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новини українського маркетингу

ЗАСІДАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО КЛУБУ
ДОСЛІДНИКІВ РИНКУ І СПОЖИВАЧІВ MRP CLUB
ПРИ УКРАЇНСЬКІЙ АСОЦІАЦІЇ МАРКЕТИНГУ
Перша зустріч професійного клубу дослідників ринку і споживачів MRP Club при Українській Асоціації Маркетингу
відбулася 14 квітня 2011 р. і проходила у конференцзалі компанії Крафт Фудз Україна.
Модератори: Ірина Лилик (Генеральний директор Української Асоціації Маркетингу) і Антоніна Журавльова (керівник
відділу стратегічних досліджень ринку і смаків споживачів, України і Нові ринки Східної Європи і Центральної Азії,
Крафт Фудз Україна).
Головними темами дискусії стали внесок дослідникапрофесіонала в результати діяльності компанії, роль менеджера
з досліджень у корпорації і можливості підвищення ефективності використання досліджень в Україні.
У першому зібранні брали участь представники компаній Крафт Фудз Україна, Miller Brands Ukraine, Danone, Imperial Tobacco Ukraine, SUN InBev Ukraine, Nestle, Samsung, Tetra Pak, СуматраЛТД, Укргазбанк, Київстар, Київський
національний економічний університет ім. В. Гетьмана.
Головою клубу обрано Антоніну Журавльову, керівника відділу стратегічних досліджень ринку і смаків споживачів,
України і Нові ринки Східної Європи і Центральної Азії, Крафт Фудз Україна.

Антоніна Журавльова, голова MRP Club, компанія
Крафт Фудз Україна:
Професія дослідника на ринку Україні з'явилася
нещодавно, а саме, 10 15 років назад, і навіть до
сьогодні для людей, що безпосередньо не мають справу
з дослідженнями, роль і обов'язки менеджера з
досліджень у компанії не до кінця зрозумілі. Можна
сказати: у професії ще не сформована репутація, що в
свою чергу ускладнює оцінку значимості таких фахівців
для організації, їхього внеску в результати діяльності
компанії.
У цьому залі зібралися фахівці, які закохані у свою
професію і заінтересовані в її розвитку. І я пропоную
всім взяти ініціативу до своїх рук і активно створювати
репутацію "менеджера з досліджень" на українському
ринку. Першим кроком у цьому напрямі стало
заснування такого майданчика для відкритого
спілкування на цікаві професійні теми, як цей клуб. Ми
б хотіли, щоб наше спілкування сприяло змінам на
ринку досліджень, наприклад, вироблення і
використання об'єктивних критеріїв оцінки роботи
менеджера з досліджень і власне досліджень; появи на
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дослідному ринку України передових підходів і методик;
стимулювання як нас, так і наших партнерів у дослідних
агентствах до постійного професійного зростання,
покращення якості і розширення спектра послуг,
розвитку персоналу.
До кризи 2008 р. ринок досліджень України зростав
швидкими темпами, як і більшість ринків товарів і
послуг. На моє переконання, це підвищення було
головно кількісним: впроваджували більшу кількість
проектів, але нового з точки зору підходів і ідей
з'явилося вкрай мало.
Коли вибухнула криза, з одного боку, кожна компанія
стикнулась з питанням ефективності використання
обмежених фінансових ресурсів, бюджети досліджень
стали скромнішими. А з іншого
багато керівників
звернулися до дослідників з питаннями: Який прогноз
на майбутнє? Як будуть діяти ринки / споживачі через
рік два три? Чи зможемо ми більш точно прогнозувати
наш бізнес у складних економічних умовах?
Унікальність ситуації сьогодні полягає в тому, що
криза підвищила попит на послуги високопрофесійних
дослідників консультантів і аналітиків. До нас виник
певний кредит довіри
і як ми їм розпорядимося,
повністю залежить від нашого бажання. Чи хочемо ми
взяти на себе роль рівноправного партнера або
консультанта в прийнятті безнес рішень і розділити
відповідальність і радість від досягнення з нашими
колегами з інших функцій? Або ми віддамо перевагу
відійти у тінь, фактично уникнути тягаря
відповідальності і стати тими, хто надає дані і не
цікавиться, що з ними сталося далі?
Вікторія Данилова, Business Intelligence Manager
компанії Tetra Pak:
У нашій компанії в Україні я єдина людина, що
займається дослідженнями, а також інформаційною
підтримкою команди відділу продажів і маркетингу. У
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вдаються до розмитих формулювань на кшталт
"дослідник повинен принести не менше трьох цінних
інсайтів за звітний період" або "дослідник має зробити
активний внесок у розвиток бізнесу". Природно, ці
критерії вимагають подальшої формалізації: як в
компанії визначається інсайт і яка його цінність, який
внесок є активним, а який ні і т.п. Крім того, незмірні
критерії заплутують систему бонусування співробітників: чи повинен дослідник "за активний внесок"
одержати ту саму премію, що і торговельний
представник за 5% зростання продажів? Або сума має
бути іншою? Як бачимо, якісний (не кількісний) підхід
до оцінки викликає більше запитань, ніж дає відповідей.

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

Ольга Різницька, начальник відділу маркетингового
аналізу та планування компанії Imperial Tobacco Ukraine:
Для оцінки роботи дослідників ринку важко
підібрати SMART критерії, тому компанії часто
№2 s 2011

Андрій Сєров, Insights Manager, Miller Brands Ukraine:
Хоча в більшості міжнародних компаній вже давно
визначилися чи потрібен окремий відділ (спеціаліст) з
дослідження споживачів, у той же час у більшості
випадків дослідження споживачів все ще сприймаються
як витрати, а не як інвестиції в розвиток. Звідси
частково і сприйняття дослідника як підрядника даних,
а не як бізнес партнера.
Низка факторів справляє вплив на сприйняття
інвестицій у дослідження і ролі дослідника, а саме:
Складність і часто суб'єктивність оцінки ефективності досліджень. Хоча в академічній літературі тема RORI
(Return on research investments) достатньо опрацьована,
однак на практиці наявні підходи не завжди застосовні в
умовах української реальності, беручи до уваги характер
вхідних, необхідних для прорахунку.
Ефективність управлінського рішення, прийнятого
на основі дослідження, не завжди застосовна як
критерій оцінки дослідження. Так як одне і те саме
дослідження може привести до:
u прийняття низки управлінських рішень;
u прийняття
різних
рішень
(залежно
від
інтерпретації);
u може бути багато хороших досліджень, але жодне з
них не прийнято (так званий політичний фактор).
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Не всі типи активностей дослідника можуть бути
оцінені кількісно. Загалом підходи до математичного
визначення RORI концентруються на прямій оцінці:
u мінімізації ризику прийняття неправильного
рішення / можливості неприйняття правильного
рішення;
u можливості оптимізації вартості (Cost Reduction);
u можливості збільшення прибутку (Revenue Generation, ie Price Elasticity study).
Більша частина активностей in house дослідника не
піддається прямій кількісній оцінці, це:
u пошукові дослідження;
u проекти,
спрямовані
на
довгострокову
перспективу;
u проекти, спрямовані на побудову розуміння
категорії і поведінки споживачів;
u Day to day support внутрішнього клієнта.
Роль дослідника в організації часто розмита. Поблизу
внутрішнього клієнта і в дослідника не до кінця
сформовані розуміння зони відповідальності, функції та
очікування від неї.
За результатами дискусії учасники дійшли висновку
стосовно необхідності зміщення фокусу з:
"Як виміряти внесок дослідникапрофесіонала в бізнес
компанії?"
на
Як ефективно комунікувати внесок дослідникапрофесіонала в бізнес компанії?"
Потрібними кроками у подальшій самоідентифікації
функції є:
1) визначення ролі дослідника всередині організації;
2) проведення Business alignment / Gap analysis у
встановленні поточного статусу і зон розвитку
функції;
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3) активніша комунікативність KPIs всередині
організації.
Функція є такою, що динамічно розвивається.
Небагато представників вже сьогодні формує
сприйняття всієї функції та її перспектив на майбутнє.
Наступні теми були запропоновані учасниками
дискусії для подальших обговорень на засіданнях клубу:
u Само PR: як ефективно комунікувати свою роль і
переконувати інших у своїй важливості.
u Тренди: як їх шукати і чи існують способи оцінки
потенціалу того чи іншого тренду.
u "Освіта потенційних респондентів": чи потрібно це
і як донести до широких мас споживачів ідею і сенс
існування такого явища, як маркетингові
дослідження. Яка реальна шкода репутації та
якості справжніх досліджень від псевдодосліджень, що часто використовуються в Україні з
метою залучення споживачів до сумнівних
лотерей, розіграшів призів і та ін.
u Способи впливу на думку інших людей /
прийняття рішень: прийоми, які працюють.
u Ефективна комунікація результатів досліджень: як
це робити правильно, щоб результат виявився
максимально корисним.
u Новації і тенденції індустрії досліджень у світі.
u "Ярмарок агентств": надати представникам кількох
дослідних агентств можливість продемонструвати
свої переваги або новітні розробки в режимі
експрес презентацій
(до
15
хв
кожен)
безпосередньо цільовій аудиторії.
u Професійні респонденти: наскільки актуальна
дана проблема в Україні і можливі шляхи її
розв'язання.
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РИНОК МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
В УКРАЇНІ 2010:
ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ТА АНАЛІЗ УАМ
ІРИНА ЛИЛИК,
Генеральний директор УАМ,
Національний представник ESOMAR в Україні

У січні лютому 2010 р. УАМ восьмий раз поспіль здійснила експертну
оцінку розвитку ринку маркетингових досліджень в Україні у 2010 р. (виконаних маркетинговими дослідними агенціями на замовлення, без
власних досліджень, що проводяться
маркетинговими відділами чи службами підприємств товаровиробників
та операторів ринків), а також перспектив розвитку сектору на 2011 р.
Експертна оцінка ґрунтується на
власних деклараціях дослідних
агенцій членів УАМ про підсумки
їхньої діяльності у минулому році і
щодо планів на поточний рік, а також
на висновках експертів УАМ стосовно обігу всього сектору маркетингових досліджень і основних тенденцій
його розвитку.
У 2009 р. відомості про свої обіги
наважилися подати 22 компанії, у
2010 р. 19 компаній (незважаючи на
гарантії конфіденційності від УАМ і

відсутність прецедентів її порушення
протягом восьми років досліджень).
При цьому порівняти дані можна по
14 компаніях.
Сумарний обіг 14 компаній у 2009
р. становив 34 943 дол. США без
ПДВ, тоді як у 2010 р. 32 130 дол.
США. Таким чином, загальне скорочення їхнього обігу становило близько 8%. Також на збільшення обігу
вказали 4 агенції з 14, у тому числі дві
середні компанії (обіг від 1 млн до 3
млн дол.) і 2 малі компанії (обіг до 0,5
млн дол.). Жодна з великих компаній, які посідають провідні позиції
на ринку (обіг понад 3,0 млн дол.), не
вказали на зростання. У разі низки
відомих середніх компаній обсяги замовлень на проведення маркетингових досліджень протягом 2010 р. скоротились у 2 3 рази.
Оскільки обмінний курс долара і
гривні протягом 2010 р. залишався
практично незмінним (близько 8 грн

за 1 дол. США), відповідно обіги згаданих 14 компаній у гривневому
еквіваленті скоротилися також на 8%
і становили близько 257 млн грн.
У 2009 р. вказані 14 компаній забезпечили, за оцінкою УАМ, близько
78% ринку маркетингових досліджень, виконаних дослідними агенціями. Таким чином, у цілому їх дані
є репрезентативними для галузі. Водночас деякі великі і середні компанії
ухилилися від надання УАМ відомостей стосовно своїх обігів у 2010 р. З
урахуванням експертних оцінок щодо останніх, загалом ринок маркетингових досліджень у 2010 р.
номінально скоротився на 10% і становив близько 40,5 млн дол., або 324
млн грн.
Є певні підстави вважати, що у
2009 р. в умовах різкого погіршення
становища на ринку низка дослідних
компаній "соромилися" надавати до
УАМ інформацію про реальні обіги,

Таблиця 1
Експертні оцінки УАМ обсягу ринку маркетингових досліджень в Україні у 2002 2010 рр.

*Уточнені дані, з більш повним урахуванням учасників ринку.
**Орієнтовні дані за курсом 1 дол. США = 5,5 грн у першому півріччі 2009 р. і 1 дол. США = 8 грн у другому півріччі 2009 р.
№2 s 2011
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Таблиця 2
Оцінка УАМ структури ринку маркетингових досліджень в Україні у 2006 2010 рр. за категоріями замовників
(вітчизняні та іноземні компанії)

Джерело: За даними членів УАМ: 16 компаній у 2006 р., 11 компаній у 2007 р., 14 компаній у 2008 р., 20 компаній у 2009 р.,
16 компаній у 2010 р.
сподіваючись, що труднощі будуть
скороминучими, і вони невдовзі виправлять своє відносне становище щодо "колег по цеху". З урахуванням останнього явища можна припустити,
що у 2009 р. глибина падіння ринку
була дещо більшою, а у 2010 р.
відповідно ненабагато меншою, ніж
це відображено в оцінках УАМ, які

ґрунтуються на даних компанійчленів.
У той же час у 2010 р. в Україні мало місце значний рівень інфляції,
який, за даними Державної служби
статистики, становив 9,1%. За підрахунками експертів від опозиції,
індекс споживчих цін зріс на 42%.
Отже, з урахуванням інфляційного

фактора реальні доходи маркетингових дослідних компаній у 2010 р. скоротилися щонайменше на 19%.
За весь час досліджень виразно
виділяється два періоди. У 2003 2007
рр. відбувалося доволі стрімке зростання ринку маркетингових досліджень (реально, враховуючи інфляційний фактор, ринок зростав щоро-

Таблиця 3
Оцінка УАМ структури ринку маркетингових досліджень в Україні у 2006 2010 рр. за категоріями замовників (регіональні,
національні та транснаціональні компанії за ринками збуту)

Джерело: За даними членів УАМ: 16 компаній у 2006 р., 11 компаній у 2007 р., 14 компаній у 2008 р., 19 компаній у 2009 р.,
15 компаній у 2010 р.
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Таблиця 4
Рейтинг УАМ маркетингових дослідних агенцій*

*Агенції, які надали УАМ повні або часткові дані щодо структури досліджень, виконаних у 2010 р. Агенції розташовані за обсягом маркетингових досліджень.

ку на 20 27%, випереджаючи темпи
загального зростання економіки
більш як удвічі), при цьому рівень
зростання постійно випереджував
прогнозовані оцінки УАМ (відповідно випереджував очікування учасників ринку).
З 2008 р. на ринку стався перелом:
саме того року номінальне зростання
ринку було менше рівня інфляції, а
підсумки року вперше виявилися
гіршими від прогнозованих очікувань. У 2009 2010 рр. у доларовому
еквіваленті ринок суттєво скорочувався. При цьому обсяги ринку у гривнях не вповні можна порівнювати за
роками, оскільки відбулися значні
зміни у курсі гривні щодо долара та
інших валют (насамперед це стосується 2009 р.).
У четвертому кварталі 2009 р. і на
початку 2010 р. становище на ринку
стабілізувалося; крім того, були певні
позитивні очікування у зв'язку із
політичними змінами в державі. Усе
це відобразилося в позитивному прогнозі на 2010 р. фактично очікувалося відновлення тих обсягів замовлень, які були до початку кризи (тобто у 2007 першій половині 2008 рр.).
Однак позитивні сподівання не
справдилися: замість повернення на
докризовий рівень відбулося подальше суттєве скорочення ринку
(табл. 1).

Таблиця 5
Оцінка УАМ середньої вартості маркетингових досліджень в Україні 2006 2009 рр.

Джерело: За даними 16 компаній у 2006 р., 12 компаній у 2007 р., 9 компаній у 2008 р., 18 компаній у 2009 р., 10 компаній у
2010 р. Компанія ACNiesen не надала даних
№2 s 2011
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Таблиця 6
Розподіл замовлень на маркетингові дослідження за основними ринками

Джерело: За даними членів УАМ: 13 компаній у 2006 р., 12 компаній у 2007 р., 14 компаній у 2008 р., 21 компанія у 2009 р.,
15 компаній у 2010 р.
Прогноз на 2011 р. надали 14 компаній (великі, середні і малі). У першому кварталі 2011 р. (тобто на час
проведення УАМ опитування учасників ринку) серед дослідних марке-

тингових компаній переважав обережний оптимізм: дно кризи начебто
пройдено, падати далі нікуди, надалі
буде краще, обсяги за підсумками року зростуть на 5 10 20%. Середньоз-

важений прогноз зростання на 2011
р. близько 12%. При цьому три компанії вказали, що їхній обіг залишається без змін. Водночас одна середня компанія задекларувала по-

Таблиця 7
Галузевий розподіл замовлень на маркетингові дослідження

Джерело: За даними 16 компаній членів УАМ.
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Таблиця 8
Питома вага різних методів у загальному обсязі маркетингових досліджень

Джерело: За даними членів УАМ: 13 компаній у 2006 р., 11 компаній у 2007 р., 13 компаній у 2008 р.,
17 компаній у 2009 та 2010 рр.
Таблиця 9
Структура ринку маркетингових досліджень за типом дизайну

Джерело: За даними членів УАМ: 14 компаній у 2006 р., 11 компаній у 2007 р., 14 компаній у 2008 р., 19 компаній у 2009 р.,
15 компаній у 2010 р.
троєння обігів і відповідно своє входження до числа провідних учасників
ринку.
Дані за 2010 р. стосовно категорій
замовників маркетингових досліджень надали 16 компаній, сумарний
оборот яких становив 26,6 млн дол.
США обсягу ринку (майже 66%). Серед клієнтів цих компаній питома вага вітчизняних компаній становить
майже 32% (проти 26,5% у 20 ком№2 s 2011

паній, що надали дані за 2009 р.). При
цьому сума замовлень від вітчизняних компаній не зросла, а з урахуванням інфляційного фактора суттєво
скоротилася.
Найбільш помітна зміна серед замовників досліджень
це суттєве
зменшення питомої ваги іноземних
компаній, що планують вихід на ринок України (до 1,4%, у той час як у
попередні роки цей показник колиМАРКЕТИНГ В УКРАЇНI

вався у межах 4 7%). Водночас простежується тенденція до поступового
збільшення питомої ваги замовлень
від дослідних компаній
нерезидентів України, у рамках проведення
міжнародних досліджень певних
ринків (регіональних східноєвропейських, загальноєвропейських,
світових) (табл. 2).
У 2010 р. продовжувалося скорочення питомої ваги замовлень на
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Таблиця 10
Структура ринку маркетингових досліджень за типом пропозиції

Джерело: За даними членів УАМ: 14 компаній у 2006 р., 11 компаній у 2007 р., 14
компаній у 2008 р., 19 компаній у 2009 р., 15 компаній у 2010 р
Таблиця 11
Дослідження задоволеності споживачів

Джерело: За даними членів УАМ: 14 компаній у 2006 р., 11 компаній у 2007 р., 14
компаній у 2008 р., 19 компаній у 2009 р., 15 компаній у 2010 р
дослідження від малих і середніх компаній, продукція яких (товари, роботи, послуги) реалізовується в одному
чи кількох регіонах України (до 1,4%,
за даними 15 компаній). Очевидно,
що питома вага замовлень від малого
і середнього бізнесу має бути вищою
у малих регіональних дослідних
агенцій, практично не охоплених
дослідженням УАМ. Проте питома
вага таких агенцій на дослідному
ринку України також є вкрай невисокою. У 2010 р. продовжували абсолютно домінувати замовлення від великих компаній, продукція яких знаходить збут у більшості регіонів України, а також за кордоном, і водночас на ринку маркетингових досліджень суттєво скоротилося значення
замовлень від підприємств вітчизняного малого і середнього бізнесу
(табл. 3).
Десять найбільших агенцій з числа
наведених у рейтинговій таблиці (обсяг досліджень від близько 10 млн до
1,5 млн дол.) зберегли свої позиції на
ринку: їх питома вага у обсягах маркетингових досліджень в цілому становить близько 81% (табл. 4). Певне
зменшення
цього
показника
порівняно з попередніми роками
пов'язане з тим, як уже зазначалося,
що деякі великі компанії ухилилися
від подання даних про свої обіги, і
відповідно відсутні у рейтингу. Як і в
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попередні
роки,
відносну
стабільність демонстрували компанії,
орієнтовані на виконання замовлень
іноземних фірм.
Відомості щодо середніх розмірів
вартості одного дослідження у 2010 р.
повністю або частково представили
10 компаній. Ці дані систематизовані
у табл. 5; крайні значення (вартість
ексклюзивних великих контрактів,
як і найнижчі ціни на дослідження) у
таблиці не враховувалися. Зрозуміло,
при цьому середня ціна одного
дослідження є лише орієнтовною.
Однак дані за 2010 р. засвідчили такі
тенденції:
o вартість одного замовлення від
іноземних
компаній
загалом
стабілізувалася і в деяких випадках
номінально навіть дещо зросла, хоча
продовжує бути значно нижчою
порівняно з 2007 2008 рр.;
u продовжувала зменшуватися
номінальна вартість замовлень
від вітчизняних компаній
(вперше жодна компанія не надала відомостей щодо вартості
своїх досліджень на замовлення
фірм, продукція яких представлена лише на місцевих ринках);
u з урахуванням інфляційного
фактора реальна середня вартість одного дослідження у 2010
р. знижувалася за всіма категоріями замовників.
МАРКЕТИНГ В УКРАЇНI

З моменту зародження у сучасній
Україні ринку маркетингових досліджень їхніми замовниками виступали
передусім компанії, що працюють на
споживчих ринках (В2С), саме на
якому зафіксовано вищий розвиток
ринкових відносин, швидше розвивалися процеси демонополізації виробництва і збуту тощо. Однак з часом почала підвищуватись питома вага замовників, що представляють
різноманітні сектори В2В (табл. 6). У
кризовий 2009 р. вказана тенденція
зупинилася: згідно з даними членів
УАМ, питома вага замовників, що
представляють сектори В2В, за один
рік впала з 36,2 до 25,7%. У 2010 р. ситуація змінилася знову суттєво (у 1,8
раза!) підвищилася питома вага замовників галузей В2В. Звичайно,
відомості про галузевий розподіл замовлень на маркетингові дослідження мають значною мірою орієнтовний характер, оскільки ґрунтуються
на інформації компаній, що формують менше двох третин ринку (приблизно 64%). На наш погляд, оцінка
цього явища потребує обговорення у
фаховому середовищі.
Відомості щодо питомої ваги
різних методів у загальному обсязі
маркетингових досліджень у 2010 р.
надали 17 компаній, що формують
близько 69% ринку. Загальна тенденція певне підвищення питомої
ваги кількісних методів і відповідно
абсолютне і відносне зменшення питомої ваги якісних досліджень. Як це
коригується із підвищенням питомої
ваги замовників із галузей В2В питання до фахової дискусії.
На проведення панельних досліджень вказали 4 компанії з 17.
Оскільки дані деяких великих і середніх компаній у таблиці відсутні, є
підстави припустити, що загальна
питома вага панельних досліджень є
вищою.
На проведення онлайн інтернет досліджень вказали 5 дослідних
компаній. Хоча обсяг таких досліджень зростає, однак їх питома вага в
Україні наразі залишається незначною. Ще меншого поширення набуло проведення онлайн фокус-груп.
За типом дизайну на ринку і надалі
переважають дослідження ad hoc
(табл. 8), які замовляють корпорації.
Причому питома вага цих досліджень
протягом останніх років має тен№2 s 2011

маркетингові дослідження
денцію до зростання.
Абсолютно і відносно скоротилась
увага замовників на дослідження задоволеності споживачів. З 15 компаній, які надали відповідні звіти, лише 6 вказали на здійснення таких
досліджень, а їхня питома вага впала
до 3,6% у загальному обсязі маркетингових досліджень (проти 6,7% у
попередньому 2009 р.).

Таким чином, вітчизняний ринок
маркетингових досліджень віддалився від стандартів Європейського Союзу, де дослідження задоволеності
споживачів є обов'язковою складовою
комплексного
аналізу
функціонування ринків (табл. 10).

Висновки
Отже, можна констатувати, що у

2010 р. в Україні продовжувалася системна економічна криза, падала інвестиційна привабливість країни, а в
методах господарювання відбувалося
звуження застосування ринкових механізмів в цілому і маркетингового
інструментарію зокрема.
Разом з тим учасники ринку не
втрачають оптимізму, руки не опускають і сподіваються на кращі часи.

КОМЕНТАРІ З АНКЕТ, ЗАПОВНЕНИХ
ДОСЛІДНИМИ АГЕНЦІЯМИ
ЗА ПІДСУМКАМИ 2010 Р.
Алі Назар Надім:
Зниження якості загального
рівня проведення досліджень за рахунок
проведення
їх
компаніямиодноденками, фрилансерами тощо.
Відбувається зростання попиту з боку компаній. На наш погляд, ринок досяг певної межі
зрілості, що виявляється в тому,
що учасники ринку готові застосовувати результати і знають, як це робити. Продовжується демпінг на ринку аудиторів в сегменті фірми. Ми
помітили значне зменшення цін на кількісні дослідження
(наприклад, інтерв'ю). Продовжується консолідація серед
гравців ринку, з'являються внутрішні альянси для досягнення найкращих бізнесрезультатів, відбувається скорочення
витрат і можливості зробити пакетні пропозиції. Активізувались іноземні компанії (наприклад, відкриття
представництва Cegedim). Активно впроваджуються і використовуються електронні засоби доставки даних аудитів і також Інтернету.

Вадим Пустотін, "Слідопит":
Клієнти більш обережно витрачають гроші на дослідження.
Особливо важко компаніям, які
зав'язані на іноземну валюту.
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Іван Любарський, директор,
IRS Group:
Дії влади та уряду з регулювання підприємницької діяльності можуть в результаті як збільшити,
так і зменшити попит на маркетингові дослідження. Наразі це є
основним фактором впливу. За
нашими даними, обсяг ринку
збільшився відсотків на 20
порівняно з минулим роком.

Юрій Щирін:
Замовники чим далі, тим
більше разом із дослідженнями
прагнуть одержувати і механізм
використання їхніх результатів,
особливо у сфері оперативного
управління.
Не
зміниться
кількість передінвестиційних
досліджень. Ціни в гривнях залишаться на рівні 2009 р.
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СЕГМЕНТАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ
ЯК ВНУТРІШНІХ КЛІЄНТІВ ПІДПРИЄМСТВА
(МАКРОПІДХІД НА ПРИКЛАДІ ГАЛУЗІ ВИРОБНИЦТВА ТА
ОБСЛУГОВУВАННЯ)
ОЛЬГА ОКУНЄВА,
аспірант кафедри маркетингу,
ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана"
Автор висловлює подяку
компанії TNS в Україні
за надані матеріали і допомогу в підготовці статті.
Анотація. Традиційний маркетинг нівелює постійну зміну функцій "постачальник  споживач" для однієї і тієї ж
людини в процесі виробництва та обміну. Логічним постає запитання, чи взагалі позбувається людина своїх потреб у
момент, коли вона працює. Поява внутрішнього маркетингу спростовує цю гіпотезу, і він стає невіддільним елементом
в системі задоволення потреб учасників ринку  працівників як внутрішніх споживачів. Сьогодні особливого інтересу
набуває адаптація та ефективне практичне застосування маркетингових інструментів до внутрішнього ринку. На
основі даних, представлених компанією TNS в Україні, автор вперше представляє сегментацію працівників різних галузей
за їх потребами до характеристик роботи як до продукту.
Ключові слова: внутрішній маркетинг, внутрішній клієнт, сегментація працівників.
Аннотация. Традиционный маркетинг нивелирует постоянное изменение функций "поставщик  потребитель" для
одного и того же человека в процессе производства и обмена. Логично возникает вопрос, лишается ли человек своих
потребностей в момент, когда он работает. Появление внутреннего маркетинга опровергает эту гипотезу, а сам он
становится неотделимым элементом в системе удовлетворения потребностей участников рынка  работников как
внутренних потребителей. Сегодня особенный интерес приобретает адаптация и эффективное практическое
применение маркетинговых инструментов к внутреннему рынку. На основе данных, представленных компанией TNS в
Украине, автор впервые представляет сегментирование работников различных отраслей по потребностям
характеристик работы как продукта.
Ключевые слова: внутренний маркетинг, внутренний клиент, сегментация работников.
Annotation. Traditional marketing eliminates the constant change of functions, "producer  consumer" for the same person in the
process of production and exchange. Logically the question arises whether a person is deprived of all their needs at a time when it
works. The appearance of internal marketing refutes this hypothesis, and he becomes an inseparable element in the system to satisfy the needs of market participants  employees as internal customers. Today, particular interest is being adapted and effective practical application of marketing tools for the internal market. Based on data provided by TNS in Ukraine, the author first presents segmentation of workers of different branches of the needs of job characteristics as the product.
Key words: internal marketing, internal customer, segmentation of workers.

Існуючі підходи до градації
працівників
Працівники виступають першим
і перспективним цільовим ринком
для компанії, оскільки вони мають
пріоритетність доступу до продуктів
її економічної діяльності. Сьогодні в
рамках концепції внутрішнього
маркетингу працівники додатково
набувають
статусу
внутрішніх
клієнтів. Вони одержують від ком-
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панії пропозицію унікального продукту роботу, і платять за неї власними зусиллями, часом, зміною у
поведінці, прийняттям відповідних
цінностей тощо.
Відносини між компанією і персоналом набувають формату за аналогією з ринковими, головною метою яких є взаємовигідний обмін.
Відповідно до цього працівники як
внутрішні клієнти усвідомлюють додаткові особливі потреби щодо орМАРКЕТИНГ В УКРАЇНI

ганізації виробничого процесу. Адже
вчасне виявлення і задоволення цих
побажань матиме позитивний вплив
на кінцевих клієнтів організації.
Водночас орієнтація дій компанії
саме на цільові потреби персоналу
для бізнесу значно прискорює і стимулює досягнення стратегічних
цілей. Таким чином, пошук та ефективне задоволення потреб працівників стимулює компанії до застосування відповідних маркетингових
№2 s 2011
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інструментів.
За аналогією із зовнішнім ринком, коли компанія сегментує ринок і фокусує власні зусилля на певних цільових сегментах з метою їх
ефективного обслуговування, важливим аспектом внутрішнього маркетингу є вивчення побажань
працівників щодо організації виробничого процесу. Постає нагальне
питання: чи є можливою сегментація працівників традиційними
способами (описова, за вигодами, за
способом життя, поведінкова) [1, с.
281].
За результатами опрацювання наукової літератури можна представити два найбільш поширені критерії
сегментації персоналу:
u взаємодія із клієнтом (контактний неконтактний персонал);
u роль у процесі надання
внутрішніх послуг (постачальник споживач) [2, с. 62].
В основі першого критерію розподілу перебувають потреби працівників, що безпосередньо пов'язані із
задоволенням зовнішніх клієнтів.
Логічно, що працівники, які щодня
спілкуються
та
обслуговують
постійних відвідувачів, володіють
актуальною інформацією щодо їхніх
потреб чи настроїв. І хоча ці відомості є стратегічно важливими для
всієї організації, лише контактний
персонал має можливість її безпосереднього одержання.
Своєю чергою працівники "на передовій" потребують організації роботи, яка б була приємна саме
кінцевим споживачам
швидкість
відгуку від персоналу в офісі, можливість прийняття рішень на місці,
відкритий доступ до інформації, наявність необхідного обладнання і
належний кваліфікаційній рівень
роботи на ньому та ін.
Основою для другого типу сегментації внутрішніх клієнтів компанії є потреби, які виникають у
взаємовідносинах між працівниками. Процес створення продукту або
послуги передбачає поетапний алгоритм створення цінності із застосуванням наявних засобів і ресурсів
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компанії (час, знання, зусилля та
ін.). На кожному з етапів певний
працівник, відділ чи навіть підрозділ
компанії виступає в ролі споживача
чи постачальника.
Таким чином, будь які відносини
в компанії можуть бути представлені
зв'язками "постачальник
споживач". У цьому випадку виникає
особливий вид потреб, які залежать
від позиції персоналу в ланцюгу
створення цінності. Задоволення
даних потреб реалізується через розробку відповідних програм для протилежного сегмента чи обох одночасно. Наприклад, якщо контакт центр є незадоволеним інформаційною підтримкою, то програма
внутрішнього маркетингу має бути
розроблена для відділу інформаційних технологій. І навпаки, якщо аналітичний відділ вчасно надає
звіти менеджерам, які не беруть їх до
уваги в процесі прийняття власних
управлінських рішень, то програма
має бути спрямована на обидва
підрозділи.
Хоча розглянуті способи сегментації дозволяють вирішити низку
питань внутрішнього маркетингу, з
їх допомогою досліджуються лише
потреби, що постають у процесі
взаємодії працівника з клієнтом чи з
іншим персоналом. На жаль, при
цьому майже повністю нівелюються
побажання працівника до роботи як
продукту загалом. У результаті може
виникнути ситуація, коли працівник залишає компанію, незважаючи
на чудові стосунки, що склались із
колективом. Особливо негативних
результатів це набуває у вигляді
втрати частки клієнтів сервісною
компанією, які переходять за
"своїм" спеціалістом до конкурентів.

Аналіз ставлення
працівників до роботи
Сприйняття окремих характеристик роботи як складових пропозиції
унікального продукту формується у
працівника на рівні потреби в організації вільного часу. Люди порізному ставляться до роботи як до
різновиду діяльності у житті. У цьому випадку продуктами замінниМАРКЕТИНГ В УКРАЇНI

ками роботи можна вважати навчання, турботу про родину чи особисті інтереси.
За даними дослідження MMI
Ukraine
2010/3
(представлені
відповіді респондентів у віці 16 65
років, що проживають у містах з населенням 50 тис. чол. і більше), персонал виділяє кілька варіантів ставлення до роботи [6]. На рис. 1 зображено градацію ставлення до роботи
працівників у різних галузях за
пріоритетністю.
Як можна побачити з рис. 1, переважна більшість працюючих сприймають роботу як можливість заробити гроші. Цікавою є також
розбіжність
у
коефіцієнті
вірогідності
(wAffinity)
серед
працівників різних галузей, який
відмічає рівень схильності до конкретного варіанта відповіді у певній
вибірці (wAff > 110).
З огляду на це, можна зауважити,
що саме працівники галузі виробництва більше за інших сприймають
роботу як можливість цікаво провести час і поспілкуватись із людьми.
На противагу цьому працівники галузі торгівлі та обслуговування з
більшою імовірністю вбачають у роботі шлях до незалежності. Урахування відповідних особливостей
ставлення до роботи серед працівників різних галузей може позначитись і на формуванні пропозиції роботи як продукту. Наприклад, мотивація у вигляді участі у корпоративному святкуванні буде оцінена
працівниками промислового підприємства значно вище, ніж
працівниками ресторану чи готелю.
Професійне ставлення більшості
працівників на підприємстві слугує
фундаментом формування роботи
як продукту. Однак знання, як саме
працівники ставляться до роботи, у
глобальному сенсі не дає конкретної
відповіді на запитання що саме необхідно їм для кращого виконання
своїх обов'язків. За результатами
проведеного аналізу, ми дійшли висновку, що працівники різних галузей мають різне ставлення до роботи. На продовження цієї думки можна представити гіпотезу, що різні
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Рис. 1. Ставлення до роботи серед працівників різних галузей
працівники в галузі надають пріоритету у виборі роботи різним її характеристикам. Саме знання цих конкретних характеристик дозволяє
правильно представити роботу як
продукт і привернути увагу певної
цільової аудиторії.
Беручи до уваги недосконалість
теоретико методологічної бази і
відсутність в літературі будь яких
прикладів з аналізу зазначеного питання, автором була запропонована
власна концепція сегментації працівників за критеріями їх ставлення
до роботи як до продукту.
В основу даного типу сегментації
покладені цінності людей у виборі
конкретного робочого місця. Кожна
людина має власну систему цінностей залежно від свого досвіду і стилю життя. Така система цінностей
прихована на перший погляд, але
має бути урахована у ході формування пропозиції роботи для конкретних цільових груп працівників. Наприклад, пропонування роботи від
однієї компанії у різних філіях
оцінюється
різними
людьми
відповідно до їхніх систем цінностей. Людина із дитиною віддасть перевагу близькому розташуванню
місця роботи, тоді як молодий
працівник буде оцінювати наявність
перспектив кар'єрного зростання.
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Таким чином, дана система набуває
реалізації в атрибутах роботи як
продукту. Працівник надає пріоритетності певним атрибутам або є
прихильним до наявності комплексу конкретних атрибутів, що пояснює його вибір роботи.
За аналогічними показниками
(однорідність і розмір) просегментуємо споживачів щодо їх ставлення
до роботи як до продукту. За даними
дослідження MMI Ukraine 2010/3,
персонал (по всій Україні) виділяє
такі вагомі критерії у виборі роботи:
надійність і стабільність роботи
(54,4%), плата за результатами праці
(41,7%), гнучкий графік роботи
(34,5%), гарні стосунки між
співробітниками (29,7%), близькість розташування місця роботи до
місця проживання (24,3%), творчість у роботі (22,7%), можливість
навчання і професійного зростання
(19,8%), самостійність у прийнятті
робочих рішень (18,1%), користь роботи для суспільства (6,4%), ступінь
обладнання робочого місця (5%) і
постійні робочі контакти з іноземними організаціями (5%) [6].

Сегментація працівників у
галузі торгівлі
Ураховуючи взаємозв'язки між
МАРКЕТИНГ В УКРАЇНI

різними критеріями вибору роботи і
користуючись коефіцієнтом Пірсона, можна також сегментувати
працівників у межах конкретної галузі. Співробітники пов'язують визначені атрибути між собою та основують на них власну систему цінностей. Кожний сегмент це вигоди в
процесі роботи. Результати відповідного розподілу в галузі обслуговування подано на рис. 2.
Охарактеризуємо кожний із визначених сегментів за структурою.
Сегмент 1. "Початківці". У структурі сегмента основна частка припадає на службовців (25,3%) і
робітників (33,7%) це працівники
нижчої ланки, які обирають цю роботу за умов її сумісництва із навчанням. Для галузі послуг цей сегмент має особливе значення у зв'язку з високою кількістю пропозицій
роботи за сумісництвом.
Сегмент 2. "Заробітчани". Сукупна частка службовців і робітників у
структурі даного сегмента є досить
значною (59,5%). Водночас представники власного бізнесу і
керівники формують 14,5 і 3,6%
відповідно (менше за відповідні
частки в сегменті 1). Робота ними
обирається як джерело фінансових
потоків на утримання родини, а
№2 s 2011
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Рис. 2. Сегментація працівників галузі обслуговування за критеріями вибору роботи
працівники, які належать до даного
сегмента, становлять основні фонди
у структурі персоналу компанії.
Сегмент 3. "У пошуках самореалізації". У структурі даного сегмента
перебуває
значна
частка
керівників (6,4%) і спеціалістів
(20%) порівняно з іншими. Вибір
роботи ґрунтується на почутті незалежності, тому частка підприємців
також достатньо висока (20%).
Сегмент 4. "Робота як стиль життя". Питому частку становлять
робітники (36,7%). Частка спеціалістів (14,5%) і службовців (23%)
порівняно з іншими сегментами є
меншою. Як результат, робота для
цих працівників має перш за все давати задоволення як фізичне, так і
моральне, і будь які додаткові фактори мотивації високо цінуються.
Сегмент 5. "Соціально орієнтовані". На підприємців припадає
24,9% сегмента, оскільки саме від
них залежить технологічний прогрес
у галузі. Найменшу частку тут становлять керівники (2,1%). Частка
спеціалістів (12,5%) і службовців
(23%) суттєво менша за середні значення по всіх сегментах. Водночас
працівники, які належать до даного
№2 s 2011

сегмента, виділяють роботу у галузі
обслуговування серед інших, їх
оцінка щодо нестачі обладнання на
робочому місці спрямована на потреби клієнтів це найбільш важливий сегмент для сервісних організацій.
Таким чином у галузі обслуговування найбільшим сегментом є працівники, які обирають роботу за показниками стабільності або за платою за результатами праці, становлять 35%. Наступними за обсягами є
сегмент 4 (28%) і сегмент 1 (23%)
відповідно. Працівників, що входять до сегмента 4, більше за
працівників сегмента 1 на 5%, тобто
компанії, які пропонують "роботу як
стиль життя", мають перевагу у закритті вакантних позицій перед "роботою за сумісництвом". Ці компанії можуть привернути увагу
більш кваліфікованих спеціалістів
чи швидше знайти працівника на
вакантну посаду.

Сегментація працівників у
секторі промисловості
Результати сегментації працівників галузі виробництва за критеріями вибору роботи представлені
МАРКЕТИНГ В УКРАЇНI

на рис. 4. Цікавим є факт, що
працівники в цьому секторі значно
менше пов'язують критерії вибору
роботи між собою. Це, в першу чергу, пов'язано зі специфікою роботи,
яка не може відповідати одночасно
багатьом критеріям. Таким чином,
працівники галузі промисловості як
внутрішні клієнти розподіляються
на сім головних сегментів.
Надамо коротку характеристику
даній сегментації.
Сегмент 1. "Робота як стиль життя". Структура сегмента на 17,3%
складається зі спеціалістів, зі службовців на 15,7% і з робітників на
57%. Керівники займають 5,4%
(значення найменше по сегментах).
На противагу галузі обслуговування,
працівники на виробництві асоціюють "ступінь обладнання робочого
місця" із "цікавою та творчою роботою". Це є цілком логічним, адже
певне устаткування значно полегшує працю й є важливим у діяльності нижчої і середньої ланок. Також можливість роботи на унікальному обладнанні є певною перевагою для працівника в галузі виробництва, за аналогією з наявністю
власної бази контактів у галузі об-
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Початківці 23%
Соціально орієнтовані 4%
Заробітчани 35%

У пошуках самореалізації"
10%
Робота як стиль життя
28%

Рис. 3. Структурне співвідношення працівників у галузі обслуговування за критеріями вибору роботи
слуговування.
Сегмент 2. "Кар'єристи". Вагому
частку становлять спеціалісти (18%)
і службовці (17,1%), які в перспективі планують зростати по кар'єрних
сходах. Цікаво, що в зв'язку зі
складністю перекваліфікації у сфері
виробництва працівники намагаються обирати роботу, що корисна
для суспільства і матиме попит у
майбутньому.
Сегмент 3. "У пошуках самореалізації". У структурі сегмента значну частину також становлять
спеціалісти (17,8%) і службовці
(14,9%), тоді як частка робітників
(51,3%) є невеликою. Вибір роботи
ґрунтується на перспективі одержання власної робочої ділянки, що
особливо привертає увагу управлінців (9%) і підприємців (3%).
Сегмент 4. "Фрилансери". Персонал у цьому сегменті високо цінує
власний час. З огляду на специфіку
роботи в галузі, даний сегмент утримує
переважно
тимчасових
спеціалістів (15,7%) і робітників за
викликом (64,2%), однак частка
службовців незначна (9,4%).
Сегмент
5.
"Заробітчани".
Спеціалісти і робітники займають
17,8 і 60,5% відповідно
це
працівники нижчої і середньої ланок. Переважно з метою одержати
гроші працівники обирають роботу
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у промисловості, отже, вагомим показником цього сегмента є можливість роботодавця своєчасно
сплатити заробітну плату.
Сегмент 6. "Пенсіонери". Вагома
частка припадає на найманих
працівників
(керівники
6,6%,
спеціалісти
18,2%,
робітники
57,8%). Працівники цього сегмента
звертають увагу на загальний імідж
компанії, вагомим фактором є
соціальна відповідальність роботодавця і можливість мати гарантії
щодо пенсії. Цікаво, що частка
підприємців (1,1%) і службовців
(12,5%) є незначною, тобто ці люди
все ж таки відчувають певний захист.
Сегмент 7. "Залучені спеціалісти".
Окрема частка сегмента припадає на
спеціалістів (19,8%) і службовців
(20,1%). Цей персонал переважно
має спеціалізацію іншу від головного профілю компанії (перекладачі,
економісти та ін.); вони не заглиблюються у специфіку діяльності
компанії і лише виконують чітко окреслені функції. На противагу цьому
керівники зовсім не представлені в
даному сегменті. Частка підприємців становить 6,7% і є найбільшою
по всіх сегментах.
Структура представленої вище
сегментації працівників галузі виробництва наведена на рис. 7 [6].
МАРКЕТИНГ В УКРАЇНI

Найбільшим є сегмент 1 (27%), в
якому працівники обирають галузь
за покликом душі і вважають роботу
в ній цікавою і перспективною. Однак при цьому варто зауважити, що
даний сегмент поєднує кілька тісно
пов'язаних критеріїв, тобто працівники приділяють увагу не лише моральному задоволенню від роботи.
Другим за обсягом є сегмент 6, в
якому працівники обирають роботу
за показниками її надійності і
стабільності (22%). Цікаво, що
навіть сегмент 5 ("робота з метою заробітку") поступається сегментові 6
за обсягом (17%), що можна пояснити нестабільною макроситуацією
в країні. На сегмент 2 ("кар'єристи")
припадає лише 10%. Показовим для
співвідношення сегментації в межах
галузі є аналіз сегмента 3, який виявився однаковим для працівників у
сферах торгівлі і виробництва. Однак сегмент 3 ("у пошуках самореалізації") посідає трохи більшу частку в галузі обслуговування, що пояснюється складністю зростання по
кар'єрних сходах на виробничих
підприємствах. Найменшу частку
становить сегмент 7, працівники з
сегмента 6 спрямовані на спілкування з представниками зарубіжних організацій (2%).
За результатами сегментації можна визначити, що кожна галузь має
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Заробітчани 17%
Фрилансери 14%
Пенсіонери 22%

У пошуках самореалізації"
8%

Залучені
спеціалісти 2%

Кар'єристи 10%

Робота як стиль життя
27%

Рис. 4. Структурне співвідношення працівників у галузі промисловості за критеріями вибору роботи
певні
відокремлені
сегменти
працівників за їх критеріями вибору
роботи. Підприємство, яке відчуває
нестачу в певній функціональній
ланці працівників, може зекономити зусилля і ресурси та представити
пропозицію роботи, яка буде спрямована саме на сегмент з
відповідною питомою часткою
працівників. Так, якщо підприємство галузі виробництва зацікавлене
в найманні чи утриманні спеціалістів за профілем роботи, доцільним є
орієнтація на сегмент 6 чи сегмент 2
та оголошення про роботу, яка є
надійною чи дає можливість навчання і несе користь суспільству. На
противагу цьому спеціалістів з галузі
обслуговування до роботи заохотить
пропозиція самостійності у прийнятті робочих рішень (сегмент 3), за
умов якої вони змогли б розкрити
свій творчий потенціал.

Кон'юнктура попиту
працівників і пропозиції роботодавців
Наведені результати сегментації
не обмежуються аналізом структури
цільової аудиторії. Працівники як
внутрішні клієнти споживають роботу і сплачують за неї власною поведінкою чи психологічними витра№2 s 2011

тами в зв'язку із прийняттям нових
ключових цінностей, зміною посадових обов'язків. Хоча кожна компанія вимагає унікальних змін у поведінці своїх працівників, можна
виділити певні потреби, які є загальними для всіх галузей: навчитись
працювати на комп'ютері, вивчити
іноземну мову, здобути додаткову
освіту, змінити сферу діяльності або
місце роботи, переїхати до іншого
міста або іншої країни чи відкрити
власний бізнес.
Таким чином, у відповідь на пропозицію роботи з оголошенням певних критеріїв керівництво компанії
може розраховувати не лише на
підвищений інтерес з боку конкретної групи працівників, але й на їхню
готовність до уніфікованої зміни в
поведінці.
За даними дослідження MMI
Ukraine 2010/3 складено таблицю,
яка
представляє
кон'юнктуру
внутрішнього ринку компаній у галузі (табл. 1) [6].
Дані табл. 1 висвітлюють частку
працівників, які, імовірно, змінять
власну поведінку з метою одержання конкретної пропозиції роботи від
компанії. Цікаво, що хоча більшість
працівників вважають важливими
критеріями у виборі роботи
"надійність і стабільність роботи"
МАРКЕТИНГ В УКРАЇНI

(56,3%) і "плата за результатами
праці" (43,2%), однак вони не
схильні заради них до особливих
змін поведінки. Персонал сприймає
наявність цих критеріїв як стандарт
діяльності будь якої компанії і,
можливо, відмовиться від роботи
взагалі, ніж спробує щось довести.
Та й українські працівники не володіють високим рівнем лояльності
заради одержання бажаного вони
схильні в семи випадках поміняти
роботу і у дев'яти взагалі змінити
сферу діяльності.
Працівники галузі торгівлі є
більш гнучкими порівняно з персоналом інших галузей. Вони заявляють про готовність до чималих змін
заради будь якого кроку з боку роботодавця. Особливу увагу для роботодавця слід звернути на пропозицію гнучкого графіка роботи в галузі, адже саме заради цього критерію значна частка працівників галузі (36,5%) спроможна до зміни
власної поведінки. Водночас хоча
можливість навчання і професійного зростання та постійні робочі контакти з іноземними організаціями
високо цінують не всі працівники
галузі, однак готові надати за них
найбільш широку альтернативу в
поведінці, включаючи відкриття
власного бізнесу. Менш за все
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Таблиця 1
Кон'юнктура внутрішнього ринку компаній у галузі
Важливі
критерії при
виборі роботи
(продукт)

На що готові для зміни матеріального становища (ціна)
По всіх галузях

Галузь обслуговування

Галузь виробництва

Навчитись
працювати
на
Навчитись працювати на комп’ютері комп’ютері (44,2%);
(44,2%);
вивчити іноземну мову (44,9%);
Гнучкий графік
Навчитись працювати
змінити галузь діяльності (37,6%); змінити галузь діяльності (39,5%);
роботи
на комп’ютері 46,1%.
змінити місце роботи (35,8%);
змінити місце роботи (40,9%);
відкрити власний бізнес (39,3%).
переїхати до іншого міста (35,6%);
відкрити власний бізнес (41,2%).
Вивчити іноземну мову (24,6%);
Вивчити іноземну моВивчити іноземну мову (28,8%);
змінити галузь діяльності (23,1%); ву (37,8%);
Самостійність в змінити галузь діяльності (23,7%);
змінити місце роботи (18,3%);
Змінити галузь діяльприйнятті
переїхати до іншого міста (22,4%);
переїхати до іншого міста (20%); ності (23,9%);
робочих рішень переїхати до іншої країни (23,9%);
переїхати до іншої країни (26%);
відкрити власний бізвідкрити власний бізнес (26,8%).
відкрити власний бізнес (29,8%).
нес (26,4%).
Навчитись працювати
Змінити галузь діяльності (61%);
на комп’ютері 67,9%;
Надійність,
змінити галузь діяльЗмінити галузь діяльності (61,5%); змінити місце роботи (61,7%);
стабільність
змінити місце роботи (65%).
переїхати до іншого міста (58,5%); ності (69%);
роботи
змінити місце роботи
відкрити власний бізнес (58,1%).
(74,2%).
Навчитись
працювати
на
Вивчити іноземну мову (32,6%);
змінити галузь діяльності (25,3%); комп’ютері (27,1%);
Цікава, творча
переїхати до іншого міста (32,3%); змінити галузь діяльності (24,2%);
робота
переїхати до іншої країни (29%);
переїхати до іншого міста (28,6%);
відкрити власний бізнес (26,1%).
переїхати до іншої країни (28,3%).
Навчитись працювати
Гарні відносини Навчитись працювати на комп’ютері Змінити місце роботи (33,2%);
на комп’ютері 44,6%;
між
(39,7%)
переїхати до іншого міста (35,8%);
змінити місце роботи
співробітниками змінити місце роботи (32,2%).
відкрити власний бізнес (28,3%).
(32,5%).
Отримати додаткову
Вивчити іноземну мову (29,5%);
Вивчити іноземну мову (27,2%);
освіту (32,4%);
отримати додаткову освіту (32,4%); отримати додаткову освіту (32,5%);
змінити галузь діяльМожливість
змінити галузь діяльності (24,2%); змінити галузь діяльності (27%);
ності (25,9%);
навчання і
змінити місце роботи (21,3%);
змінити місце роботи (22,6%);
змінити місце роботи
професійного
переїхати до іншого міста (26,9%); переїхати до іншого міста (32,8%);
(19,6%);
зростання
переїхати до іншої країни (26,9%); переїхати до іншої країни (38,8%);
переїхати до іншого
відкрити власний бізнес (27,7%).
відкрити власний бізнес (25,2%).
міста (28,8%).
Навчитись
працювати
на
комп’ютері (9,8%);
Вивчити іноземну мову (8,3%);
Переїхати до іншої
вивчити іноземну мову (8,5%);
Користь роботи змінити галузь діяльності (6,4%);
країни (10%).
змінити галузь діяльності (7,7%);
для суспільства переїхати до іншої країни (7,1%);
змінити місце роботи (22,6%);
відкрити власний бізнес (7,1%).
відкрити власний бізнес (8,1%).
Змінити галузь діяльності (7,7%);
Ступінь
змінити місце роботи
Змінити галузь діяльності (5,3%);
Відкрити власний бізнес (5,4%).
обладнання
(8,3%);
змінити місце роботи (5,2%).
робочого місця
переїхати до іншої
країни (7,1%).
Навчитись працювати
Змінити галузь діяльності (42,9%); на комп’ютері 45,2%;
Плата за
Змінити галузь діяльності (41,6%);
змінити місце роботи
змінити місце роботи (46%);
р
і
і
б
(47,5%);
(
п
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Плата за
Змінити галузь діяльності (41,6%);
результатами змінити місце роботи (47,5%);
переїхати до іншої країни (46,1%).
праці

Постійні робочі
контакти із
зарубіжними
організаціями

Вивчити іноземну мову (7,3%);
отримати додаткову освіту (6,6%);
змінити галузь діяльності (5%);
переїхати до іншого міста (6,3%);
переїхати до іншої країни (10,7%);
відкрити власний бізнес (7,2%).

Близькість до
дому, зручне Змінити місце роботи (23,3%).
розташування
сервісний персонал переймається за
нестачею обладнання робочого
місця і бажає вирішувати цю проблему самостійно.

Попит на роботу як на
внутрішній продукт і платоспроможність працівників
(wAffinity > 110)
Персонал галузі виробництва є
низько чуттєвим до пропозиції
унікальних характеристик роботи.
Цікаво, що для здобуття стабільної
роботи і плати за результатами
праці, у галузі виробництва персонал заявляє про готовність навчитись працювати на комп'ютері. Тоді
як відповідно до загальних тенденцій увагу працівників привертає
можливість навчання і професійного зростання. На противагу цьому, в
зв'язку зі специфікою роботи в галузі, перспектива дістати творчу роботу чи можливість співпраці з іноземцями
жодним
чином
не
оцінюється з боку персоналу. Більш
за все працівники тяжіють до зміни
місця роботи, тоді як зміна галузі
діяльності для них є небажаною у
зв'язку з вузькою спеціалізацією.
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р
(
)
Навчитись працювати
Змінити галузь діяльності (42,9%); на комп’ютері 45,2%;
змінити місце роботи (46%);
змінити місце роботи
переїхати до іншої країни (48,2%); (51,2%);
відкрити власний бізнес (41,9%).
відкрити власний бізнес (51,2%).
Навчитись
працювати
на
комп’ютері (6,2%)
вивчити іноземну мову (7,6%);
отримати додаткову освіту (8,3%);
змінити галузь діяльності (6,6%);
переїхати до іншого міста (5,7%);
переїхати до іншої країни (10,6%);
відкрити власний бізнес (7,5%).
Навчитись
працювати
на
комп’ютері (34,2%)
Змінити місце роботи
змінити галузь діяльності (23,1%); (23,8%).
змінити місце роботи (26,8%);
відкрити власний бізнес (24,3%).

Висновки.
Сегментація працівників як
внутрішніх клієнтів є унікальним
інструментом внутрішнього маркетингу. Незважаючи на його слабке
теоретичне опрацювання, перспективи практичного застосування мають вагоме значення для компаній,
які зацікавлені в одержанні конкурентних переваг за персоналом. Грамотне використання зазначеного
вище інструментарію веде до оптимізації зусиль щодо залучення й
утримання цінних кадрів. Водночас
сегментація допомагає компанії
правильно оцінити власний потенціал стосовно платоспроможності працівників і не вимагати від
них неможливого.
Структура працівників за ставленням до роботи різниться залежно
від галузі, як було представлено на
прикладі галузей обслуговування і
виробництва. Розуміння особливостей ставлення працівників до роботи на макрорівні обумовлює формування системи внутрішнього маркетингу на кожному окремому
підприємстві та є перспективним
напрямом досліджень.
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УДК 339.138

ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ КАНАЛІВ
РОЗПОДІЛУ НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ РИНКУ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ І СХІДНОЇ ЄВРОПИ
МАРІЯ УС ТИ МЕН КО,
Київський національ ний універ си тет імені Та ра са Шев чен ка
Розглянуто основні аспекти формування міжнародних каналів розподілу фармацевтичних виробів з точки зору аналізу
особливостей товару і специфіки умов міжнародного середовища фармацевтичного ринку Центральної і Східної Європи.
The author considered the main aspects of international distribution channels design from the point of analyzing product characteristics and conditions of international environment of East and Southern Europe pharmaceutical market.

Постановка проблеми.
Функціонування міжнародних
каналів розподілу є важливою складовою здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємств,
від правильності їх побудови залежить успішність системи збуту
підприємства в цілому, тому формування міжнародних каналів розподілу на фармацевтичному ринку
вимагає вибору такої структури каналів дистрибуції, що якнайповніше
відповідатиме особливостям розподілу фармацевтичних виробів і
специфіці умов міжнародного середовища з урахуванням можливостей
і цілей компанії.
Мета статті полягає у висвітленні
особливостей формування міжнародних каналів розподілу, характерних для фармацевтичного ринку
Центральної і Східної Європи.

Аналіз попередніх
досліджень.
Теоретичні аспекти функціонування міжнародних каналів розподілу висвітлені у працях таких зарубіжних дослідників, як Д. Бауерсокса, Ф. Катеорі, Ж. Ж. Ламбена,
С. Холленсена, М. Чінкоті та інших.
Аналізу процесів інтер-націоналізації функціональних завдань міжнародної логістики присвячені праці
вітчизняних авторів: О. Каніщенко,
Є. Крикавського, Н. Чухрай, Т. Циганкової.
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Варто зазначити, що на сьогодні
достатньо висвітленими залишаються особливості формування каналів розподілу для фармацевтичних виробів на ринку ЦентральноСхідної Європи.

Специфіка міжнародного
розподілу на фармацевтичному ринку.
Формування ефективних каналів
розподілу
це складний процес,
який передбачає виконання низки
управлінських
функцій,
що
здійснюються у три послідовні етапи: дослідження специфіки умов
міжнародного розподілу, структуризація каналів розподілу, формування
механізму управління логістичними
операціями [1, с. 301 302], які взаємопов'язані між собою.
Першим етапом формування каналів розподілу є виявлення факторів, що впливають на процеси дистрибуції і полягають в аналізі характеристик споживачів, продукту і
ринку. Так, на шляху створення і
функціонування міжнародних каналів розподілу на фармацевтичному ринку Центральної і Східної
Європи існують певні економічні,
законодавчі, технічні бар'єри тощо.
Це виявляється у наявності певних
законодавчих перешкод, які ускладнюють чи забороняють створення
аптек, аптечних мереж і не сприяють налагодженню вертикальної
МАРКЕТИНГ В УКРАЇНI

інтеграції у каналах розподілу на
фармацевтичному ринку. Наприклад, у Болгарії заборонено фізичним особам чи підприємствам, що
займаються виробництвом, оптовою та роздрібною торгівлею, володіти аптеками, у Словенії аптечні
асоціації можливі лише за участі
державних установ [9].
Існують також розбіжності у
формі роботи фінансових посередників (складнощі у переказі коштів,
у проведенні валютних операцій),
різних стандартів транспортних засобів (відмінності у ширині колій
залізничного транспорту, різниці у
вантажомісткості транспортних засобів, що вимагають часу і витрат на
перевантаження товарів) та ін. Важливою характеристикою є і посилення конкуренції на ринку Центральної і Східної Європи, що
пов'язано зі розширенням присутності фармацевтичних виробників
країн Західної Європи, США, Індії.
Також виділяють фактори, що
безпосередньо впливають на вибір
структури каналу розподілу. Так, Ф.
Катеора такими чинниками вважає
витрати, капітал, контроль, стиль
покриття, характер продукту, тривалість; М. Чінкоті додає ще й такі,
як характеристика споживача, конкуренція в каналі розподілу та цілі
компанії [8]. Відповідно до специфіки умов формування міжнародних каналів розподілу українських
фармацевтичних виробів можна ви№2 s 2011
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Таблиця 1
Аналіз факторів формування міжнародних каналів розподілу українських фармацевтичних виробів на ринку Центральної і
Східної Європи
Фактор
Вимоги
капіталу

Специфіка умов
до

Витрати
Контроль

Характер продукту

Стиль покриття
Тривалість

Низькі фінансові можливості, що
не дозволяють заснувати власні
представництва
Великі витрати на функціонування
і обслуговування каналів
Немає потреби у строгому контролі
за каналом, при цьому існують
складнощі в здісненні контролю за
діяльністю
роздрібних
посередників
Низька ціна, невідомі бренди,
продукти перебувають на стадії
зрілості,
епізодична
частота
покупок, товари не широкого
вжитку
Потреба
у
максимальному
наближенні до покупця
Значні затрати часу, коштів
зусиль для побудови каналу

і

Особливості структуризації каналу
відповідно до специфіки умов
Здійснення
дистрибуції
через
національних
і
зарубіжних
посередників
Використання посередників, які беруть
на себе витрати щодо розподілу
продукції, зокрема, дистриб’юторів
Прийнятним
є
використання
горизонтальних каналів

Формування
розподілу

вибіркового

типу

Розміщення роздрібних посередників у
місцях концентрації споживачів даних
товарів
Вибір типу і структури каналу, що
максимально відповідає вимогам ринку
і прагненням компанії-виробника

Джерело: Складено автором на основі: [1], [6], [8], [9].
окремити такі особливості структуризації каналів (табл. 1.).
Найбільшими українськими виробниками лікарських засобів
(щомісячний випуск понад 1 млн
USD) є ЗАТ "ФФ "Дарниця", Корпорація "Артеріум", ТОВ ФК "Здоров'я", ЗАТ НВЦ "Борщагівський
ХФЗ", ВАТ "Фармак" [6], фінансовий стан яких поступається
провідним фармацевтичним виробникам ринку Центрально Східної
Європи. У зв'язку з цим компанії часто не можуть створити власні представництва за кордоном навіть за
досить тривалого здійснення міжнародної діяльності, тому змушені організовувати дистрибуцію через посередників, що також дає можливість виробникам дістати певні
переваги: скорочення кількості контактів, економія на масштабі, зменшення функціональних розбіжностей, покращення асортименту і
рівня обслуговування [2, с. 403].
Значні витрати на створення і
функціонування ланцюгів дистрибуції можуть стати стимулом до використання посередників, які діють
за власний рахунок (дилери і дистриб'ютори), але при цьому відбу№2 s 2011

вається послаблення контролю над
подальшим доведенням продукції
до кінцевого споживача. Можливість контролю також зменшується мірою подовження каналу,
до того ж використання вертикально інтегрованих каналів (коли один
із членів каналу є власником інших)
підвищує контроль і ефективність
його, а перевагами формування горизонтальних каналів (коли учасники незалежні) є зменшення необхідності початкових капіталовкладень. Однак у функціонуванні
таких каналів існує підвищена
ймовірність виникнення конфліктів, що полягають у прагненні кожного учасника до максимізації прибутку і відсутності чіткої координації.
Переважна більшість українські
фармацевтичні виробів, представлених на ринку Центральної і Східної
Європи, характеризуються низькою
ціною. Дані продукти перебувають
на стадії зрілості життєвого циклу
(оскільки українські лікарські засоби переважно є генерики, тобто неоригінальні продукти), з характерною для них епізодичністю частоти
покупок, оскільки належать до проМАРКЕТИНГ В УКРАЇНI

дуктів неширокого вжитку. Отже, на
нашу думку, доцільним буде створення вибіркового типу розподілу.
Потреба у максимальному наближенні до покупця передбачає необхідність розміщення роздрібних
посередників у місцях концентрації
споживачів таких товарів (у місцях
проживання, лікувальних установах). Наближення товару до споживача також може бути виконана за
рахунок продажу товарів через мережу Інтернет, за телефонними замовленнями, через доставку поштою.
Формування каналів розподілу це
тривалий процес, що вимагає значних
затрат часу і капіталу, тому слід ґрунтовано підійти до вибору типу і структури каналу, що максимально
відповідає вимогам ринку і прагненням компанії виробника [8], оскільки
модифікація каналів розподілу вимагатиме додаткових витрат.
Крім того, важливість встановлення довготривалих відносин з посередниками на фармацевтичному
ринку Центрально Східної Європи
зумовлена консолідацією учасників
каналів розподілу фармацевтичних
виробів. Так, десять найбільших дистриб'юторів здійснюють 85 95%
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продаж на ринках деяких країн Центрально Східної Європи. Зокрема, у
Чехії 96 % ринку перебуває у володінні чотирьох компаній, у Болгарії 12 оптових компаній продукують 90% продаж лікарських засобів
[9].
Згідно з проаналізованою специфікою умов фармацевтичного
ринку Центральної і Східної Європи
доцільним буде здійснення експорту
продукції через національних і зарубіжних посередників, які виконують розподіл за власний рахунок
(дилери, дистриб'ютори). Прийнятним є також використання горизонтальних каналів розподілу. При цьому для даних товарів найбільш характерний вибірковий тип розподілу, з розташуванням роздрібних
посередників у місцях концентрації
споживачів.

Структуризація міжнародного каналу розподілу
Наступним етапом є визначення і
впорядкування типу та кількості
учасників, а також порівняльна
оцінка потенціалу альтернативних
ланцюгів, стилю покриття ринків
(інтенсивний, вибірковий або ексклюзивний), довжини і ширини, доступу і можливостей контролю,
інтеграційної взаємодоповнюваності і взаємозаміни [1, c. 301]. У
світовій практиці, у тому числі і на
ринку Центрально Східної Європи,
найчастіше використовуються непрямі канали збуту, хоча останнім

часом посилюється тенденція до використання прямих каналів розподілу, що полягає у продажу продукції через мережу інтернет магазинів, через телефонне або поштове
замовлення.
Структура каналу розподілу
різниться залежно від ступеню
участі компанії у міжнародній діяльності. У більшості країн світу на
національному фармацевтичному
ринку за сучасних умов переважає
трирівнева система дистрибуції: виробник оптовик роздрібний торгівець споживач. Продаж безпосередньо від виробника до аптеки використовується вкрай рідко, як правило, для високовартісних та унікальних товарів [5]. Роздрібними
торгівцями компаніями виступають
аптеки, лікувальні установи. Роль
оптового посередника на ринку
Центрально Східної Європи часто
виконують дистриб'ютори, які діють
від чужого імені і за власний рахунок, що пояснюється небажанням
до високого рівня ризику з боку виробника.
Однак у разі формування міжнародної системи розподілу, кількість
рівнів каналів може збільшуватись
за рахунок включення додаткових
ланок у формі оптових компаній, які
можуть функціонувати як на території національної країни, так і зарубіжної. Роздрібні компанії майже
завжди перебувають на території
країни імпортера, що обумовлено
потребою у розміщенні поблизу
споживачів продукції. Так, відповід-

но до чотирьох послідовних етапів
інтернаціоналізації господарської
діяльності компанії (спорадичний
експорт, постійний експорт, заснування власного представництва,
створення виробничих потужностей), запропонованої шведськими
вченими університету Упсала, можна виокремити такі етапи еволюції
каналів розподілу (рис. 1).
Провадження міжнародного розподілу вимагає наявності певних
фінансових, матеріальних, кваліфікаційних та інших ресурсів, тому на початковому етапі інтер-націоналізації
каналів розподілу виробники звертаються до агента або експортного посередника, здійснюючи неперіодичний експорт. Поглиблення досвіду і
обізнаності про іноземний ринок
сприяють інтенсифікації зовнішньоторговельної діяльності, тому стає
недоцільним використання експортного посередника (агента).
У процесі подальшої інтернаціоналізації каналів розподілу
компанії часто прагнуть до створення власної збутової мережі без використання торгових посередників,
створюючи представництво на території іноземної країни або спільне
підприємство, до того ж переважна
більшість підприємств продовжує
користуватись послугами логістичних організацій (транспортно експедиторських
компаній,
митно ліцензійних складів, вантажно розподільчих центрів тощо) у
зв'язку з великими витратами на
здійснення фізичного розподілу са-

Оптовий
посередник

Роздрібний
посередник

Споживач

Виробник

Оптовий
посередник

Роздрібний
посередник

Споживач

Виробник

Власне
представництво

Роздрібний
посередник

Споживач

Виробник

Агент

Рис. 1. Етапи формування каналів розподілу
Джерело: Складено автором на основі джерел: [4; 7, с. 62].
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мостійно. Заснування виробничих
зарубіжних потужностей передбачає
створення нових каналів розподілу
з початком руху готової продукції
від новоствореного підрозділу.

Логістичне забезпечення
функціонування каналів
розвитку
Заключним етапом формування
міжнародних каналів розподілу є
створення ефективної системи
логістичного забезпечення фізичного розподілу, що передбачає доставку необхідного продукту у потрібній
кількості і належної якості, у встановлений час і визначене місце з
мінімальними витратами [4, с. 15].
Забезпечення якісного фізичного
розподілу досягається за рахунок
комплексного управління логістичними процесами. Це особливе питання постає в процесі роботи з
фармацевтичними продуктами у
зв'язку зі специфічними характеристиками таких виробів, що полягають у забезпеченні спеціальних
умов зберігання і транспортування з
метою підтримки придатності продукції для подальшого споживання.
Основною проблемою у формуванні ефективної системи забезпечення логістичних операцій, характерною для деяких країн Центральної і Східної Європи (зокрема, Білорусії, Болгарії, Росії, Молдови, у тому числі України ), є незначна
кількість логістичних компаній, що
надають якісні послуги фізичного
розподілу. Існує дефіцит складських
приміщень, проблеми з рефрижераторним транспортом та ін., що значно ускладнює здійснення фізичного
розподілу на цих ринках.
Однак на більшості фармацевтичних ринків країн Центрально Східної Європи активізується
діяльність посередників, що виконують увесь комплекс послуг з
транспортування,
складування,
митного очищення, які мають назву
3PL провайдерів. Останнім часом
з'являються також і 4PL провайдери, що забезпечують інтегровані
№2 s 2011

логістичні рішення, причому такі
посередників вже давно й успішно
функціонують на фармацевтичному
ринку Західної Європи [3; 10].
Створення ефективної системи
фізичного розподілу відіграє важливу роль у формуванні каналів розподілу українських лікарських засобів на ринку Центральної і
Східної Європи, особливо в умовах
посилення конкуренції з товарами
провідних світових виробників, які
мають можливість використовувати
логістичних посередників, що надають якісні і комплексні послуги
фізичного розподілу та дозволяють
скоротити витрати на обслуговування збуту.

Результати дослідження.
Отже, з урахуванням специфічних умов функціонування каналів розподілу українських фармацевтичних виробників на ринку
Центрально-Східної
Європи
доцільним буде провадження експорту продукції через національних
і зарубіжних посередників, які
здійснюють розподіл за власний рахунок (дилери, дистриб'ютори), а
також продовження експортної
діяльності без заснування власних
представництв.
Визначено, що для даного виду
товарів найбільш характерним є
вибірковий тип розподілу, з розташуванням роздрібних посередників
у місцях концентрації кінцевих споживачів. З'ясовано, що важливою
умовою формування ефективних
каналів розподілу на ринку є створення системи логістичного забезпечення дистрибуції, акцентуючи
увагу на комплексному управлінні
фізичним розподілом і залученні до
каналів розподілу якісних зарубіжних посередників.

Висновки.
Таким
чином,
формування
міжнародних каналів розподілу на
фармацевтичному ринку Центрально Східної Європи має певну специфіку, що пов'язана з особливостя-
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ми товару, споживачів і ринку і що
визначає структуру міжнародних каналів розподілу. Успішне створення
каналів розподілу вимагає виконання управлінських функцій на основі
детального
дослідження
умов
міжнародного середовища, вибір
оптимальної кількості і складу учасників, розробку комплексної та
ефективної системи логістичного
забезпечення.

Джерела
1. Каніщенко О.Л. Міжнародний
маркетинг у діяльності українських
підприємств / О. Л. Каніщенко. К :
Знання, 2007. 466 с.
2. Ламбен Ж. Ж. Стратегический
маркетинг / Ж. Ж. Ламбен ; пер. с
франц. СПб. : Наука, 1996. 589 с.
3. Логистика : интеграция и оптимизация логистических бизнес процессов в цепях поставок (Полный
курс МВА): учебник / [В. В. Дыбская, Е. И. Зайцев, В. И. Сергеев, А.
Н. Стерлингова ; под ред. В. И. Сергеева]. М. : Эксмо, 2008. 944 с
4. Пономарьова Ю.В. Логістика :
навч. посіб. / Ю. В. Пономарьова.
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Режим доступу : http://vlp.com.ua.
6. Фармацевтична промисловість
України [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.ukrexport.
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7. Холленсен С. Глобальний маркетинг / С. Холленсен ; пер. с англ.
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Новое знание, 2004. 832 с.
8. International distribution systems
[Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.contabilizat.ro.
9. Find Your Place in the Central
and Eastern IMS Health [Електронний ресурс].
Режим доступу :
http://www.imshealth.com.
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TOP 10 СОЦІАЛЬНИХ ТРЕНДІВ
МОЛОДІЖНОГО МАРКЕТИНГУ
ЕРА "БАГАТО БАГАТЬОМ"  НОВА КОМУНІКАЦІЙНА МОДЕЛЬ
І 10 МОЛОДІЖНИХ ТРЕНДІВ НОВОГО ПЕРІОДУ
Ми публікуємо четверту частину звіту про тренди молодіжного маркетингу  ера "Багато багатьом".
У частині 4 ми намагались розкрити основоположні принципи, притаманні ері "Багато багатьом", а також ключові
молодіжні тенденції, які допоможуть краще взаємодіяти з сучасною молоддю.
Матеріал підготовлено на основі звіту, опублікованого Міжнародною мережею агентств молодіжного маркетингу
Youth Research Partners. Фіналізовував звіт Грехем Браун  директор Mobile Youth; офіційний партнер мережі в Україні 
трендвочинговое агентство InTrends.
Звіт складається з п'яти частин і нараховує понад 343 слайдів, в яких відображено 50 ключових трендів, що виявили
себе по всьому світу протягом останніх десяти років.
Матеріал, опублікований у частині 4, допоможе поглянути на світ очима молодих людей з різних куточків планети і
встановити необхідний напрям у побудові комунікації з молодіжною аудиторією.

31. Чому "Багато багатьом" має значення
(Why Manytomany Matters)
Представляємо вашій увазі маркетингові зразки, якими користуються компанії в своїй діяльності. Також подано у зіставленні з іншими нову маркетингову модель
"Багато багатьом".
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"Один багатьом" ,"Один іншому" ,"Багато багатьом"
Сьогодні ніхто не бажає залишатись самотнім. Молодь прагне бути частиною більшості і хоче спілкуватись
між собою, а не з якимось "рекламним агентством". Ера
"Один багатьом" вже віджила свій вік. Тепер нам
потрібно подумати над тим, що саме працює в епоху
"Багато багатьом".
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«Один багатьом»
Часові рамки±
1950-1990
Як
створити Надати медіа-бюджет
ваш бренд?
агентствам, щоб придбати медіа-простір. Розвинути «Велику ідею»
Як взаємодіяти Фокус-групи
зі споживачем?
Що
визначає Бренд-планування.
бренд?
Агенції «Великої ідеї»
Яка роль ком- Створити
розумний,
панії?
веселий контент, щоб
заінтересувати споживачів і викликати на
обговорення
Хто стали пере- Pepsi, Levi’s, Sony
можцями?

32. Уподобаний проти коханого (Liked vs
Loved)
Чи варто радіти, якщо вам вдалося нарешті сподобатись
своїм споживачам? Адже це може стати серйозною небезпекою для вашого бренду. Ви витратили бюджети, щоб викликати симпатію у нових споживачів. Варто, однак, запитать себе, а що ви зробили для тих, хто вас вже любить?
Молодь стабільно відповідає, що найбільше довіряє
Nokia, водночас найбільше рекомендують Apple. Слід
зазначити, що в Nokia 32% частки ринку і 4% прибутку
промислових підприємств, а в Apple 4% частки ринку і
52% прибутку. А за якими даними стежите ви?
Сучасний ринок перенасичений різними товарами,
які подобаються багатьом, але прихильність виявляють
тільки до одного. Ви можете запропонувати молоді веселу або інтелектуальну рекламну кампанію, і, напевно,
зможете їй сподобатись. А от якщо ви допоможете молодим людям об'єднатись з їхніми друзями, тоді вони
вас щиро полюблять.

33. Збереження  це нове придбання (Retention is the New Acquisition)
Тренд полягає у зміні ставлення компаній до своїх
споживачів. Коли ми говоримо про споживачів, то
маємо на увазі, скоріше, об'єкти, які можуть бути згруповані, сегментовані і якими можна маніпулювати. Ми
намагаємось купити їхню увагу, при цьому плата за неї
йде не споживачам.
№2 s 2011

«Один іншому»
1990-2010
Оптимізувати медіавитрати за допомогою сегментації й
таргетування
Слухати. CRM. Дослідження. Опитування
Бренд-планування.
Агенції
«Великої
ідеї»
Створити
профіль
споживачів.
Розвинути цільове
повідомлення,
засноване на збігу
профілів
Amazon, Nokia, O2

«Багатобагатьом»
2011 и далі
Створити
платформу, яка допоможе споживачам
об’єднатись
Компанія – це частина співтовариства.
Діалог
Споживачі
–
це
бренд
Задавати тон. Вести
співтовариство.
Відступити і дати
можливість споживачам взаємодіяти з
ним
Ford,
Jet
Blue,
Monster, Threadless,
Safaricom

Сьогодні варто говорити про людей і стосунки, які
нас з ними пов'язують, а будь які відносини будуються
на взаємній довірі, інтересах і зиску. Сучасні маркетологи роблять акцент саме на побудові таких стосунків з
цільовою аудиторією. Настало розуміння того, що зберегти лояльних і люблячих вас споживачів значно важливіше, ніж витрачатись на абстрактну можливість залучити нових.

34. Лояльність  це соціальний процес, а не
програма (Loyalty is a Social Process, not a
Programme)
Лояльність це соціальний процес, а не сувора програма, у рамках якої її можна розвивати. Молодь
постійно говорить один з одним про ваших конкурентів,
і ви не в змозі заборонити робити їй це. Молоді споживачі завжди можуть віддати перевагу вашим конкурентам, і ви не можете позбавити їх цього вибору, однак можете бути разом зі споживачами, коли вони робитимуть
його.
Сьогодні багато компаній намагаються дістати лояльність з боку молодих споживачів за допомогою дешевизни товарів. Однак слід зрозуміти, молодіжна маркетингова стратегія не може мати ім'я "Дешевий". Безсумнівно, що молодь чутлива до вартості продукту, проте ціна не головний драйвер, через який вони придбавають саме ваш продукт.
Боротьба з конкурентами за допомогою найдешевших пропозицій приваблює клієнтів, які легко прихо-
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дять і так само легко йдуть. Дістати молодого споживача
означає зрозуміти, чому він купує вашу продукцію. Якщо ви матимете намір залучити молодь низькою ціною
товару, то подумайте про ціни на Apple і китайські аналоги.

35. Відтік  матір всіх цін (Churn is the Mother of All Costs)
Ми живемо за часів перенасичення ринків, коли завоювання нового споживача дістається дорогою ціною і
у зв'язку з цим підвищується значимість відтоку
клієнтів. Коли відтік зростає, ви починаєте помічати
уповільнення всіх бізнес процесів, вартість продукції
незмінно зростає, а діяльність підприємства стає менш
ефективною.
Зменшуючи відтік клієнтів, ви значно покращите
окупність інвестицій в усіх напрямах.

36. Клієнтська служба  це не відділ (Customer Service isn'ta Department)
Клієнт завжди правий здавалося б, забута істина.
Але сьогодні все повертається на своє коло, і компанії
знову стають клієнторієнтованими, тому що за умов
соціалізації, коли кожен споживач сам по собі є
медіа каналом, не можливо не враховувати його
індивідуальних потреб.
Сьогодні розумні бренди роблять акцент на
клієнтських сервісах з метою побудувати зі своїм споживачем відверті стосунки, і дедалі більше маркетингова
діяльність спрямована на взаємодію зі споживачем і на
побудові з них конструктивного діалогу.
Сучасний маркетинг не закінчується на етапі продажу, там він тільки починається.

37. Доступ до даних (Permission Assets)
Тренд полягає в інвестиціях, спрямованих на побудову довгострокових відносин зі споживачем через створення спільнот і настання подій, необхідних споживачеві, які можуть жити довше, ніж кампанія, і працюють
навіть тоді, коли ваша команда спить.
Одним із найбільш важливих завдань, що постали перед сучасними брендами, це напрацювання бази ексклюзивного, корисного і цікавого контенту, який допоможе споживачам об'єднатись. При цьому об'єднання споживачів має відбуватися не тільки у режимі реального часу, а й офлайн, тому що, незважаючи на підвищений інтерес до digital простору, молодь переважно проводить у живому спілкуванні в університетах, крамницях, клубах і кафе. Тому створити онлайн співтовариство це дуже добре,
однак значно більшого ефекту можна домогтися, опинившись віч на віч зі своїм споживачем.
Дайте молодим людям доступ до цікавої для неї
інформації і вона вас полюбить. Побудуйте "затишний
будинок для своїх фанів".
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38. Соціальний рух (Social Movements)
У наш час ефективність рекламної кампанії можна
визначати її тривалістю, але не за рахунок сплаченого
часу, а за рахунок тієї хвилі, яку створили споживачі. Якщо рекламне повідомлення сприяло їхньому спілкуванню, і вони пустили ваше звернення по ланцюжку все
вдалося, ну а якщо повідомлення проігнорували, не передавши його друзям і знайомим, то це викинуті гроші
на вітер.
RockCorps успішно залучили впливову молодь за допомогою серії важливих соціальних проектів, а не рекламних кампаній. Кожен проект мав ознаки окремої
соціальної події, яка залучила соціально активну молодь.

39. Плацдарми (Beachheads)
В еру "Багато багатьом" все зводиться до одного простого правила: захоплюйте своїх прихильників, все інше
вони зроблять самостійно.
Сучасні бренди фокусуються переважно на 10% споживачів, які їх люблять, і менше ніж на 90% тих, хто не
звертає на них уваги. Найефективніше вибудовувати комунікацію з молодою аудиторією через 10% споживачів,
за якими спостерігають інші 90%.

40. Виявлення фанів (Fanspotting)
"Продаж людям, які дійсно хочуть почути вас, набагато ефективніше, ніж занепокоєння сторонніх людей,
яким немає до вас діла".
Seth Godin. Після того як ви знайшли своїх прихильників і налагодили з ними діалог, ви одержите найкращих помічників для просування бренду. Ви потрібні вашим шанувальникам так само, як і вони потрібні вам.
Фанатам необхідно вказати напрям. Замисліться, як ви
будете вести їх.
Різниця між iPod і Zune  це наявність фанів
Шанувальники (амбасадор, фани) є в кожного бренду, варто тільки їх знайти, можливо, їхній голос загубився на фоні вашого монологу.

Довідка
Мережа Youth Research Partners створена 2008 року і
посідає лідируючі позиції в галузі досліджень, аналізу і
маркетингових стратегій, спрямованих на молодіжну аудиторію. На даний час до мережі входять 20 компаній,
що представляють 21 країну на чотирьох континентах.
InTrends
перше спеціалізоване трендвочинговое
агентство, яке працює на теренах України і є частиною
IRS Group. Агентство вивчає трендсетерів і тренди та організовує комунікації через амбасадор бренд.

Джерела
[Електронний
www.intrends.me.
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УДК 659.15

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВАМИ ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ТЕ ТЯНА ДУП ЛЯК,
Київський національ ний тор го вель ноеко номічний універ си тет
У статті досліджено сутність підприємств виставкової діяльності, розглянуто методичні підходи до оцінки ефективності управління ними, а також запропоновано систему показників оцінки окремих аспектів діяльності виставкових
підприємств.
ло дослідженими і потребують тео- тавкових заходів. Вони називаються
Постановка проблеми
ретичного поглиблення.
підприємствами виставкової діяльОсновним завданням керівницМета статті полягає в дослідженні ності, або виставковими підприємтва будь якого підприємства висту- сутності підприємств виставкової ствами. Третя група підприємств,
пає покращення результатів його го- діяльності, аналізі методичних які представлені на ринку, не вклюсподарської діяльності, яке можливе підходів до оцінки ефективності уп- чаються до поняття "підприємство
лише у разі застосування ефектив- равління ними, а також розробці по- виставкової діяльності", тому що пеного управління. На сучасному етапі казників оцінки окремих аспектів релік їхніх клієнтів не обмежується
оцінка ефективності управління діяльності виставкових підпри- лише учасниками і відвідувачами
відіграє важливу роль, так як на її ємств.
виставок.
основі приймається рішення щодо
Отже, можна зазначити, що
подальшого розвитку підприємства і
підприємство
виставкової діяльСутність і види
стратегія його функціонування.
ності
це
са
мостійний,
статутний
підприємств виставкової
Оскільки виставкова індустрія
суб'єкт господарювання, який має
діяльності
з'явилась в Україні з часів проголоправо юридичної особи, здійснює
шення незалежності нашої держави
Оскільки виставки та ярмарки діяльність з організації виставок і
і є відносно молодою галуззю, тому
мають велике значення у сучасній ярмарків та інші види господарської
виникає потреба розглянути метоекономіці, природним є те, що на діяльності, незаборонені законом і
дичні підходи до оцінки ефективринку виникають спеціалізовані передбачені статутом підприємства.
ності управління виставковими
підприємства, які на професійному Метою діяльності такого виду
підприємствами.
рівні займаються їх організацією та підприємств є задоволення платоснадають послуги учасникам і проможного попиту споживачів у
Аналіз останніх досліджень відвідувачам виставок. У процесі ор- послугах просування їх товарів на
і публікацій
ганізації виставок і ярмарків задіяні внутрішній і зовнішній ринки шляхом демонстрації продукції та потакі види підприємств:
Проблеми управління підприємслуг
під час виставкових заходів, а
1) підприємства виробники висствами виставкової діяльності знайта
кож
створення умов для проветавкових послуг (виставкові ценшли своє відображення у працях
ден
ня
діло
вих переговорів з ціллю
три, забудовники виставкових
вітчизняних і зарубіжних науковців
укладення договорів. Основними з
стендів, дизайнерські компанії);
та практиків: Т. Ананієвої, Я.
2) підприємства посередники з на- них виступають:
Крітсотакіса, Л. Лукашової, В. Педання виставкових послуг (ор- 1. Організатор виставок і ярмарків
кара, В. Пєтєліна, Л. Стровського, І.
суб'єкти господарювання всіх
ганізатори виставок);
Філоненка, В. Фарберова, Ф. Шарформ власності, основна діяль3) підприємства інших сфер діялькова та ін. У працях зазначених авність
яких пов'язана з орності, що надають супутні послуторів висвітлюються питання, які
ганізацією і проведенням вистаги учасникам і відвідувачам висздебільшого стосуються планування
вок та ярмарків.
тавок
(транспортно експедита організації проведення виставкоторські підприємства, рекламні і 2. Виставковий центр суб'єкт госвих заходів, підбору і підготовки
подарювання будь якої форми
туристичні агенції, страхові комперсоналу, підвищення ефективвласності, основна діяльність
панії, заклади готельно рестоності виставкових заходів. Однак
якого пов'язана з організацією та
ранного господарства і торгівлі).
економічні аспекти управління
проведенням виставок і ярмарків,
Перші два види підприємств
підприємствами виставкової діяльякий повинен мати у штаті
спеціалізовані, основною сферою
ності, а саме, оцінка ефективності
кваліфікованих працівників, віддіяльності яких є організація висуправління ними, залишаються маповідну матеріально технічну ба№2 s 2011
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Таблиця 1
Динаміка основних показників господарської діяльності виставкових підприємств України за 2006 2010 рр.

Джерело: [2].
зу, спеціальні виставкові об'єкти
(приміщення, площі та обладнання) для проведення виставок і ярмарків [1].
Організаторів виставок з точки
зору забезпеченості виставковими
площами можна поділити на:
1) підприємства, які мають власні
виставкові площі (виставкові
центри, комплекси, павільйони) і відповідне обладнання; у
такому випадку організатори
виставок виконують функції
як виробників, так і посередників на ринку виставкових
послуг;
2) підприємства, які не мають
власної матеріально технічної
бази і проводять виставкові заходи в орендованих виставко-
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вих приміщеннях із залученням підрядників для виконання робіт; у цьому випадку організатори виставкових заходів
виступають лише як посередники з надання виставкових
послуг і за договором підряду
або договором дорученням залучають сторонні організації
для як виконання повного
комплексу робіт (встановлення обладнання, проектування
стендів тощо), так і окремих
його частин.

Сучасний стан розвитку
виставкових підприємств в
Україні
Станом на 1 січня 2011 р. на укМАРКЕТИНГ В УКРАЇНI

раїнському ринку послуг з організації виставок і ярмарків
функціонувало 129 підприємств виставкової діяльності: 111 організатори виставок і 18 виставкові центри, якими проведено 1127 виставкових заходів (табл. 1).
Темпи зміни кількості підприємств виставкової діяльності за
дослідний період характеризуються
незначними коливаннями, що
пов'язано з приходом на ринок нових компаній і виходом з нього невеликих за розміром і непрофесійних організаторів виставок, які
не витримали жорсткої конкуренції.
Позитивною тенденцією зростання показників господарської
діяльності виставкових підприємств
характеризується 2008 р., який вва№2 s 2011
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жається піковим у розвитку виставкової діяльності в Україні. У 2009 р.
зафіксовано значне погіршення показників, що спричинено світовою
економічною кризою:
u кількість проведених виставкових
заходів порівняно з 2008 р. зменшилася на 8,35%;
u забудована площа організаторів
виставок на 31%;
u кількість учасників виставкових
заходів на 16,63%;
u кількість відвідувачів виставок і
ярмарків на 20,14%.
Однак у 2010 р. спостерігається позитивна тенденція зростання показників розвитку виставкових підприємств, що свідчить про незначне покращення господарської діяльності
виставкових підприємств і поступовий вихід із кризової ситуації.
Кількість проведених виставкових
заходів порівняно з 2009 р. збільшилася на 4,74 %, кількість учасників
виставкових заходів на 6,72 %, а
кількість відвідувачів на 5,01 %.

Підходи до оцінки ефективності управління
підприємствами виставкової діяльності
На сучасному етапі питання

ефективності управління підприємством залишається складним і дискусійним, так як у науковій літературі не існує єдиного підходу до
оцінювання
ефективності
управління, а також наявні певні
розбіжності щодо її трактування. У
вітчизняній науці і практиці один із
основних способів визначення
ефективності управління підприємством ґрунтується на твердженні,
що управління можна вважати
ефективним лише у випадку, коли
господарська діяльність підприємства буде результативна й ефективна.
Система вимірювання ефективності господарської діяльності
підприємств виставкової діяльності
є досить складною, тому що відображає, з одного боку, рівень досягнення їх цілей та інтересів, а з
іншого внесок у розвиток соціальних системи більш високого рівня,
таких як місто, регіон або країна загалом. Особливістю виставкової
діяльності є наявність значного
мультиплікаційного впливу на економіку міста (регіону, країни), який
виявляється у зростанні попиту на
продукцію і послуги підприємств
інших суміжних галузей (заклади
торгівлі, культури і розваг, ресторанного і готельного бізнесу, транс-

портне господарство), у збільшенні
обсягів продажу у відповідних галузях і податкових надходжень до
бюджетів різних рівнів.

Іноземний досвід оцінки
ефективності виставкових
заходів
Для того щоб оцінити ефективність управління виставковим
підприємством на основі кінцевих
результатів його діяльності, необхідно в першу чергу визначити
рівень ефективності проведених ними виставкових заходів.
Компанія Exhibit Surveys (США,
Нью-Джерсі), що спеціалізується на
проведенні маркетингових досліджень, щорічно вираховує середні
показники ефективності виставок,
основними з яких є: виставкова
привабливість (exhibit attraction),
виставкова ефективність (exhibit
efficiency), середні витрати на
відвідувача (cost per visitor reached,
CVR) [3].

Виставкова привабливість.
Виставкова привабливість (exhibit attraction) є відсотком потенційної
аудиторії учасника виставки, що запам'ятали відвідування його стенду

Рис. 1. Динаміка показника "виставкова привабливість" за період 1998 2010 рр. [3]
№2 s 2011
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Рис. 2. Динаміка показника "виставкова ефективність" за період 1998 2010 рр. [3]

Рис. 3. Динаміка показника "середні витрати на відвідувача"
за період 1998 2010 рр. [3]
(рис. 1). Основна функція участі у
виставці привабити потенційну аудиторію із загальної аудиторії виставки. Факторами, що впливають на
ефективність здійснення цього процесу, є: передвиставкова реклама,
дизайн і розмір виставкового стенду,
демонстраційні матеріали і засоби
приваблення уваги тощо.
Протягом останніх кількох років
спостерігається збільшення показника виставкової привабливості. Це
свідчить про те, що учасники виставок привертають увагу потенційної
аудиторії ефективніше.
Виставкова ефективність (exhibit
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efficiency)
це відсоток від потенційної аудиторії учасника виставки, з якими було встановлено
особистий контакт (рис. 2). Факторами, що впливають на ефективність виставки, є: кількість демонстраційних матеріалів на стенді,
якість підготовки і роботи персоналу тощо.
Середні витрати на відвідувача
(cost per visitor reached, CVR) цей
показник основується на загальній
вартості участі у виставці. Середня
вартість приваблення відвідувача
(attraction CVR) є витратами у перерахунку на одного відвідувача, що
МАРКЕТИНГ В УКРАЇНI

запам'ятав відвідання стенду учасника виставки і належить до його
потенційної аудиторії.
Показник ефективності виставки
від витрат на відвідувача (efficiency
CVR) це витрати на одного відвідувача, який є частиною потенційної
аудиторії та який пригадує, що з ним
було встановлено контакт (рис. 3).
Вартість приваблення (аttraction
CVR) зросла протягом останніх
кількох років, так як вартість товарів
і послуг збільшується, водночас
продовжуючи відбирати високий
відсоток потенційної аудиторії.
Ефективність виставки від витрат на
№2 s 2011
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Таблиця 2
Показники ефективності використання виставкової площі

*Одноразова виробнича потужність виставкового центру це обсяг виставкової площі, яку виставковий центр може здати в
оренду за один раз.

Таблиця 3
Показники активності участі у виставкових заходах

№2 s 2011
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Таблиця 4
Показники оцінки споживчої лояльності учасників виставкових заходів

відвідувача (еxhibit еfficiency CVR)
підвищувалася протягом останніх
років, так як учасники виставок не
повною мірою використовують контакти з уже привабленими відвідувачами.

Оцінка ефективності використання виставкової
площі
Основним натуральним показником, що характеризує результат господарської діяльності виставкового
центру, є обсяг виставкової площі,
що надається ним в оренду для проведення різних заходів (виставкових, ділових, корпоративних тощо).
Загальна
виставкова
площа
поділяється на відкриту і закриту та
включає територію всіх виставкових
павільйонів і відкритих майданчиків, де розміщено виставку. Необхідно зазначити, що ділянки
офісних приміщень, закладів харчування, склади, туалети та інше до загальної виставкової площі не включаються.
Пропонуємо систему розроблених автором показників для оцінки
ефективності використання виставковим центром його виставкової
площі (табл. 2).
Оцінку ефективності використання виставкової площі необхідно
проводити способом розрахунку
відносних показників темпів зрос-

36

тання і приросту відповідних економічних показників у динаміці, а
також порівнювати їх з аналогічними в інших виставкових центрах.

Оцінка інтенсивності участі
у виставковому заході
Основним індикатором ефективності і привабливості виставкового
заходу є кількість його учасників і
відвідувачів. Учасник виставки це
суб'єкт господарювання, який уклав
з організатором договір про участь у
ній.
Відповідно до своєї активності на
виставці учасники поділяються на
індивідуальних, колективних, очних
і заочних. Оцінюючи ефективність
виставкового заходу, важливим є не
лише кількість учасників, а й встановлення рівня їхньої лояльності. У
зв'язку з цим пропонуємо показники активності участі у виставкових
заходах (табл. 3) і показники оцінки
споживчої лояльності учасників виставкових заходів (табл. 4).
Оцінку активності участі у виставкових заходах і споживчої лояльності учасників виставок слід проводити способом порівняльного
аналізу відповідних економічних
показників у динаміці за останні
кілька років.

Висновки
Отже, ми розглянули підходи до
оцінки ефективності управління ви-
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ставковими підприємствами і запропонували систему показників
оцінки окремих аспектів їх діяльності. Однак для оцінки ефективності управління підприємствами
виставкової діяльності необхідно
проводити комплексний аналіз усіх
показників, від яких вона залежить.
Проте у спеціалізованій літературі
поки що відсутня єдина методика
вимірювання різноманітних економічних результатів виставкової
діяльності і приведення їх до єдиного інтегрального показника. У зв'язку з цим подальші дослідження автора будуть здійснюватися у напрямі
розробки методики комплексної
оцінки ефективності управління
підприємствами виставкової діяльності, яка б враховувала специфіку
управління такими підприємствами.
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управління брендами

УДК 339.136

КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ СИЛИ БРЕНДУ
ВА ДИМ ПУ С ТОТІН,
ди рек тор брендкон сал тин го вої ком панії "Слідо пит"
Що відрізняє бренд від торгової
марки? Що це за показники, наявність яких свідчить про зміну торгової марки на бренд? Цей тонкий
момент перетворення торгової марки
на бренд настає тоді, коли сприйняття покупця сформовано вже так, що
велика кількість людей готові купувати брендовий продукт регулярно
(частіше за продукт конкурентів) і
при цьому в середньому готові платити за одиницю товару більше (а виробник
відповідно
одержує
преміальну націнку). Фактично
бренд, на відміну від торгової марки,
слугує гарантом майбутніх продажів,
відповідно якщо марка стала брендом, отже, її добре знають і в неї наявна база постійних покупців, що
склали про неї позитивну думку. А це
означатиме, що завтра і післязавтра в
цієї торгової марки знову таки будуть позитивні рівні продажу, які дадуть власникові передбачуваний
дохід і вищий за конкурентів прибуток.
Як правило, бренди, на відміну від
торгових марок, обіймають значну
частку ринку, що перевершує головних конкурентів, що дозволяє встановлювати на ринку ціну, формувати
ринкові тенденції. Наприклад, не
можна назвати брендом, і тим більше
лідером, торгову марку з часткою
ринку 12%, якщо найближчий конкурент має частку 11%. Коли найближчий товаровиробник цих марок
матиме частку 5 6%, то в цьому випадку слід говорити про обидві марки (з частками 12 і 11%) як про марки, що виборюють між собою право
лідерства. І навпаки, якщо марка матиме частку 20 25% (або понад
40 45%), то це вже однозначно брендові та лідерські показники.
Однак для того, щоб досягти такого якісного перетворення і посісти
достатньо високу частку ринку, тор№2 s 2011

гова марка має наростити головні
кількісні показники. У сумі ці показники говорять про те, що у торгової
марки сформувався фундамент, який
не дозволяє їй відкотитися назад, випасти зі свідомості людей, з їхніх переваг настільки, що виробник відчутно втратить власні позиції на ринку.
Перший з таких кількісних показників це рівень спонтанного знання
(або "знання без підказки"), наприклад, відповідь на запитання: "Які
марки пива ви знаєте?" або "Які мережі з торгівлі будівельними матеріалами ви знаєте?". Мінімальний
рівень спонтанного знання, до якого
треба прагнути, 30%. Це той найменший поріг, без досягнення якого
активний вихід конкурента або повна відсутність вашого власного просування протягом тривалого часу можуть виштовхнути вашу марку з
пам'яті людей. Чим вище рівень
спонтанного знання, тим вища
імовірність, що ваш бренд покупець
включить до short list при купівлі.
Для сильних брендів характерний
рівень спонтанного знання у 60 70%,
для дуже сильних 80 90%.
Говорячи про показники знання, я
усвідомлено наголошую саме на
спонтанному знанні і не згадую про
"знання з підказкою". Справа в тому,
що знання марки "з підказкою" не є
надійним показником того, яке
місце посідає марка (бренд) у голові
людей. Рівень спонтанного знання
говорить про те, у якій частині цільової аудиторії марка перебуває в актуальній пам'яті (саме серед марок, що
перебувають в актуальній пам'яті,
споживач, як правило, вибирає при
купівлі).
Рівень знання "з підказкою" є доказом того, скільки людей коли небудь чули про цю марку (серед них у
тому числі й ті, хто її коли небудь купував). Але це показник мало чим
МАРКЕТИНГ В УКРАЇНI

допомагає оцінити поточну силу
бренду. Часто високий рівень знання
марки "з підказкою" мають бренди,
які постійно рекламуються або які
першими розпочали рекламну кампанію. Однак серед людей з випадковим знанням про вашу марку відсоток тих, хто розглядає її як варіант
при купівлі, може бути незначним.
Другий важливий показник сили
бренду
це рівень ідентифікації
бренду з продуктом/послугою, які
під ним продають. Коли ми вимовляємо слово Sandora, всі в один голос
кажуть, що це сік; коли говоримо
"Наша Ряба", розуміють, що йдеться
про куряче м'ясо; слово "Оболонь"
це пиво; коли чуєш "Олейна", ніхто
не буде шукати продукт цього бренду
на полиці з солодощами, тому що у
свідомості воно стійко асоціюється з
соняшниковою олією.
А якщо я скажу "Золоте серце"?
Або "Гопак"? Або "Корнет"? Ви пригадаєте, які товари продаються під
цими торговими марками? Про це
мало хто скаже, і без міцного
асоціативного зв'язку з категорією
бренду, на жаль, немає. Пояснити
можна це тим, що у свідомості споживача все, образно кажучи, розкладено по поличках, і щоб швидко
бренд спрацював, поруч з ним у
пам'яті людей має стояти слово, що
описує потрібну категорію.
Мінімальний рівень ідентифікації
з категорією це ті самі 30%. Якщо
менше 30% покупців будуть знати,
що, наприклад, "Ореанда" це марка
вина, то рекламі цього бренду не буде за що зачепитись у свідомості людей. Люди будуть чути рекламу, вона
навіть їм може подобатись, але не будуть знати, до чого повинні докласти
ці враження. У результаті кошти на
рекламу можуть виявитись даремно
витраченими. Підкреслимо, що
кількісні показники демонструють
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відсоток від цільової аудиторії бренду, а не від загальної кількості населення.
Отже, можна стверджувати, що
30% і показники спонтанного знання та ідентифікації з категорією надають торговій марці мінімальної
стійкості. Зокрема, це свідчить про
те, що кожен третій покупець продуктів даної категорії з високою
імовірністю включить цю марку до
short list при купівлі, і тут багато що
буде залежати від інших факторів.
Так, у сильних брендів рівень ідентифікації з категорією становить
мінімум 60%. Високий рівень спонтанного знання та ідентифікації з категорією, а також загальний збіг цих
показників говорять про хороше здоров'я бренду.
Третій важливий показник, за
яким бренд відрізняється від торгової
марки, це рівень споживання. Загальний підхід тут такий. Рівень споживання (відповідь, наприклад, на
запитання "Які марки вина ви особисто споживали хоча б один раз за останні шість місяців?") має бути не
більше, ніж на 30% нижче за рівень
спонтанного знання. Іншими словами, якщо ми говоримо про мінімальний рівень спонтанного знання
бренду в 30%, то мінімальний рівень
споживання бренду становить 20%.
Якщо співвідношення гірше (наприклад, марку знає 70% цільової аудиторії, а хоча б один раз на півроку
споживає 25%), то це вже свідчить
про наявність у бренду проблем. Такий бренд, імовірніше, витрачає на
рекламування більше за потрібне, а у
споживача до нього є питання,
пов'язані з якістю, асортиментом,
доступністю в місцях продажів чи ще
з чимось.
Наведемо й інший приклад. Марка має стабільні продажі, кількість
покупців залишається приблизно однаковою. А ось рівень спонтанного
знання за останній час спадає. Виробник спершу резонно заявляв:
"Навіщо мені вкладати гроші в рекламу адже мої продажі не падають?"
А загроза якраз і полягає в тому, що
зниження рівня спонтанного знання
марки за умов стабільних продаж
свідчить, що у марки сформувалася
своя група лояльних покупців, яка їй
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і дає ці самі показники продажу. Але,
з іншого боку, у марки з кожним роком стає менше людей, які знають її і
купують час від часу. Якщо не
збільшувати рівень спонтанного
знання марки, в результаті в неї не
будуть з'являтися нові покупці. А з
часом частина їх (і, можливо, значна)
втратить лояльність до марки і продаж просто таки "провалиться". Отже, вкрай важливо підтримувати
потрібний баланс між рівнем спонтанного знання і споживання марки.
Про показник "рівень лояльності"
потрібно сказати окремо. Це другий
бік "медалі споживання". Важливо,
щоб мінімум 25% споживачів бренду
використовували його частіше за
інші марки з цієї категорії. У торгових марок, які не дотягують до статусу бренду, частка лояльних споживачів завжди нижча. Такі марки
придбавають разом із тими самими
5 6 марками лише як продукти без
додаткової вартості, яку надає бренд.
Чим ближче показник "лояльність" до показника "споживання" (за його середніх і високих
цифр), тим більш передбачуваною є
ситуація з майбутніми продажами.
Це пояснюється таким: якщо у бренду буде велика кількість лояльних
покупців, то завтра його продукція
купуватиметься принаймні не в
меншій кількості, ніж сьогодні.
Четвертий показник бренду споживач може пояснити, чим він
відрізняється від конкурентів. Причому не тільки на рівні раціональних
переваг, але й на рівні емоцій і почуттів. Ті, хто споживають бренд
рідше, можуть мати менш сформований його образ. Лояльні споживачі
повинні мати чітко сформований образ, який мотивує до купівлі. Ідеально, якщо в очах споживачів бренд
матиме свій особливий характер
коли люди бачать за маркою
індивідуальність, винятковий стиль.
Це характеризує вже тільки сильні
бренди (з мінімальним рівнем спонтанного знання у 60%), і то не всі.
Якщо бренд матиме в очах споживачів привабливе personality, з таким
брендом у людей формується, можна
сказати, "міжособистісне спілкування": він визнається обов'язковою частиною життя індивідуума.
МАРКЕТИНГ В УКРАЇНI

Стосовно бренду у людей сформовано певне ставлення вони самі собі
можуть дати відповідь на просте запитання "Чому я з цим брендом?".
Складність формування ставлення
до бренду полягає в тому, що воно
вибудовується людиною самостійно.
Фактично ставлення навіть добудовується на основі особистого досвіду
використання бренду, того, що намагається донести виробник, і того, що
літає у повітрі коло цього бренду (погляд на бренд з боку знайомих, колег
по роботі, ЗМІ та ін.). Саме на цьому
рівні з'являється довіра до бренду.
Саме на цьому рівні формується
звичка купувати або, навпаки, небажання купувати. Якщо дії з управління брендом неправильні, то і
щирості не буде, і звички до покупки
не виникне. А отже гроші, витрачені
на просування бренду, підуть у пісок.
Хочу звернути увагу на те, що
бренди бувають різними з позиції
охоплення від окремо взятої області
до країни або багатьох держав. Наприклад, ТМ "Скворцове" і ТМ
"Дружба народів" це справжні бренди м'ясоковбасних виробів у Криму;
ТМ "Хладик" сильний бренд морозива, відомий у Харкові і Харківській
області; ТМ "Булкін" бренд лідер
ринку хлібобулочних виробів в Одесі
і Криму. Названі марки добре знані у
своїх регіонах, їх продукцію купують
не тільки тому, що подобається, але й
тому, що за нею стоять марки зі
своєю історією, зі своїми успіхами і
завойованою довірою. Новинки, які
випускають ці марки, швидко набирають обертів у своїх регіонах, тому
що люди впевнені "поганого їм не
зроблять".
ТМ "Наша Ряба", ТМ "Київстар",
ТМ "Аквамарин", ТМ "Оболонь",
ТМ "Коблево", ТМ "Коктебель", ТМ
"Козацька розвага"
це бренди
національного масштабу. ТМ "Хортиця", ТМ "Верес", ТМ "Roshen" це
українські бренди, яким підкорились
ринки багатьох країн СНД і далекого
зарубіжжя. ТМ "Фрекен Бок", досягнувши лідерських позицій в Україні,
активно освоює Росію, і, впевнений,
вже найближчі роки повторить успіх
українських
старожилів
на
російському ринку.
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ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ: ІЛЮЗІЯ РЕФОРМ
ОЛЕНА ЗАПЛОТИНСЬКА,
менеджер Освітньої програми Міжнародного фонду "Відродження"
Що маємо?
1. Не відбулась комплексна реформа вищої освіти у контексті Болонського процесу, так само, як і поки що не
розроблені стратегії таких нововведень.
2. Офіційні звіти Міністерства освіти про національний прогрес у просуванні до Європейського простору вищої
освіти у зіставленні з такими фактами, як відсутність українських університетів у престижних міжнародних рейтингах; катастрофічне падіння якості освіти свідчать про серйозні деградаційні тенденції вищої
школи.
3. Вплив європейських структур на активізацію реформування вищої школи та імплементації Болонських
принципів залишається кволим (поки що відчутною співпраця є лише у контексті мобільності).

Стисло про основне
Більше як десятиріччя розвиток вищої освіти Європи відбувається під гаслом формування
спільного бачення модернізації та
реформування вищої освіти. Процес реформ називають Болонським (основні положення
нововведень були закладені ще
1998 року Сорбонською декларацією, але саме Болонська декларація про Європейський простір вищої освіти 1999 року стала
базовим стратегічним документом цього процесу). За задумом,
реформи вищої освіти мали відбутися до 2010 р.
Однак виявилось, що процес
реформування освіти є болісним
навіть для країн Старої Європи, і
пристосування суспільств до нововведень відбувається досить
складно (яскравим свідченням
стали численні студентські протести впродовж 2008 2009 рр. в

Іспанії, Німеччині, Австрії основне незадоволення студенти
висловлювали щодо запровадження системи кредитів, яка
збільшила навантаження і надзвичайно ускладнила поєднання
роботи і навчання1; запровадження бакалаврських програм і плати
за навчання2).
На черговій зустрічі міністрів
освіти країн
учасниць Болонського процесу у березні
2010р. було відмічено, що, незважаючи на значні досягнення у реформуванні освіти, низка дій з
формування Єдиного простору
вищої освіти і наукових досліджень
(реформа
навчальних
планів, ступенів, забезпечення
якості,
визнання
дипломів,
мобільність, соціальний вимір)
здійснені з "різною мірою успішності і результативності"3. Таким
чином, було вказано на повільну
імплементацію Болонських прин-

ципів і вирішено продовжити
термін виконання всіх зобов'язань
до 2020 р.
Україна приєдналась до Болонського процесу у 2005 р.,
офіційно взявши на себе зобов'язання провести ґрунтовну
реформу вищої школи. У 2007 р.
Міністерство освіти затвердило
План дій щодо забезпечення
якості вищої освіти України та її
інтеграції в європейське і світове
освітнє співтовариство на період
до 2010 р. Паралельно наказами
МОН і Кабінету Міністрів розросталася структура супроводу Болонського процесу (відомчі і
міжвідомчі робочі групи). З 2009
р. розпочала роботу Національна
команда експертів з реформування вищої освіти, яка покликана
брати
участь
у
розробці
національної політики, у реформуванні вищої освіти відповідно
до положень Болонського проце-

1

SPAIN: Protests against Bologna begin to spread [Електронний ресурс]. Режим доступу : // http://www.universityworldnews.com.
GERMANY: Nationwide Bologna protests [Електронний ресурс]. Режим доступу : // http://www.universityworldnews.com.
3
Декларація про Європейський простір вищої освіти (Будапешт Відень, 12 березня 2010 р.) [Електронний ресурс]. Режим
доступу : // http://bologna centr.at.ua.
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су (створюється за рекомендації
Міністерства освіти і координаційної підтримки Представництва ЄС в Україні та
Національного Темпус офісу).
Аналізуючи масив інформації,
умовно виокремлюємо три періоди у ході перетворень у національній системі вищої освіти:
u Кінець 2005 2008 рр.
ейфорія у зв'язку з підписанням Болонської декларації.
Продукування різних робочих груп, експерименти із запровадження
кредитнотрансферної системи. Реальних кроків у втіленні взятих
зобов'язань здійснено небагато.
u Кінець 2008
початок
2010рр. - настав час звітувати
про національний прогрес у
просуванні освітніх реформ.
Міністерство розпочинає активну діяльність із запровадження кредитно трансферної системи, магістерської
підготовки, що відповідає
європейським стандартам,
розроблення Національної
рамки кваліфікації.
u 2010
початок 2011 рр.
період, ознаменований активізацією обговорення нового проекту Закону України
"Про вищу освіту", який
врешті решт має наблизити
вітчизняну систему освіти до
Європейського простору вищої освіти, і презентацією
проекту Національної рамки
кваліфікацій. Далі буде...

Система вищої освіти України
Законодавче підґрунтя
Українська вища освіта регулюється Законами "Про освіту"

від 1991 р. (з поправками, остання
з яких прийнята у грудні 2010 р.) і
"Про вищу освіту", ухвалений
2002 р. (з рядом прийнятих поправок, остання з яких датується
січнем 2010 р.).
Упродовж останніх п'яти років
періодично відбувається обговорення проектів законів про вищу
освіту, підготовлених як профільним міністерством, так і представниками різних політичних
сил та експертної громадськості.
Жоден із цих документів не дістав
консолідованої підтримки. Що,
однак, не завадило в офіційних
звітах про основні досягнення в
системі вищої освіти декларувати
перед Болонським секретаріатом
про підготовлений проект закону
України "Про внесення змін до
Закону України "Про вищу освіту"
з урахуванням стандартів і рекомендацій Болонського процесу як
одне з важливих досягнень України на шляху реформування
освіти.
Отже, фактично всі перетворення, що запроваджувались у системі вищої освіти, фіксувались
на рівні підзаконних нормативних актів, які ладнали старий закон під нові умови.
Дискусія про новий закон набула особливої гостроти наприкінці 2010 початку 2011 рр.,
коли активно обговорювались два
законопроекти, розроблені представниками
парламентської
більшості. На думку експертів,
обидва документи разом із нормами, що враховують стандарти і рекомендації Болонського процесу,
за низкою положень можна вважати серйозним відступом від реформування освіти4. Наразі триває обговорення третього проекту
закону.

Система
Система вищої освіти України
ґрунтується на трьох освітніх
рівнях (неповна вища освіта, базова вища освіта, повна вища
освіта) і на трьох освітньокваліфікаційних ступенях (молодший спеціаліст, бакалавр,
спеціаліст/магістр), що до цього
часу не відповідає вимогам встановлення трициклічної системи:
бакалавр, магістр, доктор.
Здобути вищу освіту в Україні
можна у вищих навчальних закладах чотирьох рівнів акредитації і
надзвичайно розгалуженої мережі. За даними Міністерства статистики, на початок навчального
2010/2011 р. в Україні нараховувалось 349 вищих навчальних закладів ІІІ і IV рівнів акредитації та
505 І ІІ рівня (1990/1991 742).
Характерною виявилась тенденція до скорочення кількості
колишніх училищ і технікумів та
перетворення їх на університети й
академії. Майже у 2,5 раза
збільшилась кількість студентів
вишів і у майже вдвічі скоротилась кількість студентів профтехучилищ5. Що могло би вважатися
позитивною тенденцію
охоплення вищою освітою ширших
верств населення, якби не інший
бік проблеми
падіння якості
освіти, перетворення університетів на ефективний верстат із
підготовки армії безробітних,
стрімка комерціалізація вищої
школи тощо.

Болонський процес і Україна: повільний рух чи активна його імітація?
Як уже зазначалось, приєднання до Болонського процесу означало для України прийняття

4

За висновками експертів Центру освітнього моніторингу [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://centromonitor.com.ua.
[Електронний ресурс]. Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua.
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офіційного зобов'язання провести докорінні перетворення у
сфері вищої освіти, які б дали
можливість наблизити вітчизняну
вищу школу до Європейського
простору вищої освіти та наукових досліджень. Проаналізуємо
прогрес на прикладі виконання
Україною кількох принципів Боло нського процесу.
Запровадження трициклічної
системи підготовки  бакалаврат,
магістратура, докторські студії
У Національному звіті про
впровадження положень Болонського процесу (за 2005 2006
рр.) зазначено, що 100% студентів
вузів ІІІ IV рівня акредитації у
2006/2007 н. р. залучено до двоциклічної системи підготовки.
Однак разом із дипломами бакалаврів і магістрів випускникам
видаються документ про вищу
освіту молодшого спеціаліста і
спеціаліста (які розмивають бакалаврський цикл і незрозумілі для
Європи, оскільки не включені там
до системи вищої освіти).
Серйозною внутрішньою проблемою є відсутність чіткої і прозорої ідентифікації ступенів бакалавра і магістра, що викликає непорозуміння між працедавцями і випускниками з бакалаврськими
дипломами. Тому більшість випускників воліють продовжити
навчання у магістратурі, керуючись
не високою метою здобуття фундаментальних знань, а через те, що не
вважають диплом бакалавра самодостатньою кваліфікацією.

Докторські студії
До цього часу в Україні існує
система двох наукових ступенів
кандидата і доктора наук. У звітах
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держава декларує про розробку
механізмів запровадження докторського навчання як третього
циклу. На практиці структуровані
докторські програми працюють
лише у Києво Могилянській академії. Причому існують вагомі
бюрократичні перешкоди на шляху встановлення європейської
практики PhD Програм. Складною, забюрократизованою, часозатратною є і процедура нострифікації од ержаних у західних
університетах дипломів про наукові ступені.

Запровадження системи
кредитів (ЄКТС)
Європейська кредитно трансферна система (ЄКТС) і Додаток
до диплома (Diploma Supplement)
являє собою інструмент спрощення процедури визнання дипломів
про вищу освіту в Європі. Наказом Міністерства освіти і науки у
2009 р. ЄКТС і Додаток до диплома європейського зразка були запроваджені у всіх вищих школах
України. Щоправда, кредитно модульна система почала вводитись у практику українських
вузів ще 2006/2007 н. р.
Однак і тут не обійшлося без
вітчизняних "інновацій". Так,
згідно з вимогами Довідника користувача ЄКТС, затвердженого
Європейською Комісією, навчальне навантаження студента
становить від 1500 до 1800 год на
навчальний рік (60 кредитів). Отже, 1 кредит відповідає 25 30 год
роботи (включаючи не лише аудиторний час, а й самостійну роботу, підготовку курсових та
інших дослідних робіт, підготовка
і складання екзаменів тощо). Українські студенти вимушені проводити в аудиторіях на третину
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більше часу, ніж їхні колеги із
Західної Європи, оскільки в Україні 1 кредит обраховується 36
год. Постає низка риторичних запитань: Чому так? І чи сприятиме
така вітчизняна кредитно модульна система визнанню українського диплому і студентській
мобільності?

Студентська мобільність
Кількість українських студентів, які користуються різними
міжнародними
програмами
мобільності, щороку зростає, однак цифри свідчать не на користь
нашої держави. У 2005 2006 рр.
приблизно 20 тис. українських
студентів проходили навчання і
стажування у західних університетах. При цьому проходження
іспитового терміну за рахунок
ВНЗ становить менше 10%.
Здебільшого студенти навчаються
за кордоном за кошти благодійних фундацій, спонсорів або
батьків. Серед інструментів Європейського Союзу
Програма
співпраці і мобільності у сфері вищої освіти (Еразмус Мундус),
грантами якої можуть користуватися студенти, викладачі і науковці; і програма Темпус, грантами якої підтримуються партнерські проекти вітчизняних і
західних університетів. Стимулюючим фактором мобільності слугують двосторонні угоди між
вітчизняними вузами із західними
університетами, програми спільних або подвійних дипломів
(Joint/Double Degree). Однак вагомою проблемою залишається
мобільність викладачів їх стажування не координується і не
фінансується вищими школами, а
міжуніверситетські угоди про
обмін кадрами епізодичні.
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Забезпечення якості освіти
Забезпечення якості освіти є
серйозними викликом для багатьох країн. Згідно з принципами
Болонського процесу з метою
об'єктивності процедури забезпечення якості освіти повинні провадитись незалежною структурою. Однак у 20 ти країнах, із 47,
що підписали Болонську декларацію, за забезпечення якості
освіти відповідає або профільне
міністерство, або державні структури. Серед держав пострадянського простору тільки Вірменія, Грузія і Казахстан мають незалежні агенції із забезпечення
якості освіти6. В Україні за забезпечення якості відповідає Міністерство освіти. Найслабшими
сторонами вітчизняної системи
забезпечення якості освіти є її
індиферентність до інтересів споживачів освітніх послуг, тотальне
одержавлення, формалізм і
конфлікт інтересів.

Автономія університетів
Варто зазначити, що хоч автономія університетів є одним із
принципів Болонського процесу,
в Європі існує проблема з визначенням критеріїв автономного
університету. Саме тому у листопаді 2009 р. Європейська аасоціація
університетів
розпочала
дворічне дослідження рівня автономії європейських університетів
також і з метою напрацювання
певного узагальнюючого бачення
концепту університетської автономії та її класифікації.
Формально вітчизняним освіт-

нім законодавством декларується
автономія і самоврядування
університетів. На практиці, однак, виявляється, що норми
освітнього законодавства у сукупності з суміжними дотичними галузями законодавства (Бюджетний і Земельний кодекси тощо)
не працюють. Це стосується практично всіх головних аспектів
діяльності університетів (організаційної, фінансової, академічної, кадрової тощо).
Вагомою проблемою є також
нерозуміння культури університетської автономії та її базових
принципів. Серед них і те, що автономія університету передбачає
відповідальність перед суспільством за продукт своєї діяльності.
Для України відповідальний за
якість своїх послуг університет
віддалена, на жаль, перспектива.

Нарешті  суспільне сприйняття змін у царині вищої
освіти
Менш ніж половина відвідувачів сайта Програми Темпус
повідомляє про позитивне ставлення до участі України у Болонському процесі7. А про те, що
реформування освіти не ідентифікується як нагальна потреба,
свідчать результати дослідження,
проведеного соціологічною групою "Рейтинг" у березні 2011 р.,
згідно з яким тільки 7% респондентів вважають погіршення
рівня освіти як одну із найбільших загроз для країни8.

Що далі?
Як показує поверхневий зріз
проблеми, системної реформи у
сфері вищої освіти не відбувається. Наразі стає очевидним,
що подальше існування вищої
школи без її ґрунтовного і комплексного реформування має найсумніші перспективи, такі як втрата можливості інтелектуального і
технологічного прориву, остаточна втрата довіри суспільства до
освіти, деградація освітньої системи, перетворення України на "сіру
зону" Європейського простору вищої освіти і наукових досліджень і
на інтелектуального донора.
Ключовими векторами системного реформування вищої освіти
має стати:
u практичне забезпечення права на вищу освіту і рівного та
справедливого доступу до її
безоплатного здобуття;
u модернізація системи вищої
освіти;
u підвищення якості освіти;
u ефективне управління та
фінансування освіти9.
Як показує досвід країн сусідів,
реформування системи вищої
освіти, успадкованої з радянських
часів, можливе у досить стислий
час. Однак це потребує передусім
політичної волі, розуміння необхідності якісних змін в освітній
галузі, вироблення консолідованої
стратегії і створення законодавчого підґрунтя майбутніх змін.

6

Реализация Болонского процесса в странах // Tempus (2009/2010). Вип. 02. 2010. Март. С. 37 39.
Опитування відвідувачів сайта Темпус офісу в Україні [Електронний ресурс]. Режим доступу : //http://www.tempus.org.ua/uk.
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[Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.experts.in.ua.
9
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ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ МОЛОДИХ
ФАХІВЦІВ НА РИНКУ ПРАЦІ РЕГІОНУ
ЛЮД МИ ЛА ДРО БИШ,
канд. екон. на ук, доц.,
ви щий нав чаль ний за клад Уко опспілки "Пол тавський універ си тет еко номіки і торгівлі"
Анотація. Загалом по Україні у 2009 р. пропозиція висококваліфікованої праці значно перевищувала попит на неї, що
відобразилося на показнику навантаження на одне вільне робоче місце у розрізі окремих професійних груп і спеціальностей. За професійними групами цей показник становив: законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери
(керівники)  8 осіб, і технічні службовці  123 особи. За умов загального зменшення потреби у працівниках порівняно з
2000 р. (на 2,4 тис. осіб, або на 3,5%) за досліджуваний період збільшилася необхідність у працівниках на заміщення посад службовців на 70,3%, або на 11,6 тис. осіб, і становила у 2009 р. 28,1 тис. (42,7% від загального попиту на робочу силу). Така тенденція є характерною для більшості регіонів України і розцінюється нами позитивно. Однак до цього часу
залишається тривожною ситуація з використання випускників з вищою економічною освітою.
Ключові слова: професійна адаптація, ринок праці фахівців, профорієнтація.

Постановка проблеми.
Як свідчить практика останніх
років, на ринку праці в Україні склалася досить тривожна тенденція щодо
незатребуваності
молодих
фахівців окремих напрямів підготовки через труднощі при входженні
їх у працююче середовище, що позначилось на збільшенні кількості
непрацевлаштованої молоді після
закінчення навчання у вищих навчальних закладах. Вагомою причиною цього, на наш погляд, є неефективний процес професійної адаптації фахівців до нових умов господарювання підприємств. Адже у ході
звикання до нового середовища молодий фахівець повинен не тільки
пристосуватись до нового місця роботи і умов трудової діяльності, але
й почати удосконалювати свої ділові
та необхідні професійні особисті
якості.
Отже, крім інших факторів
вирішенню цього питання має
сприяти налагодження ефективної
системи професійної орієнтації молоді у кожному конкретному
регіоні, зокрема, підвищення ролі
професійної адаптації молодих
фахівців до роботи в ринкових умовах. Актуальність означеної пробле№2 s 2011

ми і недостатній рівень її розробки
обумовив вибір теми даного
дослідження.

Аналіз останніх досліджень
і публікацій.

професійної адаптації молодих
фахівців у контексті їхньої зайнятості і зниження безробіття, особливо серед фахівців з вищою економічною освітою.

Постановка цілей.
Більшість досліджень з означеної
проблематики стосується професійної орієнтації населення і присвячена розгляду її загальних проблем (В. А. Савченко, К. П. Бондарчук, Т. О. Кожан та ін.), тоді як окремі її складові досліджувалися недостатньо. Тому сьогодні серед учених частіше обговорюються питання професійної адаптації молодих
фахівців, її ролі в реалізації потенційних можливостей і здібностей
працівників з вищою освітою. Проведений нами аналіз публікацій з
даного питання свідчить, що проблеми професійної адаптації до трудової діяльності випускників вищих
навчальних закладів економічного
спрямування залишаються мало
дослідженими.
Існування низки проблем у використанні інтелектуального потенціалу регіонів викликає зниження ефективності його застосування,
сприяє розширенню ринку праці і
підвищенню рівня безробіття у
більшості областей України. Отже,
актуальним є дослідження проблем
МАРКЕТИНГ В УКРАЇНI

Мета дослідження
вивчення
проблем професійної адаптації молодих фахівців економічного спрямування до трудової діяльності для
підвищення рівня їхньої зайнятості і
зниження напруженості на ринку
праці регіону.

Професійна адаптація
молодих вчених.
Адаптованість працівника до
професійної діяльності слід розглядати як динамічну рівновагу в системі "людина професійне середовище", що виявляється насамперед в
ефективності застосування своєї
праці.
Дієвою вважається діяльність
працівника, що характеризується
високою продуктивністю й якістю
продукту, оптимальними енергетичними і нервово психічними витратами, задоволеністю професіонала.
Тому професійна адаптація покликана сприяти входженню особи в
трудову діяльність, практичній пе-

43

економіка знань
ревірці правильності професійного
вибору й успішному фаховому становленню працівника. У процесі
професійної адаптації відбувається
додаткове освоєння професійних
можливостей працівника, а також
формування професійно необхідних
якостей особистості.
Професійно адаптований вважається працівник, який результативно тривалий час прикладає багато сил, дотримується всіх вимог,
прописаних у посадовій інструкції, а
також має визнання з боку інших
членів колективу. З огляду на це, у
політиці зайнятості важливе місце
посідає професійна адаптація випускників вищих навчальних закладів
як
складова
профорієнтаційної роботи серед молоді
та як основа ефективної трудової
діяльності.
Як свідчить досвід, нехтування
цього суб'єктами профорієнтації та
окремими керівниками підприємств
і організацій призвело до зменшення зайнятості і зростання рівня безробіття серед молодих фахівців
різних напрямів підготовки. Так, упродовж останніх років у більшості
регіонів України зберігається тенденція перевищення пропозиції висококваліфікованої праці над попитом на неї, що зумовлює зниження
рівня її використання.
Незважаючи на те, що у
2000 2009 рр. на ринку праці Полтавщини потреба у працівниках на
заміщення посад службовців зросла
на 16,7% і становила у 2009 р. 1,4
тис. осіб (48,3% від загального попиту на робочу силу), напруженість на
даному ринку праці не знижується.
За нашими розрахунками, у
2000 2009 рр. кількість непрацевлаштованих молодих фахівців галузі
знань "Економіка та підприємництво" збільшилася на 3,2%, а тих, які
працюють
не
за
здобутою
спеціальністю, на 1,9%. Відповідно
рівень працевлаштування випускників цього напряму підготовки
знизився порівняно з 2006 р. на 1,2%
і становив у 2009 р. 25,6% [4].
Стале зростання пропозиції і непрацевлаштованість
молодих
фахівців економічного спрямування
обумовлене, з одного боку, незба-
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лансованістю обсягів підготовки з
потребами ринку праці, підвищенням вимог до рівня їх професійної
підготовки у вищих навчальних закладах, низькою конкурентоспроможністю порівняно з фахівцями,
які мають стаж і професійний досвід
роботи, а з другого
проблемами
професійної адаптації молодих
фахівців і неспроможністю підприємств, установ та організацій
регіону поглинути у такій кількості
запропоновані ними послуги на
працю [1].
Усе це слугує доказом низької
ефективності використання молодих фахівців, на підготовку яких були витрачені чималі державні кошти
(близько 70,0% фахівців навчались
за рахунок бюджетних коштів), і недостатньо дієвої профорієнтаційної
роботи. Тобто можна стверджувати,
що на Полтавщині існують певні недоліки
в
організації
профорієнтаційної роботи з молоддю,
які призводять до помилкового професійного вибору, а у майбутньому
стають вагомою перешкодою у працевлаштуванні молодих фахівців.
Тому пріоритетними напрямами
профорієнтаційної роботи у даному
регіоні, крім профінформації та
профконсультації, мають стати професійна діагностика молоді та професійна адаптація молодих фахівців
до трудової діяльності, що, в свою
чергу, сприятиме закріпленню їх на
робочих місцях та ефективній роботі
за здобутою спеціальністю.
З цією метою упродовж 2005 2009
рр. нами були вивченні питання
професійної адаптації молодих
фахівців економічного спрямування
на ринку праці Полтавської області.
Способом анкетного опитування
565 випускників вищих навчальних
закладів регіону. На основі аналізу
результатів інтерв'ювання нами
виділено кілька груп прийнятих на
роботу молодих фахівців із позиції
професійної адаптації, а також основні групи труднощів, з якими вони стикаються у процесі професійної адаптації до трудової діяльності.
Так, прийняті на роботу молоді
фахівці з вищою економічною
освітою з позиції професійної адапМАРКЕТИНГ В УКРАЇНI

тації нами умовно були поділені на
такі групи:
ті, які легко опановують фах і
швидко входять у колектив підприємства (мають певний досвід роботи); до прийняття на роботу знали
основні елементи професії;
ті, які легко опановують професію, але для яких потрібна
соціальна адаптація;
ті, які мають труднощі в опануванні професії (недостатня теоретична і практична підготовка під час
навчання) і для яких необхідні всі
види адаптації до професії та колективу; це найважча категорія з позиції адаптації.
У ході дослідження особлива увага нами приділена виявленню причин непрацевлаштованості молодих
фахівців внаслідок неефективності
процесу їх професійної адаптації до
трудової діяльності. За результатами
опитування випускників зі здобутою вищою економічною освітою,
нами були виявлені основні труднощі, які виникли під час їх працевлаштування.
Так, найбільш типові перешкоди
у професійній адаптації молодих
фахівців економічного профілю на
ринку праці Полтавської області і
фактори, що їх визначають, представлені у табл. 1.
Як видно з даних табл. 1, найсуттєвішими виявилися перешкоди,
пов'язані з професійною підготовкою, а саме, відсутність практичних
навичок роботи і професійного
досвіду. Цю групу виділили 80,6%
респондентів. Причинами, що визначали ці труднощі, були недостатня спеціальна підготовка за фахом
під час професійного навчання;
відсутність необхідної допомоги з
боку керівництва і досвідчених
працівників у набутті спеціальних
практичних знань, умінь і навичок;
відсутність життєвого досвіду.
Крім того, у ході дослідження нами були з'ясовані основні умови і
фактори, які забезпечували успішність професійної адаптації молодих
фахівців економічного профілю на
аналізованому ринку праці (табл. 2).
Як виявилося, допомога, розуміння і підтримка молодого
фахівця колективом (76,8%), під№2 s 2011
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тримка з боку керівництва і наявність практичних знань, умінь і
навичок (46,3%) є основними факторами успішної професійної адаптації молодих фахівців.
Слід також зазначити, що ефективність процесу професійної адаптації багато в чому залежить від того,
наскільки дієвою виявиться адаптація молодого фахівця взагалі. Молодий спеціаліст, крім професійної,
має пройти також і корпоративну,
соціальну, організаційну, технічну
(технологічну) і психофізіологічну
адаптації. Для полегшення цього
процесу роботодавці мають забезпечити прийнятих на роботу молодих
спеціалістів відповідним методич-

ним матеріалом, а саме, запропонувати їм програму адаптації молодого
фахівця.
Надання кожному фахівцю,
прийнятому на роботу, програми
адаптації дало б змогу за короткий
строк
ознайомитись
з
організаційною структурою і господарською діяльністю підприємства,
вивчити норми поводження і
спілкування, які існують у колективі, включитися до системи
взаємин з колегами, вивчити набір
техніки і програмного забезпечення,
що
використовується
на
підприємстві чи в установі. Даний
підхід до проходження професійної
адаптації, на наш погляд, дозволить

зорієнтувати молодих спеціалістів
на робочих місцях і сприятиме
підвищенню загальної ефективності
роботи підприємства.
Однак проведене нами опитування молодих спеціалістів, працевлаштованих на різні посади в
банківські та державні установи,
підприємства різних форм власності, свідчить про недооцінювання
роботодавцями ролі професійної
адаптації молодих фахівців, а в окремих випадках
і небажання
приділяти достатню увагу організації цього процесу. Тому
більшість респондентів висловила
думку про важливість професійної
адаптації як одного з елементів про-

Таблиця 1
Типові труднощі професійної адаптації молодих фахівців економічного профілю на ринку праці Полтавської області і фактори,
що їх визначають

взаємин
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форієнтаційної роботи і доцільність
належної її організації.
На нашу думку, рівень професійної адаптованості молодого
фахівця на підприємстві має оцінюватись як за об'єктивними, так і
суб'єктивними показниками. Так,
до об'єктивних показників нами
віднесені характеристики продуктивності праці, рівня кваліфікації,
дотримання дисципліни, норм і
цінностей колективу, статусу особистості в даному колективі; а до
суб'єктивних
задоволеність працею, відчуття професійного зростання і перспектив, усвідомлення
соціальної значимості своєї праці,
легкість у спілкуванні тощо.
Таким чином, можна дійти висновку, що проблеми на ринку праці
Полтавщини
певною
мірою
пов'язані з недосконалістю процесу
професійної адаптації молодих
фахівців з вищою економічною
освітою, наслідком чого є зменшення їхньої зайнятості і підвищення
рівня безробіття. Існування даної
проблеми потребує пошуку способів
її розв'язання. Вважаємо, що
вирішенню означеного складного

питання слугуватиме низка заходів,
запропонованих далі:
u активізація профорієнтаційної
роботи серед школярів, а саме,
проведення професійної діагностики; це дасть можливість ще на
ранньому етапі виявити у молодої
людини схильність до здобуття
економічних спеціальностей;
u розробка відповідного методичного забезпечення з проведення
професійної діагностики і підготовка
висококваліфікованих
кадрів, які її здійснюватимуть;
u набуття практичних навичок зі
спеціальності під час навчання
(навчальні і виробничі практики,
робота на умовах вторинної зайнятості
за
майбутньою
спеціальністю тощо);
u організація проходження виробничих практик безпосередньо на
робочих місцях з подальшим працевлаштуванням;
u тісна співпраця вищих навчальних закладів і роботодавців щодо
професійного самовизначення
молодих фахівців;
u надання гарантованого першого
робочого місця випускникам ви-

щих навчальних закладів (забезпечити державний розподіл молодих фахівців незалежно від того, в якому навчальному закладі
навчався випускник державному чи приватному);
u створення з боку роботодавців
сприятливих умов молодим
фахівцям при їх працевлаштуванні шляхом розробки і реалізації програми професійної
адаптації молодих фахівців.
Отже, у результаті проведеного
дослідження встановлено, що недооцінювання на сучасному етапі ролі
професійної адаптації при входженні молодих фахівців до трудової
діяльності, їх професійного становлення призводить до зниження
ефективності використання інтелектуального потенціалу у більшості
регіонів України, що і потребує негайного вирішення.

Висновки.
Проведене нами дослідження
проблем професійної адаптації молодих фахівців економічного напряму підготовки на ринку праці Пол-

Таблиця 2
Умови та фактори успішної професійної адаптації молодих фахівців економічного профілю на ринку праці Полтавської області

46

МАРКЕТИНГ В УКРАЇНI

№2 s 2011

економіка знань
тавської області та у ряді регіонів
України дало змогу скласти таку остаточну думку.
1. До цього часу на ринку праці
фахівців у більшості регіонів України зберігається значний рівень
напруженості, свідченням чого є
перевищення пропозиції висококваліфікованої праці над попитом на неї.
2. Насичення ринку праці фахівцями з вищою економічною
освітою у більшості регіонів України відбулося внаслідок незбалансованості ринку освітніх послуг і ринку праці, низької якості
профорієнтаційної роботи серед
молоді, зниження якості підготовки фахівців.
3. Недоліки в організації профорієнтаційної роботи разом зі
зниженням якості підготовки
фахівців і відсутність у молодих
спеціалістів практичних навичок
і досвіду роботи за здобутою
спеціальністю стали основною
перешкодою в їх працевлаштуванні на ринку праці Полтавщини.
4. Низька якість профорієнтаційної
роботи призвела до неусвідомле-

ного професійного вибору молоді, що стало причиною їх незатребуваності на ринку праці й зумовило зростання безробіття серед випускників вищих навчальних закладів регіону, що, в свою
чергу, знижує ефективність трудового потенціалу, спричинює
низьку продуктивність праці на
робочих місцях.
5. Труднощі, що виникли у процесі
професійної адаптації молодих
фахівців економічного спрямування на ринку праці Полтавщини, певною мірою пов'язані з
відсутністю програм професійної
адаптації молодих спеціалістів.
Розробка і реалізація роботодавцями програми професійної
адаптації молодого фахівця значно
поліпшить
входження
фахівців економічного профілю
до трудової діяльності та їх професійне становлення.
Загострення проблем зайнятості
населення у більшості регіонів України дає підстави говорити про актуальність питання професійної
адаптації фахівців з вищою економічною освітою на ринку праці і в

перспективі. Надалі дієвість заходів
з професійної адаптації молодих
фахівців залежатиме від активізації
діяльності суб'єктів профорієнтації
та роботодавців, що потребуватиме
подальших досліджень у цьому напрямі і забезпечить підвищення використання фахівців з вищою економічною освітою.

Джерела
1. Дробиш Л.В. Формування та
регулювання попиту й пропозиції
праці в регіоні (на прикладі фахівців
торговельно економічного спрямування) : автореф. дис. на здобуття
наук. ступеня канд. екон. наук :
спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соціальна економіка і
політика" / Л. В. Дробиш. Полтава,
2009. 20 с.
2. Праця України 2009 : стат. зб.
К. : Держкомстат України, 2010. С.
60 с.
4. Сайт Головного управління
статистики у Полтавській області
[Електронний ресурс]. Режим доступ : www.poltavastat.gov.ua. - Заголовок з екрану

Бібліотека маркетингу Української Асоціації Маркетингу
Виходить у світ переклад книги Ф. Котлера та Карен А Фокс
"Стратегічний маркетинг для навчальних закладів".
Видавець Українська Асоціація Маркетингу.
Видання здійснене за підтримки Відділу преси, освіти та культури
Посольства США в Україні
Окрема подяка за підтримку дослідницьким компаніям
InMind, Ipsos Ukraine та Агентству Індустріального Маркетингу,
ТОВ “Паритет Партнерс”, компанії Brand.Up
Вартість одного примірника 100 грн.
Замовлення приймаються електронною поштою lsvuma2000@gmail.com ,
umaukr@mail.ru або за телефонами (063) 953 57 34, (067) 775 85 61
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ВАЖЛИВІСТЬ ПРАВИЛЬНОГО
ПОЗИЦІОНУВАННЯ БРЕНДУ В
СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА
АНДРІЙ ЧУМАЧЕНКО,
студія інтернетмаркетингу Netpeak
Доброго дня, мене звати Андрій Чумаченко. Я працюю в студії інтернетмаркетингу
Netpeak вже більше чотирьох років. Спочатку в коло моїх обов'язків входили копірайтинг і просування у пошукових
системах (SEO). Останні півроку я обіймаю посаду керівника департаменту SMM і займаюсь виключно просування у
соціальних мережах. У цій статті я коротко, і по можливості доступно, розповім про те, як правильно позиціонувати
бренд у соціальних медіа.
Є лише три запитання, на які послідовно повинен відповісти кожен власник бізнесу, перш ніж розпочинати діяльність
у соціальних мережах.

Питання перше:
Вам воно треба?
Соціальні мережі модний тренд
останніх років. Кожна компанія, кожен бізнес, знайомий з Інтернетом,
рано чи пізно доходить висновку, що
потрібно відкритивати своє представництво у соціальних мережах.
Існує усталена думка, не позбавлена
істини,
соціальне просування
відмінно підходить для B2C бізнесу і
не підходить для B2B. Дійсно, якщо
ви займаєтеся продажем підшипників соціальне просування навряд
чи вам підійде. Погодьтесь, відвідувачам соціальних мереж не надто
цікаво читати про те, що у вас на заводі з'явився новий верстат, ви зробили тисячний підшипник і так далі.
Однак навіть для таких складних напрямів можливі просування із застосуванням нестандартних методів.
Кожен із таких способів
суто
індивідуальний, і сьогодні ми не будемо їх розглядати. Припустимо, ви
твердо вирішили, що для вашого
бізнесу, бренду, продукту або послуги
потрібно просування у соціальних
мережах. Тепер час вибрати в яких.

такте, Facebook і Одноклассники.ru.
Ми будемо розглядати тільки перші
дві, оскільки соціальна мережа Одноклассники.ru від початку своєї появи в Інтернеті не надто привітна для
рекламодавців. Відсутність інструментів таргентування для груп, виключно міжпрофільне спілкування,
мізерні можливості оформлення і непривітна модерація комерційних
груп все це заважає просуванню в
соціальній мережі Одноклассники.ru. Зараз багато що з цих моментів
спрощується, оптимізується, однак
факт залишається фактом ВКонтакте і Facebook сягнули у своєму
розвитку так далеко, що Одноклассникам наздогнати їх найближчим
часом не судилося.

Отже, ми визначилися з тим, що
вибирати можна з двох варіантів
ВКонтакте або Facebook. Давайте
уважніше подивимося на аудиторію
цих соціальних мереж і визначимося
з потрібно саме нам*.

Соціальна мережа
ВКонтакте
(www.vkontakte.ru)
За даними на початок квітня 2011
р., сумарна аудиторія користувачів
ВКонтакте з України становила 16
552 422 осіб. За віком ці люди розподілені таким чином, як показано
на рис. 1. Як видно з графіка, незважаючи на численні заяви прес служби ВКонтакте, основу аудиторії ста-

16%
23%
До 18 років
15%

18 25 років
26 30 років
від 31 року

Питання друге:
Яку мережу вибрати?
В Україні на даний момент існує
три великі соціальні медіа ВКон-

46%

Рис. 1

* Усі дані, наведені нижче, взяті з відкритих джерел. ВКонтакте і Facebook дають можливість у режимі реального часу оцінити
кількість користувачів, що підходять під потрібні налаштування таргентингу.

48

МАРКЕТИНГ В УКРАЇНI

№2 s 2011

Інтернет — маркетинг

57%
43%
Вік вказаний
Вік не вказаний

Рис. 2

ВКонтакте

НА УКРАЇНІ

12,600,000

16,552,422

користувачів мережі інтернет

користувачів з
України

131%
Рис. 3
новлять особи до 25 років їх майже
70%.
Є ще кілька цікавих моментів, на
які хотілося б звернути вашу увагу, а
саме, не всі користувачі цієї соціальної мережі вказують свій вік. На
графіку (рис. 2) можна побачити
процентне відношення тих, хто вказав і хто не вказав свій вік.
Що дає нам ця інформація? Розуміння того, що тільки 57% зареєстрованих користувачів зможуть
побачити вашу таргентовану рекламу. Іншими словами, якщо ви рекла№2 s 2011

муєте вашу сторінку в соціальній мережі ВКонтакте для людей віком від
18 до 25 років, яких, як видно на першому графіку з рис. 1, 46% від усіх
користувачів з України
варто
пам'ятати, що це 46% не від 16,5
мільйонів осіб, а лише від тих, хто
назвали свій вік
9,5 мільйонів.
Дрібниця, а неприємно.
Ну і ще один цікавий момент, на
який варто звернути увагу. За даними
агентства InMind, що проводило
дослідження для Інтернет Асоціації
України, на кінець 2010 р. кількість
МАРКЕТИНГ В УКРАЇНI

користувачів Всесвітньої мережі в
Україні становило 12,6 мільйона осіб.
Отже, давайте зіставимо показники з
даними соціальної мережі ВКонтакте (рис. 3).
Висновок напрошується сам собою або за кілька місяців в Україні
з'явилося чотири мільйони нових користувачів Інтернетом, і кожен українець зареєструвався ВКонтакте,
або ж у соціальній мережі ВКонтакте
зареєстровано 131% інтернет населення України. Інакше кажучи остерігайтеся великої кількості ботів і
спеціально створених рекламних
акаунтів, працюючи з ВКонтакте.

Соціальна мережа Facebook
(www.facebook.com)
На початок квітня 2011 р.
кількість користувачів соціальної мережі Facebook в Україні становить 1
438 360 осіб. За віковими даними ці
люди розподіляються так (рис. 4).
На відміну від ВКонтакте, 53%
всіх користувачів соціальної мережі
Facebook
старші за віком від 25
років. Ґрунтуючись на одержаній
інформації, зробити вибір відповідної бази для просування бренду в
соціальній мережі буде набагато
простіше.
Якщо ви орієнтовані на роботу з
молодою аудиторією
школярами,
студентами, вам більше підійде
соціальна мережа ВКонтакте. Молода аудиторія набагато активніше за
дорослу, вона із задоволенням візьме
участь у різних акціях і конкурсах,
сміливіше переходить по рекламних
посиланнях і добровільно допомагає
у поширенні інформації.
Для брендів, орієнтованих на аудиторію старшого віку, ідеально
підійде активно зростаюча останнім
часом в Україні соціальна мережа
Facebook. Тут більше дорослої, професійної аудиторії, людей, які добре
орієнтуються в Інтернеті. Доросла
аудиторія менш чуйна, у неї більш
високі вимоги до перебігу рекламних
кампаній і брендів загалом.
Отже, ми твердо вирішили, що
нам потрібно соціальне просування і
визначилися з базою, на якій буде
розміщено представництво бренду у
соціальних медіа. Настав час зверну-
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25%

18%
До 18 років
18 25 років
26 30 років
від 31 року

29%
28%

Рис. 4
тися до останнього, але не менш важливого питання.

Питання третє:
Яку стратегію обрати?
Є чотири прості поради, пам'ятати
про які необхідно кожному, хто веде
роботу з просування у соціальних мережах.
1. Дивуйте своїх відвідувачів
пам'ятайте про так званий вау ефект
(wow effect). Якщо першою думкою
людини, що відкрила вашу сторінку,
було "Вау!", то все зроблено правильно. "Вау ефект" досягається протягом кількох секунд після завантаження сторінки за допомогою нестандартних рішень, будь яких способів
зачепити і здивувати публіку. Для
цього важливо правильне оформлення сторінки з використанням всіх доступних методів, інтерактивність, яскравість. Навіть окрема картинка або
текстове повідомлення у вашій
стрічці може викликати у відвідувача
бажання додати себе до ваших друзів,
підписатися на сторінку, переадресувати посилання на сторінку своїм
знайомим. Отже, ефект досягнуто!
2. Говоріть зрозумілою мовою.
Яким би непривабливим і нудним
для пересічного користувача був ваш
бізнес, професійний копірайтер завжди зможе, зберігши зміст повідомлення, оформити його у простому і
невимушеному стилі. Перша, і головна, помилка, якої припускаються на
даному етапі підключення стрічки
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новин з офіційного сайта замість
ручного оновлення сторінки. Повірте, якщо люди захочуть почитати
ваші новини вони зайдуть до вас на
сторінку і прочитають їх. На сторінці
бренду в соціальній мережі люди
очікують живого спілкування, налагодженого зворотного зв'язку.
3. Модеруйте свої представництва
в соціальних мережах! Ця порада безпосередньо випливає з попередньої.
Якщо ви високоякісно оформили
свою сторінку, розрекламували її, але
не наповнюєте можете сміливо вважати витраченими марно свої гроші і
час. Сторінка без оновлень у кращому разі залишиться "порожньою", а в
гіршому стане притулком для ботів
і спаму. Навіть лояльний до вас користувач, який відвідав таку сторінку,
безсумнівно змінить думку про бренд
на гірше.
4. Не забувайте про доступні можливості! Крім найширших умов в
оформленні сторінки пам'ятайте і
про інші функції. Як нещодавно
з'ясувалось, не всі знають про те, що
в соціальній мережі Facebook після
отримання 25 "Мені подобається"
(Facebook like), дається можливість
перейменувати
посилання
на
сторінку зі стандартною http://
www.facebook.com/pages/Названиевашей компании/215347338480985
на стисле посилання такого вигляду:
http://www.facebook.com/companyname.
Стратегії просування в соціальних
мережах різняться від бренду до
МАРКЕТИНГ В УКРАЇНI

бренду. Щоб приблизно описати
проведені роботи, я наведу приклад з
кейсом просування торгової марки
"Вина Гулієвих". Цей кейс не щось
позамежне, це простий і якісний зразок добре проведеної кампанії в
соціальних медіа.

Просування ТМ "Вина
Гулієвих" у соціальних мережах
Обличчям торгової марки "Вина
Гулієвих" є Роберт Гулієв, найвідоміша особистість не тільки в Одесі,
звідки родом, або Україні, але й у
світі. Саме особистість Роберта і стала відправною точкою соціального
просування продукту цієї компанії.
Нами було створено й оформлено
у фірмовому стилі Twitter акаунт Роберта Гулієва, де він ділиться своїми
думками, періодично анонсуючи
різні акції, що проводяться торговою
маркою, чи запрошуючи на спонсовані заходи. Варто зазначити, що
обліковий запис Роберт веде самостійно, студія Netpeak провадить
тільки підтримку. Цей акаунт
прив'язаний до профілю Роберта
Гулієва в соціальній мережі Facebook,
інакше кажучи, всі повідомлення з
Twitter публікуються також у Facebook, охоплюючи ширшу аудиторію і
дістаючи, таким чином, більше
відгуків.
Цей інструмент є джерелом залучення уваги користувачів Facebook і
Twitter до бренду ТМ "Вина
Гулієвих", до активності і відкритості
торгової марки у соціальних мережах.
Основним місцем проведення
робіт є брендована сторінка ТМ "Вина Гулієвих" (рис. 5) у соціальній мережі Facebook, доступна за адресою:
h t t p : / / w w w. f a c e b o o k . c om / V i n a .
Gulievih. Першим джерелом залучення аудиторії соціальної мережі до
брендованої сторінки є контекстна
реклама у Facebook. Для аудиторії від
25 років по всій Україні ми показуємо одночасно кілька банерів,
постійно вимірюючи їхню ефективність, коригуючи текст або картинку для підвищення CTR (відношення кількості показів банерів до
кількості переходів користувачів з
№2 s 2011
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u Середня кількість активних ко-

Рис. 5
банера на шукану сторінку).
За даними березня цього року, статистика з контекстної реклами виглядає так:
u Середня кількість демонстрації
банерів на добу: 5000.
u Усього показів за місяць: 1 497 321.
u Середня кількість переходів на
добу: 35.
u Усього переходів через рекламні оголошення на сторінку
за місяць: 991.
u CTR: 0,075% (не варто дивуватися низькому показнику, для такої
вузької тематики, як бренд вина
і для такої широкої аудиторії, як
більше половини всіх українських користувачів Facebook, це непоганий результат).

u Середня ціна одного переходу:

0,20 дол. США.
Так виглядає графік відвідування
сторінки за березень 2011 р. (рис. 6).
Статистика за березень 2011 р. по
брендованій сторінці ТМ "Вина
Гулієвих" така:
u Натиснули "Мені подобається"
674 особи.
u Усього натиснули "Мені подобається" з листопада 2010 р.
(початок рекламної кампанії у
Facebook) 1046 чоловік (тобто
за березень приріст нараховується понад 100%, з чим це
пов'язано
розповім трохи
пізніше).
u За весь час існування сторінки
відписалося 19 осіб.

ристувачів за добу
200 осіб
(активним є будь який унікальний користувач, який здійснив
якусь дію на сторінці: натиснув
"Мені подобається", прокоментував повідомлення, переглянув фотографії і т. д.).
u Усього переглядів сторінок за
місяць 4326 унікальних переглядів.
Так виглядає графік відвідування
сторінки за березень 2011 (рис. 7).
Для залучення уваги користувачів
Facebook до сторінки ТМ "Вина
Гулієвих" протягом березня було
проведено три акції з роздачею
призів.
Перша акція
запрошення на
концерт контр тенора Юрія Міненка
(рис. 8). Якщо вірити Вікіпедії,
контр тенор найвищий і рідкісний
з чоловічих голосів. Юрій Міненко
відомий по всьому світу серед
поціновувачів такої музики, а спонсором його концерту в Одесі виступила торгова марка "Вина Гулієвих".
Без попереднього повідомлення ми
зробили подарунок у вигляді запрошення на концерт для десяти
найбільш активних читачів сторінки.
Ми лише вибрали десятку людей, що
залишили найбільшу кількість коментарів, і кожному з них вручили по
два запрошення на концерт. Для тих,

Рис. 6

Рис. 7
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Рис. 8
хто перебував не в Одесі, компанія
"Вина Гулієвих" оплатила вартість
проїзд в обидві сторони з будь якої
точки України.
Другою акцією, також проведеної
без попереднього повідомлення, стало вручення призу за тисячний
"лайк". Ми дочекалися, поки
кількість "Мені подобається" дійде до
тисячі і вручили тисячному користувачеві ящик пляшок вина від ТМ
"Вина Гулієвих" (рис. 8).
Ще одна акція, на цей раз оголошена заздалегідь і приурочена до
свята 8 Березня, мала назву "Кращий
слоган для вина Rose". Ми запропонували кожному з відвідувачів
сторінки придумати слоган для нової
марки вина, який буде використовуватись у рекламній кампанії. Всі
варіанти необхідно було залишати на
"стіні" сторінки ТМ "Вина Гулієвих" у
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соціальній мережі Facebook. З усіх
варіантів (яких назбиралося більше
ста) ми вибрали десятку тих, які набрали найбільшу кількість "лайків" і
провели окреме голосування. Переможців виявилось четверо трійка
лідерів, встановлена через голосування відвідувачів сторінки, і додатково ще один користувач, обраний
особисто Робертом Гулієвим.
Завдяки проведеним у березні
конкурсам значно підвищилась
відвідуваність сторінки (яка не зникла після їх проведення, а продовжує
триматися на високому рівні). Більш
ніж вдвічі збільшилася кількість
постійних відвідувачів сторінки,
з'явилася величезна кількість згадок і
слів подяки на адресу компанії "Вина
Гулієвих" як від переможців, так і від
тих, хто лише спостерігав за проведенням конкурсів.
МАРКЕТИНГ В УКРАЇНI

Результат говорить сам за себе
вручивши кілька ящиків з винами
власної продукції, торгова марка
"Вина Гулієвих" по праву заслужила
від користувачів українського Facebook звання найщедрішої торгової
марки, дістала безліч позитивних
згадок у мережі і значно підвищила
кількість своїх лояльних користувачів.

Епілог
Пригадуєте старе прислів'я "Святе
місце порожнім не буває"? Цей
вислів не до кінця правильний для
соціальних мереж там ще є вільні
"ніші", які можна зайняти. Пам'ятайте про це і звертайтесь за просуванням у соціальних медіа до професіоналів!
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МАРКЕТИНГОВА ВЕБСТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА 
ДАНИНА МОДІ ЧИ ВИМОГА СУЧАСНОСТІ?
НАДІЯ ЯЗВІНСЬКА,
канд. екон. на ук,
ЯРОСЛАВ КА С ПЕ РО ВИЧ,
ка фе д ра про мис ло во го мар ке тин гу,
НТУУ "КПІ"
Анотація. У статті на основі сучасних розробок у галузі маркетингових вебкомунікацій обґрунтовано зростаючу роль
керованої присутності компаній та їх комунікаційної активності в інтернетпросторі. Розглянуто вплив соціальних
процесів, зумовлених розвитком Інтернету і вебтехнологій, на діяльність підприємств. Аргументовано маркетингові
ризики і запропоновано способи їх подолання  створення і впровадження вебстратегії підприємства. Наведено визначення вебстратегії, запропоновано базис та етапи створення вебстратегії підприємства.
Ключові слова: вебстратегія, базис вебстратегії, етапи створення вебстратегії, маркетингові інтернеткомунікації, маркетингові вебкомунікації, маркетингова активність в Інтернеті.
Аннотация. В статье на основе современных разработок в области маркетинговых вебкоммуникаций обоснованы
роль управляемого присутствия компаний и их коммуникационной активности в интернетпространстве. Рассмотрены влияние социальных процессов, которые вызваны развитием Интернета и вебтехнологий, на деятельность предприятий. Аргументированы маркетинговые риски и предложено их разрешение  создание и внедрение вебстратегии предприятия. Даны определение вебстратегии и предложены базис и этапы разработки вебстратегии предприятия.
Ключевые слова: вебстратегия, базис вебстратегии, этапы разработки вебстратегии, маркетинговые интернеткоммуникации, маркетинговые вебкоммуникации, маркетинговая активность в Интернете.
In the article is grounded the increasing role of the guided presence of companies and their internet communication activity on the
basis of modern developments in area of marketing webcommunications. There is considered influence on enterprises activity of
social processes conditioned development the Internet and servertechnologies. Marketings risks are grounded and their minimization  creation and introduction of webstrategy of enterprise is offered. There is offered determination of webstrategy of enterprise,
base and design times of webstrategy of enterprise.
Keywords: web strategy, base of webstrategy, design of webstrategy times, marketings internetcommunications, marketings
webcommunication, marketing activity in the Internet.

Вступ.
Пер шо чер го вим
зав дан ням
Інтернету було полегшення ведення бізне су. Си с те ми миттєвих
повідом лень, мож ливість про ве дення інтернет конференцій суттєво покращили комунікаційне середовище бізнесу. Сайти новин і пошукові системи, такі як Google, допо ма га ли знай ти інфор мацію
співробітникам компанії, а згодом
стали засобом для зв'язку зі споживачем.
Сучасний Інтернет виходить на
новий рівень розвитку
соціаль№2 s 2011

ний. Те пер інте г ро ва на ме реж на
система переносить свій вплив із
професійної діяльності на особисте
жит тя лю ди ни. Замість ад рессторінок і ключових слів з'являються імена людей, їхні інтереси,
коло знайомих. Люди в Інтернеті
почали висловлювати свою думку,
ставлення, радитися. І це також
створює нові можливості для ведення бізнесу.

Постановка завдання.
Метою даного дослідження є виявлення можливостей і переваг виМАРКЕТИНГ В УКРАЇНI

користання сучасних процесів розвит ку
вірту аль но го
про сто ру
(Інтернет) для вирішення маркетингових завдань підприємств.

Чи не обхідні сьо годні
зміни у комунікаційній активності підприємств ?
Для підприємств результати, до
яких приводить розвиток Інтернету, і соціальні процеси, зумовлені
цим розвитком, можуть бути як пози тив ни ми, так і не га тив ни ми.
Інформація про компанію, її това-
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ри, послуги та дії може поширюватись і без її участі. Сьогодні вплив
ком панії на фор му ван ня дум ки
споживача зменшується. Прикладом може слугувати веб сторінка
компанії Coca Cola, розміщена у
Facebook, яка налічує близько 17
млн прихильників. Вона була створена двома ентузіастами Дасті і
Мітчел, і тільки після то го, як
кількість фанів Coca Cola перевищила 3 млн, її помітили керівники,
після чого звернулись безпосередньо до роз роб ників фанівської
сторінки [1].
Але якщо все складається не так
вдало? Якщо компанія дізнається,
що навколо неї або її товару скупчуються негативні відгуки, поширюються чутки... Як має вести себе
компанія в такій ситуації? Як може
своєчасно відслідковувати такі моменти або навіть цілеспрямовано
керувати ними?
На сьогодні для підприємств, що
свідомо виявляють маркетингову
активність, невід'ємним елементом
комунікаційної політики стає присутність у віртуальному просторі.
Вихідними основами, що роблять
таку присутність керованою і цілес пря мо ва ною, є на явність вебстратегії підприємства, яка враховує всі аспекти роботи і поведінки
компанії в Інтернеті. Веб стратегія
- це те, чого сьогодні вимагає від
бізнесу розвиток ринкового середо ви ща і ко мунікаційних тех но логій в Інтернеті.

Що таке вебстратегія?
Розглянемо, що собою являє, з
чого складається та як створюється
веб стратегія підприємства.
Вебстратегія це довгостроковий план, що визначає: як створити і розвинути онлайн присутність
ком панії відповідно до стра тегії
розвитку бізнесу [2]. Визначення
веб-стра тегії різни ми ав то ра ми
здебільшо го
ма ють
не ба га то
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відмінностей, крім того, що деякі
науковці розуміють під поняттям
"присутність" тільки сайт компанії,
а не всю інформацію про неї, що
наявна в Інтернеті.
Залежно від зрілості бізнесу, короткострокових і довгострокових
цілей підприємство має вирішити
для себе: які товари або послуги
слід виводити в Інтернет; які медіа
і технології слід використовувати;
які додаткові дії потрібно впровадити для кращої комунікації зі споживачем.

Базис вебстратегії
підприємства
Важ ли во, щоб веб стра тегія
підприємства мала такі чотири фокуси.
"Бізнес" компанія має ретельно
оха рак те ри зу ва ти цілі і ко ристь,
яку має одержати від контакту зі
спо жи ва чем,
ви ко ри с то ву ю чи
інтернет комунікації.
"Спільнота" конкуренти, партнери, споживачі, персонал. Компанія має чітко сформулювати позицію стосовно кожної з цих груп і
цінність, що кож на з груп бу де
одержувати від спілкування з компанією, використовуючи Інтернет.
"Тех но логії"
інстру мен ти, за
до по мо гою яких бу де до ся гну то
поставлених цілей щодо "Бізнесу" і
"Спільноти"; до таких інструментів
мож на відне с ти сайт, соціальні
сервіси (Blog, Twitter, Youtube, Яндекс.Закладки, Delicious тощо), а
також засоби поширення інформації (podcasts, e mail, RSS, віджети).
"Аналіз" набір показників, що
дає змогу аналізувати успішність
вашої стратегії, такі як кількість
відвіду вань сай та, likes, retweets,
shares, функцію "По до бається",
кількість реєстрацій та ін. До того
ж ос танні, крім то го, що да ють
змогу оцінити рівень якості, також
допомагають поширювати інформацію.

МАРКЕТИНГ В УКРАЇНI

Етапи розробки вебстратегії
Перший етап. Постановка цілі і
роз роб ка
си с те ми
по каз ників
вимірювання результативності та
ефективності вебстратегії.
До роз роб ки веб стра тегії не обхідно підходити, як до одного зі
стра тегічно важ ли вих ас пектів
діяльності компанії, котрий потребує ретельної розробки цілей, що
мають бути своєчасними, вимірюваними, реалістичними, а в сукупності
взаємно підси лю ва тись.
Цілі, які лежать в основі веб стратегії, можуть бути розділені на групи:
u вихід на нові ринки;
u вста нов лен ня або роз ви ток
позиціонування;
u збір інформації за допомогою
анкетування чи опитувань;
u піднесення рівня задоволення
споживачів за рахунок формуван ня ка на лу зво рот но го
зв'язку, консультації та інших
форм онлайн підтримки;
u підвищення обізнаності споживачів;
u збільшення продажів за рахунок надання послуги оформлення замовлень через Інтернет та ін.
Після вибору цілей слід усвідомлювати, у який спосіб буде вимірюватись рівень їхнього досягнення.
Інши ми сло ва ми, важ ли во чітко
ок рес ли ти очіку ва ний ре зультат
реалізації стратегії. Прикладом можуть слугувати такі формулювання:
u Залучити Х нових споживачів
до географічного регіону ХХ
або з нової області ХХХ.
u Організувати Х фокус груп з
лю дей ХХ у віці від 18 25
років для оцінки дизайну нового продукту.
u Збільшити задоволення споживачів на Х%. Знизити навантаження на call центр на
ХХ відсотків.
u Досягти позиціонування ком№2 s 2011
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панії як Х, що по вин но
підтвер ди тись ре зульта та ми
опитування клієнтів про те,
як нас сприймають, а саме:
ХХ.
У результаті "Постановки цілей і
роз роб ки си с те ми по каз ників
вимірювання результативності та
ефективності веб стратегії" ми повинні скла с ти пе релік взаємо пов'язаних цілей вищого і нижчих
рівнів і закріплені за кож ною з
цілей показники, за якими можна
буде виміряти рівень досягнення
цієї мети. Наступним кроком буде
визначення інформації, необхідної
для розробки стратегії, та, власне,
її одержання.
Другий етап. Дослідження.
На даному етапі визначається і
збирається інформація, потрібна у
подальшій розробці веб стратегії.
Тре ба чітко оха рак те ри зу ва ти
діяльність і присутність в Інтернеті
наших споживачів, конкурентів і
вашої компанії на теперішній час, і
першочергово споживачі. Для дося гнен ня дов го с т ро ко во го успіху
ос но вою для прий нят тя рішень
стосовно дій в Інтернеті мають стати споживачі. Спробуємо надати
приблизний перелік запитань стосовно споживачів, на які слід дати
відповідь:
u Де пе ре бу ва ють спо жи вачі
ком панії? Інши ми сло ва ми,
які канали комунікації вони
ви ко ри с то ву ють? Яку вебсторінку відкри ва ють пер шою, ак тивізу ю чи брау зер?
Наприклад, такими каналами
можуть бути форуми, блоги,
соціальні мережі, спеціалізовані сай ти інтер нет то ва риств. Отже, важливо встановити найсприятливіші сайти
для комунікації.
u До якої інформації або до чиїх
думок прислуховуються споживачі компанії [5]? Тут визна ча ють ся ха рак те ри с ти ки
впли во вої
інфор мації
та
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лідерів думок.
u Які онлайн звички, риси, дії

виявляють і виконують споживачі [5]? Як вже було зазначено, Інтернет увібрав деякі
речі з повсякденного життя, і
тут важливо здобути інформацію саме про них: Чи викори с то ву ють Інтер нет тільки
як дже ре ло інфор мації? Чи
обмінюються думками, обговорюють, коментують і створюють споживачі цю інформацію?
Відповівши на ці за пи тан ня,
компанія може зрозуміти, як поводи тись,
ви бу до ву ю чи
свою
взаємодію зі споживачами в Інтернеті. Тоб то на да ти спо жи ва чам
інструменти для поширення і коментування інформації; створення
інструментів для кращого пошуку і
представлення цікавої споживачам
інформації тощо.
Далі вивчатимемо конкурентів.
Варто відслідковувати таке:
u Як діють конкуренти в Інтернеті та які канали й інструменти використовують?
u Що компанія може запозичити для себе?
u Що компанія робить або може робити краще за конкурентів?
Також важливо зробити аналіз
власної компанії. Як вже зазначалось, інколи обговорення в групах
чи інтер нет то ва ри с т вах мо же
відбуватись без участі компанії, тому необхідно визначити, як ваша
ком панія вже пред став ле на в
Інтернеті. Для цього потрібно дати
відповідь на такі запитання:
u Скільки інтер нет то ва риств
існує навколо компанії без її
особистого втручання [6]? Хто
заснував їх, які мотиви мали
розробники? Це дасть змогу
побачити, наскільки популярною є ва ша ком панія і
наскільки викликає інтерес її
діяльність.

МАРКЕТИНГ В УКРАЇНI

u Як роз г ля да ють бренд? Які

слова найчастіше використовують для опису продукту чи
компанії? Відповіді на ці запи тан ня да ють змо гу зро зуміти, чи не обхідне ре по зиціону ван ня, чи, на впа ки,
підтримка вже існуючого.
u Хто і як зі співробітників використовує соціальні медіа та
інші ка на ли ко мунікації в
Інтернеті, який рівень їхнього
досвіду? Це дозволить оцінити час, що потрібен для досягнення цілей, потребу у наймі
нових працівників або навчання існуючих [6].
Після одер жан ня потрібної
інформації і формування уявлень
про становище в Інтернеті конкурентів компанії, споживачів і власне компанії можна починати розробку заходів з підготовки і впровадження веб стратегії.
Третій етап. Формування стратегії.
На даному етапі відповідно до
цілей, які лежать в основі веб стратегії, підбирають та узгоджують виявлені можливості інформаційної
взаємодії компанії зі споживачами,
кон ку рен та ми
і
влас ни ми
співробітниками.
Важливим критерієм такого узгодження є набуття підсилювально го си с тем но го ефек ту від
поєднання виявлених можливостей. Саме цим критерієм варто користуватися, підбираючи і створюю чи тех но логії, ка на ли ко мунікації, типи і характеристики
впливової інформації, взаємодію з
лідерами думок, надання можливостей з виявлення зручної і звичної
поведінки.
Відібрані й узгоджені рішення
також важливо перевірити на адекватність, результативність та ефективність поєднання цільових для
компанії і доступних для споживачів, парт нерів, співробітників,
кон такт них
ау ди торій
та
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відповідних щодо конкурентів. Ця
пе ревірка та кож про ва дить ся на
основі критерію набуття підсилювального системного ефекту.
У результаті утворюється комплекс, а за дотримання зазначеного
критерію
система, рівня активності підприємства в інтернет просторі, яка описується:
u об ра ни ми тех но логіями та
інстру мен тарієм взаємодії з
цільовими аудиторіями (споживачами, партнерами, лідерами думок та іншими контактними групами, конкурентами) сайт, соціальні сервіси
(Blog, Twitter, Youtube, Ян декс.Закладки, Delicious тощо), інструменти поширення
інформації (podcasts, e mail,
RSS, віджети) та ін.;
u каналами комунікацій (сайти,
мережі тощо);
u ти па ми і ха рак те ри с ти ка ми
інформації, яка буде збиратись і поширюватись;
u по ведінко ви ми па тер на ми з
надання та одержання інформації, формами обговорення,
ко мен тарі,
на дан ня
відповідей, постановкам запитань тощо;
u спо со ба ми відслідко ву ван ня
керованої і спонтанної інтернет-представленості компанії
та її продукції.
Четвертий етап. Підготовка компанії.
Визначившись з напрямом своєї
стратегії, розставивши пріоритети і
дізнавшись, як про компанію взагалі говорять люди, можна приступати до підготовки і впровадження
веб-стра тегії. Але важ ли во ро зуміти, що введення веб стратегії
відкри ває для бізне су не тільки
можливості, але й несе нові ризики
і загрози, про які треба знати і з
якими варто боротися. Наприклад,
публікація негативних чуток у вашому співтоваристві конкурентами; ідеї та плани розвитку про-
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дуктів можуть стати видимими для
кон ку рентів; на вмис не чи не на висне спотворення іміджу бренду
працівниками; витік інформації.
Для зниження цих ризиків необхідно вжи ти ряд за ходів.
Потрібне узгодження з юридичними, IT і HR департаментами онлайнової політики компанії, яка
буде включати політику використан ня працівни ка ми соціаль них
тех но логій, а та кож пи тан ня
порівняння ризиків з можливими
вигодами [6]:
u Чи
бу де
участь
усіх
працівників компанії в вебстратегії обов'язковою?
u Як ста ви ти ся до то го, що
працівники роблять у вільний
від роботи час в інтернет просторі? Шкодить це іміджу чи
ні?
u Як реагувати на негатив з боку
суспільства?
u Проведення тренінгів і навчан ня, в яких бу дуть роз повідати про загрози і попереджен ня ви то ку се к рет ної
інформації.
u Мож ли вості та особ ли вості
соціальних засобів інформації
u Принципи поведінки, які будуть до по ма га ти про су ва ти
цінності та підносити імідж
компанії.

Висновки.
Таким чином, на основі сучасних розробок у сфері маркетингових веб комунікацій обґрунтовано
зростаючу роль керованої присутності і комунікаційної активності
компаній в інтернет просторі. Виокремлено і систематизовано основні складові та етапи веб стратегії компанії. Встановлено цілі,
показники для виміру їх досягнення, яка необхідна для цього інформація, проблеми і ризики, що можуть виникнути для компанії, і запропоновано шляхи їх подолання.
Важ ли во усвідом лю ва ти, що
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Інтернет вже перестав бути одностороннім інструментом надання
інформації. Споживачі відчувають
потребу у спілкуванні з компанією,
у висловлюванні своїх думок з приводу товарів чи послуг, і сьогодні
вже існу ють інстру мен ти, що
якісно змінюють і збільшують ці
мож ли вості. Су час на роль ком паній
виз на чи тись, чи бра ти
участь у цій дискусії на рівні зі спожи ва ча ми,
збільшу ю чи
свою
дружність до оточення і відповідно
впливовість, чи залишитись поза
цим процесом.
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спортивний маркетинг

УДК 658.62

ФАНМАРКЕТИНГ У СИСТЕМІ СПОРТИВНОГО
МАРКЕТИНГУ
СЕРГІЙ ОС Т РО ВЕРХ,
Київський національ ний тор го вель ноеко номічний універ си тет
Анотація. У статті розкрито сутність, проаналізовано та обґрунтовано елементи фанмаркетингу як можливого
окремого напряму спортивного маркетингу, дієвого інструменту в сучасних умовах менеджменту професійного спортивного клубу.
Ключові слова: спорт, шоу, фанмаркетинг, футбол, спортивний продукт, споживач, глядач, уболівальник, фанат,
спонсор, конкуренти, бренд.

Актуальність.
Футбол як вид спорту посідає
пер ше місце че рез свою по пу лярність і масовість в Україні. Основна частина доходів сучасного
футбольного клубу це виручка від
продажу білетів на матчі та абонементів, надходження від спонсорів,
ре алізація прав на транс ляції
матчів, продаж клубної атрибутики, оренда продаж гравців, виплати від участі в європейських кубкових турнірах [5].
Од нак при бут кові вітчиз няні
фут больні клу би
це ве ли ка
рідкість за сучасних умов господарю ван ня. Річне ут ри ман ня фут больного клубу вищого дивізіону в
Україні починається від 5 7 млн
дол. США. Основні статті витрат:
зарплатний фонд футболістів і тренерів, утримання та обслуговування спортивних споруд, організація
тре ну валь но го про це су ко ман ди,
транс портні ви т ра ти то що. На
відміну від зарубіжних футбольних
клубів,
зо к ре ма
західноєвро пейських, більшість ук раїнських
футбольних клубів є збитковими.
Головна причина неприбутковості
вітчизняних професійних спортивних клубів
за галь на не роз ви неність спортивного маркетингу.
Особливої актуальності в світлі
сказаного набуває організація роботи з розподілу так званого футболь но го про дук ту, про даж йо го
тим, хто має в цьому потребу. По№2 s 2011

стає проблема виділення та обґрунтування окремого виду маркетингу,
що в комплексі, на основі класичної концепції, вирішить завдання
максимальної заповнюваності стадіонів і збільшення потенційних
споживачів спортивного продукту,
що формують значну частину доходів вітчиз ня них фут боль них
клубів.

Аналіз останніх досліджень
і публікацій.
За високого рівня актуальності
на сьогодні дана проблема ще не
дістала достатнього розвитку в сучасній науковій літературі. Проте
чис ленні рей тин ги, аналітичні
статті ук раїнських і російських
професійних видань ("Маркетинг и
рек ла ма", "Індустрія фут бо лу",
"Дай джест ПФЛ" то що) свідчать
про наявність досліджень за темою,
що відповідно обумовлює подальший розвиток поставленої проблеми в економічній науці та можливе
виділення її в окрему галузь спортивного маркетингу.

Постановка завдання.
Ураховуючи існуючі в науці положення про спортивний маркетинг, пропонується обґрунтування
окремого його напряму фан маркетинг, в аспекті спортивного видовища як його цільового об'єкта.
Метою статті є розкриття сутності і
специфічних особливостей основМАРКЕТИНГ В УКРАЇНI

них понять маркетингу спортивного змагання як шоу, видовища на
прикладі футболу як виду спорту,
враховуючи ступінь його масовості
та капіталізації в Україні.

Маркетингові технології на
“футбольному полі”
У широкому розумінні поняття
"фан маркетинг"
це так званий
процес відповідної роботи маркето логів з ау ди торією гля дачів,
спря мо ва ний на за без пе чен ня
стабільного попиту на продукцію
професійного спортивного клубу, у
тому числі з їх безпосередньою допомогою та за активної участі у
вказаній роботі. Основна мета залучення на стадіони та спортивні
майданчики більшої кількості глядачів, досягнення стабільного максимуму відвідуваності спортивних
змагань. Пропонується розглянути
як об'єкт фан маркетингу футбол у
контексті видовища (шоу), продукту (товару), масового суспільного
за хо ду. Зо к ре ма, вра хо ву ю чи за рубіжний досвід організації футболу як бізнесу, необхідно виживати і
процвітати на конкурентному ринку індустрії відпочинку і розваг,
ши ро ко ви ко ри с то ву ю чи су часні
маркетингові технології.
В умовах сучасної України ринок індустрії відпочинку і розваг
динамічно розвивається на прикладах досвіду зарубіжних країн.
Зокрема, можна виділити таких по-
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тенційних конкурентів футболу за
популяризацією та залученням аудиторії глядачів:
1) Інтер нет
як Гло баль на
інформаційна мережа, що дозволяє побачити все, не виходячи з власного будинку;
2) кінотеатри ("мистецтво № 1")
кіно поки що привертає увагу багатьох людей;
3) концерти зірок естради і розва жаль них
гу мо ри с тич них
жанрів (як безпосередньо на
концертах, так і по телевізору);
4) телесеріали (які з 1990 х років
з'явилися на пострадянському
те левізійно му про сторі, ха рак те ри зу ють ся стійкою за лежністю телеглядачів від подаль ших подій і ве ли кою
кількістю серій);
5) реаліті шоу (на кшталт "Останній герой", "Дім 2", "Тичемпіон" тощо);
6) національні
та лант шоу
("Країна має та лант", "Іксфактор", "Україна сльозам не
вірить" і т. п.);
7) інші популярні та видовищні
ви ди спор ту (про фесійний
бокс, бої без правил, баскетбол, волейбол, автоперегони
"Формула 1").

4Р фан-маркетингу
У кон тексті ска за но го про по нується детально розкрити елементи так зва но го фан мар ке тингміксу: товар, розподіл, місце, ціна.
Ос нов ним то ва ром, що на дає
професійний спортивний клуб (зокрема, футбольний), є спортивний
продукт у виконанні професіоналів
якісний конкурентоспроможний
спорт, що виступає таким товаром,
як різновидом видовища, шоу і вистави одночасно.
Учасники спортивних заходів
команди, клуби, окремі спортсмени, організатори змагань, обслуговуючий персонал, арбітри, судді,
ліги, органи управління, власники
окремо взятих команд всі ті особи
та організації, без яких неможливе
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існування спортивного змагання як
видовища (шоу); його творці. Саме
вони відіграють головну функцію у
просуванні (розподілі) спорту як товару безпосередньо споживачеві,
наділяючи унікальними конкурентними перевагами, зокрема, емоційною складовою, ураховуючи особливості та непередбачуваність маркетингу в спорті.
За функціями учасників спортив них за ходів кла сифіку ють на
такі групи:
u спорт сме ни про фесіона ли,
що одержують грошову винаго ро ду за участь у грі
(преміальні, гонорар тощо);
u тренери, які готують до змагань про фесійних спорт сменів згідно з контрактом на
платній основі;
u судді (арбітри, рефері);
u допоміжний персонал, обслуговуючий (лікарі, масажисти,
стюарди тощо);
u організатори змагань або
турнірів (ведучі, працівники
стадіонів, касири, служба безпеки, паркінги, кейтеринг тощо);
u власники професійних спортив них клубів (фак тич но їх
ут ри му вачі, "го с по дарі", які
визначають подальшу долю та
відповідальні за існування як
та ких); ос новні зав дан ня
влас ників су час но го про фесійного спортивного клубу
зводяться до таких складових:
створення спортивного шоу;
ор ганізація та про ве ден ня
матчу, комерціалізація шоу
продаж його споживачам;
u ЗМІ, які певним чином створюють упаковку для спортивно го про дук ту (про фесійно
знімають і транслюють спортивні змагання).
Наступним важливим елементом
фан маркетинг міксу є місце. Як
правило, місцем у фан маркетингу
виступає спеціально обладнана
спортивна арена, де безпосередньо
відбувається змагання (футбольний
стадіон, спортивний майданчик тоМАРКЕТИНГ В УКРАЇНI

що). Спортивна арена повинна мати все необхідне для розміщення
реклами спонсорів і продажу клубної атрибутики, відповідати всім
сучас ним вимогам і стандартам,
мати привабливий зовнішній вигляд, систему безпеки.
Ціна останній і найважливіший
з комерційної точки зору елемент
фан мар ке тинг міксу. Склад ний
про цес ціно ут во рен ня по ви нен
вра хо ву ва ти інте ре си та мож ли вості абсолютно всіх категорій споживачів спортивного продукту від
власників клубів до телеглядачів.
Так, доцільною виглядає система
диференціації цін на білети залежно від виду змагань і категорій глядачів (від шкільно го сек то ру до
VIP), що вже стало головним правилом у ціноутворенні провідних
футбольних клубів сучасності.

Класифікація споживання
спортивного продукту
Правильно класифікувати спожи вачів спор тив но го про дук ту
складне питання, адже споживач є
окремою специфічною складовою
як класичного маркетингу, так і
фан маркетингу.
У ході дослідження споживачів
продукції професійних спортивних
клубів на прикладі футболу як наймасовішого та найпопулярнішого
виду спорту було виявлено певні
тенденції формування їх окремих
ка те горій. Крім без по се ред ньо
учасників спортивних заходів, найчи сельнішою гру пою є гля дачі.
Літе ра турні дже ре ла виділя ють
різні типи глядачів, які відрізняються за способом уболівання за
улюб ле ною ко ман дою, за віком,
соціальним статусом, мотивацією,
ставленням до виду спорту чи певної команди, очікувань від спортив но го ви до ви ща то що. От же,
розглянемо різні варіанти сегментації споживачів футболу за різними критеріями.
У [1] виділяють такі типи глядачів за рівнем пристрасті до гри:
"театрали" ходять на стадіони
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не заради спорту, сама подія чи
компанія друзів для них набагато
важливіші за гру;
"глоріхантери" (або так звані
мисливці за перемогами) їх
рівень відданості команді залежить від її спортивних результатів, у цьому випадку не
вик лю че ний їх ти м ча со вий
пе рехід до чис ла гля дачів
іншої команди;
"вірні фанати" і "пристрасні
уболівальники" повністю занурюються в гру, пристрасно
ведуть боротьбу за дотримання правил і вкрай віддані лише одній команді [1, с. 151].
На по стра дянсько му про сторі
вперше так званий фанатський рух
у сучасному вигляді виник у Росії
на початку 1990 х років, коли почали створюватися перші угруповування, що об'єднували найбільш
активних уболівальників футбольного клубу "Спартак" (м. Москва).
Пер ше ж зга ду ван ня про фа натський рух у су час но му ро зумінні припадає на 1970 рік, коли
першими стали відвідувати гостьові ігри "свого клубу" прихильники
"Спартака". На сьогодні саме представниками згаданого руху надано
влас ну кла сифікацію уболіваль ників для того, щоб маркетологи
ма ли пев не уяв лен ня про йо го
струк ту ру ("фа натська сег мен тація"):
"тапочники" ті, хто не ходить
на стадіон, а дивиться футбол і
вболіває "в капцях перед телевізором", однак усюди і завжди розповідають всім знайомим про глибокі знання про
гру; це є найбільш небажана
категорія у середовищі фанатів;
"інтернетбійці" дуже кумедна, проте зазвичай юна
публіка, на справжніх трибунах стадіону вона малопомітна, але в Глобальній мережі є дуже суворими особами;
"кузь мичі" (або "жи во ти")
товсті, добрі, практично завжди не тве резі чо ловіки з
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"пивними" животами, які полюбляють футбол як видовище; зви чайні лю ди, що
асоціюються з безперервним
лусканням насіння і вживанням пива, можливі випадки
за сто су ван ня
ни ми
"фа натських ду док", що не
підтримується серед фанатів з
певних традицій культурного
уболівання;
"кар ла ни"
це гру па мо ло диків з промислових околиць
великих міст, важкі підлітки, з
характерною зовнішністю (з
явним кримінальним виглядом), яких частіше за все
асоціюють з фа на та ми, але
після "фанатської лави" багато
з них стає аб со лют но нор мальними людьми, інша частина зазвичай спивається або
потрапляє до місць позбавлен ня волі з при чин, не
пов'язаних з футболом;
"скарфери" (з англ. "ті, хто з
шар фа ми")
ос нов на ма са
уболіваль ників, відмітна їх
риса
обов'язкова наявність
клуб но го шар фу ("ро зи") у
будь яку по го ду, а та кож
іншої ат ри бу ти ки з сим волікою або кольорами улюбле ної ко ман ди (одяг, речі,
предмети побуту, з якими не
розлучаються і у повсякденно му житті); пред став ни ки
цієї групи не агресивні, законос лух няні, їм при та ман на
злагодженість дій на стадіоні і
висока культура уболівання;
"уль т рас"
еліта "мир но го
крила" фанатського руху, вони
є авторами та виконавцями
усіх пісень, "кричалок", вогня них ("файєр") та інших
шоу на трибунах; це найбільш
організована і відповідальна
ча с ти на ру ху; трап ля ють ся
випадки наявності всередині
"ультрас" власної служби безпеки під час матчу;
"кешлс" ("футбольні хулігани")
під час матчу перебувають
по ряд з "ульт рас", але по за
МАРКЕТИНГ В УКРАЇНI

трибун їхні цілі розходяться,
вони "стоять за клуб" далеко
за межами стадіону; як правило, ця група складається не
більше ніж зі 100 осіб спортивної статури ("бійців"), кожен з яких є справжнім
"траблмейкером", що в змозі
самотужки влаштувати безлад
у будь яко му місці, де це
потрібно фанатському рухові;
основна особливість ніколи
не носять символіки і "кольорів" клубу, зазвичай одягаються у спортивний одяг відомих брендів та білі кросівки
цілий рік [2].
У [8] автором розглянуто сегмен тацію англійських уболіваль ників, що дозволяє розділити їх на
шість головних категорій за поведінкою в день матчу:
1) "мені пи ва"
лю ди, що
поєдну ють фут бол з мож ливістю попити пива з друзями, при хо дять на стадіон
раніше, увесь час п'ють цей
напій як до, так і після гри;
2) "розважити дітей" ("батьки на
один день") це сім'ї, які активно проводять вихідні, нама га ю чись відвіда ти кілька
подій, зокрема і футбольний
матч, при хо дять на стадіон
пе ред стар то вим свист ком,
але витрачають багато грошей
на напої, сувеніри, атрибутику;
3) "термоси", або "самі по собі"
приходять на стадіон пізно, на
самоті, не спілкуються ні з
ким, рідко щось ку пу ють і
практично не витрачають грошей;
4) "власники абонементів" приходять на стадіон якомога
раніше, знайомі із сусідами по
трибуні, насолоджуються атмосферою спілкування, обміну
новинами і прогнозами;
5) "зарплатники" ("гаманці", або
"крикуни") завжди йдуть на
стадіон, коли отримують зарплату, дуже активні, сильно та
емоційно підтримують свою
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команду, багато п'ють;
6) "батьки і діти" спокійна категорія, лояльні уболівальники, більше орієнто вані на
конкретний клуб, а не на футбол як видовище; більшість з
них постійні уболівальники
[1, с. 195; 8, с. 50 53].
Як вид но з на ве де ної кла сифікації, вітчизняний глядач має
багато спільних рис із англійським,
але потрібні більш детальні дослідження з метою виявлення нових
характерних категорій, що враховують український менталітет.
Згідно з [3], глядач це споживач, який дістає пе ре ва гу, спо с терігаючи за спортивною подією.
Це обов'язковий атрибут спортивної індустрії. На основі наведеного
вище пропонуємо виділити три великі групи глядачів спортивного
змагання на прикладі футбольного
матчу (сегментація за поведінкою
на стадіоні):
1) "пересічні відвідувачі" (ті, хто
лише дивляться, спостерігають, для яких спортивне змагання видовище, шоу; з метою відпочинку може бути разове або випадкове; відвідуван ня без по се ред ньо місця
зма ган ня не обов'яз ко ве, те ле , радіо , Інтернет виступають на рівні як джерело перегляду матчу);
2) "уболіваль ни ки" (ті, хто
уболіва ють;
термін,
що
асоціюється безпосередньо з
людиною, яка є прихильником певної команди або клубу);
3) "фанати" (ті, хто мають перебільшений потяг до спортивного змагання, виділяються незвичайною поведінкою;
віддані прихильники команди
або
клу бу,
про фесійні
уболіваль ни ки, що ділять ся
на ок ремі гру пи згідно зі
своїми функціями на стадіоні
і за його межами; через певні
події ця гру па діста ла у
суспільстві ре пу тацію "фут больних хуліганів").

60

Отже, незалежно від типу глядача виробнику спортивного продукту варто обов'язково враховувати
потреби і досвід кожної групи споживачів, зокрема, постійно проводити таргетинг (вибір цільової для
клубу групи глядачів) і позиціонування футболу як унікального продукту разом з іншими видами розваг.
Ураховуючи описані особливості
футболу як виду спорту і конкурентоспроможну суспільну подію, непе ред ба чу ваність та унікальність
споживача футболу як товару, слід
при га да ти і де таль но досліди ти
сутність такого поширеного в маркетингу явища, як спонсорство, зокрема його суб'єктів. Саме спонсор
зазвичай є тією ланкою, що з'єднує
споживача з виробником, одночасно за до воль ня ю чи по тре би обох
сторін.
Таким чином, спонсор (у вузькому розумінні: спортивних змагань в
цілому, команди, окремого спортсмена тощо) це окремий індивід,
група людей, юридична особа, що
забезпечує певну підтримку об'єкта
спон сор ства, подібну до бла годійної діяль ності, але яка
здійснюється на договірній основі
з метою одержання певної маркетингової вигоди, зокрема, рекламування і популяризації себе як товару, послуги чи їх виробника (бренду) через спорт, окремого спортсмена чи спортивні події. За видом
підтрим ки
(ста тус
спон со ра)
розрізняють такі категорії:
технічний спонсор це партнер
клу бу, який по ста чає ко ман ду
екіпіруванням і всіма необхідними
для спорту речами власного виробництва, або виготовлених під власним брендом (форма, взуття, знаряддя тощо);
ти туль ний спон сор
це та кож
партнер клубу, який рекламує вже
сформований бренд, за що одержує
іміджеву рекламу, на великих титульних носіях (на формах гравців,
стадіонах, майданчиках, фан зонах
тощо);
інфор маційний
спон сор
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розміщення рекламних матеріалів
про спортивне змагання (матч,
турнір) у ЗМІ та інших носіях реклами з подальшим поверненням
витрачених коштів за рахунок одержаної маркетингової вигоди (рекламування себе тощо); може згадуватись як "інтернет спонсор" (провайдер
послуг
Інтернет);
"мобільний спонсор" (оператор
мобільного зв'язку) тощо;
транс порт ний
спон сор
офіційний перевізник команди, як
правило, із зазначенням своїх переваг у рекламних зверненнях;
офіційний постачальник авто мобілів;
генеральний спонсор такий статус дістає особа (організація), що
повністю забезпечує команду
(спортивний клуб) всіма не обхідними ресурсами для існування
(відповідно має найбільший спонсорський контракт зі спортивним
клубом).
В ос танні часи також час то
зустрічається згадування у вітчизняних спортивних змаганнях таких
понять, як "страховий спонсор",
"пивний спонсор", "рекламний
спонсор", "паливний спонсор",
"торговельний партнер", "спонсор
трансляції" і т.п.

Завдання фан-маркетингу
Отже, з урахуванням наведеного
виділяються такі завдання фанмаркетингу:
u створення і подача споживачеві якісного конкурентос проможного продукту спорту, за який він буде готовий заплатити;
u розробка і впровадження комплексної маркетингової програми з підвищення рівня
відвідуваності видовищних
спортивних змагань (матчів)
для всіх категорій глядачів;
u фор му ван ня та ут ри ман ня
стабільної аудиторії навколо
спортивних змагань;
u за лу чен ня
незацікавлених
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спортивний маркетинг
осіб, нових споживачів;
глядачів на
уболівальників, а уболівальників на фанів; і як результат
підвищення загальної культури підтримки своїх команд;
u роз роб ка і впро ва джен ня
стратегії розвитку офіційних
фан клубів, створення "зрілої
аудиторії" (у середньому 30 35
років);
u виховання зі шкільного віку
своїх
прихильниківуболівальників (за принципом
"від люльки до могили разом
із командою");
u вивчення вимог і уподобань
специфічної та складно прогнозованої категорії споживачів спортивного продукту;
u досліджен ня
специфічного
ринку товарів і послуг, які
створює спорт;
u аналіз дій і ре акцій кон ку рентів;
u ство рен ня про грам ло яль ності, розвитку відносин з
уболівальниками та іншими
споживачами;
u сегментація уболівальників за
демографічними,
географічними, психографічними ознаками, за поведінкою
тощо;
u вибір цільових споживчих сегментів (таргетинг) і постійна
робота з ними;
u по зиціону ван ня фут бо лу як
продукту, як гідного видовища, на яке споживач вирішує
витратити гроші серед інших
альтернатив розваг;
u популяризація товарів і послуг, що надаються професійними спортивними організаціями (клубами).
З практики ефективного застосування фан маркетингу на сьогодні
професійними футбольними клубами можна навести такі приклади.
Як однією з провідних стратегій
бренду "Спартак" (м. Москва) було
визначе но
"Збереження
та
u пе ре тво рен ня
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збільшення десятиріччями кількох
поколінь відданих споживачів продукту" [2].
Нестандартним рішенням було
проведення акції ФК "Москва" під
гаслом "Приведи маму на футбол"
як варіант створення спеціальних
подій. Безпрограшним виявився
варіант стратегії "Футбол для шанувальників, від "ультрас" до журналістів", коли пропонувалося
зіграти у футбол команді журналістів з командою професіоналів
(ФК "Арсенал", Київ, 2007 р.); проведення молодіжних шоу або концертів зірок естради (шоу бізнесу)
під егідою футбольного клубу або
під його брендом ("Арсенал шоу")
[7].
У 2009 р. було розпочато проект
"ФК "Карпати Львів" народна команда", яким передбачалось реорганізувати ТОВ "Футбольний клуб
"Карпати Львів" у Відкрите
акціонерне товарис тво "Народна
команда ФК "Карпати" із залученням до структури влас ників
акціонерів-уболівальників (25%
акцій), що є одночасно патріотичним, соціально значимим і фінансово-економічним проектом [9].
Крім наведених прикладів тривалий час вітчизняні футбольні
клуби застосовують ефективні заходи щодо формування армії лояльних уболівальників через популяризацію окремих гравців, зокрема і за допомогою PR засобів; можливості безоплатно розфарбовувати
себе у кольори команди (клубу) під
час відвідування матчів; організація
постійних зустрічей команди з
уболівальниками, а саме, систематичне проведення відкритих тренувань; відкриття фан магазину клубної атрибутики з обов'язковим залученням перших осіб клубу і
провідних гравців команди.

Висновки.
У статті розкрито сутність, завдання, особливості фан маркетин-
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гу в системі спортивного маркетингу, елементи його міксу; наведено
ефективні приклади застосування
за сучасних умов комерціалізації
футболу на пострадянському просторі, зокрема в Україні; обґрунтовано актуальність виділення окремої категорії спортивного маркетингу і продовження наукових
досліджень у цьому напрямі.
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СЕРВІС З НАЦІОНАЛЬНИМ ПРИСМАКОМ,
АБО ЯК РУЙНУЄТЬСЯ АКТИВ АВТОБРЕНДІВ
АРТЕМ СА ФО НЕН КО,
аси с тент ка фе д ри мар ке тин гу,
КЕІ ДВНЗ "Київський національ ний еко номічний універ си тет ім. В. Ге ть ма на"
Анотація. У статті викладено матеріали дослідження сприйняття споживачами рівня якості обслуговування у системі автосервісу регіональних автодилерів та оцінки відповідності рівню, задекларованому виробниками та офіційними
імпортерами. Досліджено роль персоналу у руйнуванні, сформованих автовиробником очікувань споживачів. Визначено
місце менеджерів і консультантів з сервісу як ключових співробітників автосервісу.
Автосервіс "по українськи" тема
досить болюча для всіх, хто має автомобіль. Рано чи пізно, але неминуче
вам доведеться відчути всі "принадності", які він запропонує. Той факт,
що рівень автосервісних послуг, які
пропонує виробник і його офіційний
автодилер, є одним із головних факторів, який впливає на вибір споживачем тієї чи іншої марки автомобіля, підтверджено попередніми
дослідженнями [4].
Сервіс як складова будь якої високотехнологічної компанії для автовиробника є невід'ємною частиною
створення його іміджу, засобом
підтримки конкурентної переваги і
позиціонування на авторинку. Виходячи зі специфіки формування системи взаємовідносин у ланцюгу "автовиробник офіційний дилер споживач" сервіс пронизує увесь процес
і, безумовно, є ключовим фактором
впливу на вибір споживача.
Актуальності це питання набуває у
зв'язку з тенденцією підвищення
сервісної компоненти у складі продуктової пропозиції автовиробників.
Очевидним є той факт, що автовиробник, створюючи через офіційних
автодилерів ефективну систему
сервісного супроводження свого авто, переслідує мету збільшення
цінності автобренду.
Оцінка думки споживачів автосервісних послуг про реальний стан
рівня сервісного обслуговування у
регіональних автодилерів наштовхує
на невтішний висновок, а саме: на
сьогодні, на жаль, це фактор руйнування автобренду.
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Механізм руйнування достатньо
зрозумілий
реально отриманий
рівень сервісного обслуговування
геть не схожий на обіцяний автовиробником. Відчуття якості сервісу
споживачем більшою мірою відбувається у процесі порівняння його
очікувань з реаліями, які він одержав.
Коли ці відчуття відповідають
обіцянкам автовиробника, спостерігається ефект множення, який
притягує до себе все нових і нових
споживачів, а коли ж ці відчуття розходяться з обіцянками, як це часто
трапляється у сфері, що досліджується, тоді підривається довіра і споживач цілком природно змінює свою
прихильність до автобренду.
Якщо говорити відверто, то стандарти продажу і сервісного обслуговування, яких вимагають іноземні
виробники автомобілів, реалізуючи
їх через офіційних автодилерів, досягнуті в Україні одиницями. Що стосується регіональних автодилерів, то
вони, як правило, номінально документально створюють умови сервісу,
які начебто відповідають вимогам
виробників і офіційних імпортерів.
Розуміння того, що сервіс
це
стратегічний інструмент, який додає
значної цінності автобренду і формує
лояльність споживачів, спонукає автовиробників до активного впливу
на споживача у рамках програм формування автобренду, де сервісу надається одне з першорядних місць.
Треба віддати належне, що на сьогодні
маркетингові
зусилля
провідних автовиробників вже сфорМАРКЕТИНГ В УКРАЇНI

мували високий рівень очікування
українських автовласників як від автомобілю, так і від рівня сервісу.
Розбіжність між сформованими автовиробником очікуваннями і реаліями рівня сервісного обслуговування у регіональних автодилерів
суттєво впливає на імідж автовиробника і звужує коло прихильників по
окремих марках автомобілів.

Оцінка реалій вітчизняного
сервісу
(Результати дослідження)
Проведені дослідження діяльності
регіональних автодилерів дають
підстави констатувати той факт, що у
процесі задоволення потреби на автосервісні послуги автовласники як
вітчизняних, так і імпортних автомобілів стикаються з великою кількістю проблем і невідповідностей задекларованому виробниками та
імпортерами рівню сервісного обслуговування.
З метою з'ясування загальної ситуації невідповідності нами було проведено опитування серед автовласників, які щойно відвідали автосервісні центри регіональних автодилерів. Загальна кількість респондентів становила 100 осіб. Автовласникам було запропоновано, за наведеною шкалою, оцінити рівень
відповідності якості сервісного обслуговування, створеного в їхній уяві
виробником авто, реальному рівню,
отриманому в автодилера.
Результати оцінки рівня відповід№2 s 2011
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ності якості сервісного обслуговування автовласників, створеного в
уяві споживачів автовиробником реальному рівню, отриманому у системі регіональних автодилерів, представлено на рис 1. Це відкрито
свідчить про наявність значної
розбіжності між уявою власників авто про рівень сервісного обслуговування і його відчуттям після отримання.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Зовсім не
відповідає

Відповідає

Повністю
відповідає

Із загальної кількості опитаних
оцінку "Реальність зовсім не
відповідає створеній уяві" дали 24%;
"Повністю відповідає" тільки 12%.
Відповідності на рівні до 5 балів
віддали перевагу майже 63% респондентів, понад 5 балів 37%, з яких
51,3% оцінили рівень відповідності
тільки в 6 балів.
Таким чином, є можливість зробити припущення, що автодилер як остання ланка у ланцюгу формування і
підтримки бренду автовиробника
найчастіше руйнує його під впливом
негативних моментів у своїй

сервісній діяльності.
У процесі з'ясування негативних
явищ, які спричинили відхилення в
уяві споживачів про рівень сервісу,
виявлено, що більша кількість
руйнівних факторів лежить у площині взаємодії з персоналом автосервісу, майже на всіх рівнях, починаючи з керівництва і закінчуючи автослюсарем. На це вказали 67,2% респондентів, що говорить про
невідповідність
персоналу
дилерського автосервісу концепції обслуговування автовиробника.
А деякі окремі курйози у діяльності автодилерів зовсім не мають
пояснення. Досить складно уявити,
що регіональні автодилери не знають
про акції, задекларовані виробником
і офіційним імпортером. Клієнт,
одержавши від офіціального імпортера іменний лист, у якому зазначено
перелік безкоштовних послуг, які він
може отримати на сервісі автодилера, персональну увагу з боку професійної та кваліфікованої команди
спеціалістів, впевнений, що піклуванню від автодилера про нього немає меж. Він їде одержати заявлені
послуги та належну увагу, а, діставшись до автосалону, йому кажуть:
"Вибачте! Ми нічого не знаємо, ми

подзвонимо, дізнаємось, приїздіть
завтра", а завтра скажуть що, акція
закінчилась. Акт формування лояльності відбувся і, як це не парадоксально, витрачені виробником кошти на акцію завдяки автодилеру нанесли іміджу непоправний збиток.
У рамках проведеного дослідження, з метою визначення впливу персоналу автосервісу на руйнування
іміджу бренду автовиробника і вивчення думки клієнтів щодо рівня
їхньої задоволеності від спілкування
з окремими категоріями персоналу
регіонального автосервісу і для
транспонування думки клієнтів у тональність конкретних показників, їм
було запропоновано відповісти на
таке запитання: "Визначте за допомогою наведеної шкали рівень вашої
задоволеності від спілкування з персоналом сервісного центру при
вирішенні конкретної проблеми".
Результати розподілу оцінок задоволеності наведено на рис. 2. З за-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Зовсім Задоволений
незадоволений

Дуже задоволений

Джерело: За данними опитування.
Рис. 1. Розподіл оцінок рівня відповідності
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Джерело: За данними опитування.
Рис. 2. Розподіл оцінок рівня задоволеності
Таблиця 1
Оцінка клієнтами рівня задоволеності від спілкування з окремими категоріями
сервісного персоналу регіональних автодилерів
Основні категорії персоналу
Регіональні
автодилери
ТОВ «АСТ-КОМБІ»
ТОВ «Автопостач»
ТОВ «Автодом-КР»
Алмаз-Сістем
ТОВ «Нара»

Керівники
сервісу

Менеджери і
консультанти з
сервісу

Технічні
спеціалісти

5,45
6,27
4,87
5,76
5,15

4,32
4,13
4,54
5,34
4,67

5,78
5,86
4,85
6,18
4,62

Джерело: За данними опитування.
гальної кількості клієнтів задоволених 65%; зовсім незадоволених 26
%; дуже задоволених 9 %; вкрай незадоволених
9%; задоволених на
рівні 3 6 балів 74%, що для сервісу
автобренду є показником невтішним.
У розрізі основних категорій персоналу конкретних регіональних автосервісів одержано такі результати
задоволеності від спілкування за
10 бальною оцінкою (табл. 1).
Досить показовим є той факт, що
оцінки рівня задоволеності від
спілкування з менеджерами і консультантами з сервісу виявились найнижчими серед інших категорій по
всіх регіональних автодилерах, які
досліджувались (рис. 3).
На нашу думку, головною причи-
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ною такого перебігу подій може бути
той факт, що на цю категорію персоналу припадає найбільше контактів і,
на жаль, конфліктів зі споживачами,
а їх праця перебуває у тісній залежності від результатів діяльності як
керівництва, так і технічних
спеціалістів.
Таким чином, опинившись у ролі
хлопчиків для побиття, саме менеджери і консультанти з сервісу, на нашу думку, повинні підпадати під категорію ключові співробітники
сервісного центру автодилера. І саме
для них, у першу чергу, менеджмент
управління має побудувати таку систему контролю за відповідністю
стандартам, у якій оцінка і мотивація
їх діяльності розглядатиметься винятково через призму задоволеності
МАРКЕТИНГ В УКРАЇНI

клієнтів. Саме така система має дати
поштовх створенню відповідного
брендового стилю обслуговування,
задекларованого автовиробником,
створити умови для піднесення
іміджу автобренду усіма можливими
способами.

Висновки і рекомендації
Результати
проведеного
дослідження дають можливість зробити припущення стосовно того, що
керівництво автосервісами на сьогодні не має достатнього досвіду і
знань у сфері формування політики
та стратегії найму, спрямованих на
пошук людей, які вписуються у культуру компанії і цінують її клієнтів.
Вони не мають чіткої уяви і не можуть відповісти на запитання: "А чи
здатні ті, кому ви довірили спілкування з клієнтом, зробити його
постійним? Чи у змозі вони виявляти
професійно значущі якості, необхідні для такого спілкування, яке
дасть можливість підтримки брендового стилю обслуговування, сформованого автовиробником?".
Незаперечною є істина, що 15%
успіху бізнесової діяльності залежить
від професійних навичок і 85% від
уміння спілкуватись з людьми, але не
всім, на жаль, ця якість притаманна.
Керівництво автосервісу має в
першу чергу, використовуючи технології асисмент
центр у модифікаціях асисмент відбір і асис№2 s 2011
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Джерело: За данними опитування.
Рис. 3. Співвідношення оцінок між окремими категоріями персоналу сервісного центру регіональних автодилерів
мент розвиток, провести повне психологічне тестування ключових
співробітників для оцінки їхньої готовності сфокусуватись на ідеї брендового стилю обслуговування, в результаті якого:
u виявити і позбавитися від кадрового баласту, який за жодних
умов не зможе відповідати
брендовому стилю обслуговування;
u оцінити
компетентність
співробітника і виявити слабкі
місця у професійній підготовці;
u визначити потенціал для включення до кадрового резерву;
u з'ясувати здатність і наміри щодо постійного професійного
удосконалення та бажання бути
провідним автобрендом.
Далі необхідно адаптувати існуючу систему автоматизації робочих
процесів з урахуванням специфіки
діяльності менеджерів і консультантів з сервісу. Вдалий вибір опти-
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мального програмного забезпечення
дозволить планувати всі сервісні
процеси, а найголовніше вирішувати неформальні завдання управління
ключовими співробітниками.
Створити автобренд
складний
процес, але постійно підтримувати
його за умови співпраці з великою
кількістю автодилерів ще складніше.
Тому автовиробники мають створити
систему тісної взаємодії з автодилером з формування персоналу
сервісного центру, його навчанню за
спеціально розробленими програмами, зорієнтованими не тільки на
підвищення професійних навичок, а
й на виховання брендового патріотизму. Програма сертифікаційного аудиту діяльності автодилера також має
бути модифікована у частині "Персонал",
з
метою
визначення
відповідності категорії "Ключовий
персонал" вимогам автобренду, бо
ціна невідповідності його руйнування.
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ОГЛЯД «ТОПОВИХ» АВТОМОБІЛІВ І АВТОСАЛОНІВ
КЛАСУ D
ЮЛІЯ ОВСЯННІКОВА,
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
У сучасному світі мати автомобіль – справді не розкіш, а необхідність. Без засобів пересування існувати складно, і це
чудово всім відомо. Проблема починається лише тоді, коли людина замислюється, на якій же марці автомобіля їй зупинити свій вибір. І за характеристиками, щоб не пасла задніх, і за ціною, щоб «не занадто». Сучасний ринок автомобілів
дозволяє відшукати машину на свій смак і колір, але навіть вибираючи з одного класу, визначитись вкрай важко. У кожної марки/моделі є свої переваги і свої недоліки. А іноді людям доводиться в певному класі вибирати ту марку машини, в
автосалоні якої пропонують більш вигідні умови кредитування.
У сегменті автомобілів від 24 до 36
тис. дол. класу D мій вибір зупинився на чудові, улюблені мною і такій,
що завоювала загальну повагу Honda
Accord 7-го покоління. За відгуками
знайомих і на інтернет-форумах я
виявила пристойну кількість порівнянь Accord 7-го покоління з 8-м.
Причому ці відгуки виявились не на
користь останньої. Вирішивши
розібратися в цьому докладніше, я
встановила прямих конкурентів
Honda. Критеріями вибору конкурентної групи стали ширина/довжина/вартість автомобіля і обсяг продажів за 2009 р. І ось що вийшло
(рис. 1).
На графіку з рис. 1 чітко простежується, хто на сьогодні є конкурентами Honda Accord – це VW Passat,
Mazda 6 і Toyota Avensis.
Графік вибору конкурентної
групи за критеріями довжина/
ціна/обсяг продажів виглядає так
(рис. 2).
Отже, визначивши прямих конкурентів, я вирішила відвідати їхні
автосалони, а також і салон Honda,
щоб оцінити роботу sales-менеджерів, а заодно і провести тест-драйв.
Четвер увечері я заповнила онлайнзаявки на тест-драйв цих машин на
п’ятницю, і тільки на сайті у Mazda
заповнена форма «не захотіла» відправлятися, так само, як і лист до
їхнього менеджера. За правилами, на
наступний день після одержання
заявки від потенційного клієнта
представники автосалонів мають
зателефонувати, щоб підтвердити
призначений потенційним клієнтом
час. Однак я дочекалась дзвінка
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лише від представників компанії
Toyota, які люб’язно запросили приїжджати на тестування у будь-який
час до 17.00. До інших автосалонів
мені довелося телефонувати самостійно.
Першим вибраним салоном серед
встановлених конкурентів був
Mazda, що розташований на Московському проспекті Києва. На
вході мене ніхто не зустрів, три
менеджера, не відволікаючись,
дивились
у
монітори
своїх
комп’ютерів. Звернувшись до першого ліпшого чоловіка, на піджаку
якого красувався значок компанії
Mazda, я пояснила причину свого
візиту. Як з’ясувалося згодом, це був
«комерційний представник», який
ввічливо погодився зі мною проїхатись.
Заповнивши необхідні документи, ми сіли в авто. Це був новий
чотиридверцятний Sedan Mazda 6
2010 року випуску з об’ємом двигуна
2,5 л. Інтер’єр автомобіля виявився
цілком комфортним, хіба що радіус
керма став меншим, ніж у попередньої моделі, як, втім, і у всіх моделей
цього класу випуску 2010 року, так
би мовити, «під спорт». Особисто
мені це здалося незручним. У цій
моделі був вмонтований новий для
цієї моделі електричний гідропідсилювач керма, завдяки якому керування автомобілем стало набагато
відчутнішим. Кому як, але особисто
я від цього задоволення не дістала.
Кермо можна обертати «одним пальцем». На мій погляд, приємніше відчувати машину і крутити кермо,
прикладаючи хоч трохи зусиль.
МАРКЕТИНГ В УКРАЇНI

Сидіння не надто зручні, проте приємно здивував колір шкіряного
салону – відтінку «молочний шоколад», що гарно виглядає в машинах
чорного і червоного кольорів. Центральна консоль не оснащена, на
жаль, великим дисплеєм.
У разі екстреного гальмування на
швидкості понад 50 км/год Sedan
Mazda 6 вмикає «аварійку», щоб
помітно було здалеку. Додався тут і
трасовий режим роботи підворітників, що, втім, не здивувало. Тривалий час такою «зручністю» комплектувались Opel Vectra. Можна сказати, Mazda за технологіями трохи відстає. Порадували поворотні біксенонові фари. За потужності в 170 к.с. і
об’єму двигуна в 2,5 л машина «жвавості» не продемонструвала. Розгін
від 0 до 100 км/год дорівнює 9,7 сек.
і приємистість авто можна відчути
лише при включенні режиму
«Sport». Нова модель Sedan Mazda 6
забезпечена новою підвіскою з
метою підвищити стійкість. Середня
частина машинового колеса з отвором для осі – колісні маточини,
тепер відрізняються більш жорсткими кріпленнями, що, очевидно,
позначається на керованості на
краще. Однак на київських дорогах
жорсткість підвіски все-таки дається
взнаки.
Представник компанії Mazda під
час тест-драйву надав мені достатню
кількість інформації про автомобіль
марки Sedan Mazda 6, відверто поділився її перевагами над Honda
Accord, а конкретніше: підвіска у
Mazda 6 ліпша, оскільки амортизатори газомасляні, а на Honda – газо№2 s 2011
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Рис. 1

ві. Хоча те, що підвіска справді набагато краща, я не відчула. Співробітник компанії Mazda також зауважив,
що ця машина відрізняється від
Honda Accord економічністю мотора. В автосалонах Mazda дана модель
представлена у трьох варіантах: з
об’ємом двигуна в 1,8, 2,0 і 2,5 л;
вартість за 1,8-літрову модель 2011
року випуску в топі – 214 тис. грн, за
2,0 л – 279 700 грн, а за 2,5 л зі шкіряним салоном – 291 700 грн.
Загальне враження від поїздки і
від автомобіля марки Sedan Mazda 6
залишилися чорно-білими. Ні кави,
ні чаю, ні посмішок...
Наступним на моєму амбітному
маршруті докопатися до істини став
автосалон компанії Toyota. Наближаючись до нього, я почула хорошу
музику, що було чутно на підході до
автосалону. Зайшовши у приміщення, мені назустріч вийшли дві чарів№2 s 2011

но усміхнені дівчини – представниці
компанії. Сказавши, що я записана
на тест-драйв, одна з них ввічливо
запропонувала присісти за столик, і
запитала, чи хочу я кави або чаю.
Після сірого салону Mazda, у мене
відразу ж піднявся настрій. Приміщення автосалону декоровано білими і червоними повітряними кулями, лунала приємна музика. Також
вразили розташовані комп’ютери,
призначені для відвідувачів, яким
може знадобитись доступ до Інтернету. У центрі зали стояли 5-6 прозорих столика, зі зручними невеликими червоними кріслами. Через хвилину дівчина-менеджер принесла
мені каву. А ще через п’ять хвилин до
мене підійшов Олександр, продавець-консультант, який супроводжував мене під час тест-драйву. Це був
охайно вдягнений молодий чоловік з
приємною зовнішністю. Він весь час
МАРКЕТИНГ В УКРАЇНI

розповідав про автомобіль марки
Avensis Toyota, даючи відповідь на
мої запитання ввічливо і ліберально
стосовно марок-конкурентів Toyota.
Інтер’єр автомобіля Avensis Toyota
сподобався мені набагато більше,
ніж марки Sedan Mazda 6, навіть,
наприклад, підвищеним комфортом
передніх сидінь. В останніх моделях
класу D заокруглили форми автомобілів, і плавність переходу задньої
частини машини відчувається саме
тоді, коли перебуваєш на задньому
сидінні під час руху по наших дорогах, і головно для високої людини.
Центральна консоль виглядала
набагато привабливіше, ніж в Mazda
6, але однаково здалася мені одноманітною і непривабливою. Варто віддати належне, але на рідкокристалічному дисплеї відображено більше
інформації, проте вигляд мав якийсь
старомодний і трохи монохромний.
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Рис. 2
Кнопок управління на кермі в Avensis Toyota менше, але це, як на мій
погляд, зручніше. Кермо такого ж
радіуса, як і в Mazda 6, але не такий
«легкий», що приємніше. Підвіска
автомобіля так само м’якша, з кращим оглядом. Їхати за кермом Avensis Toyota виявилось приємно, ніж на
Mazda 6, хоча потужна версія Avensis
Toyota в 152 к.с. розганяється до 100
км/год за 10 сек. Також Avensis Toyota передбачено режим «Sport», за
активізації якого, натискаючи на
педаль газу, «в підлогу», автомобіль
не вібрує. Шумоізоляція середня,
тому що гуркіт мотора, однак, чутно.
В автосалонах на сьогодні представлені Sedan CVT Sol 1,8 за 29 110
дол. і 2,0 CVT Elegant за 30 500 дол.
Загалом тест-драйв виявився приємним, салон порадував усміхненими

68

співробітниками, запропонованими
напоями, прекрасною атмосферою.
Дійсно все підпорядковано слогану
компанії – «Клієнт – перша за все!»
Далі я відвідала автосалон VW
«Автосоюз», який розташований
трохи далі від автосалону Toyota по
Московському проспекту. Тут все
виглядало чимось середнім між
салонами Mazda і Toyota. Менеджер
привітно усміхалася, фахівець відділу продажів Олександр так само виявився приємним і ввічливим молодим чоловіком. Але за бажання
випити чашечку кави вам доведеться
піднятися на другий поверх, де розташовано кафе, і придбати напій за
власний рахунок. А якщо вас попросять зачекати хвилин 10-15, то щоб
присісти, вам доведеться підніматися до того ж кафе, оскільки місця для
МАРКЕТИНГ В УКРАЇНI

відвідувачів на першому поверсі
салону не передбачені.
Заповнивши необхідні документи, ми сіли в VW Passat B7, з двигуном об’ємом у 1,8 л в 160 к.с. Оновлення салону Volkswagen Passat 2010
року випуску було помітно в доопрацюванні приладової панелі, в нових
комфортних сидіннях, для яких у
вигляді опції передбачені вбудовані
масажери і вентиляція, а також у
видозмінених панелях дверей, підсвічуванні і аналогових годинниках.
У ходову частину автомобіля жодних
змін не зробили, підвіска залишилася такою ж м’якою і надійної для
українських доріг. Passat B7 порадував наявністю системи екстреного
гальмування на маленьких швидкостях, що покликано убезпечити
пішоходів (Automatic Distance Con№2 s 2011
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trol розпізнає перешкоду і автоматично зупиняє автомобіль на швидкості до 30 км/год). Так само на
додаток до всього приємно вразили
опції, в яких передбачена функція
легкого доступу до багажника Easy
Open. Це дозволяє водієві, у якого
руки зайняті якимись речами, відкривати вантажний відсік автомобіля легким рухом ноги під заднім
бампером, де ховається спеціальний
датчик.
Натиснувши на педаль газу, я відчула захоплення. Реакція автомобіля
на найменше натиснення на газ виявилась миттєвою. Ось на якому автомобілі класу D-Premium можна
насолоджуватись їздою, здійснюючи
різноманітні маневри на дорозі.
Приємистість цієї моделі висока,
огляд чудовий, інтер’єр приємний, а
так само можна віддати належне гарній шумоізоляції. Розгін автомобіля
0-100 км/год відповідає 9,8 сек., і
відчувається набагато краще, жвавіше, ніж в інших протестованих
мною моделях.
Загальний тест-драйв виявився
пречудовим, фахівець відділу продажів Олександр забезпечив всією
необхідною інформацією і обдарував
мене не однією посмішкою. А Passat
B7 сподобався настільки, що мені
захотілося придбати його. Причому
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відразу ж!
На сьогодні в автосалоні представлені моделі: B7 Trendline (тільки
6-ступ. МКП) за ціною від 30 472
тис. дол., Comfortline (МКП і DSG)
за 33 274 тис. дол. і Highline (МКП і
DSG) від 35 326 тис. дол.
Ну і наостанок я вирішила протестувати Honda Accord 8-го покоління з автосалону, що розташований
по вулиці Якутській. Здивувало ставлення до клієнтів: побродивши хвилин десять, розглядаючи авто, я так і
не дочекалася, щоб хто-небудь до
мене підійшов. Фактично мені довелося напроситись на тест-драйв.
Старший продавець-консультант
як-то навіть неохоче простягнув
мені ключі від автомобіля. Дорогою
він розповідав про моделі без особливого захоплення. Загалом це я ставила йому запитання, а він односкладово мені на них відповідав.
З інформацією, що нова двоконтурна підвіска стала на порядок комфортніше, ніж у попередньому
Honda Accord, я не зовсім погодилася. І плюс по керованості новий
Honda Accord не такий «гоночний»
за попередній. Зміна характеристик
підвіски і маси автомобіля, що збільшилася на 120 кг, плюс зміна розвантажу у бік завантаження задньої осі
призвели до недостатньої оберталь-
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ності нового Honda Accord. І за
часом розгону новий поступається
старому: 9,7 проти 9,1 сек. Нова
модель звичайно ж набагато комфортніша за сьому. Можна сказати,
що Honda Accord повністю змінився, подорослішав, як і його цільова
аудиторія, що перебуває у віковому
сегменті 30-55 років.
Проте загальні враження від автосалону і від ставлення до клієнтів
залишились незадовільними. Стосовно тест-драйву наголошу: мені
все-таки набагато більше подобається сьома модель Honda Accord, і,
чесно кажучи, сідала за кермо восьмого зі скептичним настроєм. Але
тут правильним я вважаю думку, що
не слід зіставляти ці дві машини.
Просто Honda Accord 2010 інша. Ось
і все!
На сьогодні в автосалоні Honda
представлені такі моделі 2011 року
випуску: Honda Accord 2,0 вартістю
291 700 тис. грн і Accord 2.4 – 341 600
тис. грн.
На закінчення, проаналізувавши
чотири автомобілі та автосалони, в
яких вони представлені, я вирішила
проранжувати їх від 0 до 10 за такими
критеріями: салон, ставлення до клієнтів, робота продавців-консультантів та оцінка автомобіля, ґрунтуючись на власному сприйнятті.

69

діяльність УАМ

“СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ” ФІЛІПА КОТЛЕРА І КАРЕН ФОКС – В
УКРАЇНІ
31 травня поточного 2011 року у національному культурно-мистецькому та музейному комплексі «Мистецький Арсенал» в рамках Першого міжнародного книжкового ярмарку «Книжковий Арсенал» відбулася презентація українського
видання книги Філіпа Котлера і Карен Фокс «Стратегічний маркетинг для навчальних закладів».
Головний висновок з дискусії: положення книги є гостро актуальними і мають стати поштовхом до широкого суспільного обговорення шляхів реформування освітньої сфери України.
Ця книга – не підручник. Це комплексний аналіз,
осмислення і систематизація досвіду розвитку системи
освіти у Сполучених Штатах Америки. Впродовж останніх десятиліть книга витримала два видання на батьківщині та численні перевидання на всіх континентах, і
перетворилася на свого роду «Біблію» для керівників
навчальних закладів усіх рівнів у США та в інших провідних країнах світу, що займають лідируючі позиції в
освітянському просторі планети.

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

Фактично це – матриця поведінки навчальних закладів в ринкових умовах, з метою реалізації своєї місії та
досягнення задоволеності споживачів (роботодавців,
спонсорів, випускників, батьків, учнів та студентів).
Книга розрахована на керівників, менеджерів, власників навчальних закладів всіх форм власності та
напрямків спеціалізації, фахівців з питань менеджменту
навчальних закладів, маркетологів, а також на всіх тих,
хто зацікавлений у підготовці в Україні кваліфікованих
фахівців усіх сфер та галузей.
За підтримки Відділу преси, освіти та культури
Посольства США в Україні, УАМ здійснила перше
видання книги Філіпа Котлера і Карен Фокс на пострадянському просторі. Сприяння у виданні книги надавала також низка вітчизняних компаній – InMind, Ipsos
Ukraine, Агенство Індустріального Маркетингу, ТОВ
«Паритет Партнерс», Brand.Up.
Книгу представив керівник проекту українського

Приклад філософії навчального закладу з книги Філіпа Котлера і Карен Фокс може шокувати адміністрацію
та викладачів українських навчальних закладів, але в
умовах США – це реальність, яка визначає політику
закладу, структуру і засади менеджменту, а також безперервне вдосконалення якості освітянських послуг як
головну мету діяльності.
Звичайно, навчальні заклади США діють в іншому
законодавчому полі, ніж те, яке існує в Україні. Зокрема,
фізичні та юридичні особи США мають право скеровувати на членські внески та благодійні пожертви до 5%
всіх своїх надходжень, причому ці суми не просто включаться у витрати, а на відповідні суми зменшуються
обов’язкові податкові платежі. Таким чином, кожен громадянин та суб’єкт підприємницької діяльності має до
вибору: а) сплатити всі податки у державний бюджет, або
б) частину податкових платежів скерувати на власний
розсуд на соціально значимі цілі і відповідно до своїх
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наукове значення. Це практика Уряду США: поширення таких книг користується державною підтримкою. Зокрема, у 2010 році в Україні з нашим сприянням вийшла інша книга Філіпа Котлера у співавторстві з Нілом Котлером та Венді Котлер – «Музейний маркетинг і стратегія: формування місії, залучення публіки, збільшення доходів і ресурсів». У цьому
році – книга Філіпа Котлера і Карен Фокс, на появу
якої українською мовою ми чекали не менше за
інших.
Ми задоволені співпрацею з Українською Асоціацією Маркетингу, і сподіваємося на продовження
ефективної взаємодії у подальших проектах.

інтересів. А навчальні заклади – один із основних реципієнтів благодійних пожертв, що забезпечують їм 3050% усіх надходжень. Тому для навчальних закладів
США суспільне визнання і задоволеність споживачів
освітніх послуг мають вирішальне значення.

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

З виступів у ході дискусії:
ОЛЬГА
КРЕКОТЕНЬ,
помічник Аташе з питань
культури Посольства США в
Україні:
Відділ преси, освіти та
культури Посольства США в
Україні починаючи з 1993
року надає сприяння виданню українською мовою книг
відомих американських авторів, які мають соціальне та
№2 s 2011

СЕРГІЙ МЕЛЬНИКОВ,
кафедра економіки і маркетингу Національного аерокосмічного університету ім.
М.Є.Жуковського "ХАІ":
В ХАІ цю книгу вже отримали і ретельно вивчають. В
цьому році виші України
мають справу із приблизно
подвійним
скороченням
числа абітурієнтів, що різко
посилює проблему нестачі
студентів. А книга Філіпа Котлера і Карен Фокс допомагає підняти імідж навчального закладу, який змагається за кожного студента. Однозначно, що досвід
США, узагальнений авторами цієї книги, має стали
основою наукового обговорення в Україні, зокрема
на заходах УАМ, таких як щорічна конференція «Маркетинг в Україні».
Окрема подяка Посольству США в Україні: вони
підтримали видання книги, яка є вкрай актуальною
для всіх наших освітян.
ГЕНРИХ ЛЮДКЕВИЧ,
президент Асоціації професійних управляючих нерухомістю:
Я представляю організацію фахівців нової для України підгалузі – професійних
управляючих нерухомістю.
Для нас дуже актуальним є
питання підготовки та сертифікації кадрів, а відповідно розробка освітніх кваліфікаційних програм і взаємодія з навчальними закладами.
Книга Філіпа Котлера та Карен Фокс – це найкраще
і найавторитетніше видання щодо організації такої
взаємодії, принаймні з числа виданих у нашій країні.
Думаю, що дискутувати щодо окремих положень
книги недоречно, оскільки все там пройшло кваліфі-
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ковані і прискіпливі дискусії задовго до нас. Дійсно,
треба обговорювати шляхи впровадження в Україні
цивілізованої системи взаємодії навчальних закладів
та споживачів освітніх послуг – бізнесу, випускників,
студентів тощо.
ВАЛЕРІЙ РУДИЧ, директор з корпоративних зв’язків
Міжнародного
Інституту
Менеджменту (МІМ-Київ):
Репутація авторів книги
«Стратегічний маркетинг для
навчальних закладів» є безсумнівною. Особливо це стосується Філіпа Котлера –
одного з найбільш «читаємих» маркетологів у світі в
цілому, а в Україні – зокрема.
Наш навчальний заклад готовий залучитися до обговорення шляхів імплементації в Україні тих чи інших
положень книги, тим більше, що з багатьох питань
нам є що сказати.
НАТАЛІЯ ІЛЛЯШЕНКО,
кафедра маркетингу Сумського державного університету:
Свого часу ми зіштовхнулися з обмеженістю матеріалів для підготовки бакалаврських робіт, присвячених
освітній сфері. Тоді нам довелося досліджувати ринок
освіти на тих же засадах, що й
інші ринки. Тепер нам на
допомогу є книга Філіпа Котлера і Карен Фокс. Ми обов’язково будемо рекламувати її серед своїх студентів і рекомендувати користуватися в процесі досліджень освітньої сфери.

РУСЛАН БОЙКО, кафедра
маркетингу Хмельницького
національного університету:
Думаю, що ми теж проведемо презентацію і обговорення основних положень
книги Філіпа Котлера та
Карен Фокс у Хмельницькому, в рамках тих наукових
заходів, які організовує наш
університет.
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ІРИНА ЛИЛИК, генеральний директор УАМ, Національний представник ESOMAR в
Україні:
Ми почали перекладати
книгу тому що розуміли,
наскільки важливо для освітян сьогодні аналізувати
сучасний
інформаційний
масив, засвоїти новітній міжнародний досвід, подивитися
на шляхи, якими інші країни
впоралися з викликами складного процесу реформування. Книга акцентує увагу на освіті як на бізнеспроцесі, тому вона дає поради щодо аналізу цього
процесу для отримання найбільшої цінності всіма
учасниками. Також рекомендуються способи, механізми використання інструментарію, притаманного
бізнесу. Це нова філософія управління навчальними
закладами.
ОЛЕНА
ЛАБУРЦЕВА,
кафедра маркетингу Київського національного університету технології та дизайну:
Існує тенденція до скорочення кількості студентів,
готових платити за навчання. Є невідповідність між
рівнем освітянських послуг
та рівнем оплати за освіту.
Зокрема, державні навчальні
заклади в силу певних об’єктивних причин часто програють приватним вишам у змаганні за студента.
Книга Філіпа Котлера та Карен Фокс має сприяти
усім навчальним закладам вистояти у конкурентній
боротьбі та реалізувати свою місію.
НАТАЛЯ ПИСАРЕНКО,
кафедра маркетингу Міжнародного інституту бізнесу
(МІБ):
Є проблема підготовки
фахівців відповідно до запитів вітчизняних роботодавців.
Ми вже нагромадили певний
досвід взаємодії з галузевими
фаховими організаціями саме
в цьому контексті. А тому ми
переконані, що книгу Філіпа
Котлера і Карен Фокс доцільно включати в учбові
програми.
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діяльність УАМ

РОЗКЛАД ТРЕНІНГІВ УКРАЇНСЬКОЇ
АСОЦІАЦІЇ МАРКЕТИНГУ
Дата

30 вересня 2011

Назва тренінгу

Тренер

Форум «Стандарти недискримінаційної реклами»
В рамках виставки REX
Діяльність здійснюється у партнерстві з фондом
імені Ф. Еберта

Реєстрація
он-лайн

18-19 жовтня 2011

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

28 жовтня 2011

Проведення он-лайн досліджень

Дмитро Кракович

Курси ПРАКТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ
Складання бізнес-плану -21 листопада
Маркетингові дослідження та аналітика – 22 листопада
Бренд та управління брендами – 23 листопада
Трейд маркетинг – 24 листопада
Захист торгових знаків та логотипів – 25 листопада
ПР комерційних організацій: засади роботи з цільовими
аудиторіями – 25 листопада
Медіапланування – 26 листопада

Ірина Лилик
Олександра Буданова
Вадим Пустотін
Ванда Орлова
Олена Якобчук
Тетяна Примак
Вероніка Радченко

21 листопада 26 листопада 2011

30 вересня 16 грудня 2011

Школа модераторів

1 жовтня – 16 грудня

Курси «Маркетинг на автомобільному ринку».
Сертифікаційна програма

24 травня 2012

Конференція «Молодь опановує маркетинг»

25-26 травня 2012

Перший міжнародний бізнес-форум «Секрети успіху та
стратегії на автомобільному ринку України та СНД 20122016 рр.»

Назва, грн.
( з ПДВ)
Знижка для
членів УАМ –
15%

Лише для
членів УАМ
Реєстрація
он-лайн
980 грн

Повний цикл
1980
Навчання на
окремому тренінгу – 980 грн

Реєстрація онлайн. Зарахування після співбесіди
Михайло Сокол
Голова Кваліфікаційної комісії
Марина Яковлєва

3090 грн.

800 грн

У вартість тренінгів входять роздаткові матеріали, обід, кава  паузи.
По закінченню тренінгів надається Сертифікат УАМ.
Українська Асоціація Маркетингу також організовує корпоративні тренінги.
Інформація про тренінги УАМ :
http://uam.in.ua, www.jobmarket.com.ua, www.rabotaplus.com.ua, www.ukrfirm.com, www.kompass.ua,
www.jobs.ua, www.treko.ru, ebitda.com.ua, otvetim.com.ua, moitreningi.ru, www.training.ua, trn.com.ua,
www.job.ukr.net, 212.com.ua, kadry.itop.net, http://mami.org.ua, sostav.ua.
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Передплата на журнал
здійснюється в усіх відділеннях зв’язку
через ДП “Преса”
(передплатний індекс — 22942)
або через передплатні агенції:
Київ
“Самміт” – 290 7745, 573 9744
KSS – 464 0220
“Бізнес преса” – 220 7476, 220 4616
“Офіс сервіс” – 293 8418, 293 2680
“Периодика” – 228 0024, 228 6165
“ПресЦентр” – 296 9740, 239 1049
“Медіа Трейдінг” – 234 2221, 234 3472
“Альянс” – 246 9533
“Меркурій” – 248 8808, 249 9888
“Фактор Преса” – 456 7641, 456 7659, 456 7679
Бахчисарай
“Фактор Преса” – 4 0508
Вінниця
KSS – 32 3000
Джанкой
“Фактор Преса” – 3 3499
Дніпропетровськ
KSS – 32 2257
“Бібліотека прес інформ” – 778 0093, 778 0047
“Індекс” – 41 3151, 36 1277
“Меркурій” – 721 9393, 721 9394
Донецьк
KSS – 55 4086, 57 2165
“Ідея” – 381 0932
Донбасс Информ – 345 1592,345 1594
Євпаторія
“Фактор Преса” – 3 7226
Запоріжжя
ТОВ “Прессервис Курьер” – 220 0797, 262 5243
IваноФранківськ
KSS – 55 9452
Iллічівськ
KSS – 37 0555, 51 6700
Львів
“Офіс сервіс” – 76 3293
ВГ “Ділова преса” – 70 3468
ТЗВ “Львівська фірма “Фактор” – 41 8393, 41 8394

Маріуполь
KSS – 34 8428, 53 0054
Мелітополь
“Фактор Преса” – 42 2940
Миколаїв
KSS – 37 2150, 40 3747
Керч
“Фактор Преса” – 8 (050) 400 0082
Одеса
KSS – 37 0555, 51 6700
Павлоград
“Меркурій” – 6 1428
Севастополь
“Фактор Преса” – 45 5582
Сімферополь
KSS – 27 8131
“Клуб бухгалтерів” – 778 5285, 774 7287
“Фактор Преса” – 27 9456, 27 9153
Суми
“Еллада S” – 25 1249, 25 1255
Тернопіль
KSS – 43 0427
“Захід прес” – 22 0657
Ужгород
“Арсенал” – 10 3126
Феодосія
“Фактор Преса” – 8 (050) 400 0086
Харків
KSS – 38 2150
ВІП – 14 1127, 40 9614
“Фактор Преса” 26 4333, 26 7533
Херсон
KSS – 26 4232
Хмельницький
KSS – 2 3732
“Фактор захід” – 6 9226
Червоноград
ВГ “Ділова преса” – 2 2250
Ялта
“Клуб бухгалтерів” – 32 7617, 32 4135

Здійснити передплату можна також у Pедакції журналу
Передплативши журнал у Редакції, Ви отримаєте комплект: журнал “Маркетинг в Україні” + електронна “Маркетинг газета“.
телефон: (044) 456 0894
e mail: uma@kneu.kiev.ua
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