - 5] (зріз даних станом на 8.08.2017р.)

складали 12,8 млн. дол., ситуація покращилась, і Україна продемонструвала свій потенціал щодо збільшення експортної діяльності
аграрної продукції на 0,74 млн. дол. порівняно з 2015р., що ставить 35,3% загального експорту України [2, 3].
З графіка бачимо, що у 2013 – 2016 рр. обсяги експорту України збільшилися порівняно із 2012 роком в 1,5 рази, і вже у 2015 – 2016

16000
Експорт
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Експорт
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14000
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Експорт
12831,7

y = 126,24x2 - 1201,9x + 15480
R² = 0,7486
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8000
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Імпорт
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4000
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Імпорт
2157,1
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охоплених бойовими діями регіонів.
Наразі маркетингові дослідження стану
зовнішньоекономічної діяльності аграрних
підприємств України, дають можливість зробити висновки про те, що у 2016 році в структурі експорту частка аграрної продукції зберігає стабільну тенденцію до зростання, зокрема, обсяги експортних операцій України
з аграрною продукцією протягом 2016 року

y = -16,443x2 - 679,24x + 5600
R² = 0,8255
0
2012

2013

2014

2015

2016

Рис. 3. Динаміка експорту, імпорту аграрної продукції
підприємствами в Україні у 2012 – 2016 рр. (тис. дол.)
Джерело: розроблено автором[2 - 5] (зріз даних станом на 8.08.2017р.)
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рр. частка експорту аграрної продукції в загальному обсязі експорту України становила
31,7% та 35,3% відповідно (рис. 3).
Якщо за табл. 6 побудувати графік (рис.
3) методом поліноміального вирівнювання
і лінію тренду продовжити на один період,
стає зрозумілим, що зменшення у 2014-2016
рр. обсягів експортних операцій аграрної
продукції України відбувалося під впливом
об’єктивних факторів на аграрний бізнес, таких як: анексія АР Крим, проведення АТО на
території Донецької та Луганської областей,
політична криза, зниження платоспроможності населення, зміна курсу валют, зростання рівня інфляції, проведення несистемних
реформ в країні та відсутність державної підтримки малого бізнесу в кризовий період [3].
У 2016 році ситуація на ринку агарної продукції покращилася, завдяки активізації діяльності вітчизняних аграрних підприємства
на зарубіжних ринках. Зображення лінії тренду з нахилом вверх є прогнозом на 2017 рік
ситуації, яка спостерігалася у попередньому році, тобто збільшення обсягів експорту
аграрної продукції України.
Дослідження динаміки експортних операцій України з окремими групами аграрної
продукції дає змогу спостерігати такі тенденції: у 2013 р. порівняно з 2012 р. на зовнішніх ринках відбулося значне підвищення
обсягів експорту м'яса та харчових м'ясних
субпродуктів, молока та молочних продукти,
продукції борошномельно-круп'яної промисловості, у 2014 році збільшились обсяги
експорту овочів, горіхів, зернових культур,
жирів та олії, у 2015 році зменшення обсягів
експорту відбулося за усіма групами аграрної
продукції, крім «Їстівні плоди та горіхи». Результати експортної діяльності вітчизняних
підприємств за 2016 рік підтверджують необхідність збільшення обсягів продажу на зарубіжних ринках, таких товарних груп: «Овочі
та фрукти», «Зернові культури», «Насіння і
плоди олійних рослин», «Жири та олії тваринного або рослинного походження». Ліди-

руючі позиції продовж останніх п’яти років
займали такі групи товарів, як «10 Зернові
культури» і «15 Жири та олії». Протягом 2012
- 2016 років обсяги експорту групи «10 Зернові культури» значно збільшились, порівняно
із групою «15 Жири та олії», у 2013 році спостерігалось незначне зменшення обсягу продажу та вже в 2014 році обсяги експорту «10
Зернові культури» почали зростати. Щодо
інших груп товарів спостерігається загальна
тенденція спаду у 2013 році та зростання обсягів експорту в 2014 році. Варто зауважити,
що у 2014 році показники обсягів продажу
аграрної продукції на зарубіжних ринках не
досягли рівня 2012 року, у 2016 році маємо
підвищення обсягів експорту товарної групи
«10 Зернові культури». Обсяги експорту груп
«02 М'ясо та харчові м'ясні субпродукти», «11
Продукція борошномельно-круп'яної промисловості; солод; крохмалі; інулін; пшенична клейковина» у 2014 р. порівняно із 2012р.
зросли на 20,87% і 18,76% відповідно. Порівняно з 2013 р. у 2014 р., обсяги експорту
групи «02 М'ясо та харчові м'ясні субпродукти» зросли на 9,55%, а групи «11 Продукція
борошномельно-круп'яної промисловості;
солод; крохмалі; інулін; пшенична клейковина» показали негативну динаміку. Значне
зменшення обсягів експорту груп «12 Насіння і плоди; інше насіння, плоди та зерно;
технічні або лікарські рослини для технічних
цілей; солома і фураж», «04 Молоко та молочні продукти; яйця птахів; мед натуральний;
харчові продукти тваринного походження, в
інших товарних позиціях не зазначена та не
включена» спостерігалися у 2014 р. порівняно з 2013 р. (-17,59%) та (-16,81%) відповідно.
У 2015 – 2016 році спостерігаємо зменшення
обсягів експорту аграрної продукції, за винятком товарних груп, що показали позитивну динаміку обсягів експорту: «Овочі та
фрукти», «Зернові культури», «Насіння і плоди олійних рослин», «Жири та олії тваринного або рослинного походження» [2 - 5].
У вартісній структурі імпорту країни част-
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хи» і «03 Риба і ракоподібні, молюски та інші
водяні безхребетні». Протягом 2012 - 2016 років обсяги імпорту групи «08 Овочі та фрукти, горіхи» значно збільшились, порівняно
із групою «03 Риба і ракоподібні, молюски
та інші водяні безхребетні», у 2013 році спостерігалось збільшення обсягів продажу цих
груп та вже в 2014 – 2015 рр. обсяги імпорту всіх груп аграрної продукції знизилися до
рівня 2010 року. Значно зменшилися обсяги
імпорту у 2014 р. таких груп: «02 М'ясо та харчові м'ясні субпродукти» на 66,91% порівняно з 2012р., на 61,99% порівняно з 2013 р.; «08
Овочі та фрукти, горіхи» порівняно з 2012 р.
на 29,15%, порівняно з 2013 р. на 35,59%; «15
Жири та олії тваринного або рослинного походження» на 25,78% порівняно з 2012р., на
25,22% порівняно з 2013 р. Порівняно з 2012
р. у 2016 р. обсяги імпорту групи «12 Насіння і плоди», «15 Жири та олії тваринного або
рослинного походження» мали значне збільшення – на 104,5 млн. дол. та 63,7 млн. дол.
відповідно [2 - 5].
Підвищення обсягів імпорту свідчить про
те, що ринок оживає, а тому має місце підвищення платоспроможного попиту на окремі
групи аграрної продукції, що потребує в подальшому поглибленого маркетингового дослідження. Водночас, існує думка,
С. Поважнюк, заступника директора ДП
«Укрпромзовнішекспертизи», що в Україні
через погіршення товарної структури аграрного експорту, відношення обсягів імпорту
продукції, необхідної для сільськогосподарського виробництва, до експорту аграрної
продукції зросло з 26% у 2010 році до 32% у
2016 році. Тобто значна частина приросту
експорту аграрної продукції була направлена
на імпорт товарів для аграрного виробництва
[9].
Порівнюючи стан господарської діяльності вітчизняних аграрних підприємств у
2015 році з 2014 роком, констатуємо погіршення економічних показників: обсяги виробництва усіх основних видів аграрної про-
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ка аграрної продукції у 2013р. склала 6,3%
(у 2012р. – 5,4%), у 2014 р. – 6,4%, 2015р. –
5,1%, у 2016 р. – 5,5% [2]. У 2013 році імпортовано аграрної продукції в Україну на 307,0
млн. дол. більше ніж у 2012 році, а саме: позитивну динаміку експорту дали товарні групи: «Риба і ракоподібні», «Молоко та молочні
продукти», «Овочі та фрукти», «Зернові культури», «Насіння і плоди олійних рослин», «Їстівні плоди та горіхи». Протилежна ситуація
спостерігалась у 2014 – 2015 рр., коли у 2014
р. обсяг імпорту аграрної продукції зменшився на 1403,8 млн. дол., а у 2015 р. на 1580,8
млн. дол., пасивний експорт мав місце у всіх
товарних групах аграрної продукції, що пояснюється змінами в насиченні внутрішнього ринку цією продукцією та зниженням купівельної спроможності населення України.
Зменшення у 2015 – 2016 роках обсягів імпортних операцій аграрної продукції України
є наслідком об’єктивних чинників – зниження попиту на імпортовану аграрну продукцію
та зниження купівельної спроможності населення України, спричинене економічною
кризою. Зображення лінії тренду із нахилом
вниз дає підстави для невтішного прогнозу на
2017 рік щодо ситуації в Україні, тобто можливе зменшення обсягів імпортних операцій
з аграрною продукцією. У 2016 році бачимо
зростання українського аграрного імпорту
на 280,4 млн. дол. порівняно з 2015 р. за рахунок збільшення обсягів імпорту таких товарних груп: «Риба і ракоподібні», «Овочі та
фрукти», «Насіння і плоди олійних рослин»,
«Жири та олії», «Їстівні плоди та горіхи». Загалом, дослідження динаміки імпортних операцій аграрної продукції України виявляє такі
тенденції: у 2012 р. порівняно з 2011 р. відбулося значне підвищення її обсягів. Результати 2014 р. стали суперечливими, оскільки
відбулося їх зменшення на 1403,8 млн. дол.
порівняно з 2013 р. та у 2015 році – на 1580,8
млн. дол. порівняно з 2014 р. Лідируючі позиції продовж останніх п’яти років займали
такі групи товарів: «08 Овочі та фрукти, горі-
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дукції значно зменшились, відхилення мало
від’ємне значення у всіх товарних групах,
крім насіння соняшнику, плодів та ягід. У
2014 р. частка сільського господарства (включаючи мисливство та лісове господарство) у
загальному обсязі валової доданої вартості
усіх галузей економіки склала 11,8%, а у 2015
р. – 16,5%, обсяг продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств у фактичних цінах у 2014 році 371,2 млрд. грн., у
2015р. – 544,2 [10-13].
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Зниження бізнес-активності вітчизняних
аграрних підприємств відбулося під впливом
багатьох факторів. Протягом 2015 року різко
зросли ціни та відповідно видатки на витратні

матеріали: паливо, посадковий матеріал, засоби хімічного захисту рослин, засоби обробки
ґрунту, ветеринарні препарати та сільськогосподарську техніку. Серйозні структурні зміни
відбулися у сфері тваринництва, оскільки обсяги продажу на внутрішньому ринку становили близько 90%, а різке знецінення гривні,
в перше за останні 10 років, призвело до зниження купівельної спроможності, зниження
попиту, а відповідно до зменшення обсягів
виробництва. Спостерігався дефіцит фруктів
і ягід, адже через вплив багатьох факторів на
діяльність фермерських господарств, які займаються садівництвом, зменшились площі
фруктових засаджень. Останніми роками відбувалися зміни кліматичних умов: зниження
температури в період цвітіння, що псує дерева та скорочує урожайність фруктових дерев.
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Тому, важливим питанням є стимулювання
фермерів до здійснення нових насаджень садків, активації діяльності державної програми
підтримки аграрних підприємств, так як фермерам складно розпочинати свою діяльність
через значні капіталовкладення та велику зарегульованість початку бізнесу.
Показники стану аграрного виробництва
наразі свідчать, що галузь має негативну динаміку розвитку в той час, коли агропромисловий комплекс залишається важливим чинником забезпечення соціально-економічної і
фінансової стабільності країни та добробуту
народу. Варто відзначити, що наявність в динаміці 2012 – 2016 рр. профіциту основних
видів агарної продукції (зернових культур,
олії, картоплі) дає підстави приймати рішення щодо активізації бізнес-діяльності вітчизняних аграрних підприємств та виходу на
нові зарубіжні ринки розподілу.
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЩОДО
ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЗАКОНУ
УКРАЇНИ «ПРО ОСОБЛИВОСТІ
ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ У
БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ»
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АЛІНА ЖЕСТКОВА
експерт ГС «Експертна Міжгалузева Асоціація
України», практикуючий сертифікований
менеджер (управитель) багатоквартирного
будинку (групи будинків)

Управління багатоквартирним будинком.
Чи цікава ця тема пересічним громадянам
України сьогодні, у час, коли в Україні здійснюються реформи у сфері ЖКГ? І так, і ні…
Нажаль тема, яка повинна бути у центрі
уваги власників приміщень у багатоквартирних будинках, лунає лише у колах фахівців,
що наближені до неї та зацікавлені з професійної точки зору.
Така зацікавленість зрозуміла, бо на ринку
формується новий вид послуг – управління
багатоквартирними будинками. Ті, хто учора
проводив утримання будинку, переміряють
на себе роль управителя. Органи місцевої
влади також не тримаються осторонь, на-

віть намагаючись зберегти так звані поняття «комунального балансу» у стовідсотково
приватизованих багатоквартирних будинках,
або ще краще «комунальної власності». Забудовники, які взяли за правило розпродавати
спільне майно у багатоквартирному будинку.
А чому ні?... Все ж сходить з рук, з мовчазної
згоди співвласників. А поряд нова формація, хоча й не один десяток років існуюча,
так звані ОСББ (об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку), які своєю працею довели, що вони можуть бути насправді
дуже ефективні, і там, де реалізовано форму
управління через ОСББ, співвласники сьогодні отримують економію коштів на опла-
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територій продовжують надавати у відповідних багатоквартирних будинках виконавці
таких послуг, які надавали відповідні послуги
до початку проведення конкурсу.
Тобто з вище зазначеного зрозуміло, що
співвласникам потрібно опанувати знання не
тільки основ кожної з форм управління, але
й алгоритми прийняття відповідних рішень
та подальшу їх реалізацію. Це дуже складна
робота. Відповідні консультації провадяться на сьогодні по всій Україні багатьма громадськими організаціями. СМІ також дедалі
частіше приділяють увагу питанню управління багатоквартирним будинком. Тож як
співвласнику розібратися у перевагах кожної з форм управління? Якщо перші дві форми потребують певного рівня обізнаності та
усвідомленого формування колективу співвласників, то остання, на перший погляд,
особливо коли управителя призначають, не
потребує нічого крім розуміння що таке професійне управління?
В Україні на сьогодні інститут управителя житлом не сформований остаточно, а ні
в частині нормативного забезпечення діяльності, а ні у фактичній наявності суб’єктів
ринку. Професійне управління житлом, не є
професією у розумінні системи формальної
освіти, та все ж запит починає формуватись
і саме від організованих співвласників. Після створення ОСББ співвласники також мають змогу винаймати управителя, передаючи
йому частково, або повністю функції з управління , що значно спрощує роботу виконавчого органу ОСББ – правління та голови правління безпосередньо. То хто ж вони сьогодні,
управителі багатоквартирними будинками
в Україні? Перш за все, управлінські компанії, які створюють забудовники. Компанії ,
які створилися на базі ЖЕКів у недавньому
минулому та фізичні особи-підприємці, які
можливо мали змогу здобути досвід у роботі
з ОСББ. Навчальні заклади України вже реагують на запит ринку та через впровадження
навчальних курсів в межах підвищення ква-
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ті комунальних послуг, вони живуть у більш
комфортних та безпечних умовах! І це факт,
який не потребує доказів!
Але неможна не визнавати і інший факт,
ОСББ – це лише певний відсоток, значно
більша кількість будинків, де співвласники
не ставлять проблему управління, як першочергову. Для них зрозуміла послуга, яка вимірюється лічильником, яку можна побачити очима та яка є життєво необхідна. Тобто
послуги з утримання, а функція управителя
сприймається як функція розпорядника,
власника всього, що за межами квартири. В
цьому полягає суть помилкового уявлення
про спільну власність у багатоквартирному
будинку. Тож, перш за все слід зазначити, що
на сьогодні діючим законодавством передбачені наступні форми управління багатоквартирними будинками:
1 – управління здійснюється співвласниками;
2 – за рішенням співвласників всі функції з управління можуть передаватися
об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку (асоціації об’єднань співвласників багатоквартирного будинку);
3 – за рішенням співвласників усі або частина
функцій з управління багатоквартирним
будинком можуть передаватися управителю.
У разі якщо співвласники багатоквартирного будинку, в якому не створено об’єднання
співвласників, не прийняли рішення про
форму управління багатоквартирним будинком, управління таким будинком здійснюється управителем, який призначається на
конкурсних засадах виконавчим органом
місцевої ради, на території якої розташований багатоквартирний будинок. У період від
оголошення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку до моменту
визначення переможця конкурсу і укладення
договорів про надання послуг з управління
багатоквартирним будинком послуги з утримання будинком і споруд та прибудинкових
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ліфікації провадять лекції для слухачів курсів
та видають відповідні сертифікати. Є також
можливість отримати сертифікат підтвердження компетенції у відповідній сфері діяльності. Більша кількість слухачів, це люди
зрілого віку, бо управління потребує певного
життєвого досвіду з точки зору роботи з людьми. Є й інший бік, саме з підстав особливостей роботи з людьми, молодь не поспішає до
цієї сфери діяльності, вважаючи її надмірно
складною та непрестижною.
Логічно наступне питання: А за якими
критеріями взагалі ми можемо говорити про
рівень професійності, ефективність управління?
Виношу на розсуд читача саме ті, що одразу зрозумілі, та, звісно, з рейтингом актуальності на сьогодні, а саме: ціна, забезпечення
безпеки користування, енерговитрати при
експлуатації та на утримання будинку, швидкість реагування на аварійні ситуації, їх відсутність взагалі, комфорт, дотримання вимог
доступності та безбар’єрність та інші.
Іноді мені соромно, що комфорт та

безбар’єрність є останніми, але таке сьогодення. Ми все частіше звертаємо увагу на ці
питання. Нам у найближчому майбутньому
потрібно опанувати аналітику щодо якості
управлінської чи діяльності чи тим більш, послуги. Бо саме співвласники матимуть приймати рішення щодо зміни форми управління, у разі, якщо вона не відповідає їх очікуванням з точки зору ефективності. Вже сьогодні зрозуміло, що ефективність управління
у кожному окремо взятому будинку, залежить
від обраної форми.
Постають питання:
• чи володіють співвласники достатньою
інформацією про принципи відбору саме
тієї форми управління, що є найбільш
ефективна саме для їх будинку?
• хто має достатньо інформації щодо технічного стану, наявності документації, енергоефективності будинку до ініціативи про
обрання форми управління в багатоквартирному будинку?
Насправді, співвласники у більшості випадків мають лише ініціативу. І добре, якщо
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здійснення функцій управління без створення юридичної особи, але у такий спосіб неможливо реалізувати участь у державних програмах, що пов’язані з енергоефективними
заходами, так званими «теплими кредитами».
У разі, якщо це «велика будівля», можливо новозабудова, то самозабезпечення може
дійсно привести до оптимізації витрат з преференцією статусу ОСББ, як неприбуткової
організації. Такий досвід вже є, його можна
і потрібно вивчати, таким чином обираючи
єдиний вірний шлях з трьох можливих.
Заходячи до будинку, одразу можу діагностувати, чи є в цьому будинку «господар», а
саме СПІВВЛАСНИКИ СПІЛЬНОГО МАЙНА У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ.
Тоді постає ще одне питання , а що то є наші
активи, наша спільна власність, шановні
співвласники житлових та нежитлових приміщень у багатоквартирних будинках? Чи
готові ми сьогодні, кожен з тих, хто володіє
нерухомістю, відповісти на запитання який
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це ініціатива цілеспрямованих людей, які
прагнуть доведуть справу до бажаних результатів, а не опустять руки з розчаруванням. Це
велика відповідальність і ризик змінити певну частину свого життя, заповнити вільний
час нескінченою турботою про спільне. Якщо
мова йде про спосіб прийняття спільного рішення, то цілком зрозуміло, що ОСББ – це
найкращий спосіб його прийняття.
Проте з годом постають нові питання:
наскільки освічена та обізнана в питаннях
управління та утримання багатоквартирного
будинку обрана людина?
Є великий ризик довірити управління
будинком людині, знання якої з цих питань
потребує «досконалості». Наприклад, у невеликих будинках створення юридичної особи (ОСББ) приводить до збільшення витрат
співвласників, і якщо вони не бачать для
себе іншого виходу, крім самозабезпечення,
то ефективним таке управління з точки зору
вартості не можна назвати. Однак вихід є – це
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він ваш спільний капітал у багатоквартирному будинку? В якому він стані, через який
час йому потрібні провадження капітальних
ремонтів, який він з точку зору енергоспоживання? Не боюсь помилитись, якщо буду
стверджувати, що більша частина співвласників, навіть тих, хто стає співвласниками
сьогодні, гадки не мають, що то за запитання
такі, та яким чином вони стосуються власника квартири? Співвласники повинні знати,
наскільки повний пакет послуг щодо утримання свого будинку вони можуть отримувати за відповідні кошти. Бо довгий час більшість будинків обслуговується за принципом
ліквідації аварійної ситуації, а не профілактики їх упереджень. Не утворені накопичувальні фонди щодо ремонтів, тобто міфічний
власник будинку, а не квартири, десь є і він
все зробить. Власник квартири вперто намагається ігнорувати свій прямий обов’язок
- забезпечувати утримання спільного майна у
багатоквартирному будинку.
Управитель не прийде до квартири, він пі-

дійде до будинку, до підвалу, до горища, даху,
йому будуть цікаві всі частини, що за межами
вашої квартири і якщо ви обізнані господарі,
ви знаєте чого варто управління вашим спільним майном. А якщо ви уяви не маєте про що
йде мова, то вам можна продавати будь-яку
проблему, навіть ту, що не існує, та приховувати дійсно проблемні питання, які будуть
відчутні через десять років.
Бажаний управитель для власників житла – то кваліфікована, досвідчена особа, що
стане у партнерстві з власником вирішувати
питання дуже широкого спектру та значення
не тільки для співвласників житла, а й загалом для громади.
В Україні складається дуже складна ситуація, бо задекларовані Законом України «Про
особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» форми управління, так чи інакше, але будуть реалізовані Це
буде досвід з точки зору невідворотності помилок, але іншого шляху не має.
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Барометр ринку праці України:
головні тенденції III кварталу
2017 року
Міжнародний кадровий портал HeadHunter Україна (hh.ua) презентує «БАРОМЕТР РИНКУ
ПРАЦІ УКРАЇНИ: ГОЛОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІІI КВ. 2017Р.» Ми підготували найактуальніші дані,
провели опитування роботодавців та працівників, проаналізували головні тенденції ринку праці за
IІІ кв. 2017 року.
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роботодавці та пошукачі багатонаселених
регіонів (м. Києва, Харківської, Дніпропетровської та Одеської областей).
• Найактивнішими були пошукачі категорії «Початок кар’єри, студенти», що
пов’язано із виходом на ринок праці молодих спеціалістів, які щойно закінчили своє
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• Ринок праці у III кварталі 2017 року розвивався в межах загальних тенденцій
2017 року. Рівень конкуренції (hh-індекс
– співвідношення кількості резюме до
кількості вакансій) залишається на рівні
3 людини на одне вакантне місце. Найвищу активність продовжують показувати
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навчання у вищих навчальних закладах.
• До ТОП-5 сфер із найвищою конкуренцією у III кварталі 2017 року увійшли: «Вищий менеджмент», «Юристи», «Видобуток сировини», «Початок кар’єри, студенти», «Мистецтво, розваги, мас-медіа». Тоді
як найменша конкуренція спостерігалася
у сферах: «Консультування», «Автомобільний бізнес», «Інсталяція і сервіс», «Страхування» і «Робочий персонал».
• За результатами дослідження ринку праці
у ІІІ кварталі 2017 року, більше половини
опитаних зазначили, що в їхніх компаніях
не було перегляду заробітних плат. У тих
компаніях, де підвищували зарплату, фінансову винагороду отримували найбільш
ефективні працівники. Найчастіше підвищення було незначним: на понад 30%
зарплата підвищилася лише у 10% компаній. І хоча роботодавці наразі не готові

суттєво підвищувати оплату праці своїх
співробітників, наявну заробітну плату
вони виплачують вчасно. Це підтверджують 66% опитаних співробітників.
• Динаміка звільнення і набору співробітників відрізняється залежно від того, які
це компанії і в яких сферах бізнесу ведуть
свою діяльність, отже, не можна говорити
про однозначні тенденції на ринку праці
загалом. Разом із тим, 41% респондентів
зазначили, що розмір штату залишився
приблизно таким, яким і був. Про суттєве
скорочення штату заявили 34% опитаних.
25% респондентів говорили, навпаки, про
набір співробітників. Рішення про скорочення чи набір персоналу, скоріше, були
викликані внутрішніми потребами компаній. Найчастіше змінювався склад робочого персоналу та фахівців із продажу.
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Портрет професії: маркетолог
Компанії хочуть, щоб їхні товари та послуги були впізнаваними на ринку, щоб вони продавалися, а бізнес розвивався, і, безперечно, щоб клієнт був задоволеним. Важливу роль у вирішенні
цих питань відіграє маркетинг і, відповідно, маркетолог. Саме від цього фахівця багато в чому
залежить, яким шляхом піде підприємство у розвитку і нарощуванні свого потенціалу на ринку.
Разом із Іриною Лилик, генеральним директором Української асоціації маркетингу, Міжнародний
кадровий портал HeadHunter Україна розбирався, який він – сучасний професійний маркетолог.
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Маркетологи затребувані в організаціях,
що ведуть свою діяльність у різних сферах.
Маркетинг – вагома складова сьогоднішнього світу. Цінність продуктів і послуг, що оточують нас, значною мірою формується завдяки
зусиллям маркетингових відділів компаній.
Адже маркетинг, за визначенням засновника
теорії маркетингу ФіліппаКотлера, – це мистецтво і наука правильно вибирати цільовий
ринок, залучати, зберігати і нарощувати кількість споживачів за допомогою створення
у покупця впевненості, що він являє собою
найвищу цінність для компанії, а також упо-

МАРКЕТИНГ в Україні

Економіка знань

До речі, нагадуємо, що День маркетолога
відзначається 25 жовтня.
Ірина Лилик, генеральний директор Української асоціації маркетингу, головний редактор журналу «Маркетинг в Україні», зазначає,
що «професія маркетолога містить досить багато різних функцій. Наприклад, це маркетолог-менеджер на підприємстві, рекламіст, дослідник і зовсім нове – діджитал маркетолог».
«На сьогодні Європейська маркетингова
конфедерація затвердила 30 функцій (спеціалізацій) у сфері маркетингу», – розповіла
Ірина Лилик.Професія – маркетолог
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рядкований і цілеспрямований процес усвідомлення проблем споживачів і регулювання
ринкової діяльності.
А ось про те, хто ці фахівці, які безпосередньо причетні до організації бізнес-процесів
щодо спрямування потоку товарів і послуг від
виробника до споживача, й якими навичками
і знаннями вони володіють, пересічний покупець замислюється, швидше за все, не часто.
HeadHunter Україна проаналізував базу резюме і подає узагальнений портрет українського
маркетолога.
59% розміщених на сайті резюме належить
представницям жіночої статі. 41% пошукачів,
які розмістили свої резюме, – чоловіки. Як
бачимо, ця сфера близька до гендерного балансу.
Якщо говорити про вік маркетологів, які
сьогодні шукають роботу на hh.ua, то половина з них належить до вікової категорії 2635 років. Інші вікові категорії представлені в
меншому процентному співвідношенні.
При цьому, з огляду на те, що дана професія вимагає великих і глибоких знань для

того, щоб вирішувати виробничі завдання,
основна частина пошукачів-маркетологів –
кваліфіковані фахівці. Так, 90% маркетологів,
які розмістили свої резюме, мають вищу освіту. Щодо досвіду, то 53% претендентів становлять фахівці з досвідом роботи понад 6 років.
25% пошукачів мають досвід роботи від 3 до 6
років. І 22% – це маркетологи-початківці без
досвіду роботи або з невеликим досвідом роботи (до 3%).
У своїх резюме маркетологи вказують досить великий і різноманітний перелік знань і
навичок, якими володіють. Умовно їх можна
розподілити на дві категорії: загальні та профільні. Серед популярних загальних навичок
– управління проектами, ведення ділової комунікації, переговорів, організаторські навички. Профільні навички включають як цілі
напрямки діяльності (наприклад, просування бренду, маркетингове планування), так і
більш вузькі (наприклад, володіння функціоналом GoogleAdwords або знання SEO).
Таким чином, як показав аналіз бази вакансій hh.ua, сьогоднішні маркетологи в
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створюєш новий продукт, просуваєш компанію, врешті-решт, вивчаючи потреби клієнтів, вирішуєш їхні проблеми і підвищуєш
якість життя людей. Я сподіваюся, що все
більше і більше молодих людей будуть вибирати цю професію, приносити в неї свою
творчість, ідеї і робити наше життя кращим!»
– сказала Ірина Лилик, генеральний директор Української асоціації маркетингу.
Дані були отримані в результаті аналізу
бази резюме юристів на Міжнародному кадровому порталі hh.ua за період січень-вересень 2017 року.
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більшості випадків – кваліфіковані фахівці.
Це досвідчені люди, обізнані в своїй сфері.
Професія маркетолога вимагає різнобічних
знань. Фахівцям у сфері маркетингу необхідно розбиратися як у гуманітарних науках,
так і в точних. І хоч вимоги високі – результат того вартий. Практично кожній компанії
потрібен маркетолог, та й спеціалізацій у цій
сфері багато, коли є бажання, кожен зможе
знайти свою нішу.
«Професія маркетолога вимагає різноманітних знань і умінь, але саме вона може
принести задоволення від розуміння того, що
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HeadHunter Україна входить до складу найбільшого об’єднання рекрутингових проектів із
восьми країн Європи та Азії з найширшою базою резюме — більше 25 млн.
З допомогою hh.ua більше 59 000 компаній шукають спеціалістів по 28 напрямках. До їхніх
послуг пропонується понад 1 000 000 професійно складених резюме, які пройшли ручну модерацію HR-спеціалістів HeadHunter.
Основу пошукацької аудиторії сайту складають висококваліфіковані спеціалісти різного
профілю. На сьогодні hh.ua володіє найчисленнішою аудиторією кандидатів ТОП-рівня та
спеціалістів «західного взірця».
Усі проекти HeadHunter розміщені на єдиній онлайн-платформі. Робота з нами — це можливість публікувати вакансій та переглядати резюме у всіх країнах присутності HeadHunter
з одного вікна.
На ринку міжнародного інтернет-рекрутменту HeadHunter Україна відомий не тільки
роботою кадрового порталу, але й реалізацією багатьох успішних проектів. З 2006 року розгорнулась дослідницька діяльність компанії, спрямована на глибинний аналіз поточних тенденцій ринку праці й прогнозування його розвитку. У той же час була заснована міжнародна
«Премія HR-бренд» — єдиний професійний конкурс в області побудови репутації роботодавця.
У кожній кар’єрі є hh.ua!
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Маркетинговые исследования
увеличивают доходы компаний
тремя путями
Викас Миттал,
доктор Темпльского университета
(англ. Temple University) — государственного исследовательского
университета в г. Филадельфия, США
Новости маркетинга, Американской ассоциации маркетинга, публикация 1 октября 2017 года
Источник: https://www.ama.org/publications/MarketingNews/Pages/3-ways-market-researchdrives-revenue.aspx#LargeText

Маркетинговые исследования и аналитика должны использоваться не для того, чтобы
бесконечно раздражать клиентов, а для того,
чтобы стимулировать продажи, рентабельность
и повышать EBITDA.
Согласно отчету Gold Top 50 от 2017 года
Aмериканской Mаркетинговой Aссоциации,
50 крупнейших американских исследовательских фирм превысили доходы 11,5 млрд
долларов в 2016 году. Маркетинговые исследования включают: опросы клиентов, мониторинг социальных сетей, CRM, мониторинг транзакций, аналитику и визуализацию
данных через информационные панели. Руководители задаются вопросом: действительно ли маркетинговые исследования и аналитика улучшают продажи, рентабельность и
повышают EBITDA?

Ответ «да», и для этого есть три разных
способа.

1. Исследования рынка
непосредственно
увеличивают продажи

Исследование рынка часто принимает форму опросов об удовлетворенности
клиентов, которые показывают, насколько
удовлетворены покупатели ценным предложением бренда. Но увеличивают ли они продажи? Или они просто раздражают клиентов?
И то, и другое. Клиентам нравятся опросы
удовлетворенности, но только если они проводятся нечасто.
Исследование 7513 клиентов крупного североамериканского автомобильного предста-

Маркетинг у світі

Главное: О чем? Маркетинговые исследования стали стратегическим вариантом для стимулирования продаж, рентабельности и EBITDA1. Что это значит? Маркетинговые исследования и аналитика должны связывать информацию о клиентах, рынке и продуктах с продажами,
рентабельностью и EBITDA. Что делать? Руководители должны внести интеллектуальные,
структурные и культурные изменения, которые помогут их организации реализовать потенциал
маркетинговых исследований и аналитики.

Сокращение EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation and amortization) на русский язык переводится как
"прибыль до процентов, налогов и амортизации".

1
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одного клиента это составляет примерно 85
долларов США на каждого клиента. Даже если
для проведения исследования предполагается относительно высокая средняя стоимость
опроса на одного клиента -10 долл. США, доходность от исследований составляет 750%.
Для компаний сегмента B-to-B доход должен
быть даже выше, учитывая долларовый объем
продаж на одного клиента.
Во-вторых, сумма покупки уменьшалась

Маркетинг у світі

вительства, проведенное в 2017 году, рассмотрело финансовые результаты опросов, касающихся удовлетворенности клиентов. Было
сделано два вывода: во-первых, клиенты,
которые провели опрос удовлетворенности,
получили больше дохода, чем те, кто этого не
сделал, даже после учета рейтинга удовлетворенности. В среднем, продажи были на 12,18
долл. выше среди тех, кто провел опрос удовлетворенности. При среднем посещении на
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2. Инвестиции в аналитику
увеличивают ROI, продажи и
рентабельность

Маркетинговая аналитика использует
данные о клиенте и рынке наряду со статистическими моделями для содействия принятию решений. Некоторые утверждают, что
аналитика замедляет процесс принятия решений посредством паралича анализа. Другие ссылаются на опыт таких компаний, как
Rhenania, компания почтовых услуг среднего
размера, которая расширила свою клиентскую
базу на 55% и увеличила объем продаж с помощью маркетинговой аналитики.
Исследование 2013 года, состоящее из
опроса 212 руководителей из фирм списка
Fortune, решает эту проблему. Руководители
оценивали развертывание аналитики в своей компании по шкале от одного до семи, и
связали свои рейтинги с возвратом активов,
используя данные фондового рынка. Одношаговое улучшение в развертывании аналитики было связано с увеличением рентабельности активов на 8% или увеличением чистой
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прибыли на 70 млн долл США для средней
фирмы из списка «Fortune 1000». Это преимущество расширения аналитики было сильнее
в компаниях, где высшее руководство поддерживало развертывание аналитики путем
найма аналитически квалифицированных сотрудников, инвестирования в ИТ и создания
культуры, поддерживающей аналитику.
Маркетинговая
аналитика
повышает
рентабельность активов, чистую прибыль и
прибыльность. Руководители должны преобразовать свои традиционные процессы стратегического планирования, чтобы включить
аналитику через кадровые и культурные изменения в функцию стратегического планирования, что может обеспечить необходимый
импульс для ее развертывания.

3. Исследования рынка
увеличивают стоимость фирмы

Исследование 2013 года, состоящее из
опроса 212 руководителей из фирм списка
Fortune, решает эту проблему. Руководители
оценивали развертывание аналитики в своей компании по шкале от одного до семи, и
связали свои рейтинги с возвратом активов,
используя данные фондового рынка. Одношаговое улучшение в развертывании аналитики было связано с увеличением рентабельности активов на 8% или увеличением чистой
прибыли на 70 млн долл США для средней
фирмы из списка «Fortune 1000». Это преимущество расширения аналитики было сильнее
в компаниях, где высшее руководство поддерживало развертывание аналитики путем
найма аналитически квалифицированных сотрудников, инвестирования в ИТ и создания
культуры, поддерживающей аналитику.
Возьмите опыт большого банка (500 филиалов), который начал инициативу обслуживания клиентов, предназначенную для сокращения времени ожидания обслуживания. Была
ли инициатива успешной? Способствовало ли
она повышению рентабельности? Если да, то
насколько? Насколько эта инициатива добавила к оценке банка?
Чтобы ответить на эти вопросы, группа
маркетинговых аналитиков создала рандоми-
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по мере увеличения частоты опросов. Слишком много исследований вызывают усталость
и раздражают клиентов. Транзакционные
опросы, которые пытаются измерить показатель Net Promoter (NPS) после каждой транзакции, оказывают обратный эффект. Следует
измерять удовлетворенность как часть более
крупного трекингового исследования, которое проводится не более двух раз в год. Исследование удовлетворенности клиентов сигнализирует и напоминает клиентам, что вы заботитесь о них, мотивируя клиентов, которые завершают опрос, чтобы купить больше. Подобное исследование, проведенное один или два
раза в год в рамках систематического трекингового исследования, должно быть золотым
стандартом компании. В частности, B-to-B
компании должны сократить использование транзакционных и специальных опросов
клиентов, вместо этого сосредоточившись на
сравнительных оценках удовлетворенности
(benchmarking). Последнее может увеличить
продажи прямо и косвенно
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зированное полевое исследование с 200-ми
филиалами, реализующими эту инициативу, а
остальные 300 выступили контрольной группой. Идея заключалась в том, что сокращение
времени ожидания должно проявляться в увеличении общей удовлетворенности клиентов.
Была разработана статистическая модель, которая увязывала удовлетворенность клиентов
с отраслевой доходностью продуктов банка
(депозиты, объем кредита) и прибылью. Модель показала, что улучшение удовлетворенности клиентов на одну позицию вызвало улучшение EBITDA на 1,2% и увеличение чистой
прибыли на 83 млн. долл. США после учета
стоимости инициативы. Со временем исследовательская модель стала информационным
активом для банка. Менеджеры филиалов
использовали модель для прогнозирования
объема кредитов и депозитов. Руководители
использовали модель для прогнозирования
EBITDA и рентабельности на основе оценок
удовлетворенности клиентов. Был разработан
финансовый симулятор, чтобы помочь в составлении бюджета.
Исследовательская модель стала ключевым
информационным активом, встроенным в
процесс стратегического планирования. Со
временем банк вырос на 30% быстрее, чем его
конкуренты. Руководители объясняли рост
своей способностью стратегически использовать модель, основанную на исследованиях,
для того, чтобы сосредоточиться на успешных
инициативах,
останавливая
невыгодные
инициативы. Это одновременно увеличивало доходы и уменьшало расходы. Результат:
улучшенная оценка акций банка.
Используя исследовательские модели, компании могут создать строгую и объективную
основу для выявления успешных инициатив.
Исследовательская модель требует
связывания информации обследований клиентов с финансовыми данными статистически
достоверным и строгим образом для оценки
отдачи от конкретной инициативы. Со временем это может увеличить оценку фирмы как
прямой результат проведения исследований
рынка.

Исследования рынка: интеллектуальные, структурные и
культурные изменения
Исследования рынка и аналитика не
должны рассматриваться в качестве функций по предоставлению информации. Скорее, они являются активами стратегического
планирования. Смарт-компании используют
маркетинговые исследования и аналитику в
качестве эскиза, связывающего информацию о
продуктах, клиентах и рынках с финансовыми
показателями, такими как продажи, маржа и
EBITDA. Исследование рынка должно быть
реконструировано - интеллектуально, структурно и культурно. Интеллектуально, высшее
руководство должно требовать, чтобы исследования рынка стали научно-обоснованным
подходом для связывания информации о клиентах и рынках с финансовыми показателями,
которые СЕО и Наблюдательные Советы интересуют больше всего - продажи, рентабельность и EBITDA.
Структурно организации должны поднять
и интегрировать исследовательскую группу
рынка в функцию стратегического планирования. В одной организации маркетинговые
исследования и аналитика подотчетны
маркетинговым коммуникациям. В другой –
подчиняются СЕО, как составляющая функции стратегии и планирования, поручив им
создать финансовую систему отслеживания
для различных инициатив.
В культурном плане руководители должны
прекратить заниматься умозрительным и
желаемым замыслом. (Я «чувствую», что
брендинг добавляет ценность, мы «верим»,
что показатель «Net Promoter Score» увеличивает продажи.) Им нужно делать и требовать
исследования, основанные на исследованиях,
такие как «наша исследовательская модель
демонстрирует растущую удовлетворенность,
одновременно увеличивая продажи на 20
млн. долл. США и EBITDA на 1,8 млн. долл.
США». Подобные изменения могут предоставить исследованиям рынка и аналитике их законное место в организациях.
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Революционное мышление о
лояльности клиентов

Опубликовано 13 октября 2016 г.
Источник: Customer Experience (https://www.linkedin.com/pulse/feed/channel/customer_
experience)

Beyond Philosophy - ведущее мировое консалтинговое агентство предоставляющее консалтинговые, обучающие и специализированные исследовательские услуги, ориентированные на совершенствование и использование опыта работы с клиентами, сохранение клиентов и лояльность клиентов
Флорида, США.
Колин Шоу был признан LinkedIn одним из 150 крупнейших мировых бизнесменов и Brand Quarterly как
один из 50 лучших лидеров в области маркетинга. У него 235 000 подписчиков на LinkedIn. Колин - основатель и главный исполнительный директор (СЕО) компании Beyond Philosophy.
Без сомнения, Колин помог сформировать всю отрасль клиентского опыта.
Для деталей см. www.beyondphilosophy.com
Колин Шоу известен как наиболее продаваемый автор и прекрасный докладчик. Его книги и публикации
включают:
1. Building Great Customer Experiences – Palgrave MacMillan, 2002
2. Revolutionize your Customer Experience – Palgrave MacMillan, 2004
3. The DNA of Customer Experience: How emotions drive value – Palgrave MacMillan, 2007
4. Customer Experience: Future trends & insights – Palgrave MacMillan, 2010
5. Unlocking the Hidden Customer Experience: Short stories of remarkable practices to ensure success
6: The Intuitive Customer: Seven imperatives for moving your Customer experience to the next level Palgrave
MacMillian October 2016.
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Колин Шоу (Colin Shaw)
основатель и главный исполнительный
директор Beyond Philosophy
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Клиенты лояльны не из-за предоставленного вами клиентского опыта. Они лояльны
благодаря своему опыту клиента, который
они запомнили. Кроме того, клиенты не
помнят весь опыт, а только кусочки. Важно, чтобы эти незабываемые биты были
правильными, или ваша лояльность клиентов, безусловно, развалится. Человеческая
память не так надежна, как хотелось бы. Не
верите мне? Попробуйте это: объясните теорему Пифагора прямо сейчас, не используя
Google. Для всех, кроме небольшого количества людей, включающего учителей математики средней школы и самих «математиков»,
это непросто, не так ли?
Хорошо ... это был немного некорректный
вопрос, потому что вы не каждый день используете геометрию Евклида. Давайте попробуем что-нибудь более бытовое: какие
продукты вы покупали на рынке в прошлый
вторник и сколько они стоили? Сложно?
Шансы высоки, что вы не помните всех деталей, особенно если это было обыденно.
Концепция памяти является одним из
императивов, которые я объясняю в своей
новой книге с профессором Райаном Гамильтоном из Университета Эмори1. Наша книга «Интуитивный клиент: 7 императивов для
продвижения вашего опыта работы с клиентами на новый уровень», рассматривает, как
воспоминания являются ключевыми для лояльности клиентов, и включает в себя следующий императив:
Императив 7: Поймите, что единственный
способ повысить лояльность клиентов - через
воспоминания клиентов.
Как понять, насколько важна форма воспоминаний для поощрения лояльности и
удержания клиентов? Согласно новым исследованиям Техасского университета A &
M2, ваш мозг помнит вещи, основанные на

силе стимуляции. Стимуляция в этом случае
представляет собой нейротрансмиттеры или
химические вещества, которые позволяют
передавать сигналы между синапсами. Чем
сильнее стимуляция, тем сильнее память.
Угадайте, что вызывает самые сильные
стимуляции? Сильные эмоции. Рассмотрим
счастливый момент в вашей жизни. Вы чувствовали сильную положительную эмоцию в
то время? Теперь рассмотрим печальный момент. Это был результат сильной отрицательной эмоции? Эти эмоции приносили много
стимулов к нашим синапсам, следовательно,
к положительной или отрицательной памяти,
о которой вы говорите сейчас.
Помните мой вопрос о ваших покупках в прошлый вторник? Вы не помните все
продукты, которые вы купили в прошлый
вторник, потому что не было сильных эмоций,
связанных с ними. Если вы купили что-то, от
чего вы были в восторге, вы можете вспомнить
этот предмет и забыть все остальное.
Вы также можете вспомнить момент,
связанный с сильной эмоцией. Может быть,
вы ждали дольше, чем обычно, чтобы рассчитаться, или, может быть, вы помните,
когда вы уронили свою коробку с черникой,
один из сотрудников побежал за вами, чтобы
вручить другую. Эти моменты, вероятно,
вызвали сильные эмоции, например. разочарование или благодарность, соответственно, и поэтому вы помните опыт в отношении
этой эмоции.
Обеспечение отличного опыта с помощью эмпатии и расширения возможностей.
Обеспечение хорошей памяти клиента - это
необходимый навык для ваших сотрудников,
ориентированных на клиента, который также
перемещает ваш опыт работы с клиентами на
следующий уровень. Однако мы обнаруживаем две общие проблемы:

2
Университет Эмори (англ. Emory University) — частный исследовательский университет США, расположенный в
Атланте, штат Джорджия
3
Техасский университет A&M (A&M или TAMU) — высшее образовательное учреждение, находящееся в городе
Колледж-Стейшен в Техасе, США.
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лагаем сотруднику, обратившемуся к клиенту, признать, что он может понять разочарование клиента (проявить эмпатию), а затем
оформить замену или возмещение для решения проблемы (расширение прав и возможностей).
Память, которую создает ваш опыт, вдохновляет лояльность клиентов. Сильные
эмоции создают прочные воспоминания.
Позитивные чувства создают прочную положительную память о вашем опыте. Если
лицо, обращенное к клиенту, осознает, каково эмоциональное состояние опыта в настоящее время, оно может отнести его к положительной зоне, навык которому обучается
слишком мало сотрудников. Тем не менее,
с обучением эмпатии и небольшим расширением прав и возможностей, ваша команда
может создать воспоминания о том, какова
лояльность для ваших клиентов.
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1.
Лишь немногие организации обучают сотрудников управлять эмоциональными
аспектами взаимодействия с клиентами.
2.
Сотрудники не знают, как ориентироваться на определенный эмоциональный
исход, который создает положительную память об опыте, и который повышает ценность
для организации.
В нашей Компании, Beyond Philosophy, мы
подчеркиваем, что первостольники, которые
ориентированные на клиента и осознают
эмоции людей, улучшают их эмоциональный
опыт. Эти умения требуют обучения навыкам
сочувствия и разработки политики, благоприятствующей расширению возможностей сотрудников. Тренинги по применению
эмпатии обучают сотрудников использовать
вербальное и невербальное общение с клиентами.
Например, если клиент расстроен из-за
того, что его продукт не работает, мы пред-
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Три типові помилки
міжнародних досліджень ринку
(і як їх уникнути)
Зач Бруке (Zach Brooke)
Джерело: Marketing News (https://www.ama.org/publications/MarketingNews/
Pages/3-common-pitfalls-of-international-market-research-and-how-to-avoid-them.
aspx)
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Про що? Якісні міжнародні дослідження є
критичними для проведення на закордонних
ринках.
Що це означає? Значна частина міжнародних досліджень загрожує потенційною
помилковою інтерпретацією, якщо неправильно перекладається і вживається.
Що робити? Використовуйте локальних
дослідників та перекладачів, як тільки це
можливо, переконайтеся, що дослідження
може буде проведеним на найпоширенішій
платформі для цільового ринку, що досліджується та пристосовуйтесь до стилю респондентів місцевої культури в дослідженні
Між соціальними групами людства залишаються різкі відмінності, багато з яких
може створити проблему для дослідників,
які прагнуть зібрати дані одного дослідження
з декількох різних культур
Ніхто не хоче створювати стереотипи певної культури, але напевно існують суттєві
відмінності між суспільствами, нехтування
якими призведе до неточного і, зрештою,
марного аналізу ринку. Щоб точно порівняти
ефективність брендів у різних країнах, необ-

хідно зрозуміти та включити культурні нюанси в методологію дослідження. Або, як пише
Майкл Цінкота, професор маркетингової та
міжнародної бізнес-стратегії в Джорджтауні,
на його особистому веб-сайті:
"Культура досліджуваного регіону матиме
вплив на те, як маркетологи проводять дослідження, про що запитують, які є прийнятні
обсяги та форми отриманої інформації. На
готовність та здатність респондентів витрачати час на процес та надавати відповіді у вільній формі впливають такі чинники, як культура та освіта, ринкові умови та досліджувані
сегменти. Культурні та індивідуальні переваги, які різні в різних країнах, також впливають на методи дослідження".
Будь-які дослідники, що хочуть проводити дослідження міжнародних ринків, перш
ніж створити опитувальний лист, мають упевнитись, що відповіді респондентів відображатимуть реальні споживчі настрої та дадуть
можливість прогнозувати майбутню продуктивність бренда. Для цього Маартен Лаге,
старший менеджер аналізу та аналітики компанії Landor, допомагає виявити найбільш
поширені проблеми, що виникають у міжнародних дослідженнях, і пропонує загальні
підходи з вирішення таких проблем
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2. Збір даних

Найбільшим каменем спотикання у міжнародних дослідженнях є переклад дослідницьких питань.
"Деякі слова не існують в інших мовах", каже Лаге, та наводить приклад про той час,
коли він робив дослідження для тютюнової
компанії, яка виводила нові типи упаковки,
призначені для тривалішого збереження свіжості. Його роботодавці хотіли дізнатися, чи
ці зміни в упаковці будуть добре сприйняті в
Росії. Його команда наполегливо працювала, з терміном «свіжість» щодо упаковки, але
з’ясувалося, що існує багато варіантів слова
«свіжий», кожен з яких має тонкі відмінності,
які були втрачені в дослівному перекладі.
"Ми витратили певний час, перш ніж ми
виявили, що вживаючи термін «свіжість» ми
запитуємо споживачів про смак, наприклад,
як в ментолових сигаретах ", - говорить він.
Правила поведінки та норми спілкування
також можуть стати промахами в різних культурах. Наприклад, у США словосполучення
"дякую" вживається як рутинний, ввічливий
спосіб повної особистої взаємодії. Не так у
решти світу. "В Індії, наприклад, немає такої
фрази, як "дякую". Якщо ви використовуєте
ці слова, це найчастіше виглядає іронічно або
навіть саркастично", говорить Лаге. "Якщо ви
хочете висловити свою вдячність в індійській
культурі, ви не просто визнаєте той факт, що
ви вдячні. Замість цього ви дуже ввічливо
маєте просити можливості бути корисним у
майбутньому".
Найкращим рішенням для подолання
перешкод, пов'язаних зі складнощами перекладу, є наймання місцевих фахівців з досліджень для коректної конвертації запитань та
відповідей.

Існував момент, коли всі дослідження
проводилися особисто, на папері або олівцем
або, пізніше, по телефону. Тепер цифрові дослідження зазвичай означають проведення
саме міжнародних досліджень ринку. У світі існують великі відмінності у преференціях щодо цифрових технологій. Відмінність
платформ розповсюджених серед респондентів різних країн чинить тиск на дослідників
для розробки універсальних питань та візуальних матеріалів.
"Мобільні телефони на багатьох ринках
стають більш поширеними для виконання
досліджень. Країни що розвиваються, якщо
ви думаєте про Африку та Індію, взагалі пропустили етап, де настільні комп'ютери та ноутбуки є основними пристроями для підключення до Інтернету ", - говорить Лаге. «Тож,
використовуйте менше тексту на цих ринках», - радить він.
Також виникають певні проблеми, як тільки дослідники рухаються на північ до Європи, де більшість питань неминуче будуть перекладені на німецьку мову, мову найбільшої
економіки континенту. "Цікаво, що якщо ви
перекладаєте питання на німецьку мову, то
німецька мова має тенденцію використовувати дуже довгі слова, і вона може легко додати кілька сторінок до вашої анкети, а також
збільшити зусилля, які учасники дослідження повинні пройти щоб прочитати всі ваші
питання та варіанти відповіді ".
Зважаючи на ці особливості, опитування
не є універсально доступним для перекладу,
та для окремих регіонів повинні бути розроблені різні версії цифрових опитувань.
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Навіть якщо мова й платформа враховуються, культурне виховання може впливати
на те, як люди реагують на те, про що їх запитують. Респонденти більш схильні до "маргінальної відповіді", тобто вони, як правило,
використовують крайні показники схвалення
або заперечення
"Це пов'язано з дуже специфічними культурами", - говорить Маартен. "Коли ви проводите дослідження в колективістських культурах, таких, наприклад, як Китай і Індія, набагато більший акцент робиться на підтримці
міжособистісної гармонії. Для індивіда важливіше, щоб у групі була гармонія, ніж можливість висловити власну особисту думку. Це
змушує людей в цих культурах погодитися з
тим, про що ви їх запитуєте ".
Але, коли настає час випробувати інновації доводиться визначати, чому всупереч
даним дослідження певний продукт не працює на ринку. Коли споживачі в цих країнах

запитують про новий продукт, вони, як правило, говорять дослідникам, що це звучить
як чудова ідея, лише щоб негайно його проігнорувати, як тільки такий продукт буде їм
реально запропоновано.
На щастя, ця проблема відома дослідникам ринку протягом десятиліть, і багато методологічних досягнень було розроблено, щоб
протидіяти ефекту «так-відповідей». Один
простий спосіб полягає в тому, що має проводитись бенчмаркінг дослідження нового
продукту з дослідженнями минулих періодів.
"Якщо я перевірив 1000 продуктів у Китаї,
я зможу порівняти будь-який новий продукт
із тим, як ці продукти досліджувалися в минулому. Якщо у мене є дані з опитувань 1000
продуктів, перш ніж вони були запущені, і я
можу перевірити дані збуту після їх запуску,
я також можу побачити розбіжності між тим,
що люди скажуть, що вони будуть робити і що
вони насправді роблять, - каже Лаге.

МАРКЕТИНГ в Україні

№4 F 2017

5
грудня

www.hrbrand.com.ua
info_ukraine@hh.ua
+38 044 230 87 39

ІННОВАЦІЇ, ТРЕНДИ ТА КРАЩІ ПРАКТИКИ РОБОТОДАВЦІВ

Реклама hh

42 успішних HR-кейси 2017
Digital в HR: кращі інноваційні проекти року
результати дослідження «Рейтинг роботодавців України 2017»

ВАС НАДИХНУТЬ
майстер-класи про технології майбутнього та як це змінить HR
дискусії перших осіб бізнесу про відповідальне лідерство
три секції: трансформація бізнесу, корпоративна культура
та залученість, управління талантами
діалог експертів та лідерів думок про нові тренди
урочиста церемонія нагородження переможців
«Премії HR-бренд Україна 2017»

ПОДІЯ РОКУ, ЯКУ НЕ МОЖНА ПРОПУСТИТИ!

Генеральний телевізійний партнер
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Юридичний партнер

Генеральний діловий медіа-партнер

Стратегічний партнер
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Індустріальний Ґендерний Комітет з Реклами
70

Діяльність Індустріального Ґендерного
Комітету з Реклами
20 жовтня 2017 року в м. Дніпро відбувся семінар «Попередження проявів сексистської реклами: інструменти місцевих органів влади та взаємодія із громадянським суспільством». Організатори семінару: Міністерство соціальної політики Україні, Індустріальний Ґендерний Комітет з Реклами, Українська Асоціація Маркетингу та Представництво Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні. До дискусії були запрошені представники державних органів влади, громадських організацій, рекламісти та маркетологи.
Обговорювали ситуацію у м. Дніпро та Дніпропетровській області, шляхи співпраці та
взаємодії.
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