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Лікерогорілчаний ринок:
організація продажу продукції
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За результатами 2003 року, близько 23% товарообігу роздрібних підприємств припадає на ал
когольні напої, що значно перевищує показники щодо інших продовольчих товарів. Цілком
зрозуміло, що кожне торговельне підприємство зацікавлене мати у своєму асортименті дану ка
тегорію товару, а виробник прагне скористатися цим у процесі формування власної мережі про
дажу, в тому числі регіональної.
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Об'єкти контролю
регіонального продажу
1. Частка роздрібного
продажу
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Інструменти контролю регіонального продажу
1) встановлення виробником типу торгівельних
підприємств для обов’язкового представлення
продукції;
2) встановлення планів продажу у роздрібній
торговельній мережі.

2. Територія продажу

1) встановлення регіону і типів населених
пунктів, де має реалізовуватись продукція
підприємства;
2) маркування продукції (нанесення на продукт
індивідуального номера, що фіксується в базі
даних підприємства з інформацією про регіон
продажу).

3. Рівень цін

1) встановлення рекомендованих цін для всіх
типів торговельних підприємств;
2) встановлення штрафних санкцій для підпри%
ємств торгівлі за невиконання умов договору;
3) встановлення розміру знижки торговельному
підприємству залежно від швидкості обороту
продукції.
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Рекламні стратегії: дослідження існуючих підходів до розробки
міжнародних кампаній
В Європі необхідність для багатьох рекламодавців адаптувати стандартизовані рекламні стра
тегії, йдучи на поступки різним місцевим потребам, призвела до розвитку “гібриду” – локалі
зованого панєвропейського методу реклами. Рекламодавці транснаціональних компаній роблять
акцент на місцеві індивідуальності в своїй панєвропейській рекламі, намагаю
чись таким чином пристосовуватись до ринкових розбіжностей.
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Актуалізація бренду. Гострі кути маркетингу.
Щодо адаптації рекламних кампаній до місцевих умов “Я знаю що це звучить доболі незвично,

але споживач всюди один і той же”.
Ян Дійстра,
керівник маркетингових освітніх програм компанії “Unilever”, ICFE
Роттердам, Нідерланди, 18 серпня 2004 року.

Що бренд прийдешній нам готує?
Якщо запитати середнього мешканця, що означає слово “бренд”, то на відповідь годі й чекати.
Такими речами вони себе не обтяжують... Задавши питання тому, хто більш компетентний у біз
несі, ви побачите у відповідь суворе обличчя і почуєте щось глибокодумне на кшталт: “Ну,
це...” – і після того піде кілька назв відомих торгових марок та рух пальців у повітрі. Власне те
ж саме, що й при відповідях на питання: “Що таке “кручені сходи?” чи: “Що таке “біржі”?

Досвід чеських інвесторів в Україні
Багато хто з іноземних інвесторів не були готові до швидкого прийняття рішень, тому що
звикли ретельно і розважливо обговорювати “переваги” кожного з проектів. Унаслідок цього вар
тість багатьох підприємств, головним чином машинобудівних, була поступово знижена в десять
і більше разів порівнянно з цінами аналогічних підприємств у Чехії. Цей аспект став вирі
шальним у процесі нашої інвестиційної політики.

CMOR. —
з маркетингових досліджень та досліджень громадської думки
(США).
Програма прав респондентів.
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НІДЕРЛАНДИ: ТРЕНІНГ ТРЕНЕРІВ
З 16 по 25 серпня генеральний директор УАМ Ірина Лилик, PRдиректор Вікторія Пилипенко та 11 викладачів з маркетингу вищих навчаль
них закладів України (Київський національний економічний університет, Київський національний університет технологій та дизайну, Національ
ний гірничий університет – м. Дніпропетровськ, Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій, Національний технічний
університет “Харківський політехнічний інститут”) перебували з робочою поїздкою в Нідерландах та проходили стажування за навчальною прог
рамою "Train the Trainer", яка була організована Нідерландським тренінговим центром ETCN за фінансової підтримки фонду “The Trust, Nuffic”.
Під час перебування в Голландії учасники відвідали ряд тренінгів, тематикою яких було висвітлення ефективних підходів і нових технологій вик
ладання маркетингових дисциплін; велися дискусії та відбувався обмін досвідом щодо впровадження нових знань в навчальну систему укра
їнських вищих навчальних закладів. Практичні тренінги поєднувалися з бізнесвізитами та зустрічами з директорами з маркетингу відомих ком
паній: Unilever, IBM, British American Tabacco, Heineken.
Олена Деменіна, асистент кафедри маркетингу КНУТД:
Проведена на високому професійному рівні тренінго%
ва програма була дуже насиченою та цікавою.
Програма “Competence Learning” охоплювала ши%

роке коло теоретичних, методичних та практичних пи%
тань щодо нових технологій та методів викладання мар%
кетингових дисциплін у вищих навчальних закладах.
Київський національний університет технологій та
дизайну, який я представляю, є відкритим до міжнарод%

викладача є усвідомлення необхідності посилення ролі
стимулювання творчої роботи студента та необхідності
конструктивних змін у методиці проведення практич%
них занять, орієнтованих на посилення інтеграції.
Дуже цікавим було ознайомлення з досвідом прак%
тичної маркетингової діяльності потужних світових ком%
паній.

Діана Райко, заступник декана факультету інформати
ки та управління НТУ “ХПІ”:
У зв’язку зі вступом України до Болонської конвенції
проблеми інтеграції вищої освіти в європейську систему,
а також підготовки спеціалістів у різних галузях, в тому
числі в галузі маркетингу, є на сьогоднішній день гостро
актуальними.
Основною метою поїздки до Нідерландів було вив%
чення та розвиток активних підходів, нових методик і
технології навчення спеціалістів з маркетингу в загальній

ного співробітництва і зацікавлений у налагодженні та
зміцненні міжнародних зв’язків, обміні досвідом щодо
ефективних технологій викладання.
У цьому зв’язку дуже цікавим та корисним було озна%
йомлення з досвідом використання інтерактивних ме%
тодів навчання, що побудовані на принципах інтеграції
роботи викладача та студентів (робота в групах, рольові іг%
ри, дискусії, презентації тощо). Важливим для мене як
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системі освіти вищих навчальних закладів.
Цінність цієї програми – поєднання теоретичних
знань та умінь і застосування практичного досвіду все%
світньовідомих фахівців в маркетинговій галузі.
Особливий інтерес, з точки зору практичного марке%
тингу, представляють гарно організовані маркетингові
відділи на зазначених підприємствах, досвід їх роботи
на міжнародних ринках. Це дає можливість у процесі
освіти спеціалістів з маркетингу розібратися у системі
функційних обов’язків, а в майбутньому втілювати отри%
мані знання в роботі українських компаній.
Особливу вдячність я хочу висловити освітній компа%
нії ETCN в особі пана Якко Столкера та Нідерландсько%
му Інститутові Маркетингу в особі пані Петри Клауссен.

Андрій Федорченко, канд. екон. наук, заступник декана
факультету маркетингу КНЕУ:
В умовах розбудови ринкових механізмів господарю%
вання в економіці України все більшої ваги набуває по%
будова на вітчизняних суб’єктах господарювання
ефективних маркетингових служб. Зрозуміло, що таке
завдання можна вирішити за умов підготовки маркетоло%
гів, озброєних сучасними знаннями, вміннями та на%
вичками, які дали б змогу їм стати конкурентоздатними
на ринку праці.
З цих позицій особливо цікавим є спільний проект
УАМ та NIMА (Нідерландської асоціації маркетингу). В
межах його реалізації вітчизняні викладачі курсів з мар%
кетингу різних університетів України мали змогу поділи%
тися власним досвідом зі своїми зарубіжними колегами
під час організованих засідань “круглих столів”, тре%
нінгів, семінарів.
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Проте особливо цікавою була програма відвідування
ряду всесвітньовідомих компаній, розташованих у Ні%
дерландах. Українські слухачі мали змогу особисто поспіл%
куватися з провідними маркетологами%виробниками ве%
ликої кількості відомих торгових марок.
Так, зокрема, не могла залишити байдужими презен%
тація керівника маркетингових освітніх програм ком%
панії Unilever пана Яна Дійкстри. Він ознайомив присут%
ніх із особливостями бренд%менеджменту харчових про%
дуктів компанії, які поки що мало відомі українським
споживачам, а також косметичних (торгова марка АХЕ)
та миючих засобів (торгова марка Domestos). Багато пи%
тань у присутніх викликали особливості бренд%мене%
джменту глобальних торгових марок.
Велику цікавість викликала також зустріч із головним
бренд%менеджером компанії Royal Theodorus Niemeyer
B.V. паном Р. ван Сантвурдом, який ознайомив присутніх

із особливостями функціонування комплексу маркетин%
гу підприємства в умовах жорсткого міждержавного регу%
лювання ринку тютюнових виробів країн ЄС.
Варто також відзначити важливу зустріч з представ%
никами Світової асоціації дослідників ринку (ESOMAR)
у штаб%квартирі в Амстердамі, з якою УАМ має досить
тісні стосунки. Ця зустріч відкрила багато перспектив
щодо подальшого розвитку співробітництва вітчизняних
дослідників ринку, більшість з яких є членами УАМ, з
цією світовою організацією, а також щодо впровадження
передового світового досвіду, закріпленого у відповідних
загальновизнаних стандартах, до реалій українського
маркетингового життя.
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ВИСТАВКА REX 2004
1417 вересня 2004 року у Виставковому центрі Київ Експо ПАЛАЗА відбулась традиційна виставка REX 2004 РЕК
ЛАМА, МАРКЕТИНГ, МАСМЕДІА. Програмою виставки передбачалось 7 конференцій, 45 практиккласів та семі
нарів, присвячених актуальним питанням розвитку рекламномаркетингового ринку. Виставку було організовано зате
матичними днями: День маркетингових досліджень, День PRтехнологій, День медіа. На виставці діяли 4 консалтинг
центри, які були організовані Українською асоціацією маркетингу та компанією “Статінформконсалтинг”.
Основні питання, які задавались відвідувачами консалтингцентрів: особливу увагу відвідувачів привернув Щоріч
ник УАМ, в якому зосереджено інформацію про членів УАМ, – зокрема про дослідницькі та консалтингові агенції, ком
паніїрозробники програмного забезпечення, вищі навчальні заклади, що готують маркетологів. Нагадуємо читачам
журналу “Маркетинг в Україні”: Щорічник можна отримати в УАМ за запитом, він розповсюджується безкоштов
но. Завдання Щорічника – надання достовірної інформації про діяльність на ринку маркетингових послуг.
Наступні питання, які жваво обговорювалися в консалтинговому центрі, – це практичне застосування Стандар
тів якості маркетингових досліджень УАМ. Сьогодні галузі потрібно розвивати власний PR, оскільки одна з проблем
з якими стикаються дослідники, – це острах респондентів перед опитуванням. Респонденти побоютьсяться того що
дослідження можуть перетворитися на пряме просування продукції. Тому роз’яснення положень стандартів, а також
керівництв і директив ESOMAR заслуговує особливої уваги в цей період. Незважаючи на порівняно швидкі темпи
зростання, маркетингова індустрія сьогоднішньої України лише формується. Вона потребує підтримки з боку держа
ви, особливо ж у сфері оподаткування, де не враховуються особливості ведення бізнесу в дослідницькій галузі. Беручи
участь у міжнародних тендерах наші дослідницькі компанії програють за рахунок того, що їх продукція не розгляда
ється під кутом зору експорту і не повертається ПДВ. Це збільшує ціну, через що компанії не можуть конкурувати
на прозорих засадах з дослідницькими компаніями зарубіжних країн.
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ЛІКЕРОГОРІЛЧАНИЙ РИНОК:
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЖУ ПРОДУКЦІЇ
Л.Н. ДЕРЖАК,
голова правління ЗАТ “ЛЛГЗ “ЛугаНова”,
Ю.К. ФЕДОРОВА,
Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля
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напоїв, дедалі активніше просуваючи
свій “товар” на ринки України.
Отже, при роботі на загальнона%
ціональному ринку фірмові вироб%
ники повинні враховувати, що різні
регіональні ринки мають свої специ%
фічні особливості:
z різний рівень платоспроможності
населення (через різну промислову
орієнтацію регіону і, відповідно,
одержувану заробітну плату);
z різну поінформованість про нові
види продукції (наприклад, через
низьку комунікаційну активність
сільських районів);
z різну віддаленість місць споживан%
ня від виробництва: чим більша
відстань, тим вищі транспортні
витрати і менша можливість зни%
ження ціни;
z наявність локальних виробників,
які мають можливість знижувати
ціну на товар через нижчі тран%
спортні витрати;
z сезонність попиту на певні кате%
горії товару, що чітко простежуєть%
ся в деяких регіонах країни – нап%
риклад, у курортних зонах.
Регіональні ринки різняться ко%
н’юнктурою, місцем розташування,
чисельністю населення, ступенем
економічного розвитку, рівнем забез%
печеності цією продукцією, спожив%

чими перевагами тощо.
Розглянемо досвід роботи на за%
гальнонаціональному ринку одного
з великих підприємств%виробників
лікеро%горілчаної продукції в східній
частині України – ЗАТ “Луганський
лікеро%горілчаний завод “Луга%Но%
ва”. Узагальнення його досвіду з ор%
ганізації продажу як на місцевому,
так і національному ринках вважа%
ємо цікавим для інших товаровироб%
ників, оскільки віддзеркалюється си%
туація, з якою зіткнулося багато
вітчизняних лікеро%горілчаних під%
приємств, що раніше були у держав%
ній власності та пережили кризу еко%
номіки 90%х років.
Названий лікеро%горілчаний за%
вод “Луга%Нова” володіє універсаль%
ним асортиментним рядом – про%
дукція представлена у всіх цінових
групах, 90% її розроблено в лабора%
торії заводу і вона сьогодні є унікаль%
ною для українського ринку. Про%
дукція ЛЛГЗ “Луга%Нова” реалізу%
ється на території України та за її
межами (експортується в Росію, Ні%
меччину, США, Португалію, Болга%
рію, Грецію, на Кубу). Це свідчить
про її конкурентоспроможність на
світовому ринку, і підтверджується
результатами різних міжнародних
виставок і конкурсів, на яких про%
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ітчизняні товаровиробники
продовольчої продукції нагро%
мадили певний досвід в орга%
нізації її продажу, налагодженні і
підтримці прямих зв’язків між ви%
робником і споживачем.
Об’єктом нашого дослідження
обрано ринок лікеро%горілчаної про%
мисловості. За результатами 2003 ро%
ку, близько 23% товарообігу роздріб%
них підприємств припадає на алко%
гольні напої, що значно перевищує
показники щодо інших продоволь%
чих товарів [1]. Цілком зрозуміло, що
кожне торговельне підприємство за%
цікавлене мати у своєму асортименті
дану категорію товару, а виробник
прагне скористатися цим у процесі
формування власної мережі прода%
жу, в тому числі регіональної.
На ринку лікеро%горілчаної про%
дукції України задіяно близько 300
виробників, кожен з яких випускає
широкий асортимент товарів. В силу
історично сформованих національ%
них традицій, що обумовлюють пос%
тійний споживчий попит на горілча%
ну продукцію, і сприятливих природ%
но%кліматичних умов практично
кожен регіон України має свого ви%
робника цього товару. Виробничі
можливості великих підприємств лі%
керо%горілчаної промисловості най%
частіше перевищують потреби міс%
цевого ринку, тому для забезпечен%
ня необхідних обсягів продажу й
ефективного функціонування вироб%
ники прагнуть вийти зі своїм това%
ром на загальнонаціональний ринок,
що являє собою цільовий сегмент для
продажу лікеро%горілчаної продукції
різних регіональних виробників. Це,
в свою чергу, породжує на українсь%
кому лікеро%горілчаному ринку ду%
же жорстку конкуренцію, чим, до ре%
чі, вміло користаються нелегальні ви%
робники так званих горілчаних
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огляд ринків
дукція торгової марки “Луга%Нова”
щоразу одержує високу оцінку. Крім
міцних алкогольних напоїв, асорти%
мент яких налічує понад 30 наймену%
вань продукції, завод випускає і на%
пої десертного ряду (“Спотикач”,
“Вишенька”, “Яблучко”, “Гороби%
нова на коньяку”) з натуральних со%
коморсових виробів, а також безал%
когольні напої і столову воду.
Процес організації продажу багато
в чому залежить від ситуації на ринку.
Наглядно це можна продемонстру%
вати, розглянувши обсяги продажу
підприємства (рис. 1) та проаналізу%
вавши причини їх змін.
Як видно з рис. 1, досить високі
показники продажу підприємство ма%
ло в 2000 році. Це обумовлено рядом
факторів – меншою кількістю това%
ровиробників та відповідно нижчим
рівнем конкуренції на ринку, розви%
неною мережею продажу та актив%
ною рекламною діяльністю вироб%
ника на загальнонаціональному рівні.
Саме в цей період підприємство на%
було належного досвіду використан%
ня стратегії просування своєї про%
дукції на ринку України. Так, у 2000
році основний акцент в комунікацій%
ній політиці підприємства було зроб%
лено на фінансування телепередачі
“Біла ворона”, що транслювалася на
всеукраїнському телебаченні. Як ре%
зультат – широка популярність го%
рілки на теренах України, значне
зростання обсягів продажу, 4%те міс%
це в рейтингу українських лікеро%го%
рілчаних виробників.
Луганський лікеро%горілчаний за%
вод “Луга%Нова” був першим серед
аналогічних виробників в Україні з
ексклюзивної пляшки та її дизайну,
одним з перших – щодо фінансу%

вання передачі на телебаченні. Од%
нак його комунікаційна стратегія не
ув’язувалась зі стратегією продажу
підприємства, що й призвело до по%
пулярності продукту серед спожи%
вачів по всій Україні водночас із від%
сутністю його в торговельних під%
приємствах на багатьох регіональних
ринках. В цей час “Луга%Нова” мала
розвинену мережу фірмових мага%
зинів на Луганщині, що забезпечува%
ло продаж продукції на місцевому
ринку. А от національний ринок був
охоплений не повною мірою. Щоп%
равда, з допомогою своїх Торгових
домів у Києві та Криму найширше
представлення товару було забезпе%
чене лише в цих регіонах, а біль%
шість залишалася поза увагою ви%
робника.
В останні кілька років ЛЛГЗ “Лу%
га%Нова” знизив обсяги продажу
своєї продукції, що обумовлено
проблемами, характерними для бага%
тьох підприємств галузі (жорстка
конкуренція, в тому числі з боку
нелегальних виробників горілчаної
продукції, недосконалість законо%
давчої бази, відсутність інвестицій і
т.ін.). Все це призвело до скорочен%
ня продажу на загальнонаціональ%
ному ринку.
На сьогоднішній день понад 80%
продукції заводу реалізується в Лу%
ганській області (рис. 2). Учасниками
процесу продажу продукції в місці її
безпосереднього виробництва є екс%
клюзивний дистриб’ютор заводу в
регіоні – ТОВ “Ліа ЛТД”, на частку
якого, за результатами 2003 року,
припадало близько 38% загального
обсягу продажу в Луганській області,
на незалежних оптових торговців –
42%, на оптові бази виробника, що

17,0%

19,0%

83,0%

81,0%
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б) 2003 рік
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розташовані в 4 містах області –
близько 5% продажу; фірмовій тор%
гівлі належало 11% обсягу обласного
продажу, а через роздрібну мережу за
прямими договорами продавалось 4%
продукції.
За межами області реалізується
менше 20% усієї продукції підпри%
ємства, продаж якої забезпечується в
основному за допомогою незалеж%
них оптових посередників. Най%
більш охоплені продукцією підпри%
ємства східний, центральний і пів%
денний регіони України (Донецьк,
Київ, Харків, Дніпропетровськ, За%
поріжжя, Одеса, Крим). Перспек%
тивним напрямком розвитку про%
дукції згодом стануть і західні об%
ласті країни.
До 2004 року підприємство основ%
ні зусилля спрямовувало на співро%
бітництво з оптовими компаніями,
які представляли його продукцію як
на місцевому, так і на загальнонаці%
ональному ринках. Однак цілі посе%
редників не завжди відповідають ме%
ті виробника. Це може призвести до
негативних наслідків для підприємс%
тва. Серед них назвемо надмірну за%
лежність виробника від посередни%
ка, ризик неоптимального терито%
ріального розподілу продукції,
вимогу низьких закупівельних цін
на товар. Усе це вплинуло на рішен%
ня Луганського лікеро%горілчаного
заводу приділити більше уваги роз%
виткові прямого постачання своєї
продукції в роздрібні торговельні
підприємства.
Дані 2004 року підтвердили доціль%
ність прямих постачань продукції в
роздрібну торговельну мережу. Намі%
тилось певне зростання обсягів реалі%
зації виробленої продукції порівняно
з аналогічним періодом 2003 року
(рис. 3).
На сьогоднішній день близько 500
торговельних підприємств у Лугансь%
кій області обслуговуються прямо,
без участі оптових посередників. Од%
нак таких підприємств було б набага%
то більше, якби не ряд факторів, що
знижують зацікавленість торгівлі у
співробітництві з лікеро%горілчаним
заводом:
по%перше, значно вигідніші умови,
запропоновані роздрібним магази%
нам оптовиками (оптовик має мож%
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ливість запропонувати більш різно%
манітний торговельний асортимент
роздрібному торговцеві, при цьому
на деяку продукцію може бути зроб%
лена знижка, а на інші товари –
більш висока націнка);
по%друге, законодавча база (на%
приклад, обов’язкова сплата торго%
вельним підприємством податку на
виноградарство при роботі з підак%
цизним товаром виробника, оскіль%
ки воно входить в систему його звіт%
ності).
Результати роботи підприємства
за сім місяців 2004 року засвідчили,
що близько 50% усієї реалізованої в
Луганській області продукції продано
за рахунок власної збутової мережі.
Основну частку продажу продукції в
інших регіонах України ЗАТ “ЛЛГЗ

липень

7 ‡æ ‡ 2003 -2004

.

“Луга%Нова”, як і раніше, забезпе%
чує через оптових посередників.
Однак підприємство з допомогою
своїх торговельних представників
прагне налагодити контроль і за про%
цесом продажу у регіонах. Так, крім
Луганської області, вже налагодже%
не співробітництво з роздрібними ме%
режами Запоріжжя, Одеси, Очакова,
Сімферополя.
Розглянемо структуру реалізації по
основних каналах продажу підпри%
ємства в динаміці, яку представлено
на рис. 4.
Як видно, деяке зменшення час%
тки посередників у структурі про%
дажу свідчить або про відповідне
збільшення питомої ваги фірмової
торгівлі, або про розвиток прямого
продажу, переважно на регіональ%
2%
3%

ному ринку. Якщо в 2003 році пря%
мий продаж в роздрібні підприємс%
тва складав усього 4%, то за сім мі%
сяців 2004 року, коли підприємство
приділило більше уваги побудові
власної збутової мережі, вони вже
забезпечують 30% товарообігу під%
приємства.
Реалізація товару за допомогою
прямого постачання має ряд переваг
для виробника:
1) прямий і постійний контакт уроз%
дріб, що дає змогу мобільно реа%
гувати на всі зміни кон’юнктури
ринку і споживчого попиту;
2) контроль наявності товару в роз%
дріб та його викладення відповід%
но до встановлених корпоратив%
них стандартів мерчандайзингу;
3) можливість твердого контролю за
просуванням товару в регіоні (не%
допущення продажу продукції
дистриб’ютором у регіоні, що зна%
ходиться поза зоною його впли%
ву);
4) можливість розпоряджатися тор%
говельною націнкою;
5) більш швидкий оборот коштів ;
6) безпосереднє відстеження дій
конкурентів;
7) виключення випадків сумніву в
якості товару, що реалізується;
8) гарантія якості продажу – ефек%
тивне представлення товару на
полицях магазинів;

3%

11%

81%
11%

6%

1%

4%

б) 2002 рік

4%

3%

10%
Оптові посередники
Фірмова торгівля
82%

79%

Оптові бази заводу

а) 2001 рік

в) 2003 рік
Прямий продаж в роздріб
Експорт
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Виробник

Прямі постачання
в місці виробництва

Фірмова торгівля
в місці виробництва

Торговельні
представництва
в регіонах

Фірмові
магазини

Роздрібні
магазини

Торговельне
представництво
в регіоні В

Торговельне
представництво
в регіоні А
Торговельне
представництво
в регіоні Б

9) фактор людського ставлення до
товару з боку продавця (можли%

вість надання консультації, допо%
мога при здійсненні купівлі).
ÆºŁ

˛Æ’”Œ Ł Œ

º

Об'єкти контролю
регіонального продажу
1. Частка роздрібного
продажу

ª‡ º Łı

‡ ‡Ø ª ‡æ

1

‡Ø

Інструменти контролю регіонального продажу
1) встановлення виробником типу торгівельних
підприємств для обов’язкового представлення
продукції;
2) встановлення планів продажу у роздрібній
торговельній мережі.

2. Територія продажу

1) встановлення регіону і типів населених
пунктів, де має реалізовуватись продукція
підприємства;
2) маркування продукції (нанесення на продукт
індивідуального номера, що фіксується в базі
даних підприємства з інформацією про регіон
продажу).

3. Рівень цін

1) встановлення рекомендованих цін для всіх
типів торговельних підприємств;
2) встановлення штрафних санкцій для підпри%
ємств торгівлі за невиконання умов договору;
3) встановлення розміру знижки торговельному
підприємству залежно від швидкості обороту
продукції.
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На ринку лікеро%горілчаної про%
дукції однією з основних переваг
прямих постачань продукції в роз%
дрібну торговельну мережу є бороть%
ба з недоброякісною конкуренцією,
оскільки тим самим практично вик%
лючається імовірність проникнення в
мережу нелегальної горілки. Це, у
свою чергу, сприяє підвищенню імід%
жу даної продукції, оскільки покупка
підробленого неякісного товару під
торговою маркою того чи іншого
фірмового виробника призводить до
негативного ставлення споживача до
всієї його продукції.
Розглянемо всю систему прода%
жу виробників лікеро%горілчаної
продукції (рис. 5). Вона повинна за%
безпечити підприємству стійкість
роботи на ринку, підтримку довгос%
трокових взаємин з роздрібними
підприємствами і лояльність з боку
споживачів.
Торгові представництва в регіо%
нах і прямі постачання продукції в
роздрібну торгівлю виконують фун%
кції Торгового дому виробника. Але
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мережа торгових представників на%
дає змогу більш повніше охопити
загальнонаціональний ринок, тоді
як Торговий дім обмежений тери%
торіально. Основною перевагою
розвитку мережі торгових представ%
ництв у регіонах можна вважати
можливість здійснення контролю
продажу (табл. 1).
Контроль роздрібного продажу
може здійснюватись за допомогою
встановлення планів продажу від%
повідно до різних типів торговель%
них підприємств. Так, роздрібні
підприємства VIP%категорії (вели%
коформатні магазини) є обов’язко%
вими для представлення різнома%
нітного асортименту товарів вироб%
ника, а також мають найбільший
обсяг продажу і рівень оборотності
товарообігу.
Щоб повніше охопити регіональ%
ний ринок, необхідно розробити
схему покриття території продажу
продукцією підприємства. При цьо%
му варто врахувати тип населеного
пункту і рівень його урбанізації, що
визначає обсяги продажу і спожив%
чі переваги щодо продукції вироб%
ника, зокрема її ціновий сегмент.
Для контролю оптовиків на визна%

ченій території доцільно нанести на
пляшку відповідне маркірування,
що вказує регіон продажу і заборо%
няє реалізацію її в інших районах.
Запорукою успішної роботи ви%
робників на ринку лікеро%горілчаної
продукції може стати дотримання
всіма його учасниками правил ціно%
вої політики: продукт незалежно від
категорії магазину повинен мати од%
накову ціну, в тому числі й у фірмовій
мережі виробника. Надаючи знижку
оптовикові, потрібно дивитися не на
обсяг закуповуваної партії товару, а
на швидкість повернення коштів за
попередню партію.
Для ринку лікеро%горілчаної про%
дукції, як і в цілому для продоволь%
чого ринку, характерною є тенденція
скорочення каналів продажу в си%
лу укрупнення роздрібних торго%
вельних підприємств і організації
прямих зв’язків щодо постачання
продукції між ними і товаровироб%
никами (крім оптових посередни%
ків). У цих умовах забезпечення ви%
соких показників реалізації і під%
тримка купівельної лояльності до
товару та його виробника можливе
за рахунок організації прямого про%
дажу продукції підприємства або

кінцевим споживачам за допомогою
фірмової торгівлі, або у роздрібну
торговельну мережу шляхом підпи%
сання угоди на постачання продук%
ції. Співробітництво ж з оптовими
підприємствами має здійснюватися
в поєднанні з контролем продажу з
боку товаровиробника з допомогою
його торговельних представників.
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Тількі для членів УАМ
У курсі тільки підтверджені на практиці основи. На сьогоднішній день
зараховано понад 2500 студентів з більш ніж 60 країн світу.
Структура курсу:
Lesson 9 – Взаємозалежні результати досліджень
Lesson 1 – Основи
Lesson 10 – Керування дослідженнями
маркетингу; межа між
Lesson 11 – Дослідження у Веб і методи доставки
маркетингом і
даних (*BONUS урок – цей урок не включається в
дослідженнями
іспити)
Lesson 2 – Планування процесу дослідження
Lesson 12 – Міжнародні дослідження (*Очікується
Lesson 3 – Розробка досліджень
незабаром! Теж BONUS урок!)
Lesson 4 – Вибірка
Lesson 5 – Методи збору даних
Студент отримує сертифікат ESOMAR, здає іспит
Lesson 6 – Інструментарій виміру
після закінчення курсу; іспит №1 містить у собі уроки
Lesson 7 – Вміння збирати дані
15, іспит №2 – уроки 610.
Lesson 8 – Аналіз даних
Офіційний партнер в Україні – Українська Асоціація Маркетингу. Для зарахування на курс звертайтеся
за адресою: 03057, м. Київ, пр. Перемоги, 54/1.
Тел./факс: 38(044)4560894, тел.: 38(044)4596209, http://uam.iatp.org.ua, е%mail: uma@kneu.kiev.ua
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АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ
ПАНЧІШНОШКАРПЕТКОВИХ ВИРОБІВ
Т. Л. ЗАМОРОКО,
Укрлегпром

Г

оловна функція будь%якої дер%
жави, в тому числі і нашої Ук%
раїни, – захист національних
інтересів, як політичних так, і еко%
номічних.
Ринкові перетворення, що відбува%
ються з дня створення незалежної
держави, на першому етапі негативно
вплинули на розвиток галузей народ%
ного господарства, в тому числі і лег%
кої промисловості. Ринкова еконо%
міка передбачає передусім жорстку
конкуренцію між товарами, підпри%
ємствами, до яких вітчизняна легка
промисловість не була готова. І ось
результат. Динаміка обсягів вироб%
ництва товарів легкої промисловості
в період з 1991 по 1999 рік характери%
зувалась постійним спадом, що став
найбільшим серед усіх інших галузей
промисловості. Як наслідок – питома
вага галузі в сукупному обсязі про%
мислового виробництва скоротилась
з 12,3 відсотка у 1991 році, 1,6 від%
сотка у 2000 році, до 1,1 відсотка у
2003 році. За цей період виробництво
трикотажних виробів скоротилося у
15,6 раза порівняно з 1990 роком,
тканин – у 16,8, взуття%у 13,6, пан%
чішно%шкарпеткових виробів – у 10,7
раза. Практично призупинено вироб%
ництво дитячого асортименту.
Внесок підприємств легкої про%
мисловості до консолідованого бюд%
жету України становив у 2003 році
0,45 відсотка проти 14% у 1990 році.
Після багаторічного спаду вироб%
ництва за останні два%три роки спос%
терігаються перші кроки щодо від%
новлення виробництва окремих това%
рів легкої промисловості та
нарощування їх обсягів. За січень%
червень 2004 року обсяги виробниц%
тва товарів легкої промисловості
зросли порівнянно з відповідним пе%
ріодом минулого року на 15,2 відсот%
ка за рахунок збільшення випуску
трикотажу спіднього на 31,5 %, взут%
тя%на 11,8 %, тканин% на 45,2%,
швейних виробів – на 13,0%.
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Проте обсяги вітчизняного вироб%
ництва товарів легкої промисловості
настільки мізерні, що вони не в змо%
зі вирішити проблему насичення
внутрішнього ринку вітчизняними
товарами. У 2003 році обсяги вироб%
ництва трикотажних виробів стано%
вили лише 6,4 % обсягів 1990 року,
тканин%6,0 %, взуття%7,3 %, панчіш%
но%шкарпеткових %9,3 % і навіть най%
благополучніших швейних виробів %
14%. Сьогодні на одного жителя Ук%
раїни виробляється тканин всього 1,5
м2, тоді як у 1990 році – 24.
Економічна криза української еко%
номіки негативно вплинула і на роз%
виток панчішно%шкарпеткової галу%
зі. В структурі обсягів виробництва
товарів легкої промисловості в Ук%
раїні панчішно%шкарпеткові вироби
завжди займали помітне місце і пов%
ністю забезпечували потреби насе%
лення у цьому виді товару. В 1990 ро%
ці промисловість України випускала
443 млн пар панчішно%шкарпетко%
вих виробів, що складало 9 пар у роз%
рахунку на одного жителя.
Як наслідок внутрішній ринок за%
повнений імпортними товарами
низької якості і часто ввезених кон%
трабандним шляхом, або вироблених
в тіньовому секторі економіки.
Сьогодні в Україні налічується по%
над 30 середніх і малих підприємств
панчішно%шкарпеткової галузі, се%
ред яких провідними є АТЗТ “Украї%
на”(м. Житомир), ВАТ “Лаванда” (м.
Феодосія), ТОВ “Теркурій%2”(м. Тер%
нопіль), ВАТ “Аура”(м. Миколаїв),
ДП “Олвіс”(м. Київ), ВАТ “Прилуць%
ка панчішна фабрика”(Чернігівська
обл.), ЗАТ “Мальва”(м. Чернівці).
Панчішно%шкарпеткова галузь, як і
вся легка промисловість, зазнала
значних збитків у період реформу%
вання планово%адміністративної еко%
номіки України в ринкову.
Через відсутність джерел фінансу%
вання обсяги інвестицій в модерніза%
цію і технічне переозброєння знач%
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но скоротились, обмеженість влас%
них обігових коштів та недосяжність
банківських кредитів погіршили всі
техніко%економічні показники під%
приємств, і в даний час ситуація в
галузі близька до критичної.
На українських підприємствах
панчішно%шкарпеткової галузі поча%
ли використовувати обладнання ві%
домих фірм Італії, Чехії, Японії,
Швейцарії, Великобританії, Німеч%
чини, Росії, яке забезпечує якість
панчішно%шкарпеткових виробів на
рівні кращих імпортних зразків. При
цьому вітчизняними виробниками
гарантовано використання сирови%
ни з додержанням санітарно%гігєніч%
них вимог – на відміну від більшості
імпортної продукції, маркірування
якої не завжди відповідає реаліям і
реалізується з порушенням встанов%
лених норм і правил.
В той же час ретельний аналіз ви%
явив низку фактів недобросовісної
конкуренції, яка домінує на українсь%
кому ринку панчішно%шкарпеткових
виробів.
Щорічні обстеження, які прово%
дяться Держкомстатом України,
стверджують, що тільки 17 відсотків
панчішно%шкарпеткових виробів
продаються в торговельній мережі, а
решта – на ринках, де відсутній кон%
троль за додержанням нормативно%
технічних вимог та ціноутворенням.
Неможливо скласти конкуренцію
імпортним товарам, які імпортують%
ся в Україну за ціною 10%18 центів за
пару панчішно%шкарпеткових виро%
бів, при середній ціні вітчизняних
товарів 1,98 грн. Недобропорядність
митної вартості імпортованих това%
рів підтверджується і даними світово%
го огляду – середня ціна однієї пари
складатиме щонайменше 2,50 гривні.
Про це яскраво засвідчують цифри
імпорту панчішно%шкарпеткових ви%
робів у 2003 році: за фактичними ці%
нами він склав 11,4 млн доларів
США, що становило 299,4 млн грн, а
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огляд ринків
за реальними цінами – 488,0 млн грн.
Практичні заходи щодо захисту
внутрішнього ринку від імпортних
товарів легкої промисловості відчут%
них результатів не дали. Негативні
процеси продовжуються і набувають
більш витончених та організованих
форм, на поглиблення яких вплива%
ють вади податкової, фінансової і та%
рифно%митної політики.
Зрештою, про захист внутрішньо%
го ринку, насамперед від засилля чу%
жих товарів, дбають навіть країни,
товари легкої промисловості яких
завдають українським виробникам
чимало клопоту. Яскравим прикла%
дом цього є заходи уряду Турецької
республіки, які здійснюються під
тиском місцевих товаровиробників,
аби обмежити експансію китайських
товарів до країни.
Згідно із статистичними даними, у
2003 році обсяг офіційного імпорту
китайських товарів до Туреччини зріс
удвоє проти 2002 року і склав 2,6
млрд доларів США, а це більш як
уп’ятеро перевищує обсяги експор%
ту турецьких товарів до Китаю. Крім
того, багато китайських товарів, з ог%
ляду на їх дешевизну, буквально на%
воднили турецький ринок ще й шля%
хом контрабанди.
Уряд Туреччини запровадив відпо%
відну програму, спрямовану на по%
ліпшення ситуації: оголошено вве%
дення квот, обмежень, спеціальних
дозволів, посилення митного кон%
тролю, перевірки товарних складів,
введено заборону на ввезення товарів
невідомого походження та ще ряд за%
ходів, виконання яких вже дає про
себе знати. Крім того, турецькі й аме%
риканські виробники текстилю та
одягу надіслали спільну заяву до СОТ
із проханням зберегти до 2007 року
квоти на експорт китайських това%
рів, оскільки, на їхню думку, після
закінчення в поточному році квот,
встановлених раніше, Китай може
захопити 50 відсотків світового рин%
ку цієї продукції. Заяву підтримали
22 країни світу.
Турецькі ж та китайські панчохи, з
огляду на їх дешевизну (за що їм про%
щалась навіть низька якість), охоче
купували і продовжують купувати не
розбещені грішми українці. А вітчиз%
няним виробам більш високої якості,
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а отже, дещо дорожчим, перекрива%
ється таким чином “кисень”.
Незважаючи на те, що у поточно%
му році виробництво панчішно%
шкарпеткових виробів в Україні дещо
збільшується, залишки на складах
зростають і у першому півріччі по%
точного року склали чверть випуще%
ної продукції.
За таких обставин та обмеженості
обігових коштів виробники змушені
скорочувати чисельність працюючих
(за два останніх роки їх зменшилось
на 15 відсотків). У той же час потуж%
ності з сучасним обладнанням вико%
ристовуються на 20%30 відсотків, а
більша половина підприємств прос%
тоює взагалі.
Експертні висновки підтверджу%
ють і наявність на ринку України ве%
ликої кількості товарів невідомого
походження.
За таких умов частка ринку націо%
нального виробника в обсягах про%
дажу скоротилась з 14,6 відсотка у
2001 році до 11,1 відсотка у 2003 році
і ця тенденція зберігається в поточ%
ному році.
Недобросовісна конкуренція, яка
панує на ринку панчішно%шкарпет%
кових виробів України, створює нап%
ружену соціальну ситуацію у трудо%
вих колективах. Відсутність можли%
вості реалізувати продукцію за
реальною ціною не дає можливості
підвищити заробітну плату працюю%
чим, яка в галузі становить лише 46
відсотків середньої заробітної плати
по промисловості та 86 відсотків про%
житкового мінімуму.
Чинне законодавство України доз%
воляє підприємствам легкої промис%
ловості захищати національні інте%
реси вітчизняного ринку шляхом
спеціального розслідування з метою
встановлення кількісних обмежень
щодо імпорту в Україну певних видів
продукції або вжиття антидемпінго%
вих заходів через встановлення ре%
комендованих цін на імпортовану
продукцію на рівні цін виробника.
Намагання провідних підприємств
панчішно%шкарпеткової галузі захис%
тити свої і національні інтереси да%
ють надію на створення в державі
рівноправного конкурентного сере%
довища, в якому виживатимуть про%
фесіонали своєї справи.
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Це має особливо важливе значен%
ня напередодні вступу України до
Світової організації торгівлі. Світо%
вий досвід свідчить, що членство в
СОТ стає визначальним фактором
стабільного та передбачуваного роз%
витку економіки більшості країн.
Непрямі загальноекономічні наслід%
ки від реформування зовнішньотор%
говельного режиму та набуття членс%
тва України в СОТ сприятимуть ста%
лому економічному розвитку за
рахунок забезпечення доступу до сві%
тових ринків товарів, робіт і послуг,
отримання відповідних прав для за%
хисту своїх інтересів на цих ринках.
Вступ до Світової організації тор%
гівлі – дуже серйозний крок і потре%
бує захисту вітчизняного товарови%
робника від недобросовісного імпор%
ту, а також створення сприятливих
умов для максимального насичення
внутрішнього ринку вітчизняними
товарами, забезпечення роботою ве%
ликої кількості безробітних, підви%
щення рівня платоспроможності на%
селення.
Для пом’якшення наслідків від
вступу України в СОТ та своєчасного
створення рівних умов на світовому
рівні легка промисловість потребує
прийняття ряду рішень на держав%
ному рівні, які випливають з реаль%
ного економічного стану виробниц%
тва товарів легкої промисловості.
Таким рішенням для панчішно%
шкарпеткової галузі можуть бути:
1) встановлення рекомендованих цін
на імпортні товари, які не можуть
бути нижче цін вітчизняної про%
дукції відповідної якості;
2) проведення процедури спеціаль%
ного та антидемпінгового розслі%
дування з метою встановлення
квот і мита на ввезення цих то%
варів на територію України;
3) обмеження ввезення товарів се%
конд%хенду без санітарно%гігєніч%
них висновків та без сплати мит%
них зборів.

Джерела
1. Статистичний бюлетень (Дер%
жкомстат України, 2000 р., 2001р.,
2002р., 2003р.).
2. Митна статистика (Держмит%
служба, 2000 р., 2001р., 2002р.,
2003р.).
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реклама

УВАГА!
ВИБОРИ АБСОЛЮТНИХ ФАВОРИТІВ!

У

країнська Асоціація Маркетингу представляє
конкурс “Фаворити успіху. Чим же виділяється
конкурс “Фаворити Успіху” серед своїх конку%
рентів? На наші питання люб’язно погодилася відповіс%
ти голова оргкомітету конкурсів “Фаворит Олімпу” і
“Фаворити Успіху” Валерія Глазунова.
МвУ: Валеріє, новий конкурс “Фаворити Успіху” – це
нова тема чи нова методика?
Тему кращих товарів і послуг на ринку України ми
почали розробляти відповідно до побажань наших клієн%
тів. Ми провели опитування серед постійних учасників
конкурсу “Фаворит Олімпу” і з’ясували, що просування
товарів і послуг на даний момент розвитку українського
ринку є дуже актуальною проблемою. Під цю тему ми пі%
дібрали, на наш погляд, найбільш оптимальну методику,
що розроблена американською компанією Global
Research Industry і адаптована для українського ринку
доктором філософських наук, професором Володими%
ром Паніотто. Ми вважаємо, що сьогодні на українсько%
му ринку це найбільш прогресивна і зручна для компа%
ній%учасниць методика.
МвУ: Чесно кажучи, ми вже ознайомилися з методикою
на сайті http://success.favor.com.ua, і, на перший погляд,
вона здалася нам професійною і прозорою. Проте розка
жіть докладніше про її переваги, будь ласка.
Насамперед, ми пишаємося фундаментальним дос%
лідженням ринку товарів і послуг, що для нас організову%
ють наші партнери, які ведуть ділові видання України –
тижневик “Контракти”, газети “Продукти харчування” і
“Здоров’я України”. До речі, така форма досліджень і
оцінки товарів і послуг ринку України застосовується
вперше. Аудит результатів проводить Київський міжна%
родний інститут соціології. Участь у цих дослідженнях
для всіх товарів і послуг ринку безкоштовна, але офі%
ційні учасники конкурсу одержують унікальну можли%
вість ознайомитися зі звітом про ці дослідження, що дає
змогу правильно сформувати стратегію просування това%
ру і довідатися більше про своїх конкурентів і тенденції
розвитку ринку. Крім того, ми надаємо нашим офіційним
учасникам деякі можливості для піару серед наших пар%
тнерів і експертів. Але не слід забувати, що наші експер%
ти ринку є водночас і “лідерами думок”, як про це кажуть
американці, – тобто вони не тільки вивчають думки й
оцінки товарів, а й формують їх, оскільки вважаються
провідними співробітниками ділових видань України.
МвУ: Журі Успішних Людей – це теж ваше “ноухау”?
Це друга “родзинка” методики конкурсу “Фаворити
Успіху”. Ми запрошуємо в журі успішних людей, чиї
імена і постаті є знаковими для народу України, тобто
для споживачів товарів і послуг наших фірм%учасниць. Це
відомі естрадні зірки – Руслана, L. Кравчук, Наталя Мо%
гилевська; популярні телеведучі – Анатолій Дяченко,
Ілля Ноябрьов, Катя Виноградова; підприємці і держав%
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ні чиновники – директор компанії “Чиста вода” Сергій
Клочков, директор Київського годинникового заводу
Олексій Золотарьов, голова комітету ВР з питань прав
людини національних меншин і міжнаціональних відно%
син Геннадій Удовенко, голова Держкомісії з регулю%
вання ринків фінансових послуг Віктор Суслов, голова
Фонду держмайна України Михайло Чечетов. Ми вважа%
ємо, що оскільки ці люди самостійно досягли вершин ус%
піху в обраній ними кар’єрі чи сфері діяльності і знають
справжню ціну успіху, то вони можуть оцінити успішні
товари ринку України, адже вони теж користаються ни%
ми, правда? Ну, і крім того, участь у журі конкурсу успіш%
них людей – це завжди елемент шоу і дуже гарна рекла%
ма для учасників конкусу і їхньої продукції. По%моєму,
перевага достатньо очевидна...
МвУ: Нам теж так здається... і на цьому всі “родзинки”
методики закінчуються?.. чи у вас є ще якась “таємна зброя”?
Не знаю чи можна назвати це “таємною зброєю”, але
хотіла б нагадати, що на відміну від інших конкурсів і це%
ремоній на ринку України, оргкомітет конурсу “Фавори%
ти Успіху” не має ніякого впливу на результат досліджен%
ня і конкурсу в цілому, оскільки не бере участі у голосу%
ванні, а тільки організовує і координує хід дослідження.
Це ще одна гарантія нашої об’єктивності.
МвУ: Знаєте, Валеріє, після нашої бесіди ми можемо вис
ловити тільки жаль з приводу того, що особисто Ви не буде
те брати участі в оцінці товарів. Велике спасибі за зміс
товну бесіду. Нам справді буде приємно побачити логотип
“Абсолютного Фаворита” на наших улюблених товарах…
…Більш того, в кожного споживача у вересні була
можливість підтримати свій улюблений товар, взявши
участь в Інтернет%голосуванні на нашому сайті http://suc
cess.favor.com.ua. 100 найактивніших учасників голосу%
вання одержать запрошення на церемонію нагородження
переможців конкурсу, яка відбудеться в грудні.
Свої питання і пропозиції надсилайте за адресою:
info@favor.com.ua, телефонуйте 490%55%37. Чи заходьте до
нас у гості – Майдан Незалежності, 2, оф. 606.
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РЕКЛАМНІ СТРАТЕГІЇ: ДОСЛІДЖЕННЯ ІСНУЮЧИХ
ПІДХОДІВ ДО РОЗРОБКИ МІЖНАРОДНИХ
КАМПАНІЙ
Н.В. ГОЛОВКІНА,
Міжнародний інститут менеджменту (МІМКиїв)

М

іжнародні рекламодавці в
своїй діяльності часто сти%
каються з проблемними
питаннями при виведенні реклами
на зарубіжні ринки. В статті дослід%
жуються три основні підходи до роз%
робки рекламних стратегій, які іс%
нують в світовій практиці – стан%
дартизований, локалізований і
комбінований, та можливості їх зас%
тосування в практиці міжнародних
компаній.

Постановка проблеми
Маркетологи і рекламні агенції
докладають усіх зусиль, щоб і нада%
лі закріпити зростаючий інтерес до
якомога повнішого знання торго%
вих марок, які пропонуються пер%
спективним споживачам світу. Ос%
кільки основні виробники і дис%
триб’ютори спрямовують свій
творчий потенціал на розробку і по%
дальший розвиток міжнародних
стратегій і маркетингових програм,
агенції, у свою чергу, пропонують
міжнародну мережу і створюють
перспективи в обслуговуванні існу%
ючих клієнтів. Залучення мережі
офісів агенцій нерідко призводить
до конфліктів: клієнти%конкуренти
вбачають у цьому певну загрозу.
Крім того, агенції все більше пере%
конуються: те, що передає реклама
на одній території, не може бути
здійснено на іншій. Бюджет, куль%
турні і правові вимоги суттєво мо%
жуть відрізнятися. На кожній окре%
мій території торгова марка може
мати різний імідж і далеко не одна%
кове позиціонування.
Події, що розгортаються в самій
об’єднаній Європейській спільноті
та довкола нових ринків у Східній
Європі, ставлять нові вимоги перед
рекламною індустрією. Оскільки
агенції стають більш “європеїзова%
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ними”, розширюючись унаслідок
злиття чи придбання, або через ме%
режу спільної роботи на локальних
ринках, вони повинні виявляти ро%
зуміння нового законодавства і зов%
сім інший характер доступності за%
собів інформації. Їм необхідно уз%
годжувати потреби клієнтів для
реклами євромарок з широкою різ%
номанітністю потреб євроспожива%
чів. Рекламна індустрія, яка розви%
ває стосунки з клієнтами шляхом
побудови мережі агенцій у Європі,
проявляє значну гнучкість, пропо%
нуючи як обмежений, так і повний
цикл послуг клієнту. Європа, яка де%
далі змінюється, потребує швидкої
відповіді на нові панєвропейські
потреби. Всередині самої індустрії
взаємини з клієнтами різняться. Де%
які клієнти і надалі продовжують
координувати рекламні кампанії
централізовано, інші ж використо%
вують децентралізований підхід.
Агенції в такому разі повинні вміти
послуговуватися кожним випадком
з якомога повнішим урахуванням
справ клієнтів.
Дебати в рекламній індустрії що%
до кращого підходу до транснаціо%
нальної комунікації як з управлінсь%
кої, так і з творчої точок зору трива%
ють.

Аналіз останніх досліджень
і публікацій
Наукові працівники, як і самі
практики, поділилися на тих, хто
вважає за доцільне використовувати
стандартизований (універсальний)
або локалізований (індивідуалізова%
ний) рекламні підходи при плану%
ванні і проведенні міжнародних
кампаній. Рекламодавці, які вико%
ристовують стандартизований під%
хід погоджуються, що споживачі
всюди у світі мають схожі основні
МАРКЕТИНГ В УКРАЇНI

потреби і побажання, а тому їх мож%
на переконувати вдаючись до уні%
версальних закликів. Стандартизо%
ваний підхід до міжнародної рекла%
ми припускає контроль управління
рекламною стратегією з центру та%
ким чином, щоб загальний підхід
застосувався крізь національні кор%
дони. В такому разі мають зменшу%
ватися витрати на творчість, вироб%
ництво і втілення в життя реклами у
кожній окремій країні (Kaynak,
1989), а творчі ресурси можуть бути
розділені між головною агенцією і
філіями [1].
З іншого боку, рекламодавці, які
дотримуються локалізованого підхо%
ду, стверджують, що споживачі різ%
няться у різних країнах світу і, таким
чином, повинні бути залучені рекла%
мою, яка зроблена спеціально для
відповідних країн. Локалізований
підхід визнає, що цільова аудиторія в
одній країні відрізняється від такої
ж в іншій і дає підстави маркетологам
змінювати рекламу. При такому під%
ході враховуються місцеві соціально%
економічні, культурні, правові і де%
мографічні фактори, особливі ха%
рактеристики місцевих засобів
інформації. Для рекламодавців, хто
бажає захищати однаковість реклам%
них повідомлень для всього світу, ло%
калізація реклами ускладнює досяг%
нення такої послідовної і злагодженої
стратегії.
Існує ще середній або помірний
підхід – так звана “перспектива або
ситуація непередбачених обставин”.
Він базується на тому, що ні повна
стандартизація, ні повна адаптація
не є необхідною, а найбільш ефек%
тивна рекламна стратегія, яка вико%
ристовує комбінацію двох попередніх
підходів, може бути розвинутою лише
після ретельної оцінки можливих
факторів, що можуть вплинути на
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рекламну ефективність у країнах, де
планується проводити кампанію.
Інакше кажучі, найбільш ефективна
рекламна стратегія змінюється за%
лежно від ситуації (Kotler, 1986;
Walters, 1986) [2].
У маркетинговій літературі можна
знайти діаметрально протилежні
точки зору. Захисники стандартиза%
ції (Elinder, 1965; Fatt, 1967; Levitt,
1983) стверджували, що фірми ус%
пішно переміщували свої рекламні
кампанії і саме стандартизовані те%
ми забезпечили їм уніфіковані імід%
жі торгових марок у країнах світу.
Dunn (1966) дійшов висновку, що
американські друковані реклами не%
очікувано перемістилися в Європу
і Середній Схід. Marquez (1979)
стверджує, що культурний зміст
рекламних повідомлень США, Фі%
ліппін і Таїланду вражаюче однако%
вий [3].
Прихильники локалізації зверта%
ють увагу на те, що найбільше гру%
бих помилок у міжнародній рекламі
трапилося тому, що рекламодавцям
не вдалося по%справжньому зрозу%
міти іноземні культури. Автори
Ricks, Arpan і Fu (1974) віднесли та%
кі грубі помилки до явного неприй%
няття існуючих звичаїв і безвинної
нечутливості до оточуючого середо%
вища. Mueller (1987) порівняв
японські рекламні повідомлення з
американськими для аналогічних
продуктів і виявив численні розбіж%
ності між двома типами. Реклами
кожної країни виявили певний сту%
пінь сприйняття культурної унікаль%
ності специфічного споживчого
ринку. Synodinos, Keown i Jacobs
(1989) дослідили рекламну практику
п’ятнадцяти країн. Вони виявили
разючі відмінності у творчому під%
ході. Дослідники віднесли такі роз%
біжності не тільки до культурних
факторів, але й до виробничих вит%
рат, тривалості часу або об’єму рек%
ламного простору [3].
В дебати за використання стан%
дартизації замість індивідуалізації бу%
ли втягнуті як рекламодавці, так і
дослідники реклами ще з 1950%х ро%
ків. І до застосування того чи іншого
підходу різні міжнародні компанії
підходили по різному. Автори
Sorenson i Wiechmann (1975) склали
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звіт про високу стандартизацію рек%
ламних повідомлень і творчих вис%
ловлювань близько 71% 27%ми амери%
канських і європейських багатонаці%
ональних корпорацій з бізнесом у
сфері фасованих товарів. Пізніше
Boddewyn, Soehl i Picard (1986) знай%
шли, що тільки 20% з 70 керівників
фактично стандартизували міжнарод%
ну рекламу у Західній Європі, а 39%
використовували локалізовану між%
народну рекламу. Дослідники Hite i
Frazer (1988) відмічали, що 56% з 99
американських компаній різного біз%
несу (сфери споживчих товарів дов%
готривалого і короткострокового ви%
користання або послуг) послугову%
вались комбінацією локалізованої і
стандартизованої реклами, тоді як
36% використовували тільки локалі%
зований і 8% – тільки стандартизова%
ний рекламні підходи [3].
Дві основні переваги стандартиза%
ції – економія витрат і підтримка
стійкого іміджу, тоді як головний ри%
зик – це брак комунікації, що вик%
ликаний культурними розбіжностя%
ми. Більшість компаній намагають%
ся послуговуватися комбінацією
двох рекламних підходів, реалізуючи
переваги кожного і мінімізуючи їх
недоліки. Міжнародна практика рек%
ламодавців засвідчує, що сприйнят%
тя назви торгової марки, пере%
даваність слоганів, рівень освіти
споживачів, відношення до країни
виробника, компетенція персоналу в
іноземних офісах, національні особ%
ливості і темпи економічного зрос%
тання є дуже важливими у визна%
ченні передаваності рекламної кам%
панії. Компанія, яка має добре
відому і прийняту назву торгової
марки, ймовірно, більш успішно ви%
користовуватиме стандартизований
підхід, ніж та, що не має такого ви%
сокого сприйняття та пізнавання
марки. Компанії, які використову%
ють стандартизовану рекламну стра%
тегію, як правило, працюють в ін%
дустрії засобів виробництва і виби%
рають єдину рекламну агенцію. Ті ж
компанії, що використовують лока%
лізовану рекламу, погоджуються на
необхідність змінювати рекламні
елементи (мова, рекламні моделі,
сценічний план) для того, щоб прис%
тосуватися до зарубіжних культур%
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них традицій і звичаїв. Вони здебіль%
шого користуються послугами зару%
біжних рекламних агенцій [4].
Насправді ж вибір підходу нав’яза%
ний культурним, соціальним, демог%
рафічним і політичним складом ок%
ремого ринку. Якщо між ринками іс%
нують відчутні розбіжності у
факторах, які впливають на продук%
тові потреби споживачів, то в такому
разі виникне неможливість застосу%
вання стандартизованого підходу до
реклами.
Деякі науковці, зокрема Peebles,
Ryans i Vernon (1978) рекомендують
уважно проаналізувати недоліки
запропонованих підходів перш ніж
прийняти рішення щодо впровад%
ження їх в життя. Carl F. Propson,
який працював менеджером експор%
тної реклами компанії Du Pont, в
книзі “Практика експортної рекла%
ми” ще в 1923 році стверджував:
“Ми знову зіткнулися з повсякчас%
ним конфліктом між тим, що є тео%
ретично бажаним, і тим, що є прак%
тично можливим...” [2]. Питання
міри (або ступеня), до якої рекла%
ма може бути стандартизованою,
локалізованою або пристосованою
при використанні комбінованої
стратегії є центральним в проекту%
ванні і впровадженні в життя міжна%
родної реклами.

Рекламна індустрія і агенції
Рекламні агенції стали міжнарод%
ними приблизно у 20%ті роки мину%
лого століття. Вони виходили і роз%
повсюджвалися із Сполучених Шта%
тів, оскільки у США виникла перша
генерація сучасних транснаціональ%
них корпорацій: General Motors,
Ford, Chrysler, Procter & Gamble,
Kelloggs, Quaker Oats тощо. Так, J.
Walter Thompson погодилась відкри%
ти офіс для обслуговування General
Motors там, де це було б необхідно
для GM; інші американські агенції
наслідували приклад JWT [5].
В Європі багато рекламних аген%
цій поступово стають “європеїзова%
ними”, розширюючись в інші час%
тини континенту шляхом встанов%
лення серії філій або через
придбання місцевих агенцій (Turnbull
i Doherty%Wilson, 1990). Деякі агенції
розширюють свій бізнес, доповнюю%
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чи такі сфери як стимулювання збу%
ту, прямий маркетинг, зв’язки з гро%
мадськістю. Деякі компанії (WPP,
Interpublic, Saatchi & Saatchi, Omni%
com) почали скуповувати великі
агенції [1]. Через зміну права на
власність і зростання інтернаціоналі%
зації індустрії більша частка реклам%
них витрат опинилася в руках мен%
шої кількості груп агенцій.
Міжнародним рекламодавцям час%
то доводиться вирішувати питання,
до якого рівня і в якій формі реклама
має бути адаптована або змінена для
розвитку на різних зарубіжних рин%
ках. “Глобальний маркетинг” як по%
няття вперше було вжито професо%
ром Теодором Левіттом (Theodore
Leavitt) з Гарвардської бізнес%школи в
70%х роках ХХ століття. Теорія гло%
бального маркетингу припускає, що
він повинен бути можливим на ба%
гатьох продуктових ринках, щоб до%
мінувати через спільну, уніфіковану
маркетингову діяльність (досліджен%
ня і розробки, виробництво, марке%
тинг). В продовження цієї думки ви%
никла теза, яка з особливим ентузіаз%
мом просувалась Saatchi and Saatchi:
“глобальний маркетинг повинен бу%
ти підтриманий глобальною рекла%
мою” [5]. Насправді ж існує багато
прикладів рекламних кампаній сто%
совно, зокрема, продуктів, на під%
тримку такого дослідження: IBM,
Coca%Сola, Pepsi%Cola, Marlboro,
Levis, McDonalds. Реальна ситуація
тут виявляється непростою, оскіль%
ки зв’язок “глобальний маркетинг –
глобальна реклама” починає руйну%
ватися. З одного боку, філософія рек%
ламного планування передбачає, що
реклама створюється для того, щоб
у найбільш придатний спосіб звер%
татися до специфічної вузьковизна%
ченої цільової аудиторії; з другого бо%
ку, продукт, який базується на думці
щодо однорідної торгової марки (во%
на практично може бути різноманіт%
ним продуктом), що продається у
всьому світі. З точки зору комуніка%
ції, виникає питання: що саме має
рекламуватися?
Багато творчих ідей успішно пе%
ресуваються по всьому світу. Але ба%
гато з них повністю зрозумілі лише в
країні, де вони народилися. White
(1993) зазначає, що “навіть просте
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повідомлення про продаж може бути
викривлене його соціальним контек%
стом” як тільки воно перетинає кор%
дони [5]. Далі він робить висновок,
що “універсальна, глобальна реклам%
на кампанія зобов’язує бути дуже рід%
кісним витвором. Вона повинна бути
простою “the United Colours of
Benetton”, або сама по собі має пред%
ставляти форму культурного імперіа%
лізму, яка накладає власну легенду
на цільову аудиторію, незважаючи на
те, подобається їй це чи ні
(McDonalds, Coca – Cola, Marlboro
продають різні аспекти американсь%
кого шляху життя)” [5].
В Європі необхідність для багатьох
рекламодавців адаптувати стандар%
тизовані рекламні стратегії, йдучи на
поступки різним місцевим потребам,
призвела до розвитку “гібриду” двох
підходів – локалізованого панєвро%
пейського методу реклами. В основі
такого методу лежить філософія, від%
повідно до якої рекламодавці повин%
ні мислити по%європейськи, але дія%
ти з урахуванням місцевої специфіки
(Sriram and Gopalakrishna, 1991) [1].
Він демонструє, що рекламодавці
транснаціональних компаній роблять
акцент на місцеві індивідуальності в
своїй панєвропейській рекламі, на%
магаючись таким чином пристосову%
ватись до ринкових розбіжностей. Це
певною мірою адаптує провідну тему,
наближає її до того рівня, аби можна
було поставляти продукти для ло%
кальних варіантів у такий спосіб, щоб
широковідома європейська торгова
марка могла бути пов’язаною з міні%
мальними витратами на виробниц%
тво і творчість.

Засоби масової інформації
В Європі існує невідповідність да%
них, яка допускається панєвропейсь%
кими засобами масової інформації, і
небагато такої транскордонної інфор%
мації, яка використовує однакові тер%
міни і методологію. Це затримує про%
никнення рекламних програм крізь
кордони. Нестача даних ускладнила
покупку панєвропейських засобів ін%
формації, але інформаційні потреби
поступово вивчалися різними дос%
лідницькими групами (Cutler, 1990).
Три напрями в європейських реклам%
них засобах інформації мають більш
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тривалий вплив: концентрація влас%
ності у сфері засобів масової інфор%
мації; зростання її інтернаціоналізації
і доступності, завдяки як новим тех%
нологіям так і більшому ефірному ча%
су і рекламі, що дозволяються в біль%
шості країн в наслідок хвилі дере%
гулювання [1].

Споживачі
Складнощі менеджменту як
транснаціонального клієнта, так і
транснаціональної агенції поляга%
ють у тому, що вони стикаються з
реальними розбіжностями між спо%
живачами у різних країнах через
сильні місцеві інстинкти сприйнят%
тя (природжене розуміння), а також
в тому випадку, коли цільові ринки
залишаються в основному схожими.
Відтак, використання єдиної уніфі%
кованої транснаціональної кампанії
малоймовірно вважати оптимальною
стратегією на більшій частині рин%
ків: вплив різних творчих підходів
може бути “ключовим фактором,
який приносить рекламі торгової
марки успіх або невдачу” [5].
Хоча деякі європейські агенції
вважають, що існує рух усередині ін%
дустрії створювати поняття “єврос%
поживачі”, яке в матеріалізованій
формі означає сотні мільйонів спо%
живачів Європейської співдружнос%
ті і країн Східної Європи, що п’ють
Coca%Cola і носять Levis. Існує дум%
ка щодо подібності споживчих сма%
ків усередині Європи, які проника%
ють крізь національні і культурні
кордони. Але це може бути так до
певної міри: Persil, Kodak, Sony,
BMW, Aldi, IKEA добре відомі в Єв%
ропі, однак є не до кінця переконли%
вим доказом для того, щоб підтри%
мати припущення, що споживачі,
які купують ці торгові марки, мають
спільні цілі й очікування в різних
європейських країнах. Поки їх жит%
тєвий стиль по%справжньому не збі%
гатиметься і сприйняття торгової
марки не узагальниться, маркетоло%
гам і рекламодавцям необхідно буде
змінювати рекламні тактики між
країнами. Насправді існує основа
для однорідності євроспоживачів
(Wolfe et.al., 1992), але все ще і нада%
лі залишається велика споживча різ%
ниця (Dawson 1990 ) [1].
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Наявні три основні типи євроспо%
живачів (Wolfe et.al., 1992):
1) євромаси – великі групи “схо%
жих” споживачів, які присутні в
більшості країн;
2) євроніши – невеликі групи спо%
живачів із спільними потребами,
розкидані поміж країнами, які ра%
зом формують значні ринки –
“яппі” (молоді перспективні спе%
ціалісти – городяни) – цільові
ринки для Rolex або Amex;
3) місцеві жителі, тобто меншість,
для якої характерна сувора націо%
нальна індивідуальність і лояль%
ність. Євроспоживач вже з’явив%
ся, але надати йому узагальнену
характеристику все ще складно.
Змінений споживач виявляє до%
віру до поняття “панєвропейські
кампанії”, але “неповноліття єв%
роспоживача” означає, що ло%
кальні потреби і кампанії все ще
мають пріоритет [1].

Євромарки
Зростання конкуренції і рух у
напрямку масштабних господарств
змусили маркетологів шукати тор%
гові марки і ринкові позиції, які б
могли перетинати кордони. Існують
приклади, коли такі різні компанії,
як GM, Nestle, Pretty Polly, Unilever,
робили спроби націлювати євроспо%
живачів і використовували для цьо%
го фактори, що є для них спільними
(купівельні мотивації і певні виго%
ди). Маркетологи практикують одну
з трьох стратегій:
1) найсильніший нав’язує єдину
стратегію від головного офісу
крізь інші країни (Gillete);
2) багато компаній мають єдину
стратегію, але припускають адап%
тацію на місцевому або націо%
нальному рівнях (Ford, JCB);
3) компанії тільки зміцнюють тор%
гові марки у Європі, надаючи
стратегію і тактику для різних на%
ціональних ринкових команд
(Crumley, 1992) [1]. Панєвро%
пейські підходи підтримуються
змінами в законодавстві та регу%
люванням у зв’язку з намагання%
ми Європейського союзу вста%
новити загальну політику і стан%
дарти всередині країн%членів
співдружності.
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Координація рекламної
діяльності
Зростання кількості рекламодав%
ців і разом з ними агенцій спрямовує
до більш%менш деталізованої міжна%
родної координації їхньої реклами.
R. White (1993) вказує на кілька необ%
хідних передумов успішної роботи в
цьому напрямку. Вони стосуються
продукту і його ринку, реклами, клі%
єнта та його агенції [5]. Узагальнюю%
чи їх, можна зробити певні висновки
щодо передумов стосовно продукту
і ринку:
z специфічна потреба або набір пот%
реб, що є спільними для кінцевих
споживачів на багатьох або всіх
ринках компанії, яка може бути за%
доволена спільною торговою мар%
кою;
z з урахуванням вищезазначеного
обґрунтовано однорідний цільо%
вий сегмент на всіх працюючих
ринках;
z спільний ключовий споживчий
критерій як для купівлі продукто%
вої категорії, так і для вирізнення
з%поміж торгових марок на всіх
ринках, де працює компанія;
z конкурентні позиції торгової мар%
ки на всіх ринках визнано подіб%
ними.
Що ж до реклами:
 оригінальна ідея, яку сприйнято і
визнано в культурному плані на
всіх цільових ринках;
 рекламне повідомлення, що може
бути ефективно перекладене на всі
відповідні мови без втрати його
значення;
 рекламна ідея, яка може бути одна%
ково успішною в усіх основних за%
собах масової інформації – теле%
бачення, зовнішня реклама, пре%
са, радіо;
 рекламна ідея, що легально сприй%
матиметься на всіх цільових рин%
ках.
Стосовно клієнта і його агенції:
 менеджери клієнтів окремих рин%
ків повинні бути підготовлені, щоб
кооперувати, погоджуватися і пра%
цювати разом для удосконалення
розвитку центральної кампанії;
 менеджмент клієнта центральної
реклами мусить мати досвід і вияв%
ляти розуміння щодо існування
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розбіжностей між країнами і наці%
ональною психологією;
 агенція повинна забезпечити пе%
редавання порівняльних рівнів ро%
зуміння і кооперації від локальних
офісів на цільові ринки.
Враховуючи вищезазначене, мож%
на зробити загальний висновок про
те, що найбільш досвідчені міжна%
родні компанії взяли на озброєння
гнучкий підхід до міжнародної рекла%
ми ще задовго до появи думки Т.Ле%
вітта про глобальний маркетинг. Во%
ни усвідомили цінність сильнодію%
чої творчої ідеї, але пристосовують і
модифікують її відповідно до окре%
мих ринків. Наприклад, Unilever на%
магається дуже жорстко координува%
ти власну торгову марку і ринкові
позиції на міжнародному або гло%
бальному рівні. Проте це не означає,
що назви торгових марок для даного
позиціонування можуть значно змі%
нюватися країною, а деталь творчого
оформлення робитися для індивіду%
ального ринку у фразі: Unilever ду%
має глобально, діє локально” [5]. Ці%
каво, що найбільш успішні японські
компанії – “глобальні маркетологи”
– роблять невеликі або зовсім не
роблять зусиль, аби координувати
свою рекламу крізь різні основні рин%
ки, тобто “думають локально”, коли
справа доходить до реклами.

Висновки та перспективи
подальших розробок
Дослідження встановило такі гру%
пи керівників: менеджери, які в сво%
їй практиці орієнтуються на культур%
ну специфіку окремих споживчих
ринків і менеджери, які не врахову%
ють культурні фактори при плану%
ванні рекламної кампанії. Ці групи
значно різняться в їх міжнародній
рекламній практиці. Менеджери, не
орієнтовані на культурні ознаки, ви%
користовують здебільшого стандар%
тизований підхід. Менеджери, біз%
нес%компанії яких дотримуються ло%
калізованого підходу, роблять наголос
на різних рамках розгляду питання з
використанням зміненого тексту по%
відомлення, макету, символів і тем
рекламної кампанії. Менеджери, біз%
нес%компанії яких адаптують стан%
дартизований підхід, наголошують
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на подібних елементах повідомлен%
ня незалежно від будь%якої спеціаль%
ної ситуації.
Регулювання або коригування рек%
ламної стратегії повинні відбуватися
регулярно, оскільки змінюються ото%
чуючі культурні, правові й економіч%
ні фактори, і продуктові пропозиції
по%різному взаємодіють із зовнішні%
ми змінними, що пов’язано зі зміна%
ми життєвих циклів продуктів.
В цілому ж комунікація великою
мірою визначена культурними умова%
ми. А для того щоб мінімізувати грубі
помилки в рекламі, компанії повинні
розглядати кожну іноземну бізнес%
можливість як унікальне завдання.
Тенденція “глобальна цілеспрямова%
ність до місцевого бачення” повинна
прискорюватися, якщо компанії ба%
жають ефективно конкурувати на сві%
тових ринках.
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Дискусія навколо питання ефек%
тивності міжнародних рекламних
стратегій продовжується. David L.
Brown, голова експортного комітету
Асоціації загальнонаціональних рек%
ламодавців США, ще у 1923 році вис%
ловився красномовно. Він сказав:
“Чи є експортна реклама предметом
таїни або цілком зрозумілою пропо%
зицією – пригодою або практичною
процедурою? Що є правдою про цілу
справу?” [2]. Питання залишається,
як це було й у 20%х роках минулого
століття, тому що багатообіцяюча
міжнародна реклама – це і багато та%
їни, і завжди пригода, але, сподіває%
мося, вона буде корисною і для часу,
який ще попереду.
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НАШ СПІВРОЗМОВНИК
Керівник маркетингових освітніх програм копмпанії “Unilever”, ICFE,

ЯН ДІЙКСТРА,
Щодо адаптації рекламних кампаній до місцевих умов “Я знаю що це звучить
доволі незвично, але споживач всюди один і той же”.
Роттердам, Нідерланди, 18 серпня 2004 року.

Актуалізація бренду.
Гострі кути маркетингу

З

одного боку, я дотримуюсь тієї думки, що спожи%
вачі є більш схожими один на одного, попри те,
що нам не хочеться це визнавати. А з другого – я
також підтримую думку, що споживач вже не такий, як
був колись. Причина в тому, що потрібно не шукати
відмінності, а радше зважати на спільні риси та, звичай%
но, в межах країни, географічного регіону ми повинні
мати справу з різними споживачами, диференціювати
яких необхідно за демографічними характеристиками
та, що є більш важливим, за різним стилем життя, який
вони ведуть.
Я вам можу навести приклад зі свого досвіду, який я от%
римав під час роботи у Південно%Східній Азії. Коли я
працював у Таїланді, я ділив населення на три основні
групи: жителі великих міст, жителі менших міст (малень%
кі міста та села), а також населення зовсім маленьких
населених пунктів та хуторів. Середній рівень спожи%
вання морозива у країні складав приблизно літр на особу,
але для кожної з перелічених груп становив відповідно 4%
5 літрів, 2%3 літри та менше, ніж один літр. У великих
містах різних країн Південно%Східної Азії споживачі ма%
ло чим відрізняються. У наші дні ми створюємо єдину
рекламу для азіатських країн. Замість того, щоб зосеред%
жувати свою увагу на відмінностях, ми робимо акцент
на спільних рисах.
Я проводив курси для груп, делегати з яких приїж%
джали з Австралії, Таїланду, Філіппін, Індії тощо. Звичай%
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но, вони багато у чому відрізнялися, але знову ж таки,
потрібно концентрувати увагу на тому, в чому всі ці нації
схожі одна на одну. Один з підходів є таким, що потріб%
но групувати країни за рівнем їхнього розвитку, а тоді вже
просувати тренд. Розглядаючи це питання в аспекті про%
дажу, наприклад, я бачив, що зараз у всьому світі існує
тенденція до того, що роздрібна торгівля стає більш ви%
тонченою, краще організованою, більш могутньою, більш
внутрішньо орієнтованою тощо. Можна розрізняти також
наступним чином: ринки що перебувають на стадії роз%
витку→розвинуті ринки→витончені ринки. І кожна ста%
дія розвитку має фактори розвитку, притаманні лише
їй. Країни, що відстають у розвитку, знають, що передує
цьому. Країни ж, що випередили інших у розвитку, роз%
робляють новий інструментарій та методики. З мого дос%
віду, делегати з розвинених частин світу можуть багато
чого навчитися у народів, що вважаються такими, що
йдуть позаду.
Отже, я дотримуюсь такої позиції, що країни є більш
схожими, ніж їм би хотілося це визнавати. Це є причиною
того, що спрацьовують глобальні стратегії. Але доскона%
лість маркетингу справді випливає там, де місцеві компа%
нії прекрасно справляються з завданням упровадження
глобальних планів. Така робота починається з того, що
ретельно досліджується споживач та його потреби.
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ВНУТРІШНЬОМАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ДЛЯ ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНОПСИХОЛОГІЧНОГО
КЛІМАТУ В КОЛЕКТИВІ
В.А. СИТАЙ,
ТОВ “ПриватІнформ”
І.В. ЗАВСЄГДАШНЯ,
Криворізький технічний університет

Н

а сучасному етапі розвитку
економіки, особливо ж в
умовах насиченості ринку,
важливою стає розробка організацією
своїх конкурентних переваг. Ефек%
тивність діяльності кожної з них обу%
мовлюється багатьма факторами, до
того ж не обов’язково економічни%
ми. Одним із вагомих серед них вва%
жається той, що формує конкурен%
тні переваги. Мається на увазі персо%
нал організації, його професійна
компетентність, кваліфікація, творча
спроможність.
Завданням керівництва організа%
ції є створення умов для ефективної
праці робітників.
У даній статті подається методика
визначення соціально%психологічно%
го клімату в коллективі. На підпри%
ємствах цими питаннями займають%
ся здебільшого відділи маркетингу та
роботи з персоналом.
Відомо, що ефективність праці
людини істотно залежить від того,
наскільки вона сприяє задоволенню
її основних потреб. У своїх роботах
знаменитий американський вчений
А. Маслоу групує потреби людини за
п’ятьма категоріями:
фізіологічні потреби – їжа, одяг,
квартира, тепло тощо. Вдовольнив%
шись ними, вони перестають бути
для людини факторами мотивації, що
детермінують, і більше на поводжен%
ня не впливають;
потреби в безпеці – фізична і психо%
логічна безпека, наявність роботи,
свобода від примусу, потреба у форму%
ванні особистості, щоб почуватися
відповідально за власну долю, гарантія
робочого місця на тривалий період;
соціальні потреби – можливість
об’єднуватися в групи, взаємодіяти
із собі подібними, любити і бути
коханим. Шляхи задоволення соці%
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альних потреб – бути визнаними в
родинній за духом групі, мати пос%
тійні контакти з людьми, бути сприй%
нятним і зрозумілим;
потреби в повазі – самоповага,
особиста гідність, самостійність,
впевненість у собі і власній компе%
тентності, потреба у визнанні, у наяв%
ності соціального статусу;
потреби в самоактуалізації – са%
мореалізація і розвиток, можливість
переборювати самого себе, прагнен%
ня до успіху, інтерес до вирішення
складних проблем. Шляхи задово%
лення цих потреб – реалізація влас%
ного потенціалу, розширення сфери
повноважень, духовне зростання і
кількісне накопичення знань.
За А. Маслоу, в потреб існує ран%
жирування за ознакою пріоритетнос%
ті. Як тільки фізіологічні потреби за%
довольняються достатньою мірою,
люди починають шукати задоволення
своєї потреби в безпеці. Удоскона%
лювання, що знаходиться на верхівці
ієрархії, досягаються в останню чер%

МАРКЕТИНГ В УКРАЇНI

гу, але від них відмовляються одразу
ж, як тільки виникає проблема в за%
доволенні інших потреб, що знахо%
дяться на більш низьких рівнях.
А. Маслоу переконливо доводить,
що лише перші дві групи потреб за%
довольняються за допомогою гро%
шей. Решта залежать від інших фак%
торів. Це означає: як тільки персо%
нал одержує достатню кількість
грошей для задоволення потреб, що
знаходяться на більш низькому рівні,
зарплата в подальшому не є для них
способом мотивації, і виникає необ%
хідність вдаватися до інших мотивів
та іншого стилю керівництва.
Таким чином, як критерій оцінки
соціально%психологічного клімату
використовуємо рівень задоволенос%
ті основних потреб людини, пов’я%
заних з роботою в даному колективі
(групі).
Методика оцінки соціально%пси%
хологічного клімату була апробова%
на в одному з філіалів банків м. Кри%
вого Рогу.
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Для проведення дослідження бу%
Потреба в
33%
ли обрані респонденти, яких об’єдна%
самоактуалізації
45%
ли в шість груп:
Службовці
1) фахівці управління активно%па%
Керівники
сивними операціями;
39%
Потреба
2) касири, бухгалтери групи, відділ
в повазі
49%
перевезення цінностей;
3) працівники відділу автоматизації;
Соціальні
41%
4) працівники окремого територіаль%
проблеми
50%
ного офісу;
5) співробітники відділу маркетингу;
53%
Потреба
6) керівники середньої ланки.
в безпеці
58%
Вибірка склала 127 чоловік, тобто
була опитана третя частина рядових
Фізіологічні
співробітників банку та всі керівники
60%
потреби
64%
середньої ланки.
Основними методами збирання
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
первинної інформації стали спостере%
ження й опитування. На основі ос%
—Łæ.2.—‡
º
æ
Łı
Æ æ ‡ Æ‡ ŁŒ‡ Æ Œ .
таннього вдалось визначити три групи
проблем персоналу: соціальні потреби,
Уважно прогляньте рисунок і вам
потреби в повазі та самоактуалізації.
ліфікації. Тому керівництву банку
Далі склали анкету з 27 питань, з стане зрозуміло, що:
необхідно створити умови для
яких 20 стосувалися задоволеності z потреби вищого рівня задоволені
стимулювання співробітників, що
основних потреб людини і, відповід%
підвищують свій професійний рі%
менше, ніж більш низького;
но до А. Маслоу, пов’язаних з робо% z рівень задоволення потреб у ке%
вень;
тою в даному колективі. 7 питань,
рівників середньої ланки вищий,  86% співробітників і 96% керівни%
що залишилися, стосувалися вивчен%
ніж в інших співробітників банку.
ків готові виконувати роботу, яка
ня потенційної плинності кадрів,
Потім була вирахувана потенцій%
потрібна для банку, але не буде по%
уточнення характеристик морально% на плинність кадрів, тобто готовність
мічена керівництвом, що свідчить
психологічного клімату в групах, працівників до зміни місця роботи.
про їхній високий рівень самосві%
ставлення співробітників до банку та Цей показник відбиває приховану не%
домості.
його цілей.
задоволеність працівників своїм ста%
Умовами праці задоволені в ос%
Щоб визначити показник задово% новищем. І для того, щоб потенційна новному всі співробітники банку.
леності для кожного рівня потреб на% плинність кадрів стала реальною, пот% Однак рівень задоволеності співро%
ми була розроблена й апробована рібен досить могутній поштовх. Для бітників, діяльність яких пов’язана з
наступна формула:
даного банку потенційна плинність рутинною роботою (бухгалтерія в
кадрів склала 26,5% (рис. 3).
групі, каси), значно нижчий. Цій
Nj
Крім
того,
аналіз
результатів
по%
групі необхідно додаткове стимулю%
B ji
m
казав,
що
персонал
банку
володіє
ви%
вання.
P = k j × i =1
× 100%, соким творчим потенціалом і бажан%
Що ж стосується заробітної пла%
Bjmax × N j
j =1
ням його реалізувати. Це підтверджу% ти, то даний показник досить висо%
ється наступними даними:
кий – понад 70% персоналу задово%
де j – номер питання;
 близько 88% співробітників і 73% лені, порівнюючи її із зарплатою в
m – кількість питань;
керівників вважають, що їхні по%
kj – коефіцієнт, що враховує ва%
тенційні здібності або запитані
гомість питання;
частково, або не затребувані взага%
Bjmax – максимальне значення
лі – потрібно знайти шляхи для
оцінки відповіді;
використання цього потенціалу
Bіj – значення оцінки відповіді;
колективу;
Nj – кількість відповідей на пи%  приблизно 75% співробітників і
тання.
67% керівників бажають узяти на
Аналіз результатів обробки дає
себе відповідальність за прийнят%
можливість діагностувати стан соці%
тя більш складних рішень. Але
ально%психологічного клімату в ко%
при цьому переважаюча кількість
лективі банку. На рис. 2 показано рі%
співробітників і керівників сере%
вень задоволення основних потреб
дньої ланки (96%) відчувають не%
співробітників.
обхідність у підвищенні своєї ква%
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Середня ланка
Співробітники
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тимізації соціально%психологічного
клімату в колективі банку.
Варто зауважити, що для підви%
щення ефективності роботи персо%
налу і повнішої реалізації його потен%
ціалу необхідно періодично прово%
дити подібні заходи, послуговуючись
наведеною методикою. Саме в такий
спосіб можна сформувати оптималь%
ний соціально%психологічний клімат
у колективі.
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інших організаціях.
Цікавим є і той факт, що 21,4%
всіх опитаних співробітників і 15,2%
керівників середньої ланки зазна%
чили, що віддають перевагу підви%
щенню в посаді при теперішній зар%
платі, над підвищенням зарплати
при теперішній посаді. Це свідчить
про те, що в майбутньому банк мо%
же мати проблему, пов’язану з квалі%
фікаційним зростанням співробіт%
ників.
Аналіз соціально%психологічного
клімату в колективі виявив також
проблему відносин між керівника%
ми і підлеглими, визначив основні
риси колективу банку, зокрема риси
особистісні (як позитивні, так і нега%
тивні) і відносини між керівниками
середньої ланки, співробітниками та
ставленням їх до потенційної плин%
ності кадрів. На основі даних були
побудовані діаграми (рис. 4).
На основі даних аналізу було роз%
роблено комплекс заходів щодо оп%
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У Польщі розпочала діяльність
Інтернетна інформаційна агенція
UKRAINA. net.pl, розрахована на за
доволення потреб польських
підприємців.
UKRAINA.net.pl інформує польських
бізнесменів про процеси і тенденції,
які відбуваються в економіці найб
лижчого сусіда Польщі – України,
та допомагає розібратися в мож
ливостях ведення бізнесу на її рин
ку.
Це єдина Інформаційна агенція, яка
дає широку інформацію про ук
раїнський ринок у Польщі.
На наших сторінках Ви можете без
коштовно оприлюднити довідку про
Вашу фірму, повідомити, яких кон
тактів шукаєте і до чого прагнете.
Забезпечуємо кваліфікований пе
реклад текстових повідомлень
польською мовою. Крім того, ми
регулярно вміщуватимемо пропо
зиції польських підприємств.
Пропонуємо надсилати до нас Ваші
матеріали про підприємство, огля
ди галузі, в якій працюєте, прес
релізи, що сприятимуть поширенню
інформації про Вашу фірму.
З наших сторінок дізнаються про
Вас і матимуть можливість встано
вити ділову співпрацю польські під
приємці. Ефективніть поширення
цієї інформації зумовлена передусім
великою популярністю Інтернету. У
Польщі його широко використову
ють у маркетингу та пошуках но
вих партнерів. Адже понад 50
відсотків польських фірм вже мають
свої сайти, а близько 80ти
відсотків підприємств активно по
слуговуються Інтернетом як дже
релом інформації.
Наш сайт – чудове місце зустрічей
з польськими партнерами і зруч
ний вихід на новий ринок.
UKRAINA.net.pl – це Ваш успіх у
Польщі.
UKRAINA.net.pl, 05220 Zielonka,
k.Warszawy, ul.Wrzosowa 63A;
tel/fax: +4822 7719745,
email: redakcja@ukraina.net.pl
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МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ СУМІЖНИКІВ
ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Л.М. ШУЛЬГІНА, Є.Є. ГАЄВСЬКА,
Київський національний торговельноекономічний університет
Постановка проблеми. Процес ви%
робництва будь%якого продукту
людської праці передбачає взаємо%
дію значної кількості суб’єктів. Вихо%
дячи з основного завдання марке%
тингу, перш ніж запропонувати рин%
ку свої послуги, фірма, яка працює у
туристичній галузі, повинна:
z визначити попит споживачів (клі
єнтів);
z врахувати діяльність конкурентів
на даному ринку;
z організувати надходження необ%
хідних для цієї мети товарів від
постачальників;
z вирішити питання щодо шляхів
розповсюдження свого продукту
– через посередників чи без них;
z заручитися підтримкою контак
тних аудиторій;
z налагодити співробітництво із су
міжниками, без яких неможливо
отримати повноцінний туристич%
ний продукт.
З огляду на життєво важливі пот%
реби туриста, що виникають під час
подорожі, до головних суміжників
туристичного підприємства (тобто
того, яке формує і продає тур) ми від%
носимо: засоби проживання (задово%
лення туристичних потреб прожи%
вання, ночівлі тощо), засоби харчу
вання (врахування найвибагливіших
смаків клієнтів), організація тран
спортних засобів для туристичних по%
дорожей, гарантії безпеки через пос%
луги страхових компаній, організація
дозвілля туристів з урахування їхніх
смаків й уподобань. Звичайно, тип і
кількість суміжників у кожному окре%
мому випадку визначається метою
подорожі, а відтак, наведеним перелі%
ком не обмежується, проте без зга%
даних тут видів підприємств не об%
ходиться виробництво жодного ту%
ристичного продукту. У рамках статті
ми обмежимося аналізом трьох пер%
ших.
Зауважимо, що усі види суміжни%
ків, маючи свої особливості і свою
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мету, які визначають спрямованість
їхньої дії, можуть сприяти або пе%
решкоджати досягненню мети турис%
тичного підприємства. З цього роби%
мо висновок: роботу туристичних
підприємств мають супроводжувати
маркетингові дослідження суміжни%
ків%партнерів, оскільки лише повна
інформація стосовно їхньої специфі%
ки дає змогу приймати найбільш ви%
важені рішення.
Аналіз останніх досліджень і пуб%
лікацій переконує в тому, що фахівці
приділяють значну увагу визначен%
ню тенденцій розвитку готельного та
ресторанного господарства України
[1]. При цьому основною метою дос%
ліджень здебільшого є з’ясування змі%
ни кількості підприємств у цих сфе%
рах, їхньої структури залежно від
форми власності, спеціалізації чи
дислокації.
Зростає інтерес дослідників також
до оцінки якості роботи готельних
підприємств і транспортних організа%
цій [2], страхових компаній[3]. Ак%
центується увага на необхідності
формування системи критеріїв визна%
чення рівня якості комплексної робо%
ти цих підприємств, а також на ролі
сучасних технологій у розробці про%
позиції, яка б відповідала очікуван%
ням споживачів.
Розглядаються особливості марке%
тингу на підприємствах тих сфер, які
визначені нами як суміжники турис%
тичних підприємств [4]. У працях
дістали подальшу розробку погляди
на склад і структуру маркетингового
комплексу суб’єктів підприємниц%
тва, що надають послуги харчуван%
ня, перевезення та ін.
Крім того, ряд праць присвячено
також аналізу окремих маркетинго%
вих та господарських проблем під%
приємств, що досліджуються [4].
Водночас у публікаціях вітчизня%
них і зарубіжних фахівців досі не
приділялося належної уваги пробле%
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мі досліджень підприємств, які бе%
руть участь у наданні послуг турис%
там, у ракурсі їх партнерства з турис%
тичними фірмами та організаціями.
Недостатньо вивчена діяльність су%
міжників також як мікросередови%
ща, тобто системи мікрофакторів
функціонування туристичних підпри%
ємств, які суттєво впливають на кон%
курентні можливості останніх.
Мета пропонованої статті – вик%
ласти основні результати авторських
маркетингових досліджень суміжни%
ків туристичних підприємств України
як одного з найважливіших факто%
рів створення конкурентоспромож%
ного туристичного продукту.
Цілком закономірно, що кожне
туристичне підприємство самостій%
но вибирає собі партнерів, причому
можливості щодо створення комбі%
націй із суміжників тут необмежені.
На підставі проведеного нами аналі%
зу встановлено, що на українському
ринку туристичних послуг найчасті%
ше зустрічаються такі поєднання під%
приємств:
z туристичне підприємство (ТП) +
засоби розміщення + засоби хар%
чування (переважно це ТП, які
займаються прийомом зарубіжних
та внутрішніх туристів і мають
прямі договори з усіма готелями);
z туристичне підприємство + засоби
розміщення + засоби харчування
+ транспортна організація + стра%
хова компанія (50% ТП розробля%
ють свій продукт саме з названими
суміжниками, серед них такі відо%
мі як “САМ”, “Гамалія”, “Хрис%
тофор Колумб” та ін.);
z туристичне підприємство + тран%
спортна організація + страхова
компанія + туристичне підприємс%
тво за кордоном (у такому поєд%
нанні працюють близько 40% віт%
чизняних ТП, у т. ч. “Феєрія”,
“Синдбад”, “Орбіта” тощо);
z туристичне підприємство + тран%
спортна організація + страхова
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z
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z

компанія + туристичне підприємс%
тво за кордоном + засоби розмі%
щення за кордоном (прямі дого%
вори із закордоними готелями ма%
ють близько 8% українських ТП, а
саме: “Альголь”, “Кий%Авіа”,
“M.I.B.S.” та ін.);
засіб розміщення + торговельно%
розважальний комплекс (підпри%
ємство індустрії розваг – дедалі
більш популярні на сучасному
ринку, наприклад “7 днів”);
засіб розміщення + фітнесцентр
(оздоровчий комплекс чи салон
краси, з яких широко відомі: “Ки%
їв%спортклуб”, “Фаворит”, “Ма%
ріот” тощо);
туристичне підприємство + тран%
спортна (круїзна) компанія + стра%
хова компанія (наприклад, “Чер%
вона Рута”, “Навігатор” та деякі
інші).

Засоби розміщення. Уже навіть із
самого визначення поняття “турист”
стає зрозуміло, що, купуючи турис%
тичний продукт, клієнт обов’язково
сподівається на певні послуги про%
живання. Звідси зрозумілими стають
місце і роль таких суміжників як за%
соби розміщення у діяльності турис%
тичних підприємств. Водночас, нез%
важаючи на задеклароване в Україні
надання особливого значення роз%
витку готельного господарства, ди%
наміка показників, що характеризу%
ють його кількісний стан, у досліджу%
ваному періоді (до 2002 р. включно)
була від’ємною (табл. 1) [5]. Так, кіль%
кість підприємств, що надають пос%
луги проживання, за десять років
скоротилася в Україні майже на 25%
– переважно через вихід з ринку не%
конкурентоздатних одно% та двозір%
кових готелів [7].
Аналіз структури вітчизняних за%
собів розміщення засвідчив, що на
сьогодні найбільш поширені у нашій
країні два їх типи: готелі (63,4%) та
гуртожитки для приїжджих (25%).
Решта – молодіжні турбази та гірські
притулки (1,9%), мотелі (1,7%), кем%
пінги (0,9%), готельно%офісні центри
(0,8%) тощо – складають разом лише
11,6%. Відзначимо, що на тлі загаль%
ного зменшення кількості засобів роз%
міщення особливо помітне зростан%
ня кількості готельно%офісних цен%
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Абсолютне значення
Базисні темпи
показника на початок року
змін, %
Кількість засобів
1993
1654
100,0
розміщення, одиниць 1999
80,3
1328
2000
1326
80,2
79,1
2001
1308
2002
1258
76,1
2003
1254
75,8
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1993
157
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тисяч
1999
114
72,6
2000
104
66,2
2001
103
65,6
2002
101
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2003
104
66,2
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тис. кв. м
87,4
1999
1000
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2000
82,9
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978
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Рік

трів (протягом 1999%2003 рр. вдвоє) та
молодіжних турбаз (за той же період в
2,3 рази), хоча до цього часу їх час%
тка залишається незначною.
Вітчизняний ринок послуг прожи%
вання має такі особливості: перева%
жання підприємств низької “зірко%
вості” і водночас дефіцит висококом%
фортабельних готелів; нерівномірне
забезпечення регіонів засобами роз%
міщення; низький показник забез%
печеності готельними місцями сере%
днього класу – зі стандартами захід%
ного сервісу і помірними цінами
(20%30 дол. за добу); завищені ціни
на послуги проживання будь%якого
класу порівняно із зарубіжними під%
приємствами (рис. 1).
Згідно з офіційною статистикою,
із вказаної в табл. 1 кількості готель%
них підприємств в Україні одне має
категорію п’ять зірок, 18 – чотири та
58 – три зірки (тобто лише 6,1% готе%
лів відповідають міжнародним вимо%
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гам). Усі вони зосереджені в найбіль%
ших обласних та курортних центрах
нашої держави, зокрема четверта час%
тина з них міститься в Києві. Однак
дані офіційної статистики суттєво від%
різняються від даних, які готелі по%
ширюють про себе в засобах масової
інформації, згідно з якими вже на по%
чатку 2004 р. в Україні функціонувало
5 п’ятизіркових і 25 чотиризіркових
готелів, тобто майже в 2 рази більше,
ніж за офіційними даними.
Таким чином, існує проблема іден%
тифікації якості послуг українських

* Державний Комітет України зі стандарти
зації, метрології та сертифікації 27.01.99 р. ви
дав наказ №37 "Про внесення доповнень до
переліку продукції, що підлягає обов'язковій
сертифікації в Україні, до термінів введення
обов'язкової сертифікації окремих видів про
дукції в Україні та затвердження правил обо
в'язкової сертифікації готельних послуг та
послуг харчування".
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Середня ціна, $

200
3 зірки
4 зірки
5 зірок

150
100

засобів розміщення, яку, починаючи
з 1999 р., вирішують за допомогою
проведення їх обов’язкової сертифі%
кації*. Втім, на нашу думку, ця діяль%
ність є рецидивом адміністративно%
командної економіки, яка до того ж
не вирішує проблеми, що виникла
як наслідок надмірного втручання
держави в готельний бізнес. Так, на%
магаючись знизити податковий тиск,
підприємства, які об’єктивно можуть
претендувати на більш високу катего%
рію, зумисне зменшують її значення
(наприклад, київський готель “Ім%
преса”, що пропонує послуги високої
якості – на рівні категорії 4 зірки –
сертифікований як однозірковий).
Тобто маємо ланцюгову реакцію: ви%
сокі податки → приховування доходів
→ штучно створювана необхідність
сертифікації з метою вилучення не%
доотриманих надходжень → необ’єк%
тивне її проведення → приховування
доходів.
Ми переконані, що вказана проб%
лема має суб’єктивний характер, і
для її вирішення пропонуємо інший
напрям реакції: зменшення подат%
кового тиску → розвиток конкурен%
ції на ринку послуг проживання →
надання підприємцям права самос%
тійно визначати категорію свого під%
приємства → підтвердження спожи%
вачами (купівлею) або спростування
(відмовою від купівлі) визначеної
категорії.
Зазначимо, що динаміка кількості
місць проживання має суттєві від%
№5  2004
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мінності залежно від регіону розмі%
щення підприємства. Так, від почат%
ку досліджуваного періоду загальна
кількість місць проживання зменши%
лася більш ніж на третину і склала
станом на 2003 рік 104 тис. місць,
тобто 2,2 місця на 1000 жителів нашої
держави (табл. 1). Порівняння із за%
рубіжними країнами доводить, що
ця кількість у жодному разі не задо%
вольняє потреби України. Скажімо,
місткість готелів Італії становить 1,8
млн ліжко%місць, Німеччини – 1,5
млн (відповідно 32 та 18,2 місця на
1000 жителів). У найближчого сусіда
– Росії також є переважання щодо
цього показника, щоправда не таке
суттєве – 2,8 місця, а середнє зна%
чення по Європі – 10%12 місць [7].
Водночас у туристичних центрах
(Київ, Харків, Одеса, Донецьк, Львів,
Дніпропетровськ) спостерігалося
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збільшення кількості готельних но%
мерів. Лідирує Київ – 20% туристів,
що приїжджають в Україну, зупиня%
ються в готелях столиці, де показник
забезпеченості дещо вищий сере%
дньоукраїнського – 6 місць на 1000
жителів. У загальній сумі надходжень,
отриманих від обслуговування турис%
тів, 40% становлять надходження від
київських готелів [6].
За даними Київської державної ту%
ристичної адміністрації, кількість ту%
ристів, що відвідують Київ, зростає: у
2001 р. гостями столиці були 128,8
тис. осіб із 145 країн світу, а в 2003 р.
вже 193,2 тис. осіб із 138 країн.
Оскільки готелі столиці України
приймають найбільшу кількість ту%
ристів, порівняно з іншими містами
нашої держави, вважаємо за доціль%
не розрахувати рівень конкуренції
між ними.
У Києві станом на 1.06.04 функці%
онувало 92 заклади проживання: 22
великі готелі (з них 1 п’ятизірковий,
3 чотиризіркові, 12 тризіркових, 6
двозіркових), 35 малих готелів (од%
но% і двозіркові) та 35 гуртожитків.
Звідси робимо висновок, що дослід%
жуваний ринок складається із 4 сег%
ментів, що суттєво диференційовані
за показниками ціни та якості послуг
(рис. 2):
Запропонована сегментація перед%
бачає поділ досліджуваного ринку на
сегменти, всередині яких послуги
певною мірою взаємозамінні – нап%
риклад, п’яти% та чотиризіркових чи
дво% та тризіркових готелів. Проте
продукти підприємств різних сегмен%
тів мають суттєві відмінності за рів%
нем якості, що не дає підстав розгля%
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дати їх як субститути. Зрозуміло, що
усі ці підприємства надають послуги
різним сегментам ринку споживачів і
конкурують лише в межах вказаних
на рис.2 сегментів. Так, туристи, які
зупиняються у п’яти% чи чотиризірко%
вому готелі, не претендують на місце
в три% чи двозірковому підприємстві.
На підставі описаного підходу нам
вдалося розрахувати показник рівня
монополізації ринку послуг прожи%
вання в Києві. Ми знову застосували
Індекс Харфіндела%Хіршмана (ІХХ),
динаміку якого в межах визначених
сегментів представлено на рис. 3.
Збільшення значення ІХХ для еліт%
них підприємств (сегмент готелів 5
та 4 зірки) вказує на негативну тен%
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денцію – зростання рівня його мо%
нополізації у досліджуваному періоді,
а отже, і ускладнення умов для роз%
витку добросовісної конкуренції. Це
дає можливість підприємствам під%
тримувати завищені ціни. Водночас
динаміка ІХХ для закладів середньо%
го класу (готелі 3 та 2 зірки) свідчить
про зворотний процес – суттєве зрос%
тання конкуренції у цьому сегменті.
Якщо до 2001 р. значення показника
рівня його монополізації в 1,6 раза
перевищувало величину, за якої ри%
нок вважається конкурентним, то до
2002 р. величина ІХХ зменшилася
вдвічі, що засвідчило формування
умов, які вважаються нормальними
для конкуренції. Ще менш монополі%

3304

3261

3242

.

зованим є ринок найдешевших пос%
луг проживання, причому для гурто%
житків ситуація була практично не%
змінною, а на ринку малих готелів
конкуренція поступово зростала.
Отже, ринок цього виду суміжни%
ків туристичних підприємств має
значні перспективи розвитку, особ%
ливо елітний та середній сегменти.
Втім, туристи обирають для про%
живання не лише підприємства, що
тут розглядалися. Дедалі більше за%
являє про себе сегмент приватних
підприємців, які пропонують нові
для нашого ринку засоби розміщен%
ня: квартири для приїжджих, будин%
ки готельного типу, малі пансіонати
тощо. На сьогодні вже назріла потре%
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ба їх ідентифікації, обліку та спів%
праці з ними, завдяки чому будуть
розширені можливості вибору для
споживачів.
Санаторнокурортні (оздоровчі)
заклади. Окрему групу суміжників,
особливо привабливих для лікуваль%
ного та відпочинкового туризму,
складають санаторно%курортні зак%
лади, які зазвичай поєднують у собі
три види послуг: проживання, хар%
чування та лікувально%оздоровчі за%
ходи. Добре розвинена у радянський
період мережа цих закладів, попу%
лярних як серед вітчизняних, так і
зарубіжних туристів, після 1991 р.
тривалий час переживала період за%
непаду: різко скоротилася кількість
відвідувань, внаслідок чого ще більше
знизилася їх платоспроможність, а
відтак, і можливість оновити й без
того вже застарілу матеріальну базу.
У результаті, значна частина цих
підприємств тривалий час простою%
вала, замкнувши таким чином цикл:
непридатність до використання →
відсутність попиту через низьку
якість продукту → відсутність коштів
на оновлення → непридатність до
використання. У 2001 р. із 3304 зак%
ладів не працювали 695 (21,0%), у
2002 р. із 3242 – 668 (20,6%) [6].
Проте останнім часом помітно від%
новилася дієздатність оздоровчих
закладів. Так, протягом 1999%2003 рр.
зменшувалася (хоч і невисокими тем%
пами) частка підприємств, які не

працюють, натомість зростала кіль%
кість відвідувачів (рис. 4). Найбільшу
частку в загальній кількості цих зак%
ладів займають будинки відпочинку
(63,3%), далі йдуть санаторії (14,8%),
санаторії%профілакторії (10,3%) та
пансіонати відпочинку (8,2%). І зов%
сім невелику частку становлять пан%
сіонати з лікуванням (2%), курортні
поліклініки (0,1%), бальнеологічні
лікарні та грязелікарні (0,3%).
Заклади харчування. Зважаючи на
різноманітність проявів потреби у
харчуванні туристів, сформувати ту%
ристичний продукт очікуваного рівня
якості для кожного із сегментів спо%
живачів можливо лише за умови доб%
ре розвиненого ринку відповідних
послуг. В Україні число загальнодос%
тупних підприємств ресторанного
господарства протягом 1999%2003 рр.
зросло на 3,2% (рис. 5) [8]. Однак
слід зазначити, що вказане збільшен%
ня відбувалося головним чином у сег%
ментах вищого цінового рівня: барів
(базисний темп зростання у дослід%
жуваному періоді становив 139,8%),
кафе (111,1%) та ресторанів (109,3%).
Водночас помітне скорочення числа
закладів, що пропонують послуги
харчування за помірними цінами (ба%
зисний темп змін кількості їдалень
за той же час мав негативну динаміку
і склав 18,6%) [5].
Лідерами у відкритті нових під%
приємств харчування є курорти та

міста%мільйонники, передусім Київ,
де темпи приросту їх кількості були
вищими, ніж загалом по країні. Най%
вищі базисні темпи приросту кав’я%
рень та барів (169,5%), швидко зрос%
тає також кількість фаст%фудів
(157,8%). Аналогічні тенденції спос%
терігаються в усіх великих туристич%
них центрах України.
Засоби перевезення. Рівень розвит%
ку транспорту та транспортної ін%
фраструктури є одним із найважли%
віших чинників, що визначають стан
туристичної галузі в країні. Адже ту%
рист, перш ніж здійснити бажаний
тур, має дістатися до потрібного
пункту. Крім того, транспортування
є невід’ємною частиною переважної
більшості турів. Саме тому перелік
факторів, що негативно впливають
на зростання туристичних потоків в
Україну, як правило, розпочинають
із недоліків транспортного сполу%
чення.
Частка різних видів транспортних
засобів, які використовуються у віт%
чизняному туризмі, залежить як від
його форми, так і від сезону (рис. 6).
Так, більш заможні в’їзні та виїзні
туристи надають очевидну перевагу
швидкісним і комфортабельним ви%
дам транспорту: авіаційному й авто%
бусному. Натомість внутрішні турис%
ти здебільшого обирають залізничне
сполучення, головним чином завдяки
його невисокій вартості.
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лення. Через загальноекономічний
спад різко скоротилася кількість па%
сажирів. Досі ще не вдалося відно%
вити величину пасажиропотоків до
рівня 1990 р., незважаючи на посту%
пову активізацію пасажирів, що три%
ває з 1998 р.
Втім, ринок кожного із видів тран%
спортну мав свої особливості розвит%
ку, до розгляду яких ми переходимо.

Зауважимо, однак, що представ%
лена на рис. 6 структура мала місце
на ринку в 2003%2004 рр. – після того,
як протягом попередніх 5 років відбу%
лися певні зміни:
 у внутрішньому туризмі частка
авіаперевезень у літній період
зросла більш, ніж у 5 разів, а в інші
пори року цей вид транспорту для
перевезень туристів практично не
використовувався. Частка автобус%
них турів збільшилася в 2,5 раза –
посприяла цьому закупівля спеці%
алізованими туристичними під%
приємствами комфортабельних
півтора% та двоповерхових автобу%
сів з усіма зручностями і клімат%
контролем. Водний транспорт ту%
ристи також стали обирати в 1,7
раза частіше;
 у в’їзному та виїзному туризмі на
10%%15% зросла частка автобус%
них турів за рахунок незначного
скорочення використання заліз%
ничного (на 6%%9%) та авіаційно%
го (на 4%%6%) транспорту.
Ринки усіх суміжників%перевізни%
ків пройшли через кризове зниження
обсягів реалізації послуг, яке тривало
впродовж 1990%1997 років. У цьому
ж періоді відбувалося інтенсивне мо%
ральне та фізичне старіння парків
транспортних засобів, оскільки не
було коштів на їх ремонт та понов%

Автотранспорт. Головною проб%
лемою цього виду суміжників є неза%
довільний стан вітчизняних доріг,
надто низькі темпи їх будівництва
та низька якість ремонтних робіт.
Згідно з даними Державного Коміте%
ту статистики України, кількість
приватних легкових автомобілів від
1990 р. до 2003 р. зросла в 1,6 раза.
За цей же період довжина автомо%
більних доріг з твердим покриттям
збільшилася лише на 4% [5]. Зареєс%
трований офіційною статистикою
обсяг автобусних перевезень (до них
входили і туристичні) протягом
1990%1997 рр. зменшився в 3,3 раза, а
до 2003 р. різницю вдалося скоро%
тити лише в 2,8 раза.
Не менш важливою проблемою,
що стримує розвиток автотуризму, є
висока аварійність на вітчизняних
дорогах, – не лише через стан доріг,
а і як наслідок – низької культури
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водіння транспорту. Нагадаємо, що
одним із найважливіших атрибутів
туру (особливо для зарубіжних ту%
ристів) є його безпека.
Зрозуміло, що за умов переванта%
женості доріг, які до того ж і низької
якості, складно організувати при%
вабливий тур, не кажучи вже про роз%
виток автомобільного, велосипедного
та інших видів туризму. Та все ж таки
туристичні підприємства (у першу
чергу ті, що спеціалізуються на авто%
бусних турах, лідерами серед яких є
“Феерія”, “Артекс”, “Наталі%Вояж
сервіс”, “Інкомартур”, “ДАВ клуб”,
“Західтранссервіс” та інші) доклали
чимало зусиль для відновлення попу%
лярного до 90%х років ХХ%го століття
подорожування на автобусах. По%пер%
ше, переважна більшість операторів
уклали довгострокові договори з тран%
спортними організаціями, які могли
запропонувати автобуси відповідно%
го класу. По%друге, зважаючи на зрос%
тання попиту з боку споживачів, мо%
тивованих насиченістю програми та
відносною економічністю цього виду
туризму, оператори створили свій парк
сучасних автобусів, оснащених кон%
диціонерами або клімат%контролем,
кавоварками, мікрофонами, відеомаг%
нітофоном тощо. Автобуси, які ще
кілька років тому вважалися комфор%
табельними, підприємствами, що дба%
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ють про свій імідж, сьогодні не вико%
ристовуються. Одним із дієвих сти%
мулів для цього є помітне зростання
конкуренції на ринку.
Якщо туристичні підприємства ма%
ють можливість на мікрорівні вирі%
шити проблему залучення транспор%
тних засобів потрібного класу (крім
придбаного, досі часто використову%
ється транспорт на основі оренди в
численних транспортних організаці%
ях), то проблема приведення доріг до
належного стану має бути вирішена
на державному рівні.
Залізничний транспорт має ана%
логічні проблеми. Довжина заліз%
ничних колій у вказаному вище пе%
ріоді не тільки не зросла, а навіть
скоротилася на 0,7 тис. км (або на
3,1%). Тривалий час вітчизняний
ринок залізничних послуг був кла%
сичним прикладом монополістич%
ного ринку: відсутність конкурен%
ції стримувала монополіста “Укрза%
лізницю” від підвищення якості,
модифікації та розширення спектру
послуг, диференціації ціни на них.
Зважаючи на те, що останні були
нижчі порівняно з іншими видами
транспорту, пасажиропотоки тут
скорочувалися меншими темпами:
протягом 1990%1997 рр. – до 43%
рівня базисного року, а до 2003 р.
відбулося незначне зростання – до
46% рівня 1990 р. [5]
Хоча заради справедливості слід
відзначити деякі позитивні зрушен%
ня, що відбулися протягом 2001%
2004 рр.: зменшення часу переве%
зення пасажирів; використання ва%
гонів підвищеної комфортності;
надання додаткових послуг під час
проїзду; відкриття двох напрямків,
по яких курсують швидкісні заліз%
ничні експреси (Київ%Харків та Ки%
їв%Дніпропетровськ); запроваджен%
ня новітньої технології заміни ко%
лісних пар при переїзді на західні
колії; реставрація старих вагонів і
доведення їх до рівня західноєвро%
пейських стандартів тощо.
З метою заохочення споживачів
були впроваджені також деякі додат%
кові послуги для покупців: броню%
вання квитків, знижки для студен%
тів, інвалідів, учнів, безкоштовний
проїзд для дітей пільгових категорій
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віком до 16 років, а також замовлен%
ня та доставка квитків за місцем
призначення.
Водний транспорт у досліджува%
ному періоді також зазнав стрімкого
спаду: експлуатаційна довжина річко%
вих судноплавних шляхів загально%
го користування зменшилася від 4,0
тис. км до 2,3 тис. км (на 42,5%).
Значно менше став використовува%
тися річковий та морський тран%
спорт, частка якого у загальній кіль%
кості відправлень зменшилася від
5,6% (1990 р.) до 3,0% (2003 р.). Обсяг
пасажиропотоків скоротився в 6,5 ра%
за. Головні причини – зависока вар%
тість і вихід з ладу значної кількості
суден. До того ж у даному випадку
проблема придбання нового тран%
спортного засобу не може бути ви%
рішена туристичними підприємства%
ми на мікрорівні і досить повільно
вирішується на рівні держави.
Авіатранспорт. Розвиток цього ви%
ду суміжників є визначальним факто%
ром зростання туристичних потоків,
особливо міжконтинентальних. Од%
нак через непомірне зростання цін
авіатранспорт став недоступним для
переважної більшості вітчизняних ту%
ристів, у результаті чого протягом
1991%1999 рр. в Україні відправлен%
ня пасажирів літаками було в 15 разів
менше (близько 1 млн щорічно), ніж
у 1990 р. (15 млн). Починаючи з 1999
р. спостерігалося поступове збіль%
шення кількості польотів, базисний
темп приросту яких до 2002 р. (по%
рівняно з 1999 р.) склав 19,7%. Кіль%
кість пасажирів також почала зроста%
ти і в 2003 р. склала вже 2,37 млн
осіб, що на 34,1% більше, ніж у 2002
р. Три чверті зазначеної кількості па%
сажирів (1,798 млн осіб) було переве%
зено на міжнародних авіарейсах [5].
На відміну від усіх інших видів
транспорту свої послуги туристич%
ним підприємствам України для за%
безпечення потреб туристів (і не тіль%
ки) поряд із вітчизняними надають
зарубіжні авіакомпанії.
Вітчизняних пасажирських авіа%
перевізників у 2003 р. представляли
26 авіакомпаній, які здійснили 85%
перевезень на регулярних рейсах і
лише 15% – на чартерних. За підсум%
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ками 2003 р. 70% пасажирів, що пе%
ревезені українськими компаніями,
припадає на чотири найбільші:
“Аеросвіт” (29%), “Міжнародні авіа%
лінії України” (21,6%), “Донбасае%
ро” (11,6%), “Українсько%Середзем%
номорські авіалінії” (7,8%) [9].
Серед зарубіжних перевізників
найбільш відомі такі: “British Airways”
(Великобританія), “Lufthansa” (Ні%
меччина), “Austrian Airlines” (Авс%
трія), “Air France” (Франція), ІАТА
– Міжнародна авіатранспортна асо%
ціація (об’єднання авіакомпаній ряду
країн, які займаються міжнародни%
ми перевезеннями), “Аэрофлот”,
“Сибирь” та “Трансаэро” (Росія).
Частка українських авіакомпаній в
міжнародних регулярних перевезен%
нях “в Україну – з України”, яка ще у
2001 р. складала лише 28,3%, у 2003
р. зросла до 44%. Головні причини
переважання іноземних авіакомпа%
ній – здійснення ними рейсів на
більш сучасних літаках; широкий
спектр пропозиції та високий рівень
маркетингу (у т.ч. застосування ці%
лого ряду цінових знижок та висо%
коякісного сервісу).
Помітний вплив на розвиток ситу%
ації на ринку авіаперевезень здій%
снив експеримент щодо розвитку
внутрішніх перевезень, запропоно%
ваний Міністерством транспорту Ук%
раїни в 2002 р., згідно з яким кіль%
кість дозволених авіакомпанії рей%
сів за кордон залежала від кількості
здійснених нею внутрішніх рейсів.
Це змусило авіаперевізників вдвічі
знизити ціни на внутрішні рейси,
щоб стимулювати продаж квитків і
збільшити внутрішній попит на пе%
рельоти. Попит справді зріс, проте
не в 2%3 рази, як очікувалось, а лише
на 41,9% (570 тис. пасажирів). Пе%
реважна частина дрібних перевізни%
ків, зазнавши збитків, почала шука%
ти можливості об’єднання.
Зважаючи на значну частку участі
досліджуваного виду суміжників у
створенні туристичного продукту
(рис. 6), подальший розвиток вітчиз%
няної туристичної галузі залежатиме
від розв’язання проблем авіації, сут%
ність найважливіших з яких викла%
демо нижче.
Низький рівень розвитку інфрас
труктури в регіонах, внаслідок чого
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обмежується використання найсу
часніших літаків, у власників яких
вищі вимоги до якості смуги злету,
ангарів тощо.
В Україні функціонує 40 аеропор%
тів (державних, приватних та муні%
ципальних), 18 з яких – міжнарод%
ні. Однак розподіл навантаження між
ними через вказану причину дуже не%
рівномірний: більша частина всього
пасажиропотоку проходить через
найпотужніший український аеро%
порт “Бориспіль” (рис. 7) [10] .
Як свідчать дані рис. 7, протягом
1998%2003 рр. продовжувала зростати
частка “Борисполя”, в якому на сьо%
годні базується п’ять авіаперевізни%
ків: “Аеросвіт”, “Міжнародні авіалі%
нії України”, “Авіалінії України”,
“Україна”, “Аеролізинг України”. Ае%
ропорт також приймає регулярні рей%
си 25 іноземних авіакомпаній, 19 аві%
акомпаній країн СНД і 16 українсь%
ких. Поряд з тим слід відзначити
суттєве зростання інтенсивності ро%
боти Донецького та Одеського аеро%
портів. Значне скорочення обсягів
перевезень компаніями, що базували%
ся у Сімферополі, пояснюється ак%
тивізацією столичних компаній, які
відібрали 6/7 ринку у своїх півден%
них конкурентів.
Обмеження технічного характеру
до наших літаків, через які замовлен
ня на перевезення часто перехоплю

ють західні авіакомпанії.
До моменту придбання першого
літака марки “Boeing” (2002 р.) ринок
далекомагістральних перельотів (в
Америку, Китай, Таїланд тощо) для
українських компаній був взагалі не%
доступним. Через відсутність ефек%
тивної техніки пасажири змушені бу%
ли пересідати на далекі рейси у вуз%
лових аеропортах. Головними
центрами пересадок для таких по%
льотів були Москва, Відень, Стам%
бул, Франкфурт.
На сьогодні найбільше літаків ви%
щого класу серед вітчизняних ком%
паній має “Аеросвіт”, парк якого
складається із 8 лайнерів, у т.ч. 6 се%
редньомагістральних Boeing 737 та 2
далекомагістральних Boeing 767. Зав%
дяки такому поповненню компанії
вдалося відвоювати значну частину
ринку у західних конкурентів на нап%
рямках до Таїланду, Єгипту, Нью%
Йорка, Торонто, Делі, а також у ро%
сійських перевізників на московсь%
кому напрямку із стабільно
потужним пасажиропотоком. До ре%
чі, про тісноту зв’язку між наявністю
необхідної техніки та розвитком ту%
ризму свідчить хронологія відкриття
нових напрямків туристичними під%
приємствами України.
Інші українські компанії мають
менш потужні парки і використову%
ють переважно техніку радянського
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виробництва (Іл%62, Як%42, Ан%24 то%
що), яка давно вже не може конкуру%
вати із західними аналогами. До того
ж в іноземних аеропортах на застарі%
лу техніку вводяться обмеження на
польоти, збільшуються тарифи на об%
слуговування і т.ін.
Низька ефективність функціону
вання компаній, яка призводить до
невідповідності між ціною та якіс
тю обслуговування.
Незважаючи на посилення конку%
ренції на ринку авіаперевезень Ук%
раїни, характерною рисою для віт%
чизняних авіакомпаній поки що за%
лишається завищення ціни щодо
рівня якості сервісу. Частково така
ситуація є наслідком описаної щойно
проблеми, а частково – наслідком
недосконалої маркетингової політи%
ки. Така політика все ще спрацьовує
на руку як вітчизняним, так і зару%
біжним компаніям, водночас супе%
речить інтересам споживачів. Пояс%
нимо висловлену думку.
В Європі ціни останнім часом сут%
тєво знижуються. Значний вплив
здійснює не лише конкуренція, а й
інші фактори, у першу чергу діяль%
ність компаній%дискаунтерів (low cost
carriers), які пропонують квитки в
10%12 разів дешевше. Таке надзви%
чайне зниження ґрунтується на вза%
ємозамінності, однотипності флоту,
зростанні кількості перевезень, сво%
го роду конвеєрній роботі. Українсь%
кий ринок з його невеликою місткіс%
тю є мало привабливим для дискаун%
терів, – у 2003 р. пасажири склали
лише 4,9% населення нашої держа%
ви, і це без урахування повторних
поїздок. Тобто, відчувши тиск ціно%
вої конкуренції у своїх країнах, тра%
диційні зарубіжні компанії не під%
вищують ефективність роботи в
Україні, а, по%перше, скасовують
пільги, послуги і також дещо знижу%
ють ціни, по%друге, підтримують за%
вищені ціни українських перевізни%
ків на нашому ринку.
Висновки. Підсумовуючи аналіз
ринку суміжників із створення ту%
ристичного продукту, зауважимо:
 Сукупність можливих суміжників
туристичних підприємств не об%
межується тими видами, які вик%
ладено вище. Тут представлені ли%
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ше найважливіші з огляду на наяв%
ність у будь%якого туриста потреби
у ночівлі, харчуванні, збереженні
здоров’я, переїзді до місця відпо%
чинку. Зрозуміло, що залежно від
мети подорожі, турист може ви%
магати велику кількість різнома%
нітних послуг інших видів, зокре%
ма пов’язаних з культурою і спор%
том, виробництвом сувенірів і
спортивного знаряддя тощо. Тому
чим ширше коло партнерів буде
мати туристичне підприємство,
тим більше у нього можливостей
забезпечити задоволення різнома%
нітних потреб туристів.
 Водночас аналіз дав можливість
виявити значне відставання у тем%
пах розвитку ринків суміжників
порівняно з аналогічним показни%
ком ринку туристичних підпри%
ємств. Вказане відставання лежить
в основі багатьох проблем, що ха%
рактеризують на сьогодні ринок
туристичних послуг.
 Необхідно зазначити також, що
останнім часом на українському
туристичному ринку все чіткіше
проявляються тенденції до моно%
полізації, яка проходить у двох
напрямах. По%перше, набула по%
ширення практика закупівлі пев%
ної комбінації суміжників велики%
ми банками чи іншими кредит%
ними установами, а також
фірмами%гігантами промислових
та торговельних галузей. По%друге,
відбуваються об’єднання дрібних і
середніх підприємств всередині са%
мої туристичної галузі. Так, великі
туристичні підприємства часто є
власниками авіаліній, фірмових
магазинів, тематичних парків. Ра%
зом з тим, багато підприємств вва%
жають за краще зберегти незалеж%
ність, звертаючись за допомогою з
питань координування комплек%
сного обслуговування клієнтів до
посередників.
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ПОВЕДІНКА ПОКУПЦІВ НА РИНКУ
СТРАХОВИХ ПОСЛУГ
Л.О. ІВАНОВА, О.М. МУЗИКА,
Львівська комерційна академія

В

ітчизняний ринок страхових
послуг ще не набув статусу
впливового соціально%еконо%
мічного чинника. Його розвиток в
Україні стримується багатьма об’єк%
тивними та суб’єктивними причи%
нами, головними серед яких є обме%
женість платоспроможного попиту
на страхові послуги через низький
рівень життя населення, обмеже%
ність корпоративних фінансів, нес%
тійкість податкової системи, недо%
віра населення до страхових компа%
ній, слабке використання сучасних
маркетингових концепцій ведення
бізнесу та ін.
Водночас ставлення широкого за%
галу споживачів до страхування в
Україні ще не сформувалося. З од%
ного боку, ми читаємо парадні пуб%
лікації про діяльність тих чи інших
страхових компаній, з другого – чу%
ємо про недовіру споживачів до
представників цього бізнесу, з тре%
тього – склалося так, що переважна
більшість населення взагалі не мала
справи зі страховими послугами і
знає про їх існування лише з чуток.
В умовах же, коли ринок страхуван%

ня зростає разом з економікою кра%
їни, для страховиків особливої ваги
набуває питання довіри до них із
боку потенційних споживачів – тих,
хто “не бачив, але чув”. Ось чому
вищезазначене вимагає глибокого
дослідження саме поведінки спожи%
вачів страхових послуг.
Одразу зазначимо, що визнача%
ється вона характером їх потреб,
зміна яких відповідає основним ета%
пам самореалізації індивіда – до%
сягненням життєвих цілей, які ста%
вить перед собою покупець. Базови%
ми (початковими) і головними за
важливістю для нього є потреби,
пов’язані з виживанням і забезпе%
ченням мінімальної безпеки – їжа,
одяг, дах над головою, захист життя.
Якщо завдання цього першочерго%
вого порядку вирішені, то для лю%
дини стають важливими проблеми
вищого рівня, пов’язані з його міс%
цем у сім’ї і суспільстві – рівноп%
равна участь в громадському жит%
ті, знаки уваги з боку держави, спів%
громадян і сім’ї. Наступний етап –
конструювання особистої системи
цінностей, за якої людина прагне

демонструвати якоюсь мірою від%
мову від загальноприйнятих стан%
дартів поведінки. Тут на перше міс%
це виходять потреби в самоповазі,
емоційне задоволення (“радість
життя”), хобі, захоплення, мистец%
тво, нова цікава справа. На цьому
етапі покупці важливого значення
надають психологічному комфорту,
в якому неабияка роль відводиться
почуттям захищеності від різних не%
безпек.
Для аналізу поведінки саме на
ринку страхових послуг найцікаві%
шим є перехід від першого етапу са%
мореалізації до другого. Потреба у
страхових послугах виникає по мірі
підвищення життєвого рівня і зрос%
тає нелінійним чином. Чим вищий
рівень доходів, тим різноманітні%
шими стають фінансові потреби
людини.
Індивід
починає
замислюватися про вагомі покуп%
ки, планувати певні нагромаджен%
ня, які можуть гарантувати йому
збереження відповідного стану у
майбутньому. До того ж поява фі%
нансових надлишків здебільшого
призводить покупця до висновку,

придбання дорогих речей (житло, автомобіль тощо)
проведення повноцінної відпустки
на випадок пожежі або зазіхання на майно
додаткове пенсійне забезпечення
на випадок безробіття
на випадок хвороби або травми
матеріальне забезпечення дітей
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За статевою ознакою основною ме%
тою відкладання грошей є матеріаль%
не забезпечення дітей відповідно для
47,1% чоловіків і 34,1% жінок. Друго%
рядними можна назвати: придбання
дорогих речей (для 20,0% чоловіків і
14,6% жінок), на випадок хвороби або
травми (відповідно 15,7% і 20,0%), а
також проведення повноцінної від%
пустки (11,7% і 18,3%). Незважаючи
на задоволеність чи незадоволеність
такою компонентою способу життя
як матеріальне становище і те, значну
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чи незначну частку зароблених гро%
шей відкладають респонденти, основ%
на мета відкладання грошей не змі%
нюється. Чим повнішу задоволеність
мають люди від свого матеріального
становища, тим більше варіюється їх%
ня мета щодо відкладання грошей для
купівлі дорогих речей і проведення
повноцінної відпустки.
Як правило, чим менше доходів
відкладає сім’я, тим більша їх частка
припадає на матеріальне забезпе%
чення дітей, і навпаки, якщо сім’я

Втрата здоров’я
(власного чи
родичів)

що їх можна використовувати для
отримання додаткового доходу.
Дохід – основний фактор, який
визначає частку засобів, що спрямо%
вуються населенням на збереження.
На жаль, основна маса українського
населення має низькі доходи, які
фактично не дають можливості ро%
бити нагромадження і здійснювати
купівлю дорогих речей. Зрозуміло од%
не: при високому рівні життя насе%
ленню легше формувати нагромад%
ження.
Авторами у лютому%травні 2004
року було проведене маркетингове
дослідження формування потреб у
страхових послугах населення міста
Львова та Львівської області (метод:
опитування шляхом анкетування,
вибірка: 1200 осіб) [1]. У результаті
нами встановлено, що майже 55%
респондентів відкладають на май%
бутнє незначну частину грошей,
7,5% – значну і 37,5% зовсім не від%
кладають грошей. При цьому спос%
терігається така картина: 50,8% сі%
мей респондентів відкладають 1%
10%, 27,5% – 11%20% і лише 8,3%
сімей респондентів мають можли%
вість відкладати 21%30% своїх гро%
шових доходів. А от 7,5% зовсім не
відкладають грошей – живуть тим,
що Бог послав. Частка респонден%
тів, які спроможні відкласти значні
суми зароблених грошей і робить це
– зовсім маленька. Так, 31%40% за%
роблених грошей відкладає 3,3%
опитаних, 41%50% – 1,7% і більше
51% – лише 0,8%.
Загальну структуру цілей грошо%
вого нагромадження, що характерне
для опитаних респондентів, наведено
на рис.1.
Основна мета відкладання гро%
шей для учасників маркетингового
дослідження – це матеріальне за%
безпечення дітей (37,3%), на випа%
док хвороби або травми (18,3%),
придбання дорогих речей – житла,
автомобіля (16,9%) і проведення
повноцінної відпустки (15,5%). Як
чоловіки, так і жінки в основному
схильні до відкладання грошей на
матеріальне забезпечення дітей. Ок%
рім того, значна частина жінок від%
кладає гроші на проведення повно%
цінної відпустки, а чоловіків – на
придбання дорогих речей.
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Респонденти у віці 26%30 років фак%
тично чутливі до всіх ризиків, що
страхуються.
Чутливість до ризиків досить силь%
но залежить також від рівня доходів:
чим вищий добробут, тим більший
набір загроз турбує споживача, од%
нак, поза сумнівом, незалежно від
рівня доходів втрата здоров’я – це
головна загроза в житті для більшос%
ті респондентів.
Загалом же простежується слабка
орієнтація споживачів у знанні стра%
хових компаній. Найбільш відомими
виявились ЗАТ СП “Галінстрах”
(79,2%), “Оранта” (70,0%), “Надра”
(54,2%), АСК “Скайд%Вест” (50,0%),
УСК “Гарант%Авто” (48,3%). Анало%
гічна ситуація спостерігається і щодо
знань споживачами діяльності стра%
хових компаній Львова.
Попит на страхові послуги пря%
мо пропорційний важливості пот%
реби, на задоволення якої вони роз%
раховані. Наприклад, страхування
життя, здавалось би, прямо пов’яза%
не з однією із найважливіших загроз
людини – побоюванням за власне
життя. Незважаючи на це, попит на
нього в Україні незначний. Справа в
тому, що страхування життя не рятує
споживача від смерті, болі і мораль%
них страждань. Воно розраховане
на підтримання життєвого рівня
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собою особливу цінність для спо%
живача, а також ризиків, що йому
загрожують. Побоювання за май%
бутнє (своє і близьких), боязнь втра%
ти здоров’я, майна, працездатності
та інші загрози стають визначаль%
ними. Чим вагоміший інтерес і ви%
ща оцінка загроз, тим сильнішим
стає бажання захиститись від них.
За певних умов воно може перетво%
ритися на схильність до страхування
і стати затребуваністю страхових
послуг.
Основна небезпека, що загрожує
людям, – це бідність і пов’язані з
нею загрози (безробіття, голод, еко%
номічна криза, житлова невпоряд%
кованість тощо). Однак ці загрози
на даний час не страхуються. Вплив
окремих соціально%демографічних
факторів на загальну картину став%
лення до ризиків та їх значимість
для споживачів ілюструє табл.1.
З цієї таблиці видно, що біль%
шість опитаних респондентів боять%
ся втратити здоров’я (при тому, що
37,5% з них задоволені і 30,8% не
дуже задоволені станом самопочут%
тя) та зазнати фінансових втрат. Заз%
начимо при цьому, що цінність здо%
ров’я збільшується з віком, а за
рештою ризиків – навпаки: в моло%
дому віці чутливість до них є ви%
щою, а з віком вона зменшується.

26,8

репутація

Частка респондентів, для яких важлива
дана характеристика страхової компанії, %

має можливість відкласти, наприк%
лад, 21%30% зароблених грошей, то в
такому разі більша частка їх припа%
дає на купівлю дорогих товарів, лі%
кування хвороб чи травм і навіть на
додаткове пенсійне забезпечення.
Маркетингове дослідження по%
казало, що населення довіряє пе%
ревіреним формам збережень, а са%
ме – зберіганню коштів у наявній
формі, через купівлю нерухомості,
іноземної валюти і товарів довгот%
ривалого користування та, як не
дивно, через внески у банках. Якщо
метою відкладання грошей є матері%
альне забезпечення дітей, то сім’я
прагне купити дітям нерухомість
(квартиру), автомобіль, побутову
техніку, відкрити рахунок у банку
чи просто дати певну суму грошей.
Жоден з респондентів не вказав на
купівлю страхового поліса як одну з
форм збережень, що в даному разі
зумовлено все%таки недовірою до
інституцій страхування. Варто заз%
начити, що дедалі більша частка на%
селення вкладає гроші у власний
родинний бізнес як одну з можли%
вих стабільних форм і власного, і
майбутнього своїх дітей, як реаль%
ний інструмент реалізації особис%
тих потреб і забаганок.
Потреба в страхуванні визнача%
ється наявністю інтересу, який являє
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маркетингові дослідження
необхідності від страхової компенса%
ції втрат споживач тут же потрап%
ляє в залежність до страхової компа%
нії, тоді як при домашньому наг%
ромадженні засобів він може

Недолік страхування полягає в
тому, що воно потребує затрат, тоді
як у випадку нагромадження засобів
всі вони залишаються в розпоряд%
женні споживача. А при настанні

сім’ї у разі втрати годувальника або
втрати ним працездатності, потреба
в котрому – лише частина проблем,
яка постає перед людиною у зв’язку
із загрозою смерті.
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Якість обслуговування і
порад страхового агента

Асортимент страхових
послуг

Популярність і досвід
страхової компанії

Можливість безоплатних
консультацій спеціалістів

3

4

5

6
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8
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30,3
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%
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%
%

%
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%
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5,3
8,2
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%

10,0
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%
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14,9
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%
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Приблизно дорівнює офіційному
прожитковому мінімуму
Вищий за офіційний прожитковий мінімум
Дуже високий
За межею бідності
Грошей ледь достатньо на найнеобхідніше
Економите, але живете пристойно
Майже не економите і маєте заощадження
Не відмовляєте собі ні в чому

Розмір страхових внесків,
цінова політика страхової
компанії

Зрозумілість умов
страхування
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маркетингові дослідження
послуговуватись ними на свій роз%
суд. Тому завдання страхової ком%
панії полягає в тому, щоб розміщу%
вати свої послуги якомога ближче
до потреб споживачів.
Досвід показує, що основний фак%
тор вибору страхової компанії у біль%
шості випадків – це її здатність вчас%
но, якісно і в повному обсязі викона%
ти взяті на себе зобов’язання. Без
цього страхова послуга втрачає своє
наповнення і практичне значення,
перетворюючись в невизначену обі%
цянку. Найчастіше ця здатність в уяв%
ленні споживачів інтерпретується як
надійність – гарантія реальності,
фактичного існування. Показника%
ми надійності для споживачів висту%
пають: популярність компанії, репу%
тація, термін її роботи на ринку, роз%
мір, місце у рейтингу, наявність
відомих, крупних та авторитетних
клієнтів і акціонерів.
Результати маркетингового дос%
лідження свідчать про те, що основ%
ною характеристикою страхової
компанії при прийнятті рішення про
страхування є її репутація (26,8%).
Не менш важливе значення для спо%
живачів мають ясність і зрозумілість
умов страхування (18,2%), популяр%
ність і досвід страхової компанії
(14,4%), а також розмір страхових
внесків та цінова політика (13,4%).
Інші складові та їх ранжирування
представлено на рис.2.
Важливо зазначити, що необіз%
наність населення і нерозуміння ни%
ми умов страхування провокує нега%
тивні наслідки як для споживача,
так і для самої компанії: з одного
боку, в окремих випадках страхова
компанія відмовляється здійснити
виплату за договором страхування
у разі настання страхового випадку,
що дуже негативно сприймається
споживачем, а з іншого – саме нео%
бізнаність споживача з інструмен%
тарієм страхування стає однією з
причин відмови від послуг страхової
компанії взагалі.
Загальна картина споживчих пе%
реваг може змінюватися залежно від
різноманітних соціально%демографіч%
них причин, які визначають важли%
вість тих чи інших характеристик
страхової компанії при прийнятті рі%
шення про страхування (табл.2).
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Дані табл.2 показують, що основ%
ними характеристиками страхової
компанії при прийнятті рішення про
страхування як для чоловіків так і
для жінок є репутація страхової ком%
панії (відповідно 30,3% і 24,2%) та
зрозумілість умов страхування –
21,3% і 15,8%. При цьому чоловіки
більшу увагу звертають на якість об%
слуговування та поради страхового
агента (10,1%), а жінки – на асорти%
мент страхових послуг.
З віком зростає інтерес до всіх па%
раметрів страхової компанії. Для рес%
пондентів віком 31%40 років важли%
вою характеристикою виступає зрозу%
мілість умов страхування (26,4%), а
для решти – репутація компанії.
Практично з віком опитаних не ду%
же цікавить можливість безплатних
консультацій і наявність знижок та
системи пільг. Для робітників, пра%
цівників розумової праці і студентів
зрозумілість умов страхування є важ%
ливішою характеристикою, ніж ре%
путація страхової компанії.
Маркетингове дослідження дово%
дить, що чим нижчий соціальний
клас респондентів, тим більше їх
цікавить зрозумілість умов страху%
вання, і навпаки, коли він вищий,
то основними складовими зацікав%
леності виступають репутація, по%
пулярність і досвід страхової ком%
панії.
При прийнятті респондентами рі%
шення про страхування оцінка ха%
рактеристик страхової компанії май%
же не залежить від отримуваних ни%

ми доходів – вагоме місце посідає
репутація компанії, її популярність
та досвід і зрозумілість умов страху%
вання. Однак, чим менший рівень
доходів і рівень життя загалом, тим
більшу увагу респонденти звертають
на наявність знижок, системи пільг
та можливість безплатних консуль%
тацій, а чим вони більші – на асорти%
мент і якість обслуговування та пора%
ди страхового агента.
Поряд з факторами вибору стра%
хової компанії у ході маркетингового
дослідження з’ясовувались причини
відмови населення від її послуг, що
ілюструє рис.3. Основні причини від%
мови від страхових послуг – це від%
сутність грошей на страхування
(29,1%) та недовіра до страхових ком%
паній (27,6%). Значна частка респон%
дентів не бачать сенсу у страхуванні
(11,9%) і недостатньо обізнані з цією
сферою (11,9%).
Відомо, що наявність вільних гро%
шей або висока чутливість до ризику
ще не означає потреби звертань до
страхування. Довіра до страхових
компаній – ось найперша умова
звертання споживача до їхніх послуг.
Без довіри послуга втрачає свій сенс і
наповнення конкретним змістом.
Недовіра – одна з причин, відповідно
до якої виникає понятійний розрив
між пропозицією страхових послуг
та сприйняттям їх споживачами.
Споживачі не сприймають їх, а от%
же, знижується попит, незважаючи
на зусилля страхових компаній про%
сунути їх на ринок.

не замислювався
15,7%

відсутність грошей
на страхування
29,1%

недостатньо
обізнаний з цією
сферою
11,9%

не бачу сенсу
у страхуванні
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Лише 4,2% всіх опитаних повністю ності власників автотранспорту та не% 41%55 років, які входять до середньої
довіряють страховим компаніям, державне обов’язкове страхування. частини середнього класу, отриму%
32,5% – зовсім не довіряють. 27,5% Решта видів розвивається досить по% ють дохід, який приблизно дорівнює
респондентів зазначили, що вони вільними темпами. Отже, для подо% прожитковому мінімуму. Основни%
лання цього бар’єру потрібно розви% ми видами послуг, якими вони ба%
скоріш довіряють.
Довіра до страхування змінюється вати страхування за напрямами, які жають скористатися, є медичне
з віком (рис.4): молодь найчастіше відповідають найбільшій споживчий страхування, страхування життя і
довіряє страхуванню і розглядає йо% оцінці ризиків населення. За резуль% майна. Однак в даному випадку вар%
го як економічний інструмент. З ві% татами проведеного дослідження, то було б страховим компанія звер%
ком ми спостерігаємо суттєве пере% найбільш запитані види страхових нути увагу також на вікові категорії
до 25 років і 31%40 років, оскільки
важання недовіри до страхових пос% послуг відображені на рис.5.
Маркетинговим дослідженням вони реально, на нашу думку, мо%
луг. У даному разі це перш за все
пов’язано з тим, що більшість рес% встановлено структуру “гарячої жуть бути споживачами страхових
пондентів були свідками і на собі верстви” потенційних споживачів послуг.
Узагальнюючи результати прове%
відчули невиплату страхових відшко% страхових послуг, яку подано у
деного маркетингового дослідження
дувань на початку 90%х років, коли табл.3.
Дані табл.3 показують, що потен% формування потреб у страхових пос%
низка страхових компаній відмовила
ційними споживачами страхових лугах та поведінки покупців на ринку,
їм у цьому.
Довіра до страхування змінюється послуг вважаються службовці віком варто констатувати:
також і з рівнем доходів (рис.4): по
мірі їх підвищення збільшується і
33,9%
страхування майна
довіра до страхових компаній –
2,1%
страхування життя
страхування розглядається як еко%
3,1%
номічний інструмент захисту інте%
страхування
ресів населення, менш важливими
транспортних засобів
стають психологічні причини стра%
медичне страхування
хування. Однак про це не варто су%
12,0% страхування
дити аж надто однозначно, тому що 13,0%
відповідальності
забезпечені споживачі можуть собі
страхування від
дозволити покрити збитки за раху%
вогневих ризиків і
3,1%
ризиків стихійних явищ
нок поточних доходів і збережень, а
тому страхування в даному разі буде
страхування від
способом оптимізації їхніх витрат.
нещасних випадків
Аналіз ринку страхових послуг Ук%
15,1%
не використовували
17,7%
раїни засвідчує, що найбільш попу%
жодного виду страхових
послуг
лярними видами страхування, якими
послуговується населення, є страху%
вання майна, цивільної відповідаль%
—Łæ.5.˝ ØÆ‡º ł
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маркетингові дослідження
1) звернення до страхової компанії
визначається потребами в захисті
від різноманітних ризиків. Подо%
лання розриву між очікуваннями
споживачів і можливостями стра%
хової компанії в частині їх задово%
лення відбувається легше, якщо
клієнт володіє значним обсягом
вільних грошових засобів, спеці%
альним досвідом і знаннями, праг%
ненням до престижного споживан%
ня та довіряє страховій компанії;
2) довіра до страхових компаній тісно
пов’язана з рівнем доходів і віком
(саме в нашій державі) спожива%
чів. Підвищення рівня доходів суп%
роводжує зростання довіри, а віку,
навпаки, знижує;
3) універсальним показником, який
визначає схильність споживача до
користування широким переліком
страхових послуг, є зазвичай рівень
доходів;
4) страхова компанія вибирається
споживачем на основі співвідно%
шення індивідуальної, суб’єктив%
ної оцінки затрат і переваг тієї чи
іншої страхової послуги. До вит%
рат належать платежі за послугу
або втрати щодо її запитаності. Ви%
годи – це запитаність страхової
послуги, надійність компанії, тоб%
то гарантування чіткого і повного
виконання взятих на себе зо%
бов’язань.
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ЩО БРЕНД ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?
МАРІЯ КУПЧИНСЬКА,
соціолог, керівник департаменту досліджень “Статінформконсалтинг”
ВІКТОР ОРЛОВ,
психотехнолог, спеціальний консультант “Статінформконсалтинг”
Дуже важливо, щоб тим, хто “стає на ноги”, надавалась реальна допомога і створювались кращі можливості.
Ми хочемо, щоб вітчизняні виробники товарів і послуг могли впевнено конкурувати в умовах експансії іноземного
капіталу, тому робимо все можливе, щоб вони одержали доступ до кращих технологій, досвіду й інтелектуальних ре
сурсів.
Якщо запитати середнього мешканця, що означає слово “Бренд”, то на відповідь годі й чекати. Такими речами во
ни себе не обтяжують...
Задавши питання тому, хто більш компетентний у бізнесі, ви побачите у відповідь суворе обличчя і почуєте
щось глибокодумне на кшталт: “Ну, це...” – і після того піде кілька назв відомих торгових марок та рух пальців у по
вітрі. Власне те ж саме, що й при відповідях на питання: “Що таке “кручені сходи?” чи: “Що таке “брижі”?
Проробіть цей експеримент! Обіцяємо, ви матимете незабутні враження. Суперечливі, плутані, однак такі, що спо
нукають до роздумів.
Думайте. Хай приводом стане і ця стаття.

Н

езважаючи на мільйони до%
ларів, що їх вітчизняні ком%
панії викладають на ство%
рення і підтримку своїх брендів, во%
ни, виявляється, нерідко і не знають
до пуття, що це таке.
Мало того – плутають це поняття
з терміном “торгова марка”.
Тому сьогодні ми разом з вами
спробуємо розібратися в ситуації.

Прояснення понять
Почнемо, як годиться, з прояс%
нення понять, оскільки проблеми
брендингу починаються саме з цього.
Відразу зазначимо, що “бренд” і
“торгова марка” – зовсім не одне і
те ж. Хоча обидва ці терміни тісно
пов’язані. І проблема не в тому, ЯК
це називати (назвіть хоч “цебром”), а
в самій суті (змісті) поняття, тому що
для ефективного управління і кон%
тролю будь%якого процесу важливо
розуміти, що це таке, з чого склада%
ється, як збудоване і від чого зале%
жить.
Більшість людей, говорячи про те,
що таке бренд, зазвичай мають на
увазі торгові марки. Причина зрозу%
міла: слово “brand” дослівно означає
клеймо, марка.
Походження його відоме, як і сама
історія фермера, який вирішив тавру%
вати чи то шкури, чи то туші. В тіні
не залишилося і те, що в епоху за%
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родження і розвитку у світі брендин%
гу і маркетингу марок, на нашій те%
риторії панувала планова економіка і
ніякого ринку і в згадці не було. І по%
ки наша країна мужньо переборює
труднощі свого зростання, на бать%
ківщині маркетингу з’являється Йо%
го Величність Бренд у сучасному ро%
зумінні слова.
“Торгова марка” – поняття логіч%
не. Воно не має особливого емоцій%
ного навантаження і служить скоріш
юридичній меті. Це те ж саме, що,
скажімо, паспортні дані – такий%то,
проживає там%то, народився тоді%то...
Багато підприємців, створивши
фірму і давши їй назву, вважають, що
створили БРЕНД.
Це не так. Вони всього лиш одер%
жали паспорт і прописку. І не більше.
На цьому етапі – етапі Відсутнос%
ті Бренду (ВБ), як кажуть професіо%
нали, про фірму ніхто нічого не знає
і вона не пов’язується в думках спо%
живачів з жодним із емоційних по%
нять – їм до неї просто%напросто
байдуже. Бренду нема і він не позиці%
онований. Це не так уже й страшно.
А от якщо ваш бренд неправильно
сформований або нарвався на нечес%
ні прийоми, то справи можуть погір%
шитися... От чому не варто займати%
ся брендингом абияк.
Але давайте почнемо з того, що
поступово про фірму довідаються
МАРКЕТИНГ В УКРАЇНI

навколишні – партнери, влада, клі%
єнти, кредитори, силові структури,
криміналітет, преса, громадськість –
і з’являються зачатки спонтанного
бренду.
Коли ви чуєте слово “Найк”, у вас
миготять асоціації, пов’язані з ним.
Асоціації викликають емоції...
Емоції породять відношення...
От це і є БРЕНД.
Тобто: Продукт + Назва + Асоціа
ції + Емоції = Бренд
Назвавши фірму “Джоконда” ви,
хоч%не%хоч, заклали основи свого
майбутнього бренду завдяки вже на%
явній “парасольці” – цьому імені і
бренду Леонардо да Вінчі. Ці бренди
дуже сильні, і тому якщо ви продава%
тимете у своїй компанії засіб від тар%
ганів, то ваша реклама не може бути
звичайною – ви зруйнуєте свій
бренд. Вам необхідно буде знайти та%
ку подачу, яка б ефективно “відігра%
ла” надто дивний союз – Джоконда%
таргани.
Зате якщо ви знайдете таку ідею
(біном), то одержите цілий кущ ідей
для рекламних повідомлень та для
інших компонентів, що створюють
ваш бренд.
І цілком відрізняють його від кон%
курентів.
Саме тому брендинг – це ОСОБ%
ЛИВИЙ інструмент “Зв’язків із гро%
мадськістю”, призначений для пере%
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ведення споживчих відносин від ней%
тральних чи навіть негативних до від%
носин явної переваги над всіма ін%
шими – до рівня “Сильного Брен%
ду”, спираючись при цьому на
емоційні характеристики і викорис%
товуючи асоціації з еталонами, архе%
типами тощо.

Чому так важливі бренди?
Уявіть собі, що ми хочемо домог%
тися того, щоб усе населення, яке
живе на вулиці Еспланадній, вважали
доброзичливим і просунутим...
Ми можемо брати кожного з тисяч
жителів і писати про нього зворуш%
ливі статті і так далі...
Той, хто замовить нам таку роботу,
ризикує розоритися...
Тому що гарних людей на Еспла%
надній ДУЖЕ багато...
І щодня їх стає все більше і біль%
ше...
Так що ж робити?
Візьмемо бізнес...
Приміром, компанія випустила
нову марку кефіру. Вона рекламує
його, влаштовує BTL%акції й інші за%
ходи щодо стимуляції збуту...
Кефір продається – справи йдуть
добре...
Через пару місяців фірма вирішує
випустити сир. Заодно вона довіда%
ється, що конкурент почав випуск
схожого кефіру і тепер треба терміно%
во щось починати...
Що саме?
Працювати над брендом!
У ситуації з Еспланадною потрі%
бен ПОЗИТИВНИЙ парасольковий
бренд Еспланадної – як місця, де жи%
вуть винятково білі і пухнаті лю%
ди…Тоді КОЖЕН житель Еспланад%
ної – суббренд – одержить свою
частку любові і ласки з боку навколи%
шнього світу...
Ідея зрозуміла? Люди люблять уза%
гальнювати і займаються цим увесь
час...
Наведемо ще приклади.
Хто сказав, що французи – усі до
одного думають про любов? Однак
бренд “французький мужчина” – са%
ме такий...
Коли ви з самого початку вчите
своїх дітей слухатися батьків і пова%
жати їх, ви займаєтеся брендингом
– розкручуєте персональні бренд%
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іміджі батька і матері та парасолько%
вий бренд “сім’я”.
Якщо в якийсь момент батько іде з
родини і дитина перестає ставитися
до вас – його матері – добре, зна%
чить ваш особистий бренд для неї
слабкіший, ніж бренд “батько” і
бренд “сім’я”.
Згадайте – скільки застиглих ду%
мок сидить у вас в голові – і ви зро%
зумієте, чому так ВАЖЛИВІ бренди.
Бренди створюють і підтримують
СТІЙКІ (і, бажано, позитивні) думки
про фірму, її політику, персонал і про%
дукцію...
Підвидів брендів досить багато –
корпоративний, товарний, парасоль%
ковий, суббренд і т. ін. – відповідно,
різні підходи до їхнього формування
і розвитку.
Чудовий бренд дає змогу будувати
могутні і прибуткові товарні лінії з
мінімумом витрат.
Як він створюється?
Для створення і просування брен%
ду існують спеціальні технології –
точні й ефективні. Список їх дуже
об’ємний і зазвичай вони входять у
підготовку фахівця з брендингу ви%
сокого класу.
Використання цих технологій від%
різняє фахову бренд%агенцію від суто
рекламної, котра часом намагається
вирішити завдання брендингу гарни%
ми, але неадекватними завданню інс%
трументами.
Ось деякі з цих технологій:
НЛП (творці – Д. Гриндер і Р.
Бендлєр, США) – нейролінгвістичне
програмування, створене в середині
70%х років минулого століття. Воно
дуже популярне сьогодні і за його до%
помогою бренд%оператор будує ко%
мунікативні стратегії бренду та реалі%
зує їх у конкретних програмах, а та%
кож ефективно працює в ситуаціях
“криза бренду” – падіння його прес%
тижу.
DHE (Р. Бендлєр, США) – Соці%
альний інжиніринг – ця технологія
спрямована насамперед на брендове
моделювання і креатив, а також на
роботу з “корпоративним” PR – пер%
соналом і тім%білдингом – побудо%
вою команди.
Новий гіпноз (М. Еріксон, США).
Могутня технологія впровадження
бренду в цільові сегменти споживчо%
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го ринку. Новий гіпноз застосовуєть%
ся для реалізації бренд%стратегій у
процесі безпосередньої комунікації
з людьми, а також для вмілого вибу%
довування бренд%контекстів – емпі%
ричних ситуацій, що непомітно ство%
рюють у споживача нібито своє влас%
не ставлення до бренду, в яке він
починає вірити.
4D брендинг (Т. Гед, США). До%
сить нова технологія, яка має справу
з так називаним “Бренд%кодом” –
своєрідним аналогом ДНК. Відпо%
відно до цієї технології могутній
бренд повинен розкручуватися по
4%х складових – функціональній,
ментальній, соціальній і духовній.
Фірма, яка має більшу кількість цих
компонентів, сильніша за ту, в якої їх
менше.
Системний аналіз (С. Альтшуллер,
Росія). Ця технологія добре відома
під терміном ТВВЗ – Технології вирі%
шення винахідницьких завдань. Її за%
кони надають змогу красиво й еконо%
мічно вирішувати багато складних
завдань у сфері соціального впливу,
включаючи завдання проблемні. СА
– дуже точна і детально розроблена
технологія. Крім усього іншого вона
відмінно працює зі стереотипами ці%
льових сегментів, даючи можливість
вибудовувати такі бренд%стратегії, які
автоматично викликають потрібне
ставлення до бренду.
Стратагемна технологія (старо%
давній Китай) – сильний і розроб%
лений механізм для перемоги будь%
якого бренду над конкуруючим. Ця
технологія активно застосовується в
політичних кампаніях, але зараз нею
починають послуговуватися й у ді%
ловому світі. Технологія припускає
використання в бренд%програмах
спеціальних модулів – стратагем –
аналога шахових комбінацій, що дає
змогу вирішувати чимало завдань
щодо розкручування свого і “закру%
чення” конкуруючих брендів. Усього
таких модулів налічується кілька со%
тень і з їхньою допомогою можна ви%
вести в лідери будь%який бренд, фір%
му або окрему людину.
Реальний, конкурентоорієнтова%
ний і емпіричний маркетинг – за їх
допомогою проводяться точні дос%
лідження і сегментація, використо%
вувані для позиціонування і вибудо%
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вування бренд%стратегій в умовах
конкуренції.
Зверніть увагу, що ми зараз не зга%
дуємо про “класичний маркетинг”
(маркетинг властивостей і якостей),
оскільки сучасні бренд%технологи ко%
ристаються його можливостями ско%
ріш як допоміжним інструментом.
Реальний маркетинг (РМ) – має
особливі механізми створення силь%
ного бренду і КІЛЬКІСНІ механіз%
ми цього. З його допомогою бренд%
оператор одержує достовірні емпі%
ричні дані для вибудовування
рекламно%маркетингової атаки і для
вибору повноцінного образу бренду,
котрий належить “розкручувати”. РМ
дає змогу вийти за межі стандартної
сегментації і тим самим перевести
конкуренцію з дуже інтенсивної зони
в низькоконкурентну сферу на осно%
ві емоційно значимих образів, що
впливають на аудиторію.
Конкурентоорієнтований маркетинг
дає можливість вирішувати завдан%
ня розкручування бренду, виходячи
з наявного статусу конкурентів. Стра%
тегії цієї технології використовують
не дані стосовно цільових споживачів
бренду, а дані щодо позиції конку%
рентів, залежно від чого і обирається
та чи інша стратегія.
Емпіричний маркетинг – це техно%
логія, яка “вселяє” ставлення спо%
живачів до бренду в їхню підсвідо%
мість, застосовуючи при цьому СЕМ
– Стратегічні емпіричні модулі. На
основі цих модулів бренд%оператор
створює ті чи інші події, повідомлен%
ня й інші фактори – до упакування
товару включно, що і формує бренд.
Суггестивна лінгвістика – допома%
гає вибудувати стратегію брендингу,
яка відповідає назві фірми та її про%
дукції. Технологія застосовує тонкий
інструментарій і здатна підсилити те
сприйняття, що складається в люди%
ни, коли вона чує чи бачить ту або
іншу назву бренду. Результатом є ви%
будовані за двома десятками пара%
метрів рекомендації з вибору колір%
ного вирішення бренду, рекламних
текстів, аж до голосу диктора тощо.
Ірейдер – специфічна технологія,
яка допомагає генерувати креативні
бренд%стратегії і рішення щодо про%
сування брендів.
Віріа – прикладна меметика. Ві%
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ріа створена в середині 90%х років ми%
нулого століття як продовження
таємних робіт фірми “Майкрософт”
по створенню так званих психовірусів
– “мемів” – повідомлень та ідей, які
змушують одну людину мимоволі пе%
редавати ці повідомлення іншим. За
допомогою Віріа проаналізовано і по%
яснено ефект незвичайної популяр%
ності багатьох брендів – на зразок
Кубика Рубика, Інтернету тощо.
Робота з брендом у Віріа – це про%
цес проектування і запуску “психові%
русу” у вигляді концепції, стратегіч%
них і тактичних рішень, який був би
більш живучий, ніж інші і надав би
можливість ефективно “заражувати”
собою нові аудиторії.
Україна сьогодні переживає
“бренд%бум”. На ринку з’являється
усе більше операторів, які під вигля%
дом дороговартісної послуги з фор%
мування і “розкручування” бренду
фактично проводять ординарні рек%
ламні кампанії (ми вже не кажемо
про ситуацію, коли під PR, наприк%
лад, мається на увазі просто організа%
ція прес%конференцій і проведення
BTL%акцій). І все%таки, далеко не
завжди причина цих явищ – у не%
сумлінності виконавців, а частіше – в
неправильній постановці завдання
замовником, наслідок його недо%
статньої інформованості чи компе%
тенції.
Брендинг – справа тонка і вимагає
особливої майстерності. Адже, якщо
у вашої дитини ангіна – ви не ведете
її до шевця... Ви йдете до профі%ліка%
ря. Але ви, проте, повинні бути до%
сить обізнані в галузі фізіології, щоб
зрозуміти, що в дитини температу%
ра, і їй потрібна ФАХОВА допомога.
Створення і виховання бренду –
не менш відповідальне завдання. То%
му не лінуйтеся цікавитись і навчати%
ся, намагайтеся бути максимально
інформованими і підходити до його
вирішення уважно й обережно.
Інакше так і “збрендити” недов%
го...

твовать, думать, действовать, а также
соотносить себя с вашей компани%
ей. – издательство: Фаир%Пресс,
2001.
3. Харро фон Зенгер. Стратагемы. О
китайском искусстве жить и выжи%
вать. Том 1%2. – издательство:
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– издательство: КСП+, 2001.
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1994.
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гипнотических техник Милтона
Эриксона. – Сыктывкар: Флинта,
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7. В. Орлов Капкан на рекламиста
(бесплатное издание%бонус) http:
//statinform.com/download/trap.zip
8. В. Орлов Магия Твоих Текстов
том 1 http://www.consillieri.com
9. В. Орлов Магия Твоих Текстов
том 2 http://www.consillieri.com
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Джерела
1. Гэд Т. 4D БРЭНДИНГ, изда%
тельство: Стокгольмская школа эко%
номики, 2003.
2. Шмитт Б. Эмпирический мар%
кетинг: Как заставить клиента чувс%
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BRAND & BRANDING.
МОЖЛИВОСТІ ТА НЕБЕЗПЕКИ
С.Г. БУДЬКО,
експерт з маркетингу (www.sbudko.ukrbiz.net)

К

оли читаєш публікації і за%
хідні бестселери з брендин%
гу, виникає ряд суперечливих
питань. Перше – тебе свідомо плута%
ють, порушують логіку, ставлять все
з ніг на голову. Друге, що брендинг
– це якась манна небесна, чудо з чу%
дес, яке замінить все і вся. Третє –
використовування безлічі термінів,
які зачаровують, і схем, що додають
публікаціям і технологіям ореол на%
уковості. Є й інші відчуття, але ці –
найголовніші.
Не можна не відзначити, що на
Заході і в СНД існують різні думки
стосовно не тільки суті і методів
брендингу, але й наслідків для сус%
пільства і окремої людини взагалі.
Оскільки тема велика, в цій статті я
торкнуся лише деяких аспектів.
Брендинг – “відкриття” кінця 20%
го століття. І, на перший погляд, пов%
торює те, що знають і роблять біль%
шість маркетологів, рекламістів, ди%
зайнерів. У багатьох книгах і
брошурах з маркетингу, надрукова%
них в 90%х роках, брендингу немає.
Правда, там є практично всі його
складові. Детально описані правила
розробки стратегії, принципи позиці%
онування, методи реклами, схеми
дистрибуції, роль символіки і упа%
ковки і т. ін. Багато уваги приділя%
ється вивченню ринку, конкурентів
і споживачів.
Щоб побачити відмінності, дос%
татньо пригадати суть маркетингу.
Це система управління й організації
діяльності компанії щодо розробки
продукції, виробництва і збуту на
основі обліку процесів, які відбу%
ваються на ринку. Серед функцій
маркетингу – вивчення попиту, ці%
ноутворення, а також реклама, сти%
мулювання збуту, планування асор%
тименту тощо. Судячи з цього опи%
су, брендинг “живе” всередині. Тому
можна сміливо сказати, що бренд і
брендинг вийшли з маркетингової
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“шинелі”, повною мірою викорис%
товуючи і розвиваючи попередній
досвід.
Є маса химерних визначень по%
няття “бренд” з використанням ан%
гломовних термінів. Їх аналіз приво%
дить до висновку: бренд – це резуль%
тат. Певний психофізіологічний стан
споживача, ступінь його залежності
від торгової марки. Недаремно в
бренд%процесі компанії Millward
Brown вершина піраміди – “вond%
ing”. “Вond”, як нам трактує слов%
ник, не тільки зобов’язання, договір
і зв’язок, але й окови, а “вondage” –
рабство. Брендинг, у свою чергу, план
і набір інструментарію, що дають
змогу досягти і підтримувати цей
стан. Об’єкти брендингу – особа,
підсвідомість, почуття. І в цьому йо%
го принципова відмінність від кла%
сичного маркетингу Котлера і Траута.
А історія брендингу почалася тоді,
коли в результаті маси досліджень,
що супроводжували виробництво і
торгівлю, знайшли такий “стан”.
За даними консалтингової фірми
Interbrand, найціннішим брендом в
світі є Coca%Cola. У 1999 році його
оцінили у 84 мільярди дол., що скла%
дає 60% біржової вартості корпорації
Coca%Cola (142 мільярди дол.). Ска%
жіть, будь ласка, чим була торгова
марка Coca%Cola до появи поняття
“бренд”? Вона створена в кінці 19%
го століття і за сто років досягла вра%
жаючих результатів. Coca%Cola стала
брендом до або після появи нової те%
орії? Відповідь очевидна – багато за%
хідних брендів стали такими задов%
го до появи теорії брендингу.
Як це “відкриття” вплинуло на
відносини між виробниками товарів
і рекламними агенціями? Раніше
агенції залежали від підприємств і
торгових корпорацій – змагалися в
рамках тендерів за рекламний бюд%
жет. Тепер виробник психологічно
поставлений в залежність від них.
МАРКЕТИНГ В УКРАЇНI

Це вони дають йому щось. Причо%
му, це “щось” не тільки впливає на
продаж, але й підвищує вартість біз%
несу, створює “невідчутний” капі%
тал. Так з’явився новий інструмента%
рій управління і споживачами това%
рів, і виробниками.
Займаючись брендингом, не мож%
на уникнути однієї гострої теми. Таке
явище як “бренд” і така технологія,
як брендинг з’явилися там, де спо%
живання і отримання задоволень ста%
ло метою, головним у житті, де ве%
личезну роль виконують гроші, а
прибуток, капітал став головним ре%
зультатом діяльності. Пригадайте
фільм “Красуня”. Коли герої позна%
йомилися, вони йдуть по вулиці і
розмовляють. Героїня питає – хто ти,
чим займаєшся. Герой відповідає –
money. Як просто. Він назвав не га%
лузь, професію або фірму. Він назвав
мету. Ще приклад. Сильний і дуже
показовий у цьому відношенні фільм
“Уолл%стріт”. Головний герой пра%
цює в офісі. Йому телефонує дружи%
на. Він не реагує і продовжує пра%
цювати. На одному з тренінгів тренер
акцентувала на цьому увагу менед%
жерів – ось це концентрація! Коли
бізнес на першому місці – успіх га%
рантований. Все інше – перешкоди,
віруси.
Скажіть, будь ласка, хто з вас не
зреагує на дзвінок дружини? Мені
доводиться працювати з власниками
крупних компаній і топ%менеджера%
ми. Я бачу, як вони реагують на дзві%
нок дружини або дитини. Дехто
швидко, дехто більш уважно, про%
никливо вислуховує своїх близьких,
вибачається перед колегами. Який
висновок? Цінності основоположни%
ків, ідеологів брендингу і цінності
нашого суспільства на даному етапі
розвитку – різні. Це важливо. Адже
брендинг не тільки технологія, але й
філософія, світогляд, етика, мораль.
Як висловився на одній із фокус%груп
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20%річний хлопець, “я довіряю марці,
але бізнесу потрібен прибуток, гроші,
а люди для них дрібниця”.
Бренд складається з двох складо%
вих – рис, що об’єктивно належать
продукту, і рис, штучно йому дода%
них. Останні називають надцінністю
або психологічною цінністю. Головне
питання – співвідношення цих скла%
дових. Так от, крен у бік психологіч%
ної цінності в брендингу очевидний.
Продукт витісняють на другий план,
зводячи роль підприємства і його фа%
хівців до мінімуму. Чи правильно це з
погляду стратегії і перспектив брен%
ду? Особливо локальних брендів,
якими є більшість українських торго%
вих марок.
Глобальні бренди будуються на
універсальних людських цінностях і
технологічних платформах. Їм вигід%
на одноманітність у виборі товарів,
смаках і стилі життя людей в різних
країнах. Чи вигідно це локальним
брендам? Не впевнений. Їхня ніша
– особливості, специфіка населення
своєї країни. В характері, культурі,
традиціях, світогляді, мові тощо. То%
му на користь крупних вітчизняних
корпорацій – стійке збереження уні%
кального соціально%культурного по%
ля. Наскільки це можливо при силь%
ному впливі західних цінностей і
стандартів. Упевнений, що в цьому
питанні підтримка урядових і сус%
пільних структур гарантована.
Локальні бренди можуть отримати
вигоду з “виняткових емоційних
зв’язків”. Це думка французького
професора, автора популярних книг
Жан%Ноеля Капферера. З цим ніхто
не сперечається. Але чи тільки в цьо%
му сила локального бренду? Російсь%
ка і українська практика показує, що
якість продуктів, яка є основою ло%
кальних брендів, не нижча, а навпаки
мабуть%таки вища за якість глобаль%
них брендів. Інша справа, що і ло%
кальні, і глобальні бренди, міцно
впровадившись у ринок, дозволяють
собі знижувати якість, змінювати тех%
нологію і склад. Що й призводить до
відпливу споживачів, які переходять
на новий продукт, і до корозії репута%
ції або, як частіше говорять, іміджу
бренду. Споживачі дивуються – “я
купую, а він стає гіршим”, “упаковка
поліпшилась, а якість погіршала”,
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“спочатку був хорошим, а зараз…”,
“щось підмішують”. Починає фор%
муватися настороженість, очікування
неприємності – “ще не зіпсувався”.
Довіра – важлива складова бренду.
Маркетингові дослідження показу%
ють, що сьогодні довіра споживачів
як до марок взагалі, так і до вітчизня%
них марок досить висока. Особливо
до продукції звичної, що традицій%
но виготовляється в Україні. Осно%
вою цієї довіри є не стільки патріо%
тична установка “наша продукція
завжди найкраща”, скільки реальна
хороша якість тих же продуктів хар%
чування. Це міцний фундамент для
розвитку вітчизняних брендів, який
потрібно берегти, не даючи приводу
засумніватися в правильності такої
точки зору. Існуючий стереотип, що
на Заході “агресивніші” технології і
“штучні” інгредієнти, дуже вигідний
вітчизняному бізнесу. Це сильний
стимул купувати українські бренди.
Вітчизняні підприємства багато
втратять, якщо вони сліпо слідува%
тимуть у фарватері західних техно%
логій і рецептур. Могутня віртуальна
оболонка – це лише частина успіху
бренду. Друга частина – традицій%
ність, корисність, унікальність про%
дукту. Це найперспективніший шлях
для локальних брендів. Наведу кілька
прикладів.
“Всліпу” порівнювалися дві кон%
куруючі українські марки пива. Одну
з них “відгадували” значно частіше
– за кольором, смаком, піною та ін%
шими ознаками. Причина, як ви зро%
зуміли, в продуктових відмінностях
– перше пиво було пастеризованим,
уніфікованим, а друге непастеризова%
ним, виготовленим за традиційною
технологією, т.з. “живим” пивом.
При розробці торгової марки
“Щедрий дар”, що входить сьогодні в
першу п’ятірку, стратегічно правиль%
но було обрано акцент на техноло%
гію виготовлення продукту – “пер%
ше холодне віджимання”. Відзначи%
мо, що лідери ринку соняшникової
олії технологічні нюанси опускали.
Феноменальний успіх торгової
марки “Живчик” пов’язаний не тіль%
ки з вдалою назвою і нетривіальною
рекламною підтримкою. Це оригі%
нальна рецептура і корисний продукт
для дітей і дорослих.
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Міцні позиції і хороші перспекти%
ви торгової марки “Верес” багато в
чому пов’язані з розумним, вивіре%
ним підходом – використовувати
традиційні, домашні рецептури.
І ще. Недавно моя сім’я перестала
купувати молоко відомої української
торгової марки. Уважно розглянув%
ши упаковку, ми не могли зрозумі%
ти, з чого воно виготовляється. По%
ряд на магазинній полиці стояла
продукція менш розкрученого під%
приємства. На пакеті чітко і ясно бу%
ло написано – молоко коров’яче,
пастеризоване. І, найголовніше – ви%
готовлене з натурального молока.
Йти через продукт і його характе%
ристики – звичний шлях багатьох
споживачів. Особливо для людей
старших 35%40 років. На фокус%гру%
пах саме вони показують пристойне
знання продуктів харчування, саме
вони більш вимогливі при виборі то%
вару і часто орієнтуються на ГОСТ,
ДСТУ та ТУ. Додайте сюди скептич%
не ставлення до реклами. Виходить,
що для цієї, досить великої цільової
аудиторії добротний продукт – го%
ловна дорога до бренду.
Пригадайте недалеке минуле. В
СРСР реклами практично не було,
але бренди були. Споживачі самі, ме%
тодом проб і помилок, вибирали із
загальної маси кращі товари. Бренда%
ми були “Бородінський” хліб, горіл%
ка “Пшенична”, майонез “Прован%
саль”, холодильники “Мінськ”, мі%
неральна вода “Нарзан” і багато
інших товарів. Вони стали популяр%
ними, мали підвищений попит не то%
му, що їх активно рекламували. Такі
торгові марки я називаю природними
брендами, вибраними в результаті
рефлексії, свідомо. До штучних я від%
ношу бренди, до яких споживача
привели. Зовнішні чинники діяли і
щодо природних брендів, але це був
несистемний вплив. Людина сама ро%
била висновок: це мені подобається,
а це ні, це я купуватиму, а це ні. Її
не оточували з усіх боків. На неї не
тиснули, не спокушали і не підігріва%
ли інтерес. Штучний бренд – резуль%
тат цілеспрямованого системного
впливу на споживача з моменту поя%
ви продукту на ринку. А іноді і рані%
ше. У результаті, частіш за все лю%
дина робить вибір несвідомо.
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управління брендами
На природних брендах будували
свою стратегію багато успішних віт%
чизняних компаній. Як формували
асортимент виробники алкоголю?
Локомотив – горілки “Пшенична”,
“Російська”, “Екстра”, “Столична”,
всі інші, т.з. “нові марки” – приче%
пом. Так само і вина. Локомотив –
“Кагор”, “Ркацителі”, “Каберне”, всі
інші – причепом. Закон простий: хо%
чеш заробити – не забувай, не від%
кидай природні бренди. Їм реклама
не потрібна. Спробуйте пригадати
рекламу горілки “Пшенична”. Не
згадаєте. Мало того, природний
бренд допомагає піднятися штучно%
му. Адже ми купуємо не просто го%
рілку “Пшенична”, а горілку “Пше%
нична” компанії “Союз%Віктан”.
Локальний брендинг і бренд віль%
ніші і гнучкіші. Глобальна марка при%
ходить на новий ринок і встає як мо%
нумент. У тій ніші, позиції і концеп%
ції, в якій народжена в далекій

заморській країні. І будь%який рух –
порушення іміджу, того сприйняття,
яке повинне бути однаковим в Ні%
меччині, Канаді і Україні. Ось тут%то
і з’являється широке поле діяльності
для локальних брендів. У Франції но%
ві марки віскі вивели на ринок як не%
дорогий вечірній напій для молоді,
який вживають у клубах і на дискоте%
ках. А глобальні марки “застигли” в
непорушному позиціонуванні – на%
пій для дорослих людей, знавців, го%
тових платити за нього високу ціну.
Надзвичайно небезпечний розрив
у якості і обіцянках бренду. Часто
продукту, його об’єктивно сильних
характеристик в рекламі немає. Є на%
бір символів, стимулів, асоціацій. Цей
набір створює певне враження, нас%
трій, які можуть бути зруйновані в
процесі вживання або використання
продукту. Саме це не призведе до пов%
торної купівлі і побудови тривалих і
теплих відносин з брендом. У ході

досліджень вислови типу “його рекла%
мують, я купила, а він несмачний”, “в
рекламі показують, що хороший, а
якість низька” звучать досить часто.
Здавалося б, усе, що написано, і є
висновки – результат особистого
сприйняття, міркування, практики.
Але як, чим закінчити статтю? По%
бажанням дбайливого, зваженого від%
ношення до торгової марки. І тоді
вона перетвориться на гармонійний
бренд, від чого одержать задоволення
як спеціалісти, так і споживачі.

Джерела
1. За матеріалами Millward Brown
– тренінгу компанії Brand Aid, 2001р.
2. Дані консалтингової фірми
“Interbrend” матеріали сайту Російсь%
кого бізнес%клубу, www.rbclub.ru
3. ЖанНоель Капфер. Приклад по%
зиціювання віскі у Франції – Бренд%
менеджмент. (Росія, Москва). – 2003.
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прикладні аспекти маркетингової діяльності

МАРКЕТИНГ ВІДНОСИН В АПК:
ОРІЄНТИРИ НА МАЙБУТНЄ
І.О. СОЛОВЙОВ, О.В. САМЧУК,
Херсонський державний аграрний університет

С

ільське господарство сьогод%
ні – це конгломерат підпри%
ємств, які практично не по%
в’язані між собою ні організаційно,
ні економічно. Стара система зв’яз%
ків, заснована на жорсткій підлег%
лості центральним органам управ%
ління, а також регульованій та кон%
трольованій державою системі
постачання і збуту, відійшла у ми%
нуле. Виникла ситуація, коли вся су%
купність учасників агропромисло%
вої інтеграції виявилася роздробле%
ною, часто з протилежними цілями
та інтересами. Практично всі вони
спрямовані на виживання та спроби
“утриматися на плаву”.
Суб’єктами ринкового простору є
реорганізовані сільгосппідприємства,
селянські господарства, індивідуаль%
ні присадибні господарства населен%
ня, акціоновані переробні та обслуго%
вуючі організації, підприємства%пос%
тачальники, що забезпечують село
технікою, обладнанням, добривами,
ветпрепаратами, насінням, гербіци%
дами, а також кредитують, закупову%
ють, зберігають та реалізовують про%
дукцію.
Без механізму державного управ%
ління, в умовах невизначеності май%
же всі вони виявилися неспромож%
ними адекватно реагувати на зміни
у мінливому зовнішньому середови%
щі, розробляти стратегію і тактику
поведінки, обирати партнерів та зна%
ходити споживачів для ефективного
господарювання. Ми вважаємо, що
це завдання певною мірою може бути
вирішене за допомогою інструмен%
тарію маркетингу відносин (МВ).
Кінцевий споживач був проголо%
шений ядром маркетингової концеп%
ції ще з самого початку її появи. Су%
часний етап розвитку концепції пот%
ребує детального вивчення мотивів
споживчого вибору та поведінки,
визначення потенційної можливос%
ті його безпосереднього впливу на
параметри продукції.
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З подальшим розвитком вироб%
ництва та споживання їх інтеграція
в єдиний процес стає основною лан%
кою механізму здійснення зв’язків
між ними. Інтереси маркетингу змі%
щуються у сферу споживання. По%
чинається перехід до системи взає%
мовигідних контрактів, мережі взає%
модіючих фірм та окремих суб’єктів
ринку, які разом беруть участь у
спільному процесі створення, розпо%
ділу та доведення цінностей до кінце%
вих споживачів. Маркетинг дедалі
відчутніше починає виконувати фун%
кції узгодження діяльності суб’єктів
ринку в системі їхньої взаємодії. Йо%
го головний ракурс зміщується на
взаємодію в системі “виробництво –
розподіл (обмін) – споживання”.
Маркетинг стає концепцією управ%
ління всією системою і реалізується
через узгоджену взаємодію суб’єктів
ринку, через взаємодію конкретних
осіб, які будують і підтримують, ак%
тивно розвивають ці взаємовідноси%
ни. Щоб отримати максимум при%
бутків від кожного сегмента ринку,
виникає потреба у розробці різних
стратегій управління взаємовідноси%
нами з декількома групами спожи%
вачів. Саме тут бере початок так зва%
ний маркетинг взаємодії [1], або мар%
кетинг партнерських відносин [2], чи
маркетинг взаємовідносин зі спожи%
вачами (Marketing Relationship
Customer) [3], а то й навіть просто –
маркетинг відносин [4;5].
Основна ідея концепції полягає в
тому, що об’єктом управління мар%
кетингом стає не сукупне рішення,
а відноcини (комунікації) з покуп%
цями та іншими учасниками процесу
купівлі%продажу. В умовах, коли май%
же на всіх ринках пропозиція переви%
щує попит, товари стають стандар%
тизованими, а послуги – уніфікова%
ними, що й призводить до
повторення маркетингових рішень.
Тому єдиним способом утримання
споживача стає індивідуалізація від%
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носин з ним на основі довгострокової
взаємодії партнерів. Відносини ста%
ють найважливішим ресурсом ком%
панії, в якому інтегровані інтелекту%
альні та інформаційні ресурси – го%
ловні чинники безперервних
ринкових відносин.
МВ принципово відрізняється від
існуючих підходів до управління, ос%
кільки передбачає безпосередню
участь покупця в ланцюжку творення
цінностей. Він стирає межі там, де
починається покупець і закінчуєть%
ся фірма, змінює всі аспекти діяль%
ності фірми для того, щоб тісніше
зв’язати її з покупцем. МВ проявляє
себе наступними результатами:
z встановленням більш тісних взає%
мовідносин зі споживачами;
z підвищенням рівня їх задоволен%
ня;
z фінансовими вигодами за рахунок
зниження витрат на залучення но%
вих покупців.
Ми пропонуємо розглядати сис%
тему МВ в АПК як таку, до складу
якої входять суб’єкти аграрного рин%
ку – учасники процесу “виробниц%
тво%розподіл (обмін) – споживання”
сільськогосподарської продукції та
продуктів її переробки. В системі ді%
ють комунікативні зв’язки двох ти%
пів. Перший присутній у зовнішньо%
му середовищі, тобто між підприємс%
твом%виробником та всіма іншими
суб’єктами ринку. Другий – це зв’яз%
ки між елементами внутрішнього се%
редовища підприємства. Зв’язки пер%
шого типу виявляють себе через
договірні відносини, систему розра%
хунків, надання послуг, поставки то%
варів тощо. До зв’язків другого типу
відносимо:
1. Культуру і цінності (належність
до однієї культури і спільна систе%
ма цінностей персоналу);
2. Керівництво (розуміння менед%
жерами всіх рівнів сенсу і значен%
ня МВ);
3. Стратегію (наявність стратегії ці%
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леспрямованого створення саме
тих благ, яких бажають покупці);
4. Структуру (здатність втілювати
стратегії в життя);
5. Персонал (наявність персоналу
відповідної кваліфікації);
6. Технології (наявність та кваліфі%
коване використання техніки для
накопичення, обробки та вико%
ристання інформації про спожи%
вачів);
7. Знання та розуміння (нові знання
про споживачів та належне розу%
міння їх);
8. Процес (зосередження основних
процесів навколо споживачів) [2].
Актуальним, на нашу думку, є ана%
ліз передумов створення системи
маркетингу відносин в АПК та по%
шук шляхів впровадження його ідей у
практику діяльності сільгосппідпри%
ємств.
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У Херсонському державному аг%
рарному університеті кафедрою ме%
неджменту та маркетингу проведено
дослідження, метою якого було з’ясу%
вання перспектив розвитку МВ на
аграрних підприємствах Херсонської
області. Об’єктами досліджень стали
33 підприємства%виробники сільсько%
господарської продукції. Практично
всі вони займаються виробництвом
продукції рослинництва (І група).
Іншу, паралельну сукупність дос%
ліджуваних об’єктів склали 20 тор%
гово%посередницьких та збутових під%
приємств, що забезпечують безпосе%
редніх виробників сільгосптехнікою,
обладнанням, добривами, ветпрепа%
ратами, насінням і надають послуги з
ремонту техніки, закуповують про%
дукцію та зберігають її (ІІ група).
Дослідження проводилося мето%
дом опитування шляхом анкетуван%
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ня. Анкета складалася з 20 питань
змішаного типу, відповіді на які дали
змогу виявити наявність елементів
МВ, оцінити рівень його розвитку
або, принаймні, дізнатися про обіз%
наність управлінського персоналу з
ідеями МВ і здатність організувати
роботу щодо його впровадження.
Практично всі підприємства І гру%
пи мають партнерські взаємовідно%
сини з переробними підприємства%
ми, з агросервісними та банківськими
установами, а також з іншими аграр%
ними підприємствами%виробниками,
в основному через оренду техніки,
купівлю та обмін посівного матеріалу
і добрив. Особливе місце у відносинах
належить посередникам, які скупо%
вують сільгосппродукцію. Бажаний
стан відносин з ними керівники нази%
вають “дружнім”, “сталим”, “довір%
чим”, з чого можна довідатись, яке
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значення надають керівники цих під%
приємств збутові та налагодженню
його стабільних каналів.
Про маркетинг відносин як кон%
цепцію управління не чув жоден з
керівників підприємств обох груп.
Хоча після короткого викладу його
суті практично всі керівники погод%
жувалися з тим, що це потрібна спра%
ва, актуальна і її треба починати з
поширення інформації про основні
положення концепції, організовувати
навчання та семінари з теорії і прак%
тики даного питання.
Оцінку (“відмінно”) якості своєї
інформації про клієнтів дала біль%
шість підприємств ІІ групи (14).
Більшість підприємств І групи (23)
оцінили їх на “добре” і “задовільно”.
Практично ніхто з них не проводить
досліджень, спрямованих на пізнання
своїх клієнтів, збирання даних про
них, вивчення переваг та особливос%
тей запитів. Лише два господарства з
опитаних збирають інформацію про
можливих покупців своєї продукції
(найчастіше це зернотрейдери та дріб%
ні посередники, що на них працю%
ють), а також накопичують та аналізу%
ють інформацію про закупівельні ці%
ни на сільгосппродукцію в різних
регіонах.
В той же час 6 респондентів з ІІ
групи вказали на дослідження, які
вони регулярно проводять, прагну%
чи глибше пізнати своїх споживачів
та партнерів. Ще троє проводять їх
час від часу, послуговуючись випад%
ковою і не завжди цілеспрямованою
інформацією. Решта респондентів
визнали, що ніякої роботи в цьому
напрямі не проводять. У більшості
випадків (близько 70% в обох гру%
пах) інформацію про споживачів під%
приємства отримують лише з одного
джерела – від самих споживачів. Дру%
гим за своїм значенням джерелом ін%
формації про споживачів є спілку%
вання з учасниками ярмарків та вис%
тавок (25%). Незначна частина
респондентів отримує додаткову ін%
формацію про клієнтів найчастіше
від колег по бізнесу, зі ЗМІ та випад%
кових джерел.
Що ж стосується можливостей ви%
користання інформації про спожи%
вачів, то майже всі респонденти І і ІІ
груп відповіли, що доступ до баз да%
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них обмежений і його має тільки
вузьке коло осіб: керівники планово%
економічного або маркетингового
відділів (у разі їх наявності), а най%
частіше – тільки керівна ланка під%
приємства. Це вказує на те, що ін%
формація, яка має використовувати%
ся у повсякденній роботі менеджерів,
залишається для них важкодоступ%
ною. Це не сприяє розвитку та впро%
вадженню ідей МВ у практику ро%
боти підприємств. Дані про спожива%
чів залишаються “таємницею за
сімома печатями” для більшості пер%
соналу, хоча з позицій безпеки бізне%
су ця ситуація вважається цілком
виправданою.
Оскільки більшість аграрних під%
приємств не оснащені електронно%
обчислювальною технікою, то інфор%
мація про споживачів обробляється в
основному вручну, що значно звужує
можливості прогнозування тенден%
цій розвитку запитів та поведінки
споживачів.
Аналізуючи відповіді на питання
щодо основних орієнтирів клієнтів
при здійсненні закупівель, в обох гру%
пах головними визнали якість, ціну
товару та місце розташування під%
приємства, наявність під’їзних шля%
хів, складських приміщень тощо.
На питання про способи залучен%
ня споживачів та потенційних пар%
тнерів більшість респондентів в обох
групах відповіли, що віддають пере%
вагу рекламі в ЗМІ та в спеціальних
інформаційних виданнях (“Из рук в
руки”, “Агрокомпас” та ін.), а також
системі знижок на свою продукцію.
Серед засобів залучення покупців
ефективним, на думку керівників, є
розширення асортименту продукції.
Вони пояснюють це тим, що спожи%
вачі вже звикли до широкого та гли%
бокого асортименту пропонованої
продукції, який сам по собі став чу%
довим складником комплексу мар%
кетингу.
Високу оцінку як заходам, що
спрямовані на залучення спожива%
чів, керівники дають підвищенню
якості продукції та послуг і наданню
споживачам додаткових послуг, роз%
ширення пропозиції послуг (паку%
вання, транспортування, зберігання,
консультації, попередні замовлення,
продаж у кредит тощо).
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Аналізуючи тривалість зв’язків
підприємства зі своїми споживачами
і партнерами, можна стверджувати,
що в більшості випадків (відповіді 19
респондентів І групи, 11 – ІІ групи)
цей зв’язок триває протягом одного,
максимум двох сезонів. І лише на
трьох сільгосппідприємствах%вироб%
никах було визнано, що основна ма%
са зв’язків має тривалий характер –
співробітництво з більшістю партне%
рів триває більше 2%3%х сезонів. Про
відсутність роботи, спрямованої на
утримання споживачів, свідчить той
факт, що більшість підприємств І гру%
пи щорічно втрачають від 25% до
40% своїх клієнтів. У ІІ групі ця циф%
ра знаходиться у межах 10 – 20%, що
свідчить про наявність елементів МВ
на підприємствах, які надають послу%
ги та виконують посередницькі фун%
кції. Великі втрати клієнтів можливі,
як зауважив один з керівників такої
фірми, тільки в тому разі, якщо вони
змінять вид діяльності.
Однією з основних причин втрати
своїх покупців більшість респонден%
тів (відповідно 18 і 12) вказали на ви%
сокий рівень конкуренції. Серед ін%
ших причин – незадоволення покуп%
ців якістю продукції та віддаленість
торгової точки від місця зосереджен%
ня споживачів.
Оцінку “задовільно” та “добре”
дали більшість опитаних респонден%
тів (23 в І групі та 11 в ІІ групі) при
оцінюванні якостей своїх працівни%
ків, необхідних для ефективної ро%
боти зі споживачами та партнерами
по бізнесу. Лише 7 організацій, які
надають клієнтам послуги, оцінили
ділові якості свого персоналу на “від%
мінно”, що й зрозуміло – це пов’яза%
но із специфікою їхньої роботи.
Маркетинг відносин передбачає
значні витрати на встановлення, роз%
виток та зміцнення взаємовідносин
зі споживачами та партнерами по
бізнесу. Але інформація, отримана у
ході дослідження, свідчить про про%
тилежне – аграрні товаровиробни%
ки практично не витрачають на це
кошти. Лише дві з опитаних органі%
зацій у сфері послуг виділяють не%
великі кошти на покращення обслу%
говування своїх споживачів (прис%
корена обробка замовлень, надання
клієнтам розширеної інформації про
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потрібний їм товар та ін.).
Аналізуючи партнерські взаємо%
відносини на підприємствах І групи,
доходимо висновку, що тут спосте%
рігається значна кількість контактів з
постачальниками. Саме з ними, як
вважають керівники, підприємствам
необхідно налагоджувати більш тісні
зв’язки, щоб забезпечувати безперер%
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вність поставок та отримувати зниж%
ки. Значна увага приділяється роз%
витку відносин з посередниками,
яким за умови плідного, перевірено%
го часом, співробітництва, більшість
респондентів готові надавати знижки
від 3 до 5% та вибачати затримки з
отриманням грошей за відвантаже%
ну продукцію.
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До проблем, які, на погляд керів%
ництва підприємств І групи, стоять
на заваді розвитку МВ, належать:
 низький рівень економічного й ор%
ганізаційного розвитку підпри%
ємств;
 хронічний брак коштів;
 відсутність практики планування
навіть на недалеку перспективу;
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 низький рівень підготовки персо%

налу;
 переважання певних стереотипів у
мисленні та поглядах менеджерів;
 орієнтація на найпростіші, пов’яза%
ні з виживанням цілі;
 економічна, організаційна і навіть
суспільна розпорошеність суб’єктів
аграрного ринку.
Керівництво підприємств ІІ гру%
пи головними перешкодами на шля%
ху впровадження МВ вважає:
 низький рівень професійної підго%
товки менеджерів;
 неготовність і небажання більшої
частини персоналу підприємств%
потенційних партнерів спільно
працювати у цьому напрямку та їх
психологічну неготовність висува%
ти на перший план у своїй роботі
відносини зі споживачами і пар%
тнерами.
Вони вказують, що більшість з них
віддає перевагу короткотерміновим
угодам, зводячи до мінімуму контак%
ти з клієнтами і сприймаючи їх най%
частіше як “неминучий тягар”, а не
як засіб отримання прибутків.
Незважаючи на численні труднощі
та перепони у справі впровадження
МВ на вітчизняних аграрних підпри%
ємствах, ця робота має виконуватися
послідовно і цілеспрямовано. На всіх
рівнях управління необхідно сплану%
вати та налагодити навчання персо%
налу основам теорії і практики МВ,
створити умови для його широкого
використання, пропагувати досвід та
результати роботи першопроходців.
На рис. 2 наведено послідовність
реалізації плану МВ. Спочатку – зби%
рання та аналіз інформації, релеван%
тної МВ (маркетингові дослідження,
анкетування, опитування та ін.).
Після цього розробляються страте%
гії, сутність яких зводиться до нас%
тупних цільових настанов: залучен%
ня, утримання і повернення спожи%
вачів та партнерів по бізнесу.
Залежно від обраної стратегії здій%
снюється певний комплекс дій:
 вдосконалення конфігурації товар%
ної пропозиції (підвищення якості
товарів та послуг, розширення
асортименту з урахуванням поба%
жань та переваг споживачів, на%
дання додаткових послуг та ін.);
 розробка та впровадження нових
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видів комунікацій, спрямованих
на встановлення відносин зі спо%
живачами нового типу (відповідно
до засад та сутності МВ – безкош%
товні зразки товарів, контакти з
покупцем після придбання това%
ру, інтерактивні технології спілку%
вання з покупцем, використання
центрів обробки замовлень, залу%
чення покупців до створення но%
вих товарів тощо);
 розробка та впровадження нових
прийомів та видів стимулювання
споживачів (знижки, пільги та ін.).
Що стосується обраної стратегії
щодо власного персоналу, то основ%
ними напрямками роботи будуть:
z підготовка та навчання персоналу
з позицій МВ (регулярні навчання,
семінари, вивчення досвіду кра%
щих співробітників та конкурен%
тів тощо);
z розробка засобів стимулювання
(матеріальних і соціальних);
z розробка нових і удосконалення
існуючих комунікацій (участь в ро%
боті центрів обробки замовлень, в
науково%дослідних роботах, які
стають основою для стратегічного
планування, відвідини підрозділів,
які безпосередньо братимуть участь
у контактах з клієнтами та ін.).
Далі розраховується бюджет, скла%
дається графік реалізації розробле%
них стратегій. Останнім заходом реа%
лізації МВ є контролінг усіх процесів,
який здійснюється за допомогою по%
казників збуту та прибутковості, кіль%
кості втрачених та повернутих пос%
тійних покупців; рівня взаємовідно%
син (слабкий чи сильний зв’язок,
партнерство тощо); грошових витрат
на функціонування системи витрат
часу на кожну складову споживчого
активу та ін.
Нижче наводимо рекомендований
перелік питань для аналізу маркетин%
гу взаємовідносин на підприємстві:
1. Чи існують ринкові сегменти, які
більше/менше схильні до впливу
конкурентів? Які причини цього?
2. Які головні чинники втрати спо%
живачів?
3. Скільки нових споживачів ми на%
дбали в минулому році?
4. Які фактори пояснюють схиль%
ність споживачів до нашої про%
дукції?
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5. Яким чином вдалося залучити на%
ших найкращих покупців?
6. Які види діяльності, засоби, стра%
тегії здійснення контактів вико%
ристовувалися при цьому?
7. Які відділи, служби та співробіт%
ники показали найкращі резуль%
тати?
8. Чи існують зворотні зв’язки зі
споживачами?
9. Наявність та зміст, причини скарг,
побажань покупців. Які з них ми
не в змозі виконати і чому?
10. До яких конкурентів і чому піш%
ла більшість наших колишніх спо%
живачів?
11. Як змінити нашу пропозицію,
щоб вплинути на відданість на%
ших споживачів?
12. Від кого з конкурентів і чому прий%
шла частина нових споживачів?
13. Рентабельність кожної комбінації
продукції та споживачів?
14. Чи існують комбінації видів та
споживачів, які приносять нам
збитки?
15. Прогноз прибутків у різних гру%
пах споживачів і продукції?
16. Витрати часу та коштів на обслу%
говування й утримання кожної
категорії споживачів.
17. Як здійснюються обробка запи%
тів, оцінка кваліфікації співробіт%
ників, співвідношення фактично%
го продажу та кількості випадків
виявлення інтересу до товару?
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Х.Анн; Под общ. ред. Г.Л.Багиева. –
М.: ОАО “Издательство “Экономи%
ка”, 2001. – 703 с.
2. Гордон Я. Маркетинг партнер%
ских отношений/Пер.с англ.под.ред.
О.А.Третьяк – СПб: Питер, 2001. –
384 с.
3. Гембл П., Стоун М., Вудкок Н.
Маркетинг взаимоотношений с пот%
ребителями – М.: ФАИР%ПРЕСС,
2002. – 512 с.
4. Склейтер Я. Маркетинг отно%
шений/Отдел маркетинга, Київ: –
2004. – №2. – С.42.
5. Войчак А.В., Примак Т.О. Мар%
кетингові комунікації у концепції від%
носин // Маркетинг в Україні. –
Київ. – 2003. – №3. – С.14.
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ВИКОРИСТАННЯ ПОРТФЕЛЬНОГО АНАЛІЗУ
ДЛЯ ПОБУДОВИ ПРОЕКТНОЇ
БІЗНЕСМОДЕЛІ КАМПАНІЇ
Н.В.РЕВУЦЬКА,
Київський національний економічний університет
Результатів можна досягти шляхом використання можливостей, а не шляхом вирішення проблем.
P. Drucker
ють два заздалегідь вибраних пара%
станнім часом у бізнес%сере% z темпи зростання продажу;
довищі досить активно обго% z стадія життєвого циклу товару (га% метри [1; 2]. Хоча застосування цих
інструментів характеризується прос%
ворюються питання конку%
лузі);
тотою й наочністю, проте в умовах
рентоспроможності українських z частка ринку;
динамічного та непередбачуваного
компаній у порівнянні із зарубіжни% z привабливість ринку (галузі);
ми фірмами. Зумовлено це рядом z конкурентна позиція компанії на середовища, в якому працює ком%
панія, необхідно враховувати набага%
чинників, головним з яких стало по%
ринку (галузі);
то більше факторів.
дальше загострення конкуренції на z інші чинники.
Крім того, недоліком застосування
глобальному рівні.
Розглядаючи існуючі методи та
Як свідчить досвід ведення бізне% моделі портфельного аналізу, варто двовимірних матриць є також висока
су, конкурентний статус компанії зауважити, що у “чистому вигляді” частка суб’єктивізму, що виявляється
визначається сьогодні наявністю вони не можуть бути використані в при виборі компонент і чинників
ефективної, прибуткової бізнес%мо% розробці бізнес%моделі для даної аналізу, а також при визначенні ваго%
делі, бо саме конкурентна бізнес% конкретної компанії. Це пов’язано вих коефіцієнтів [5]. Тому ці інстру%
модель може нині забезпечити фірмі з тим, що двовимірні матриці, які менти для використання їх у процесі
надходження капіталу та зростання беруться за основу в більшості мето% побудови бізнес%моделі компанії пот%
прибутку.
дів портфельного аналізу врахову% ребують модифікації з метою розроб%
Таку модель, на наш погляд, мож%
на трактувати як гармонійну, гнучку
систему бізнесу, адекватну існуючим
Пріоритети
Пріоритети
у даний час умовам господарського
Зміна пріоритетів
споживачів
споживачів
середовища. Реалізується вона че%
споживачів
за поточний рік
за прогнозний рік
(наприклад 2003рік)
(наприклад 2008 рік)
рез використання набору стратегіч%
них ходів, результатом здійснення
яких є товари та послуги, які най%
краще відповідають пріоритетам
Стратегічний аналіз бізнесу
споживачів [3].
Логіка розробки дієвої бізнес%мо%
делі передбачає проведення глибо%
кого стратегічного аналізу існуючого
Методи та моделі портфельного аналізу
бізнес%потенціалу компанії. При цьо%
му основною вимогою тут вважаємо
максимальну відповідність моделі
пріоритетам споживачів.
Виявлення пріоритетних видів бізнесу компанії
Теоретичною основою портфель%
ного аналізу є концепція життєвого
циклу товару та крива досвіду. Ос%
новним прийомом, що використову%
Діагностика існуючої бізнес% моделі компанії
ється в моделях і методах портфель%
ного аналізу, є побудова двовимірних
матриць. За допомогою цих матриць
здійснюється порівняння бізнес%оди%
Побудова нової бізнес% моделі
ниць чи продуктів компанії за різно%
манітними критеріями. В літератур%
них джерелах наголошується на та%
—Łæ.1. ‡æ
º ª
º‡ Æ‡ æº
‡.
ких критеріях:

О
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ки альтернативних схем і моделей
аналізу системи бізнесу компанії.
Для вирішення даної проблеми
потрібно:
 здійснити глибокий аналіз елемен%
тів, які беруться за основу альтер%
нативної схеми;
 застосувати принцип суміщення
існуючих моделей;
 розробити багатовимірні матриці
портфельного аналізу.
Альтернативна схема портфельно%
го аналізу повинна сформувати най%

більш оптимальний бізнесовий набір
компанії та забезпечити вибір мак%
симально ефективних і прибуткових
стратегічних зон господарювання для
побудови дієвої бізнес%моделі.
Механізм застосування альтерна%
тивної схеми портфельного аналізу
представлено на рис. 2.
Очевидно, що важливим момен%
том початкового етапу аналізу пор%
тфеля бізнесового набору компанії
є формування груп параметрів, на
основі яких здійснюватиметься по%

будова двовимірних матриць. Вибір
параметрів, на наш погляд, багато в
чому залежить від ступеня деталь%
ності аналізу.
Для компаній, які є складними
організаційно%економічними утво%
реннями, тобто об’єднаннями ряду
підприємств із різних сфер госпо%
дарської діяльності, аналіз набору
бізнесового портфеля ускладнюєть%
ся. Це пов’язано з тим, що для та%
ких компаній портфельний аналіз
спочатку слід проводити для окре%

Виділення окремих видів бізнесу
(бізнес%одиниць(БО))

Вибір системи параметрів для
побудови матриць та моделей
портфельного аналізу

Вибір груп параметрів для
побудови двовимірних матриць

Побудова двовимірних матриць за
кожною з груп параметрів

Виділення БО,
що характеризуються
стабільним розвитком

Виділення слабких,
низькорентабельних
БО чи видів бізнесу

Відмова
від
подальшого
розвитку

Виділення сильних,
прибуткових БО чи
видів бізнесу

Побудова
багатовимірної
матриці для
вибору нового
напряму
розвитку БО

Аналіз майбутніх
тенденцій розвитку
даних БО з т. з.
відповідністю
майбутнім пріоритетам
споживачів

Побудова тривимірної
матриці для визначення
можливої антикризової
схеми розвитку БО

Прийняття кінцевого рішення про
подальший розвиток окремих БО

—Łæ.2. º
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мих видів бізнесу, а потім вже у ме%
жах портфелів цих видів бізнесу.
При проведенні аналізу окремих
портфелів бізнес%набору великої ком%
панії необхідно орієнтуватись на такі
параметри:
 конкурентоспроможність портфеля;
 стадія життєвого циклу бізнесу;
 наявність ключової компетенції;
 можливість задоволення майбут%
ніх потреб споживачів;
 здатність бізнесу залучати капітал;
 частка ринкової вартості бізнесу в
ринковій вартості всієї компанії;
 інші фактори.
Для того щоб максимально досто%
вірно оцінити вибрані показники,
необхідно розбити їх на ряд більш
детальних факторів з присвоєнням
останнім відповідної ваги. В такому
разі значення параметра для окремо%
го виду бізнесу визначатиметься
впливом зважених факторів. Така де%
талізація, на нашу думку, дасть мож%
ливість зменшити ступінь суб’єкти%
візму при розміщенні бізнесу на пло%
щині матриць.
Важливим моментом наступного
етапу портфельного аналізу за аль%
тернативною схемою є вибір видів
двовимірних матриць, що можуть бу%
ти використані в аналізі. При цьому
слід враховувати раніше описані не%
доліки цих інструментів.
Вирішенням проблеми вибору
пропонується комбіноване або па%
ралельне використання різних мат%
риць, що характеризуватимуть біз%
нес%портфелі за парами різних по%
казників.
Розглядаючи існуючі двовимірні
матриці, доцільно використати в
процесі аналізу матрицю Mc Kinsey
– “General Electric”, матрицю
ADL/DС та матрицю “Shell” –
DPM. Варто підкреслити, що для
застосування в аналізі вітчизняного
бізнесу вони потребують модифіка%
ції. Зокрема, вважаємо за необхідне
провести ґрунтовний аналіз процесу
вибору факторів, що будуть осями
матриць.
Наприклад, матриця Mc Kinsey –
“General Electric” будується на осно%
ві таких чинників, як “привабливість
ринку” та “стратегічна позиція” біз%
нес%одиниці на ринку. Ці поняття за
своєю природою є багатофакторними
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та для конкретної оцінки потребу%
ють аналізу.
Крім того, групи факторів, що
формуватимуть значення вказаних
чинників, відрізнятимуться на різ%
них ринках. Тому для кожного рин%
ку необхідно спочатку виділити фак%
тори, які найбільшою мірою відпові%
дають специфіці цього ринку, а
потім оцінювати їх. Застосовуючи
при цьому відповідні методи (нап%
риклад, метод експертних оцінок),
необхідно визначити вагу кожного
фактора в загальній оцінці кінцево%
го показника матриці. Така деталізо%
вана схема побудови матриці й роз%
міщення на її площині бізнес%оди%
ниці компанії дасть найбільш
об’єктивний результат.
Паралельне чи комбіноване ви%
користання різних видів двовимір%
них матриць максимально точно
відобразить стратегічну позицію
певного виду бізнесу та його ефек%
тивність у межах бізнес%портфеля
компанії.
Для прийняття остаточного управ%
лінського рішення про подальший
розвиток бізнес%одиниці чи виду
бізнесу компанії пропонуємо послу%
говуватись матрицями складнішої
структури – скажімо, тривимірною
матрицею Абеля. Знаючи вихідне по%
ложення бізнес%одиниці після про%
ведення аналізу за двовимірною мат%
рицею можна, рухаючись по осям
матриці Абеля, знайти інші сегменти
ринку або застосування продукції для
задоволення майбутніх пріоритетів
споживачів.
Р.Купер (Cooper) розглядає вико%
ристання тривимірного підходу на
прикладі фірми, яка виробляє облад%
нання для виготовлення сумішей в
целюлозно%паперовій промисловос%
ті [6]. Він продемонстрував існування
нових сфер бізнесової діяльності для
даної компанії, рухаючись по трьох
осях матриці Абеля.
Розглянемо можливість застосу%
вання альтернативної схеми пор%
тфельного аналізу на прикладі ЗАТ
“Львівська кондитерська фірма “Сві%
точ”. За розміром ринкової частки у
2002 – 2003 роках (8% ринку) компа%
нія входить у п’ятірку найбільших
виробників кондитерських виробів в
Україні [4]. До характерних ознак ді%
МАРКЕТИНГ В УКРАЇНI

ючої бізнес%моделі ЗАТ “Світоч”
можна віднести:
 наявність вже відомого та попу%
лярного серед споживачів бренду
на момент формування моделі біз%
несу у трансформаційних умовах;
 використання переваг від міграції
іноземного капіталу в компанію;
 переймання досвіду іноземного ін%
вестора в організації маркетингової
та збутової діяльності;
 виключна орієнтація на фінансу%
вання технічного переозброєння
виробництва;
 постійний перегляд та оновлення
асортименту виготовлюваної кон%
дитерської продукції (виведення з
ринку неприбуткових та розвиток
нових видів продукції);
 розробка та ретельно виважена ре%
алізація потужної рекламної кам%
панії в засобах масової інформації.
Оскільки ЗАТ “Світоч” є ціліс%
ним підприємством, пропонуємо
здійснити аналіз всього набору про%
дуктового портфеля цієї компанії.
На сьогоднішній день компанія ви%
готовляє більше 100 видів конди%
терської продукції, в тому числі 15
видів шоколаду. З метою структуру%
вання продуктового портфеля ЗАТ
“Світоч”, пропонуємо класифікува%
ти виготовлювану продукцію за рів%
нем прибутковості, тобто рентабель%
ності (табл. 1).
Продовженням аналізу повинно
стати вивчення асортиментної
структури кожної окремої групи. Ре%
зультати аналізу слід зіставити з да%
ними про ринкову частку компанії в
конкретному продуктовому сегмен%
ті на ринку, а також із загальнога%
лузевим прогнозом розвитку цього
сегмента на найближчий час (ска%
жімо, на 3 роки). Таким чином, буде
сформовано аналітичну оцінку пози%
ції ЗАТ “Світоч” у конкуренції на
окремих ринкових сегментах кон%
дитерської продукції. Позиція в кон%
кретному ринковому сегменті може
бути, на наш погляд, одним із па%
реметрів для побудови двовимірної
матриці.
Наступним параметром пропонує%
мо обрати рівень довгострокової га%
лузевої привабливості. Цей показник
носить агрегатний характер і включає
в себе такі елементи: місткість ринку
№5  2004
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і темп його зростання; технологічні
вимоги; рівень концентрації ринку
та конкурентний тиск; вхідні та ви%
хідні бар’єри; сезонні та циклічні ко%
ливання; потреба в інвестиціях; заг%
рози з боку інших галузей; оцінка
перспективної прибутковості конди%
терської галузі; вплив соціальних,
екологічних, політичних факторів то%
що. Щоб отримати формальну кіль%
кісну оцінку довгострокової галузевої
привабливості, кожному показнику
необхідно присвоїти свою вагу, що
відповідає його важливості для прий%
няття стратегічних управлінських рі%
шень. Сума всіх вагових коефіцієнтів
повинна дорівнювати 1,0. Зважені
оцінки привабливості розраховують%
ся шляхом перемноження оцінки
кожного показника привабливості
галузі (для оцінки привабливості про%
понуємо послуговуватись шкалою від
1 до 5 або від 1 до 10) на вагу даного
показника.
Описану схему оцінки привабли%
вості кондитерської галузі можна
застосувати для окремого ринкового
сектора (асортиментної групи за рів%
нем рентабельності).
Відображення позиції окремої то%
варної групи на двовимірній матри%
ці, побудованій за описаними пара%
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метрами (привабливість продукто%
вого сектора / конкурентна позиція
в товарному сегменті), надасть змо%
гу зробити висновок про подальший
розвиток даного конкретного бізне%
су компанії. Стосовно ЗАТ “Світоч”
такі пропозиції запропоновано для
окремих асортиментних груп. Нап%
риклад, для групи “Шоколад і ба%
тончики” доцільно:
z підготувати та впровадити у вироб%
ництво фасування 100 г шоколаду;
z впровадити у виробництво нові ди%
зайни на шоколад серії “Світоч
із.....смаком”;
z опрацювати й представити про%
позиції щодо вдосконалення
форм плиточного шоколаду;
z розробити і представити новий ди%
зайн батончика “Солодкий дотик”;
z підготувати пропозиції стосовно
впровадження батончиків вагою до
50 г з метою підвищення їх абсо%
лютної прибутковості.
Як видно з табл. 1, у структурі про%
дуктового портфеля компанії “Сві%
точ” є збиткові сорти продукції. Згід%
но із запропонованою схемою аль%
тернативного портфельного аналізу,
ці сорти належать до слабких видів
бізнесу компанії. До них можна зас%
тосувати одне з двох рішень: або від%
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мовитись від подальшого виробниц%
тва цього товару, або побудувати три%
вимірну матрицю (за прикладом мат%
риці Абеля) для визначення можливої
антикризової схеми розвитку таких
товарних груп.
Таким чином, використання три%
вимірних схем аналізу є завершаль%
ним етапом пропонованої нами схе%
ми аналізу бізнесового портфеля
компанії “Світоч”. Результатом про%
ведення такого аналізу має стати ре%
альна картина всієї бізнес%системи
підприємства, яка братиметься за
основу при формуванні проектної
бізнес%моделі чи прийняття рішення
про трансформацію існуючої.
Зауважимо, що для використання
описаної схеми портфельного аналі%
зу необхідно грунтовніше вивчити
методи відбору, групування, оцінки
та аналізу показників, на основі яких
будуватимуться матриці. Зокрема, де%
тального опису потребують методи
оцінки значень факторів, що форму%
ють кінцеве значення показника мат%
риці. Тут, на наш погляд, необхідно
розглянути статистичні методи і мо%
делі аналізу.
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ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
Н.В. КАРПЕНКО,
Полтавський університет споживчої кооперації України

В

даний час маркетинг викорис%
товується у різноманітних сфе%
рах. Основний його принцип:
закони мають універсальний харак%
тер. Та разом з тим кожна із сфер
послуговування маркетингом має
свої особливості. В системі споживчої
кооперації вони формуються з ура%
хуванням особливостей самої систе%
ми. Насамперед першорядна роль тут
віддається споживачам. Сегмент рин%
ку, який обслуговується системою
споживчої кооперації України, ста%
новить 12,3 млн чол., або 24,4 насе%
лення України, у тому числі 2,6 млн
осіб – сільського та 9,7 млн – місько%
го населення (райцентри і селища
міського типу).
Особливість сегмента, який обслу%
говується системою споживчої коо%
перації, полягає в тому, що основні
споживачі послуг і товарів – це пайо%
вики системи та виробники аграрної
продукції. Вони водночас і виробни%
ки, і споживачі продукції та послуг.
Але в останнє десятиліття поруч із
цими звичними виробниками систе%
ми споживчої кооперації з’явилась
значна кількість відокремлених під%
приємств, які достатньою мірою пос%
тачають продукцію на сільський ри%
нок, створюючи здорове конкурен%
тне середовище.
Слід завжди мати на увазі, що ба%
гатогалузева система споживчої коо%
перації поєднує виробничу, закупі%
вельну, торговельну діяльності, а та%
кож пов’язана з наданням послуг.
Тому товаром в системі є різноманіт%
на продукція, яка реалізується спо%
живачам, а крім цього і широкий ви%
бір надаваних послуг. Тут і товари
продовольчого призначення, і окремі
види промислової продукції, ну і,
звичайно, різні побутові послуги.
Пряма функція споживчої кооперації
– формування відповідності товару
потребам і запитам споживачів.
Таким чином, з позицій товару,
маркетингова діяльність підприємств
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споживчої кооперації має наступні
особливості:
 наявність власного виробництва,
можливість самостійно формува%
ти асортимент продукції;
 наявність системи підприємств
харчування;
 можливість здійснювати диверси%
фікацію діяльності, а отже, і на%
дання нових видів послуг (якщо
нема можливості поновити товар
– необхідно змінити систему пос%
луг).
У 2003 році в системі Укоопспілки
працювало 1409 виробничих підпри%
ємств, у тому числі понад 320 хлібоза%
водів і пекарень, трохи більше 200
підприємств з виробництва ковбас і
копченостей, 121 скотозабійний
пункт, 37 консервних заводів, 49 під%
приємств з сушіння, соління та ін%
шої переробки овочів і фруктів, 138 –
з виробництва безалкогольних на%
поїв, 133 – з переробки риби, 146 – з
виготовлення непродовольчих това%
рів, тари, торговельного обладнан%
ня, залізобетонних виробів тощо.
Обсяг виробництва продукції, в
тому числі робіт і послуг, у діючих
оптових цінах становив торік 388,4
млн грн.
Лише на 1 січня 2004 року в систе%
мі споживчої кооперації налічувалось
20,4 тис. роздрібних підприємств, у
тому числі 19,6 тис. магазинів з тор%
говою площею 1479 тис. кв. метрів.
За період 1998%2003 років кількість
роздрібних підприємств скоротила%
ся на 15,4 тис. одиниць, у тому числі
магазинів на 14,3 тис., торгова площа
яких становила 1,2 тис.кв.м.На 1 січ%
ня 2004 року у споживчій кооперації
Укоопспілки налічувалося 6,8 тис.
закладів харчування на 293,3 тис.
місць.
За 1999%2003 роки мережа підпри%
ємств харчування зменшилась на
134,7 тис. місць – в основному за ра%
хунок повернення орендованих при%
міщень, передачі їдалень в школах і
МАРКЕТИНГ В УКРАЇНI

на промислових підприємствах, пе%
репрофілювання тощо. Отже, і тут
система споживчої кооперації втрати%
ла свої позиції.
З метою удосконалення товарної
політики підприємств системи, від%
повідно до рішення Правління Уко%
опспілки, з червня 2001 року в спо%
живчій кооперації України здійсню%
ються заходи щодо диверсифікації
діяльності, розвитку сфери платних
послуг населенню, а також віднов%
ленню надання побутових послуг.
За станом на січень поточного ро%
ку в системі діє 3144 об’єкти з на%
дання побутових послуг, зокрема.
Водночас кооперативними орга%
нізаціями і підприємствами усіх га%
лузей господарювання надаються
послуги відповідно до профілю їх
роботи. Загалом послуги надають 4,4
тис. кооперативних об’єктів.
Особливість споживчої коопера%
ції полягає також у наявності системи
гнучкого ціноутворення, тобто у
можливості самостійно формувати
ціну на продукти власного виробниц%
тва, а також змінювати її залежно від
попиту населення на товар та від ви%
користання існуючої власної системи
оптової торгівлі (велика кількість роз%
дрібних підприємств, що обслугову%
ються цими оптовими постачальни%
ками, дає змогу розподіляти витра%
ти на транспортування між ними).
Такий підхід надає можливість систе%
мі здійснити перехід до вільного ці%
ноутворення. Але за цим – певний
відрізок часу.
Наступна особливість споживчої
кооперації пов’язана із системою збу%
ту. Вона полягає у наявності можли%
востей використання власної системи
оптової торгівлі. Така система існува%
ла. Необхідно її відродити, але на но%
вих засадах. І це дасть змогу послуго%
вуватись поширеними в маркетин%
говому середовищі багатоканальними
системами збуту, а саме – традицій%
ними, вертикальними, горизонталь%
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ними, прямими, опосередкованими
тощо.
Оптову торгівлю в системі Укооп%
спілки здійснює 150 торговельних
баз, зокрема 60 універсальних між%
райбаз облспоживспілок та Крим%
споживспілки, 50 госпрозрахункових
баз райспоживспілок та райспожив%
товариств, 40 баз і міжрайонних скла%
дів з торгівлі господарськими това%
рами, лісовими та будівельними ма%
теріалами.
Головною проблемою тут є перет%
ворення оптової торгівлі з каналу ор%
ганізаційно%адміністративного роз%
поділу на конкурентоспроможного
посередника між виробником та роз%
дрібною мережею.
Суттєвим у цьому питанні є також
організація мерчендайзингу, а саме:
формування асортименту продукції
в торговельному підприємстві, роз%
міщення торгово%технологічного об%
ладнання , організація закупівель та
реалізації продукції тощо. В системі
споживчої кооперації є значна кіль%
кість кадрів, які це знають і вміють
робити.
Чергова особливість споживчої ко%

операції полягає в можливостях фор%
мування своєї комунікаційної політи%
ки. І тут необхідно наголосити на на%
явності значного вітчизняного дос%
віду рекламної діяльності, а також
організації ярмарків, конференцій,
презентацій.
Варто, зокрема, виділити ще й та%
ку особливість споживчої кооперації
як наявність в Україні кваліфіковано%
го кадрового персоналу, існуючої тут
науково%педагогічної бази, яка і нада%
лі сприятиме формуванню та адап%
туванню його до вимог ринку шля%
хом підвищення кваліфікації.
На 1 січня 2004 року в системі
Укоопспілки працювало 123,2 тис.
осіб.
За станом на 1 січні 2004 року пи%
тома вага спеціалістів з вищою пов%
ною і базовою освітою в загальній
кількості працюючих зросла до 45,3%
проти 41,2% у 2000 році і становить
нині: спеціалістів%фахівців, які за%
кінчили навчальні заклади ІІІ%ІV рів%
нів акредитації – 12,6%, фахівців, які
закінчили вузи І і ІІ рівнів акреди%
тації – 32,7%.
Підготовку фахівців для організа%
ÆºŁ 1
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æ
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Ł ¿Œ

ª æ Ł
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Безалкогольні напої, тис. декал.
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5,0
2122,7
876,5
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1410,8
38,1
3,5

102,1
103,9
103,2
87,9
89,0і
110,4
91,5
71,4
80,4

№5  2004

МАРКЕТИНГ В УКРАЇНI

цій споживчої кооперації здійсню%
ють Львівська комерційна академія,
Полтавський університет споживчої
кооперації України, 22 кооператив%
них технікуми і коледжі. У 2003 році
підготовлено 2320 спеціалістів і магіс%
трів з вищою повною освітою, 9386
молодших спеціалістів, понад 890
кваліфікованих працівників.
Фахівці Полтавського університе%
ту споживчої кооперації України ма%
ли можливість провести маркетин%
гові дослідження діяльності одного
із підприємств Кримспоживспілки –
Сакського районного споживчого то%
вариства.
З огляду на конкурентне середо%
вище дослідження ринку проводи%
лося за схемою: оцінка діяльності
конкурентів, їхніх переваг у конку%
рентній боротьбі; оцінка очікуваних
переваг власного підприємства та
особливо вигод, які може отримати
покупець унаслідок придбання то%
вару підприємства. Наступний крок
– визначення решти конкурентних
переваг, якими володіє або яких мо%
же досягти підприємство. З цією ме%
тою проводились систематичні ана%
літичні дослідницькі роботи підпри%
ємств%конкурентів і особливо їхніх
товарів.
Дослідження здійснювалися з ви%
користанням програмного продукту
“БЕСТ – маркетинг” за наступними
етапами:
1) дослідження конкурентного сере%
довища підприємства на обрано%
му сегменті ринку;
2) оцінка ресурсів потенціалу та
маркетингових можливостей;
3) оцінка маркетингової діяльності
підприємства.
Отримані результати дають підста%
ви зробити наступні висновки:
 основними конкурентами Саксь%
кого районного споживчого това%
риства є приватні підприємства
“Смак”, “Людмила”, “Фора”.
 ПП “Людмила” має велику роз%
дрібну мережу в місті (п’ять мага%
зинів) та невелику оптову базу.
 ПП “Смак” володіє двома магази%
нами в Саках.
 ПП “Фора” має два магазини в
місті та три в сільській місцевості,
а також інші невеликі приватні під%
приємства (рис.1.).
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Було розраховано також рента%
бельність
актів на рентабельність
Відношення 2003 р.
Роки
продукції.
(в
%)
до
Показник
Важливим показником торговель%
2001р.
2002р.
2000
2001
2003
ної діяльності споживчої кооперації
Виробництво продукції
85,3
87,0
91,5
107,3
105,2
був і залишається понині рівень куль%
Реалізація продукції
155,7
179,7
115,4
112,3
160,0
тури обслуговування населення. В
його основі – всебічна турбота про
Сегментація ринку здійснювалася ників, які можуть дати повне уяв% споживачів, вимоги яких зводяться
в першу чергу за географічною та со% лення про потенційні можливості до того, щоб з мінімальними витрата%
ціально%економічною ознаками. Бу% підприємств споживчої кооперації ми часу та з найбільшою зручністю
ло визначено чотири сегменти фізич% на ринку товарів і послуг; аналіз по% придбати продукцію в торговельній
казників у динаміці, взаємозв’язку мережі. Тому однією з умов високої
них осіб:
один з одним; визначення факторів культури торгівлі є постійна наяв%
 місцеві жителі міста;
впливу на діяльність підприємств та ність у продажу товарів постійного
 приїждже населення міста;
запиту в широкому асортименті та
сили впливу кожного з них.
 жителі села з низьким доходом;
За 2001%2003 рр. спостерігається належного ґатунку.
 жителі села з високим доходом.
Результати проведених нами дос%
Визначені сегменти оцінювалися збільшення основного показника ви%
за наступними елементами марке% користання потенційних можливос% ліджень мають наступний вигляд
тингу: товар та його характеристики, тей торговельних підприємств Саксь% (Табл. 4).
Культура обслуговування в мага%
збутова політика, цінова політика, кого районного споживчого това%
зинах споживчої кооперації знахо%
риства – обсягу товарообороту.
комунікаційна політика.
Обнадійливим є зростання това% диться на високому рівні. Цьому
Зроблено в цілому такі висновки:
для торговельної діяльність Саксь% рообороту за ці роки порівняно з сприяє наявність у продажу товарів
кого районного споживчого товарис% 2000 роком. Унаслідок певних пози% вищого ґатунку і широкого асорти%
тва властиве задовільне конкурентне тивних зрушень прогнозується ста% менту та висока культура обслугову%
становище на такому сегменті ринку, білізація частки роздрібного товаро% вання споживачів.
Дослідження стану маркетингової
як “місцеві жителі міста”, де конку% обороту.
На обсяг реалізації продукції та діяльності дало підстави визначитись
рентна перевага становить 28%.
Наступний етап дослідження його розмір і стабільність впливає ба% з висновком. Він такий: Сакське ра%
пов’язаний з оцінкою ресурсного гато факторів – асортимент товарів, йонне споживче товариство не має
потенціалу та маркетингових мож% що пропонуються, конкурентоспро% відділу маркетингу, проте окремі мар%
ливостей обраного об’єднання спо% можність продукції, ціна, платоспро% кетингові функції на підприємстві
можність покупця тощо. Динаміку виконуються, до того ж з елементами
живчої кооперації.
Оцінка потенціалу підприємств виробництва і реалізації продукції творчого підходу до справи.
Кожен підрозділ підприємства зо%
споживчої кооперації пов’язана з Сакського районного споживчого то%
середжений на вирішенні поставле%
аналізом ринкових умов їх функціо% вариства представлено в табл. 3.
Для оцінки ефективності ресур% них перед ним завдань, які є основ%
нування і охоплює такий комплекс
завдань: визначення системи показ% сного потенціалу підприємства ви% ними. Разом з тим підрозділи пос%
тійно координують свою діяльність і
займаються безпосередньо марке%
ПП Людмила
тинговими функціями. Функціо%
нальний розподіл маркетингової ді%
ПП смак
яльності здійснюється значною мі%
7
ПП Фора
20,3
рою працівниками торговельного
відділу. Звичайно, окремі функції бе%
Сакське РСТ
руть на себе економісти планово%
Інші конкуренти економічного відділу, проте розроб%
ка стратегічних планів на під%
приємстві не ведеться, колектив
задовольняється лише короткостро%
14,4
ковим плануванням.
За результатами дослідження на%
12,2
46,2
ми були запропоновані наступні за%
ходи, які, на нашу думку, зможуть
—Łæ.1. æ Œ Œæ Œ ª Ø ª æ Ł ª
Łæ
покращити діяльність Сакського ра%
ª‡ º
æ Ł
Ł Œ 2003 .
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Показники
1. Кількість різновидів товарів, які реалізуються в магазинах
% При першій перевірці
% При другій переві рці
% При третій перевірці
% При четвертій перевірці
2. Кількість різновидів товарів обов’язкового асортименту
3. Кількість послуг, які надаються покупцям у магазині
4. Кількість послуг, наданих магазином
% При першій перевірці
% При другій перевірці
% При третій перевірці
% При четвертій перевірці
5. Оптимальні витрати часу на обслуговування 1% го покупця, хв.
6. Фактичні витрати часу на обслуговування 1% го покупця, хв.
7.Середня кількість покупців у магазині за день
8. Кількість покупців, які висловили позитивну думку про культуру
обслуговування у магазині ( у % від загальної кількості опитаних).
йонного споживчого товариства і
здійснювати її на маркетингових за%
садах:
1) створити відділ маркетингу за
функціональною побудовою орі%
єнтуючись на еволюційний про%
цес перебудови існуючого торго%
вельного відділу;
2) здійснювати сегментацію ринку,
проводити оцінку визначених сег%
ментів та визначати найбільш
привабливий цільовий сегмент;
3) проводити стратегічне плануван%
ня діяльності, а також прогнозу%
вати продаж товарів, що дасть
можливість більш чітко розроб%
ляти оперативні плани;
4) розробити і запровадити марке%
тингову стратегію глибокого про%
никнення на ринок, яка в подаль%
шому забезпечить вплив на ко%
мунікаційну, збутову, а також
товарну політику споживчого то%
вариства.
Таким чином, соціально%еконо%
мічні і політичні процеси, що відбу%
лися і відбуваються в нашій державі,
безпосередньо впливають на діяль%
ність системи споживчої кооперації.
Вони ставлять систему перед необ%
хідністю вирішення складних проб%
лем, трансформації споживчої коо%
перації в економіку України, підви%
щення економічної ефективності
№5  2004

Дані
40
11
18
11
18
56
6
1
4
2
2
2
7
12
200
45

діяльності кооперативних організа%
цій і підприємств, ініціативи і під%
приємливості. А це можливо переду%
сім лише через використання марке%
тингу – методу, засобу, знаряддя, а
отже, системи управління, орієнто%
ваної на ринкові процеси.
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ДОСВІД ЧЕСЬКИХ ІНВЕСТОРІВ В УКРАЇНІ
МИЛАН ЮРЧЕКА,
координатор інвестиційної групи KTTJ Group, що діє в Україні з 1997 р.
Чому ми вирішили інвестувати
тактів як тих, що існували ще з заного з надто хитким і ринково нес%
саме в Україні
часів колишнього СРСР, так і но% табільним середовищем України.
Інвестиційна група створена 4
співзасновниками, що володіють
значними теоретичними знаннями і
практичним досвідом роботи на рин%
ку капіталу, купонової приватизації
й управління підприємствами в Чесь%
кій і Словацькій республіках. Після
завершення другої хвилі купонової
приватизації в Чеській республіці, ми
розпочали вирішувати пратичне пи%
тання – куди далі спрямувати наші
інвестиційні зусилля. У результаті
серйозних роздумів нами прийняте
рішення на користь України, в осно%
ву якого покладено таки чинники:
а) у 1996 р. вдалося домогтися кон%
тролю над гіперінфлацією, що
з’явилася в Україні внаслідок роз%
паду колишнього Радянського
Союзу і яка в період 1991 – 1995
рр. сягнула тисячі відсотків у рік.
За період з 2 по 16 вересня 1996 р.
було здійснено обмін старої ва%
лютної одиниці – карбованця на
нову одиницю – гривню (курс 100
000:1). Водночас ми налагодили
процес поступового забезпечен%
ня конвертованості нової валют%
ної одиниці, внаслідок чого сту%
пінь інфляції знизився на десятки
відсотків у рік. У той час це явище
розглядалося як явний макроеко%
номічний успіх. Упрдовж 1997 –
1998 рр. вдалося пригальмувати
різкий економічний спад 1991%
1996 років %економічний розви%
ток перейшов від стадії кризи до
стадії стагнації;
б) у середині 90%х років були посту%
пово створені основні правові
рамки для зарубіжних інвесторів.
З чехами підписали угоду про вза%
ємну підтримку й охорону інвес%
тицій, яка набрала чинності
02.11.1995 р.;
в) учасники інвестиційної групи
змогли користатися в Чеській
республіці недооцінюваним рані%
ше потенціалом особистих кон%
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вих, що виникли після утворен%
ня незалежної України. Допомог%
ли при цьому і знання мови, те%
риторії та психології народу;
г) Україна вирішила в 1995 р. прис%
тупити до ваучерної приватизації,
що з технічної і правової точок
зору мала дуже схожі параметри
із системою приватизації в Чесь%
кій республіці.
Остання з вищевказаних причин
здалася нам вирішальною тому, що
до процесу ваучерної приватизації в
Україні було включено приблизно 15
тисяч підприємств усіх галузей на%
родного господарства. Ми послуго%
вувалися, з одного боку, мінімальним
досвідом громадян України й укра%
їнських інвестиційних фондів, а з
другого – майже повною незацікав%
леністю зарубіжних інвесторів вашою
країною того часу, що далося взнаки
особливо у машинобудуванні й тран%
спорті, де простежувалось надто від%
чутне перевищення пропозицій ак%
цій цих підприємств над їхнім попи%
том з боку власників ваучерів. З
огляду на той факт, що в Україні ок%
ремі “хвилі” ваучерної приватизації
оприлюднювались щомісяця, для ін%
весторів стало необхідним оператив%
но і гнучко реагувати на відповідні
пропозиції. Багато хто з іноземних
інвесторів не були готові до швидко%
го прийняття рішень, тому що звик%
ли ретельно і розважливо обговорю%
вати “переваги” кожного з проектів.
Унаслідок цього вартість багатьох
підприємств, головним чином маши%
нобудівних, була поступово зниже%
на в десять і більше разів порівнянно
з цінами аналогічних підприємств у
Чехії. Цей аспект став вирішальним у
процесі нашої інвестиційної політи%
ки. Відповідно до наших розцінок,
висока норма доходів від купівлі дуже
дешевих пакетів акцій українських
підприємств перевищила високий
ступінь інвестиційного ризику, пов’я%
МАРКЕТИНГ В УКРАЇНI

Наш досвід інвестування вУкраїні
У рамках ваучерної приватизації
ми придбали в 1997%1998 роках при
допомозі своїх українських партне%
рів майнову участь в 20 українських
підприємствах. Її було розподілено в
ряді галузей: машинобудуванні, га%
зифікації населених пунктів, тран%
спорті, офісних і торгових приміщен%
нях, тобто у сферах, яким інвестори
приділяли мінімальну увагу. У випад%
ках, якщо майново%правові вимоги
законодавства дозволяли, представ%
ники нашої інвестиційної групи вхо%
дили в статутні органи відповідних
підприємств і починали розробку
програм реструктуралізації й оздо%
ровлення цих фірм. Однак, як вияви%
лося, і в Чеській республіці, і в Укра%
їні в першу чергу необхідно було
придбати контрольний пакет акцій і
тільки вже потім приступати до реалі%
зації програм стабілізації в рамках
цих фірм. Після завершення цих про%
цесів, що були аналогічними відпо%
відними процесам, що проводились в
Чехії, ми придбали контрольні паке%
ти акцій 5%ти підприємств (необхідно
зазначити, що відповідно до законо%
давства України для проведення за%
гальних зборів потрібна участь як мі%
німум 60% акцій), у 6%ти підприємс%
твах, навпаки, придбали контрольні
пакети акцій інші власники і 9 під%
приємств нами було запропоновано
на продаж. До кінця 2003 р. нам вда%
лося продати майнову участь в 6%ти
підприємствах. Унаслідок цього ми
змогли не тільки покрити втрати в
підприємствах, у яких вирішального
впливу набули інші акціонери, але і
одержали додатковий прибуток, що
значно перевищуює норму прибутку
в аналогічних випадках інвестуван%
ня в Чеській республіці.
Наш досвід у сфері інвестування
в Україні можна резюмувати в такий
спосіб:
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прикладні аспекти маркетингової діяльності
а) інвестування на даній території
має високий ступінь ризику, але
можлива норма прибутку відшко%
довує цей ризик більш ніж задо%
вільно. За статистичними дани%
ми один успішний проект відшко%
довує збитки 4%5 неуспішних.
Тому необхідно в Україні інвес%
тувати в значно ширший пор%
тфель проектів і не покладатися
всього на один проект, якщо на%
віть він дуже добре обґрунтова%
ний і, за мірками чеських інвесто%
рів, має відмінні параметри;
б) розумно інвестувати в галузі, що
не є предметом стратегічних ін%
тересів держави або інтересів різ%
них українських угруповань. Не%
обхідно розраховувати на те, що
рівень корупції в Україні досить
високий і групи із загальними ін%
тересами, наприклад, у гірничо%
добувній промисловості, енерге%
тиці, газовому виробництві ма%

№5  2004

ють такий вплив, що практично
анулюють можливість участі за%
рубіжних інвесторів у цих галу%
зях;
в) необхідно забезпечити особисту і
дуже активну участь інвесторів на
підприємствах, в яких вони прид%
бали контрольний пакет акцій. До
вашого відома варто додати, що
учасники нашої інвестиційної
групи один тиждень у місяці про%
ведуть прямо на відповідному під%
приємстві, де вони братимуть ак%
тивну участь не тільки в процесі
контролю, але й в оперативній ді%
яльності;
г) досвід показує, що розвиток Укра%
їни рухається в таких же напря%
мах, як у країнах Середньої Єв%
ропи, де була вже трансформація
вже, завершена – звичайно, з пев%
ною затримкою. Це відставання
є для чеського інвестора тим
простором, у якому він зможе
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знайти застосування власного
досвіду і переваги в часі.
Вищенаведені висновки мають си%
лу і в даний час, незважаючи на оче%
видне зниження ступеня ризику, пов%
’язане з інвестуванням в Україні. Сту%
пінь інфляції вдалося понизити,
гривня є конвертованою та стабіль%
ною валютою і, починаючи з 2001
року, настав в Україні економічний
бум, коли річний приріст валового
внутрішнього продукту досягає май%
же 10%. Проте ризики залишаються,
тому що ступінь корупції і впливу до%
сить сильних угруповань постійно
тримається на високому рівні.
Наведений досвід показує, що
адекватна інвестиційна стратегія дає
змогу успішно інвестуватися в Укра%
їні. Обсяг капітальних витрат і сту%
пінь конкурентоздатності інших ін%
весторів донині перебувають на більш
низькому рівні порівняно з іншими
країнами Середньої Європи.
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З ДОСВІДУ ВИХОДУ Й ЗРОСТАННЯ ТОРГОВОЇ
МАРКИ НА РИНКУ

Стратегії потужних компаній та найбільш відомих брендів, що визнані незаперечними лідерами і “метрами” ринку, пев
ною мірою “проглядаються” і належать до розряду прозорих і таких, що піддаються аналізу в зв’язку з масштабністю їх
діяльності. Більш закритим, проте надзвичайно цікавим є питання маркетингового управління і ринкового зростання
багатьох компаній меншого калібру. Вийшовши на загалом сформований ринок, вони розпочинали “з нуля”, маючи при цьо
му обмежені ресурсні можливості. Однак завдяки яскравій, виваженій і відчутно агресивній маркетинговій політиці зуміли
набути швидкого зростання і “розкрутки”, відвоювали для себе певну частку на обраних сегментах ринку.
З огляду на це, ми запросили до розмови маркетологів компанії “Вітекс Інвест”, що вийшла на ринок соусів і кетчу
пів менше року тому, проте в результаті успішної маркетингової діяльності має в своєму активі вже дві торгові марки
та значну для обраного сегмента частку ринку. З нами спілкувалися Віра Самолюк, Артем Свиридов, Наталія Розанова.
МвУ: – Як приймалося рішення про
виведення на український ринок тор
гової марки “Папричи”, що була пер
шою ластівкою у Вашому активі?
А. Свиридов: На київський ринок
соусів і кетчупів ми вийшли восени
2003 року. Проте перед таким кро%
ком були проведені масштабні марке%
тингові дослідження даного ринку в
Україні. Вивчалися існуючі операто%
ри ринку, глибина і широта представ%
леного ними асортименту, їх цінова,
збутова та комунікаційна політика,
конкурентні переваги та особливості
позиціонування. На цьому етапі дос%
лідження проводились власними си%
лами працівників відділу маркетингу
компанії. Були охоплені різні регіони
України. Результати досліджень і ста%
ли основою для прийняття рішення
про виведення на український ринок
соусів нових торгових марок.
Наступним етапом нашої роботи
стала розробка власне самого бренду,
його змісту й архітектури. Прийнят%
тю рішень щодо самого продукту,
упаковки, назви, логотипу, слогану
та інших питань передували знову ж
таки повномасштабні маркетингові
дослідження з вивчення уподобань,
смаків та сприйняття нової торгової
марки потенційними споживачами.
Ряд соціологічних опитувань, тесту%
вань і фокус%груп проводились із за%
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лученням маркетингових агенцій, се%
ред яких – UMG, “Бізнес%марке%
тинг%технології” та інші. При вирі%
шенні цих питань наші маркетологи
діяли в тісній співпраці з російськи%
ми колегами (зокрема, російською
маркетинговою агенцією “Taylor
Nelson”), оскільки слід було макси%
мально врахувати особливості обох
ринків – українського та російського.
Адже стратегічно ТМ “Папричи” за%
думувалась як спільний бренд.
“Вітекс Інвест” займалася тоді ін%
шим видом діяльності, тому вихід
на ринок соусів і кетчупів був реалі%
зацією стратегії диверсифікації. У
зв’язку з цим стратегія виведення
торгової марки на ринок і розвитку
торгової марки на довго% і сере%
дньострокову перспективу розроб%
лялася як складова загальної страте%
гії компанії.
МвУ: – Компанія “Вітекс Інвест” є
ексклюзивним дистриб’ютором ро
сійського виробника. В якій формі від
бувається Ваша співпраця з ТОВ “Сос
тра”: до Вас доводять готову марке
тингову стратегію, а Ви її виконуєте.
Чи виникає потреба в адаптації цієї
стратегії до специфіки місцевого рин
ку, чи Ви дієте самостійно в питаннях
просування торгових марок на укра
їнський ринок?
МАРКЕТИНГ В УКРАЇНI

А. Свиридов: – В питаннях стра%
тегії і тактики просування торгових
марок на наш ринок ми діємо ціл%
ком самостійно і на власний розсуд.
Хоча, звичайно, постійно спілкує%
мось з нашими російськими колега%
ми, обмінюємось досвідом, отримує%
мо рекламну підтримку. Але засоби
просування продуктів у нас різні, ос%
кільки російський і український рин%
ки мають свої відмінності. Наприк%
лад, в Росії, зокрема в Москві та
інших великих містах, більш розви%
неною є культура споживання соє%
вих соусів, там взагалі краще знають
східну кухню і більше до неї звикли.
В цьому відношенні на російському
ринку працювати легше.
МвУ: – Які маркетингові рішення,
на Вашу думку, забезпечили успішне

Інформаційна довідка.
ПП “Вітекс Інвест” є ексклюзив
ним дистриб’ютором російського вироб
ника ТОВ “Состра” (Росія). Резуль
тати діяльності: за 10 місяців роботи на
ринку соусів і кетчупів виведено на ринок
дві торгові марки – ТМ “Папричи” і
ТМ “Сен Сой”; покрито 95% роздрібної
мережі типу А м. Києва (гіпермаркети і
супермаркети); 5% обраного сегмента;
середньомісячні темпи зростання – 20%.
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просування продукту на ринку?
В.Самолюк: – Рішення приймали%
ся з огляду на довгострокові перспек%
тиви розвитку, а також у розрізі скла%
дових комплексу маркетингу.
Рішення з товарної політики. На
час виходу нашої торгової марки ри%
нок був значною мірою розподіле%
ний між основними його учасника%
ми, хоча і простежувалися стійкі
тенденції до його розширення. Про%
те наш продукт мав особливість, яка
вигідно вирізняла його серед кон%
курентів та визначала його позиціо%
нування. Відмінною від інших оз%
накою було те, що ТМ “Папричи”
презентувала не просто звичайні со%
уси, а соуси, виготовлені за справ%
жніми, традиційними рецептами
визнаних кухонь світу – французь%
кої, італійської, індійської, мекси%
канської, тайської, грузинської та
інших. Тобто самий продукт уже за%
безпечував головну конкурентну пе%
ревагу над іншими соусами, пред%
ставленими в торгових мережах, та
викликав відповідні асоціації у спо%
живачів.
Завдяки широкому асортиментно%
му ряду наш товар став цікавим для
споживачів, оскільки орієнтований
на задоволення різноманітних упо%
добань і потреб споживачів: від гос%
трого смаку – до екзотичного кис%
ло%солодкого, від традиційних ку%
хонь – до невідомих раніше для
наших покупців.
Наступною перевагою ТМ “Пап%
ричи” та нашим маркетинговим хо%
дом стало постійне розширення та
урізноманітнення асортименту пред%
ставлених соусів. Якщо на момент
виведення торгової марки на ринок
покупцям пропонувались лише 5
асортиментних позицій, то зараз –
12, а до кінця місяця з’явиться ще
5 нових видів соусів. Загалом буде
представлено 8 кухонь світу. При
цьому мова йде не просто про кіль%
кісне зростання асортименту, але й
про якісне його урізноманітнення.
Так, окрім традиційних червоних со%
усів на томатній основі ми нещодав%
но запропонували споживачам білі
соуси – так звані дресинги, що мо%
жуть вживатися і як заправи до хо%
лодних закусок та салатів. Вони над%
звичайно сподобались нашим спо%
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живачам і на сьогодні дають 40% за%
гального обсягу реалізації. Схожого
асортименту білих соусів немає в
жодного з найбільш відомих брен%
дів, що працюють на масових сег%
ментах, в тому числі у таких як “Тор%
чин продукт”, “Чумак”, “Балти%
мор”, “Верес” та ін.
Соуси розфасовані в скляну тару –
фігурну пляшку ємністю 320 грамів,
яка відповідає преміум%класу і є най%
більш прийнятною з екологічної точ%
ки зору.
Особливо зважено ми підходили
формування цінової політики. Справа
в тому, що виробник соусів “Папри%
чи” – ТОВ “Состра” знаходиться в
Росії. За рахунок близького розташу%
вання виробництва дана торгова мар%
ка (на відміну від імпортних аналогів
– німецьких, голландських та інших)
має можливість при збереженні висо%
кої якості і конкурентоспроможнос%
ті встановити нижчі ціни на продук%
цію. Тому ми вирішили не отриму%
вати надприбутків за рахунок
цінового фактора, а вийти на ниж%
ній ціновий сегмент преміум%класу і
забезпечити доступ до більш широко%
го кола споживачів.
МвУ: – Але всі переваги і досто
їнства продукту мають значення то
ді, коли про них знає споживач, тоб
то коли вдалою і ефективною є сис
тема комунікацій із споживачами.
Як формувалася стратегія просуван
ня ТМ “Папричи”?
В. Самолюк: – Насамперед ми
звернули увагу на те, аби забезпечи%
ти представленість нашого продукту
в торговельній мережі. Лише після
цього з’являється сенс здійснювати
повномасштабну інформаційно%рек%
ламну діяльність щодо торгової мар%
ки. До того ж тільки в тому випадку,
коли вже побудована дистриб’ю%
торська мережа і налагоджено збу%
тову діяльність, доцільно вкладати
кошти в рекламні заходи. Збутову ді%
яльність ми будували поетапно: спо%
чатку домоглися представленості
продукту в торгових точках м. Києва,
потім увійшли в торговельну мере%
жу міст%мільйонників – Дніпропет%
ровська, Донецька, Харкова, Одеси,
Запоріжжя. Зараз працюємо прак%
тично в усіх регіонах України. Ми
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маємо своїх регіональних представ%
ників, дистриб’юторів, яким надаємо
максимальну рекламно%маркетинго%
ву підтримку.
Стратегія просування ТМ “Пап%
ричи” теж мала свої особливості.
Ми не мали такого потужного рек%
ламного бюджету, як деякі відомі
бренди, що є нашими конкурента%
ми. Тому ми не могли забезпечити
широкомасштабної рекламної кам%
панії. Окрім цього, ми її вважали не
зовсім доцільною до даного момен%
ту, оскільки не вся торговельна ме%
режа і не у всіх регіонах була нами
охоплена.
Першим кроком у просуванні
продукту до споживача стало нала%
годження системи мерчандайзингу.
Нами розроблено стандарти мер%
чандайзингу, які передбачають пра%
вила розташування продукції в тор%
гових точках, послідовність розмі%
щення видів продукту на полицях,
правила оформлення місць прода%
жу рекламними матеріалами. Ми
маємо в штаті кількох мерчандай%
зерів і супервайзерів. В основу стра%
тегії просування ТМ “Папричи” бу%
ли покладені BTL%акції, які давали
можливість представити наш про%
дукт безпосередньо в місцях прода%
жу, надати максимальну інформа%
цію споживачам про нього. Це, в
першу чергу, дегустації, консультації
та інші різноманітні акції. На даний
момент завершується фаза виведен%
ня на київський ринок ТМ “Пап%
ричи” і розпочинається фаза роз%
витку торгової марки.
Наш продукт має певною мірою
сезонний характер, саме навесні і
восени відбувається зростання об%
сягів споживання населенням соу%
сів. Тому восени ми плануємо розпо%
чати реалізацію наступних етапів на%
шої стратегії: другого, що передбачає
вихід за межі місць продажу шляхом
проведення реклами на радіо, у пре%
сі та можливо на телебаченні, і тре%
тього – залучення зовнішньої рекла%
ми, реклами на транспорті з метою
підсилення і закріплення ефекту піс%
ля другого етапу. Причому в зв’язку з
обмеженим рекламним бюджетом
зовнішню рекламу ми розміщувати%
мемо не по всьому місту. Вона мати%
ме точковий і чітко сфокусований
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характер. Наприклад, сіті%лайти ми
плануємо розміщувати не просто на
вулицях, а біля входу в супермарке%
ти, де концентруються потоки на%
ших покупців. Причому як тих, що
користуються громадським тран%
спортом, власними машинами, так і
тих, які приходять за покупками
пішки. Плануємо ми і розміщення
біг%бордів, але знову ж таки щитова
реклама матиме цілеспрямований
характер – біг%борди знаходитимуть%
ся на крупних перехрестях доріг в
районах тих супермаркетів, які є
найбільш важливими і потенційни%
ми для нас.
Маємо підготовлений і озвучений
рекламний аудіоролик, який вира%
жає і підкреслює наше позиціону%
вання – приналежність до кращих
кулінарних традицій світу. Він тран%
слюватиметься в найбільших супер%
маркетах (зараз укладено угоди на
таку трансляцію), а також по радіо.
Для визначення найбільш рейтин%
гових для нас радіостанцій і періо%
дичних видань за спеціально роз%
робленими нами анкетами про%
моутери здійснили опитування
потенційних та існуючих спожи%
вачів. Було заповнено і оброблено
сотні анкет, в результаті чого нами
сформовано портрет споживача соу%
сів “Папричи”. Зрозуміло, що рекла%
му розміщуватимемо на тих радіос%
танціях і в тих виданнях, які є най%
більш популярними серед наших
покупців.
А. Свиридов: – Регіональні страте
гії просування торгових марок ма%
ють свої особливості, оскільки ми
намагаємось врахувати місцеві умо%
ви. Наприклад, на останній нараді
відділу маркетингу, де були присут%
ні наші регіональні представники,
визначено пріоритетні рекламоно%
сії для різних регіонів. Так, зокрема,
в Дніпропетровську увага звертати%
меться на підвищення BTL%актив%
ності, а в Харкові і Донецьку біль%
шої віддачі ми очікуємо від реклами
в ЗМІ. Причому в Донецьку більш
активно залучатиметься місцева
преса. Ці рішення приймалися з
урахування експертної оцінки, зроб%
леної нашими представниками, на%
явного вже досвіду, а також конку%
рентного середовища в тих регіо%
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нах, ступеня розвитку місцевих рек%
ламних ринків.
Н. Розанова: – Зміст стратегії, зви%
чайно, залежить не тільки від регіону,
а й від самого продукту. Наприклад,
зараз ми виводимо на ринок соєвий
соус торгової марки “Сен Сой”, виго%
товлений за традиційною східною
технологією природного бродіння со%
євих бобів. Таке виробництво є уні%
кальним для пострадянських країн.
Ряд соєвих соусів, які представлені
на ринку і дешевші в ціні, виготовле%
ні на основі кислотного гідролізу –
тобто коли до соєвих бобів з метою
прискорення процесів бродіння дода%
ється сірчана кислота, соляна кис%
лота та інші інгредієнти. В результаті
знижується собівартість, а відтак і
коштують такі соуси дешевше, хоч
якість такого продукту висока. На
ринку є соєві соуси й зарубіжних ви%
робників, які мають належну якість
та натуральний склад. Проте за ра%
хунок митних зборів, транспортних
витрат і високої націнки ціна імпор%
тного продукту в 5%10 разів вища. Ці%
на нашого соусу коливається, залеж%
но від торгової мережі, від 4 до 4,8
грн за пляшку ємністю 220 мл. Тобто
наш продукт має незаперечну кон%
курентну перевагу – він є натураль%
ним і при цьому цілком доступним
для масового покупця. Дегустації,
проведені в ряді супермаркетів
(“Метро”, “Мегамаркети” та ін.) по%
казали, що він подобається спожи%
вачам. Проте тут нас чекала несподі%
ванка – за критерієм співвідношення
“затрати%ефективність” ці акції ви%
явились для нашого маркетингового
бюджету не зовсім прийнятними.
Причина – новизна і специфіка про%
дукту для українського населення.
Проведене нами опитування під час
консультацій і дегустацій показало,
що в Україні абсолютно відсутня
культура споживання соєвих соусів,
тобто потенційні споживачі зовсім
не знайомі з достоїнствами, корис%
ними властивостями і взагалі спосо%
бами вживання соєвих соусів, що ви%
користовуються найчастіше як прип%
рава. Цікаво те, що люди, які вже
знають, що таке соєвий соус і мають
досвід його споживання, купували,
дегустуючи його навіть без додатко%
вих продуктів – рису, м’яса, овочів,
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салату. Але переважній більшості від%
відувачів доводилось пояснювати
способи вживання нашого продукту
та його користь для здоров’я. І хоча
обидві торгові марки “Папричи” та
“Сен Сой” представляють на ринку
соуси, стратегії їхнього розвитку бу%
дуть різними. Стратегія ТМ “Сен
Сой” повинна бути спрямована на
формування культури споживання
продукту. Зараз ми її переглядаємо і
коригуємо залежно від отриманого
вже досвіду.
МвУ: – Маркетингові дослідження
ринку, опитування споживачів Ви ви
конуєте переважно власними сила
ми, а при проведенні BTLакцій –
співпрацюєте з маркетинговими аген
ціями чи реалізуєте всі заходи теж
власними зусиллями?
В. Самолюк: – В регіонах доціль%
ніше проводити промоакції із залу%
ченням спеціалізованих BTL%аген%
цій. У Києві всі питання щодо їх ор%
ганізації і проведення вирішуємо самі
і слід сказати, що накопичили бага%
тий досвід у цій сфері.
МвУ: – Чи можете Ви з цього при
воду дати поради нашим читачам,
які працюють, чи, можливо, працю
ватимуть у майбутньому в цьому
напрямку?
В. Самолюк: – Так, звичайно. Ду%
маю, така інформація буде цікавою
і корисною для маркетологів, BTL%
менеджерів, а відпрацьований нами
порядок проведення акцій буде
ефективним і спрацьовуватиме й
для багатьох інших компаній. Я б
насамперед зупинилась на таких мо%
ментах.
1. Одним з перших і визначальних
кроків у плануванні і підготовці
BTL%акцій є формування самої їх
концепції, яка повинна передба%
чати визначення мети їх прове%
дення, логіки, різновидів акцій,
механіки, послідовності і графік
проведення.
2. Особливу увагу ми звертаємо на
підготовку і проведення кастингів
– тобто відбору потенційних про%
моутерів.
Такий відбір у нас проводиться в 2
етапи:
 перший – загальний, де претен%
№5  2004

наші інтерв’ю
денти презентують себе, свій дос%
від, захоплення. Тут оцінюється
все: зовнішній вигляд, вміння три%
матися, спілкуватися, орієнтува%
тися в різних ситуаціях і відпові%
дати на різноманітні, часом неспо%
дівані і неоднозначні питання;
 другий – спеціальний, коли пре%
тенденти розповідають безпосере%
дньо про нашу продукцію. На цьо%
му етапі вони демонструють рівень
підготовки, володіння матеріалом і
знання самого продукту.
Досвід і статистика показують, що
лише 5%10% претендентів ми зали%
шаємо на подальшу роботу у себе.
Наприклад, останній кастинг ми
провели на початку червня. Оголо%
шення про нього розмістили в
Internet на провідних сайтах з пра%
цевлаштування. Умови відбору бу%
ли жорсткими. На оголошення від%
гукнулося 140 чоловік, 40 з них
пройшли перший відбірковий етап і
лише 15 осіб подолали другий, і на
сьогодні ми працюємо з 8%ма. Але
це справді найкращі промоутери, які
відповідають усім встановленим до
них вимогам. У нас на даний мо%
мент сформована база даних щодо
промоутерів, яка налічує 40 чоловік.
І варто сказати, що ми їхньою ро%
ботою задоволені. Високий професі%
оналізм роботи наших промоутерів
підтверджує те, що до нас періодич%
но звертаються інші компанії, які
нас знають і з якими ми підтримує%
мо давні і дружні зв’язки, з прохан%
ням надати їм для деяких акцій на%
ших промоутерів.
3. На акції ми готуємо два варіанти
пакету підготовки промоутера –
скорочений і повний. З першим
працюють претенденти, які прой%
шли перший тур кастингу і готу%
ються до другого. В ньому викла%
дено основні відомості про про%
дукт, його споживчі і смакові
властивості, інформацію про ви%
робника тощо. Другий варіант па%
кету підготовки промоутера (пов%
ний) використовується ним під
час його підготовки до акції і міс%
тить, окрім характеристики спо%
живчих властивостей продукту,
його конкурентні переваги, опи%
сану механіку акцій, послідов%
ність дій промоутерів, можливі
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питання покупців та варіанти від%
повідей на них.
4. Претенденти, котрі витримали
обидва відбіркові тури, проходять
тренінг, який проводять праців%
ники відділу маркетингу. Тут їм
більше розповідають про нашу
компанію, принципи її роботи,
доводяться основні вимоги щодо
роботи під час промоакцій.
5. Окрім того, що наші промоутери
проходять жорсткий відбір, а їхня
робота підлягає постійному кон%
тролю, для підвищення якості
проходження промоакцій у нас
діє спеціально розроблена систе%
ма стимулювання промоутерів,
яка передбачає у ряді випадків
виплату премій:
 за перевищення плану продажу в
акційні дні;
 за перевищення максимальних об%
сягів реалізації за всю історію на%
шої роботи з даним супермарке%
том;
 за активність і високу якість ро%
боти.
Така система стимулювання пе%
редбачає не тільки стимулюючі захо%
ди, але й можливі санкції за пору%
шення встановлених вимог і графі%
ка роботи.
6. Емпіричним шляхом ми сформу%
вали оптимальний, на наш по%
гляд, підхід до планування гра%
фіка проведення промоакцій.
Одночасно ми проводимо акції в
тих супермаркетах, які територіаль%
но розташовані в одному районі. Це
дає змогу, по%перше, максимально
охопити населення кожного райо%
ну, по%друге, дозволяє оптимізувати
роботу супервайзера. Адже при цьо%
му не тільки економиться його ро%
бочий час, пальне та інше, а й у ви%
падку, коли виникають несподівані
труднощі чи проблеми в одній з тор%
гових точок, супервайзер завдяки
територіальній близькості може опе%
ративно втрутитись і вирішити пи%
тання.
В супермаркетах кожного району
ми проводимо акції у встановлені на%
ми найбільш продуктивні години, у
вихідні дні – 3 тижні поспіль: 2 тиж%
ні дегустації і в третій, на завершен%
ня, – консультацію. Завдяки цьому
охоплюються практично всі відвіду%
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вачі супермаркетів. Адже ті, хто не
потрапив чи не взяв участі у першій
дегустації, мали змогу зробити це
наступного тижня, а закріпити свої
враження чи отримати нагадування
про продукт – третього тижня. Зви%
чайно, бажано проводити дегустації 3
тижні поспіль, але вартість прове%
дення дегустацій в багатьох супер%
маркетах у кілька разів вища, ніж
консультацій. Тому під кутом зору
співвідношення ефекту і затрат оп%
тимальним для нас виявився саме та%
кий порядок: 2 дегустації і 1 консуль%
тація.
Під час наших дегустацій в кож%
ному супермаркеті працює по три
промоутери: один на вході, який ін%
формує відвідувачів про проходжен%
ня акції, запрошує до участі в ній та
роздає семпли, а два працюють із
споживачами безпосередньо біля
промостойки. При цьому один з них
підготовляє до дегустації продукти,
а другий консультує, розповідає про
склад соусів, про виробника, відпові%
дає на питання споживачів, допома%
гає їм зробити вибір залежно від їхніх
смаків і уподобань.
Бажаніше проводити дегустації і
розміщувати промостойку не за ка%
сами, а безпосередньо на території
торгового залу, біля полиць з про%
дуктом.
7. Ми не тільки контролюємо про%
ходження власних промоакцій, а
й регулярно відстежуємо порядок,
особливості і якість проведення
промоакцій іншими компаніями,
причому і тими, які не є нашими
конкурентами. Таким чином, ми
вчимося на чужих помилках, пе%
реймаємо досвід.
8. Після завершення чергового цик%
лу акцій ми проводимо оцінку їх
ефективності, яку розраховуємо
шляхом зіставлення обсягів реалі%
зації до акції, під час акції та піс%
ля неї. Окрім натуральних показ%
ників (обсяги продажу) ми роз%
раховуємо й аналізуємо відносні:
суму коштів, вкладених на реалі%
зацію одиниці продукції.
Інформаційною базою для такого
аналізу слугують дані про залишки
продукції у супермаркетах перед по%
чатком акцій та після них, а також
розроблені нами форми звітності
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промоутерів, які вони заповнюють
під час проведення промоакцій. За
цими формами ми оцінюємо кіль%
кість дегустуючих і покупців, обира%
ємо найбільш продуктивні години у
кожному супермаркеті для проведен%
ня подібних заходів у майбутньому,
контролюємо використання робочо%
го часу промоутерами.
9. Для підготовки, проведення й
аналізу ефективності промоакцій
нами розроблено пакет інструк%
тивно%методичних і звітних доку%
ментів. Серед них – згадані вже
пакет підготовки і звітність про%
моутерів, плановий і звітний кош%
торис на проведення акцій,
пам’ятка супервайзера, форми і
методика аналізу ефективності ак%
цій та щомісячного аналізу обся%
гів продажу у розрізі супермарке%
тів, видів продукції та регіонів то%
що.
МвУ: – Практика показує, що іно
ді непросто складаються стосунки
відділу маркетингу з іншими відділа
ми і службами підприємства. Чи зна
ходять підтримку у керівництва і ко
лег Ваші ідеї і дії?
А. Свиридов: – Як правило, яки%
хось непорозумінь і ускладнень в
цьому плані у нас немає. Але це зав%
дяки тій системі менеджменту, що
сформувалася і діє в нашій компанії.
По%перше, до відділу маркетингу
доводиться інформація про величину
маркетингового бюджету, тобто про
той обсяг коштів, які компанія може
собі дозволити витратити на реклам%
но%маркетингову діяльність. Причо%
му ми певною мірою можемо навіть
впливати на цю суму та її розподіл у
часі. Наприклад, на літні місяці ми
запланували деяке зниження рек%
ламної діяльності фірми на ринку з
метою акумулювання коштів на
осінній період.
По%друге, до усіх працівників у
компанії доводяться цілі її функці%
онування, планові обсяги продажу.
Тобто, відділ маркетингу має чіт%
ко сформульовані цілі і визначений
бюджет для їх досягнення. А це вже
знімає багато можливих питань і не%
порозумінь.
По%третє, ми у відділі маркетин%
гу сформували для себе ті принци%
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пи, на основі яких працюємо і
приймаємо рішення. Серед них:
z системність у прийнятті рішень.
До вирішення питань ми прагнемо
підходити комплексно, заходи пла%
нуємо не відірвано один від одно%
го, а у їх взаємозв’язку, враховуючи
усі можливі впливи, чинники і нас%
лідки. У нас складається план дій
на півроку, місяць і тиждень. То%
му керівництво знає про основні
напрямки нашої роботи і основні
заходи;
z демократизм. Усі рішення прий%
маються в результаті спільного об%
говорення, загального схвалення і
за участі всіх працівників відділу.
У нас регулярно проводяться моз%
кові штурми і наради, де ми проду%
куємо і обговорюємо ідеї і плани
маркетингової діяльності (наприк%
лад, щодо макетів біл%бордів, ба%
нерів, аудіоролика, іншої реклам%
ної продукції, різновидів та механі%
ки акцій);
z інноваційність. Ми намагаємось
постійно привносити щось нове у
нашу роботу, вдосконалювати її,
міняти на краще. Маркетинг, особ%
ливо на динамічному і конкурен%
тному ринку продуктів харчуван%
ня, не може поєднуватись з кон%
серватизмом і застиглістю;
z постійне навчання і підвищення
фахового рівня.
І, по%четверте, найбільш важливі
ідеї та пропозиції подаються на роз%
гляд керівництву (іноді і колегам з
відділу) у письмовому вигляді з чіт%
ким обґрунтуванням, розрахунками,
вказаними перевагами і очікувани%
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ми результатами.
МвУ: – Які маєте труднощі і проб
леми, що заважають працювати?
Н. Розанова: – Так склалося, що
найбільше труднощів і проблем ми
маємо з нашими підрядниками. Звер%
татися до найдорожчих агенцій у нас
нема можливості. А багато інших не
мають достатнього фахового рівня, а
нерідко – і бажання виконувати ро%
боти на високому рівні. І це не тільки
наша проблема. Подивіться довкола:
скільки рекламної продукції, нап%
риклад зовнішньої реклами, виготов%
лено на низькому рівні. Причому не
тільки з художньої точки зору, але й з
маркетингової. Це пов’язано, мабуть,
не тільки з недостатньою кількістю
хороших спеціалістів в рекламних
агенціях, й з низьким фаховим рів%
нем замовників%рекламодавців, яких
влаштовує низька якість робіт.
МвУ: – Що нового планується в
компанії “Вітекс Інвест”?
В. Самолюк: – У нас величезні
плани. Окрім ТМ “Папричи”, яку
потрібно розвивати, і ТМ “Сен Сой”,
яку теж потрібно “розкручувати”,
найближчим часом у нашому активі
з’явиться ще один вид соусу – дуже
відомого бренду. Він не буде конку%
рентом для двох існуючих наших тор%
гових марок, оскільки виходитиме на
зовсім інший ціновий сегмент. Тому
нас чекає величезна ділянка роботи.
До того ж дуже цікавої роботи.
Матеріал до друку підготувала
Вікторія Пилипенко
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The Council for Marketing &
Opinion Research. (CMOR)
Рада з маркетингових досліджень
та досліджень громадської думки.
УАМ продовжує презентувати відомі у світі міжнародні та національні
організації у сфері маркетингових досліджень
СMOR (http://www.cmor.org) – неприбуткова організація, яка діє від імені індустрії досліджень. Метою її ді
яльності є покращення співпраці всередині індустрії, вдосконалення законодавчої бази та намагання запобіг
ти прийняттю законів, які створюють перешкоди розвитку індустрії або взагалі негативно на неї впливають.
СMOR була заснована в 1992 році як Рада з маркетингу та дослідження думки чотирма великими організаціями: Аме
риканською асоціацією маркетингу (American Marketing Association – AMA) , Фундацією дослідження реклами
(Advertising Research Foundation – ARF), Радою американських дослідницьких організацій (Council of American Survey
Research Organizations – CASRO), Асоціацією маркетингових досліджень (Marketing Research Association – MRA).

ПРОГРАМА ПРАВ РЕСПОНДЕНТІВ
Ваші права
під час опитування
Дослідницькі компанії дуже цінують той факт, що Ви
є учасником легітимних досліджень. Організація CMOR
не є винятком. Ми цінуємо інформацію, яку Ви нада%
єте. Виходячи з цього, ми робитимемо все можливе,
аби наші відносини базувалися на довірі та значимос%
ті, щоб основою для них стали наступні положення:
z Вашу приватність та приватність Ваших відповідей
буде збережено.
z Ваше ім’я, адреса, номер телефону, персональна ін%
формація або приватні відповіді не будуть оприлюд%
нені. Доступу до них не матиме жодна постороння
особа, що не має відношення до індустрії дослід%
жень, якщо лише Ви не дасте на це згоду.
z Вам завжди повідомлятиметься ім’я особи, яка з Вами
контактує, назва дослідницької організації та тема дос%
лідження.
z Вам нічого не продаватимуть та не вимагатимуть
грошей під приводом проведення дослідження.
z З Вами зв’язуватимуться у зручний для Вас час, який
Ви можете самі назначати.
z Ваше рішення брати участь у дослідженні, відповіда%
ти на конкретні запитання або ж припиняти співпра%
цю з нами прийматиметься без заперечень та пова%
жатиметься нами.
z Вас заздалегідь попереджатимуть про запис дослід%
ження на плівку, а також про те, як цей запис в по%
дальшому використовуватимуть.
z Запевняємо Вас, що ми дотримуватимемось найви%
ших стандартів професійної поведінки у збиранні
та фіксуванні інформації, яку Ви нам надаєте.
„ 5  2004

Проведення легітимних досліджень є важливою скла%
довою демократичного суспільства, яке надає можли%
вість людям висловлювати свої погляди як щодо різних
політичних та соціальних явищ, так і стосовно різних
продуктів та послуг.

Наші зобов’язання перед
громадськістю
Пересічні громадяни є основою, джерелом життєвої
енергії дослідницької індустрії. Дослідники надзви%
чайно зацікавлені в тому, щоб налагоджувати хороші
зв’язки з громадськістю. Наші пріоритети включають:
забезпечення конфіденційності респондентів, точне
фіксування Ваших думок, повага до Вашої приватнос%
ті, Вашого часу та Вашого права припинити свою
участь у дослідженні.

Зобов’язання дослідника
зберігати конфіденційності респондента
Отримана шляхом дослідження інформація пода%
ється клієнтам без розпізнання окремих її елементів.
Дослідники ніколи не розголосять та не оприлюднять
Ваше ім’я або надані Вами відповіді, якщо лише Ви
не наділите останніх правом робити це. Також Ваше
ім’я або телефонний номер ніколи не продаватиметься
або віддаватиметься комусь іншому. У подальшому з
Вами не зв’язуватимуться з приводу того, що Ви колись
брали участь у дослідженні, окрім випадків, коли ви%
никне необхідність засвідчити, що Ви справді були за%
діяні.
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Зобов’язання дослідника щодо точного фіксування
Ваших думок
Більшість дослідницьких компаній є членами однієї
або багатьох професійних асоціацій, створених для здій%
снення діяльності у межах дослідницької індустрії. Такі
асоціації розробляють так звані коди етики, стандарти з
метою акуратизації отриманої інформації та її правильно%
го викладу.
Використовуються надзвичайно специфічні наукові
процедури та процеси, щоб зібрати інформацію найвищої
якості з найменшим з можливих втручанням у справи та
життя респондента. Клієнти дослідницьких фірм також
залежать від точної інформації, яка необхідна їм для
прийняття точних та найбільш вдалих рішень стосовно
продуктів, послуг та іншої діяльності, що так чи інакше
впливає на Вас, споживачів.

Зобов’язання дослідника щодо приватності
Метою функціонування дослідницької індустрії є до%
сягнення балансу між потребою в інформації для покра%
щення людського життя та збереженням приватності
тих людей, які беруть участь у дослідженні. Отож, інтер%
в’юери завжди представлятимуться та називатимуть
причину їхнього дзвінка на початку проведення будь%
якого дослідження. Дослідники повинні завжди бути
ввічливими та поважати Ваш час і передзвонювати у
більш зручний час, якщо у цьому виникає необхідність.
Вони даватимуть по можливості найбільш повні від%
повіді на Ваші запитання та ставитимуться з повагою до
вашого рішення стати частиною того чи іншого дос%
лідження, якщо Ви цього бажаєте.

Ваша думка береться до уваги
 Компанії та інші заклади бажають знати Вашу дум%











ку щодо їхніх продуктів, послуг та важливих соціаль%
них питань задля того, щоб повніше задовольняти
Ваші потреби.
Відповідаючи на запитання тих, хто проводить дос%
лідження, Ви доносите свої думки до людей, які воло%
діють повноваженнями здійснювати необхідні Вам
зміни.
Ваші відповіді на запитання анкет впливають на ряд рі%
шень, що стосуються Вас як споживача та просто як
громадянина.
Працівники сфери охорони здоров’я, урядових агенцій,
авіаліній, готельного та автобізнесу реагуватимуть на
Ваші думку покращенням послуг, які вони надають.
Маркетингові дослідження торують шлях для нових
товарів, продуктів харчової та легкої промисловості, що
відповідають Вашому сьогоднішньому стилю життя.
У минулому висловлені Вами думки ставали передумо%
вою появи покупок за каталогом, появи портативних
апаратів та продуктів, що задовольняли вимоги спожи%
вачів, небайдужих до свого зовнішнього вигляду (різ%
ні дієтичні продукти та ін.).
Виробники та уряд беруть до уваги Вашу стурбова%
ність в питаннях охорони навколишнього середовища.
На Ваші висловлені думки вони відповідали політикою
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зміни дизайну упаковок та заходів щодо переробки
відходів.
У той час, як дослідницька індустрія та індустрія про%
дажу використовують одні й ті самі засоби проведення
своєї діяльності (наприклад телефон, пошта, Інтернет,
електронна пошта), проте тут існують певні суттєві від%
мінності:
 індустрії з продажу товарів хочуть продати Вам щось;
 дослідник же просто бажає знати Вашу думку з приво%
ду якогось питання.
Продаж, якої б форми він не набував, відрізняється від
дослідження. Не має значення, яким способом прово%
диться діяльність, що має на меті продаж чогось: чи че%
рез телефонну мережу, чи поштою, чи факсом або засо%
бом інтернету вона суттєво відрізняється від досліджен%
ня чи опитування. Метою першої є заохочення громадян
до придбання товару чи послуги. Метою ж дослідження,
що проводиться у будь%якій формі, є збирання інформа%
ції та думок членів громадськості задля дослідження гро%
мадської думки з приводу якогось товару, послуги або
певного соціального чи політичного явища. Час від часу
дослідницькі компанії пропонують респондентові по%
дарунок як подяку за сприяння у проведенні досліджен%
ня. Таким подарунком може бути матеріальний перера%
хунок на якусь доброчинну справу, зразок продукту або ж
винагорода у грошовій формі. Але продаж або нав’язу%
вання якогось товару є неприпустимим та недозволе%
ним у професійно організованому законному соціологіч%
ному дослідженні. До речі, якщо дослідницька компанія
намагається продати щось під час проведення дослід%
ження, це розцінюється як порушення прийнятих в ме%
жах індустрії кодів та стандартів. А якщо таке порушен%
ня спостерігається під час проведення дослідження по те%
лефону, то це розцінюється як порушення федерального
закону.

Закони, дія яких поширюється на індустрії продажу
Під час проведення контактів з продажу Вам намага%
ються щось продати, в той час як дослідники просто ці%
кавляться Вашою думкою. Існує багато законів у межах
країни, що регулюють операції з продажу товарів та пос%
луг. Необхідною вимогою в них стає повідомлення особи
про мету, з якою до неї звертаються, а також право рес%
пондента відмовитися від подальших звернень на його
адресу. Одним з таких федеральних законів є Акт , що ре%
гулює захист споживачів, які послуговуються телефо%
ном (США). Такі закони регулюють діяльність фірм та
організацій, що продають свої товари та послуги засобом
телефонного зв’язку і, таким чином, не напряму надають
певні привілеї дзвінкам, що здійснюються з метою про%
ведення телефонних опитувань.
Відповідно до останніх:
 Ті, хто засобом телефонних дзвінків продає товари та
послуги, повинні виконувати вимоги споживачів не
турбувати останніх.
 Агентам з розповсюдження товарів забороняється дзво%
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нити до 8 години ранку та після 9 години ввечері.
 Агентам з розповсюдження товарів забороняється над%

силати споживачам факси без попереднього інфор%
мування їх про це.
 Розповсюджувачам товарів забороняється використо%
вувати заздалегідь записані повідомлення і телефону%
вати споживачам без їхнього дозволу.
 Розповсюджувачі товарів, які використовують зроб%
лені раніше записи, повинні описати сферу діяльнос%
ті бізнесу та надати адресу або ж телефон фірми.

Акт запобігання порушенню прав споживачів теле
маркетингової продукції (Telemarketing Consumer
Fraud and Abuse Prevention Act (The Telemarketing
Sales Rule))
z

z
z
z

Продаж під виглядом дослідження робити його неле%
гальним. Телемаркетологи повинні надавати точну ін%
формацію про назву організації, в якій вони працюють
та її адресу, а також вказувати мету свого дзвінка: спо%
вістити споживача про те, що дзвінок здійснюється з
комерційною метою. Обов’язковим є також опис това%
ру, який намагаються продати, та ціни на нього.
Телемаркетологи повинні телефонувати в часових рам%
ках між 8:00 та 21:00.
Телемаркетологи повинні підкорятися вимогам спожи%
вачів, які прохають не турбувати їх.
Акт забороняє телемаркетологам здійснювати повтор%
ні дзвінки, або ж здійснювати їх з метою роздратувати
особу.

жуть бути фальшивими, неправдоподібними, а подеколи
навіть шокуючими. Такі дзвінки ні в якому разі не мож%
на вважати опитуваннями.

Як відрізнити їх від легітимних телефонних опиту
вань?
 Метою проведення легітимного опитування є збиран%

ня інформації, метою ж політичного телемаркетингу є
агітування голосувати за певного кандидата шляхом
дискредитації його опонента.
 Фірми, що проводять легітимні опитування, подають
правдиве ім’я фірми або дослідницької компанії, яка
проводить інтерв’ю. Особи ж, що займаються полі%
тичним телемаркетингом, часто представляються фаль%
шивим ім’ям.
 Легітимні опитування, як правило, тривають довше 5
хвилин та складаються з багатьох питань. Дзвінки по%
літичного телемаркетингу часто обмежуються 30%50
секундами та зазвичай просять відповіді на одне або
два запитання.
 Легітимні опитування надають респондентам інформа%
цію з метою визначення громадської думки щодо пев%
ного кандидата або іншого питання. На противагу їм,
політичний телемаркетинг є технікою, розробленою
тільки з метою впливу на потенційних виборців.

Як боротися з політичним телемаркетингом?

Як зменшити кількість дзвінків з приводу продажу то
варів та послуг

Оскільки політичний телемаркетинг можна легко пе%
реплутати з легітимними опитуваннями, останні створю%
ють погану репутацію легітимним дослідженням і, як
результат, призводить до того, що респонденти часто
відмовляються брати участь у дослідженнях.
Отже, CMOR активно підтримує та заохочує створен%
ня законодавчої бази, яка б слугувала для боротьби з
оманливою практикою, що її застосовують у політич%
ному телемаркетингу.
Ми вже працювали у декількох штатах, щоб привести
там у дію закони, що:
 точно визначають політичний телемаркетинг, що доз%
воляє не плутати з ним легітимні дослідження;
 ефективно регулюють політичний телемаркетинг.

Уникнути таких дзвінків можна просто – поінфор%
мувавши особу, яка телефонує, про те, що Ви не бажає%
те, щоб вас турбували. Слід також звернутися до місцевих
захисних органів, щоб з’ясувати, чи у Вашій країні поши%
рюється дія законів, які регламентують Ваші права щодо
таких порушень Вашого згодою.

Флорида, Айдаго, Мейн та Невада – це штати, в яких
вже вступили в дію закони, що регулюють політичний те%
лемаркетинг та надають привілегії легітимним опиту%
ванням та дослідженням. Такі заходи відображають розу%
міння різниці між цими двома явищами.

Існують також федеральні закони, які розмежовують
діяльність телемаркетологів та людей, які займаються
телефонними опитуваннями з метою проведення соціо%
логічних досліджень. Хоча за законом дослідники не по%
винні погоджуватися з Вашими вимогами, проте вони
зроблять усе можливе, щоб виявити повагу до Вашого рі%
шення не брати участі у будь%якому опитуванні або дос%
лідженні.

Що таке політичний телемаркетинг?
Політичний телемаркетинг – це є телемаркетингова
техніка, що застосовується під виглядом проведення ле%
гітимного дослідження. Такі дзвінки проводяться співро%
бітниками компаній або телемаркетологами, що їх най%
мають компанії. Вони носять підривний характер та ма%
ють на меті дискредитувати певного кандидата, щоб
голоси виборців дісталися іншому, який і замовляє про%
ведення такої телемаркетингової кампанії. Твердження,
якими послуговуються політичні телемаркетологи, мо%
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CMOR продовжуватиме вживати заходів від імені дос%
лідницької індустрії та громадськості, які регулювати%
муть незаконну діяльність та відрізнятимуть її від легітим%
них опитувань. Якщо у вас виникли запитання з приво%
ду викладеного матеріалу, будь%ласка, пишіть на наш
e%mail: info@cmor.org
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11.12.2004 ТРЕНІНГ
ПЛАНУВАННЯ РЕКЛАМНИХ КАМПАНІЙ В ЗМІ
Тренер – консультант, директор дослідницької компанії Ната
лія Гасаненко.
Загальні принципи планування рекламних кампаній. Ці%
льові аудиторії, рейтинги Reach, GRP’s, OTS, CPT та інші показ%
ники медіапланування. Маркетингові дослідження аудиторії
ЗМІ. Телебачення. Масові опитування, щоденникові дослід%
ження аудиторії, піплметрична панель. Преса. Опитування,
методика аналізу, проблема регіональності та малотиражності.
Радіостанції. Зовнішня реклама. Методи оцінки ефективності
рекламних кампаній.
Вартість участі – 375 грн, в т.ч. ПДВ.
29.01.05 ТРЕНІНГ
СПОЖИВАЧ – ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК ПРОДАЖУ
Тренер – бізнесконсультант Сергій Будько
Стан споживачів в “эпоху брендів”. Особистість споживача
як джерело та об’єкт брендінга. Стратегічні “фільтри”. Кількіс%
ні та якісні вимірювання. Сегментація. Вибір чи створення
“своєї” групи. Позиціонування.
Вартість участі – 375 грн, в т.ч. ПДВ.
05.02.05 СЕМІНАРТРЕНІНГ
ТЕХНОЛОГІЇ OCA NEW LINE
Тренер – канд. фіз.мат. наук, директор дослідницької компа
нії Гасаненко Наталія Олександрівна
Швидкий і простий аналіз даних разом з системами мо%
більного розподілу збору маркетингової інформації (такими
як Digsee Sure та MobileSOP) – основа успішних маркетингових
рішень для Вашого бізнесу.
Вартість участі – 375 грн, в т.ч. ПДВ.
12.02.05 ТРЕНІНГ
ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ BTLАКЦІЙ НА СПОЖИВЧОМУ РИНКУ
Тренер – провідний фахівець з рекламних технологій
Тетяна Діброва
Ціль тренінгу – визначити інструментарій використання
стимулювання збуту, навчитися конкретизувати завдання BTL%
акцій відносно ринкової ситуації.
Отримати навички розробки BTL%акцій в процесі плану%
вання рекламної кампанії.
Вартість участі – 375 грн, в т.ч. ПДВ.
19.03.05 ТРЕНІНГ
БРЕНД & БРЕНДИНГ. МОЖЛИВОСТІ І НЕБЕЗПЕКИ
Тренер – бізнесконсультант Сергій Будько
Торгова марка і бренд. Об’єктивна и додана цінність. Знако%
ва система бренду. Капітал бренду. Значення бренду для спожи%
вачів. Ціль, об’єкт і технології брендингу. Стан бренду. Парамет%
ри, що вимірюються. Створення бренду. Процес, методи, учас%
ники, витрати. Джерела інформації та ідей. Креативні технології.
Бренд%менеджмент.
Вартість участі – 375 грн, в т.ч. ПДВ.
26.03.05 ТРЕНІНГ
МЕРЧАНДАЙЗИНГ – ЭФЕКТИВНИЙ СПОСІБ ЗБІЛЬШЕННЯ ПРОДАЖУ
Тренер – бізнесконсультант Світлана Бердникова
Поведінка покупця в магазині. Купівельні стелі. Види виклад%
ки. Ступінь доступу до товару. Полиці, стелажі, вітрини, прилав%
ки. Місце на полицях. Основні правила разміщення товару. Ви%
ди рекламних матеріалів (POSМ). Основні засади розміщення.
Особливості мерчандайзингу різних товарів.
Вартість участі – 375 грн, в т.ч. ПДВ.
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02.04.05 ТРЕНІНГ
СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ
Тренер – директор Консалтингового центру, корпоративний
тренер компаній України Андрій Длігач
Стратегічне планування і маркетинг. Створення бізнес%пор%
тфеля. Матричні методи.
Вартість участі – 375 грн, в т.ч. ПДВ.
11 – 16. 04.05
ТИЖНЕВІ КУРСИ “Практичний маркетинг”
 Управління маркетингом.
 Маркетингові дослідження і методи його проведення.
 Стандарти якості маркетингових досліджень.
 Організація ефективного збуту.
 Захист товарних знаків, логотипів.
 Технологія планування BTLакцій на споживчому ринку.
 Бізнеспланування.
 Оцінка ефективності реклами.
Тренінги проводять провідні фахівці маркетингових аген%
цій, консалтингових компаній.
Вартість участі – 995 грн, в т.ч. ПДВ.
11.04.05 ТРЕНІНГ
УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ В НОВИХ УМОВАХ
Тренер – бізнесконсультант Сергій Будько
Діагностика та оптимізація маркетингового середовища на
підприємстві. Маркетингова інформація. Зовнішні та внутріш%
ні джерела. Дослідницькі можливості служби маркетингу, рек%
лами, PR. Бренд%менеджмент. Функції бренд%менеджера. Стра%
тегія бренду. Репозиціонування.
Вартість участі – 375 грн, в т.ч. ПДВ.
12.04.05 ТРЕНІНГ
БІЗНЕС & ДОСЛІДЖЕННЯ. СІМ РАЗ ОДМІР, ОДИН РАЗ ВІДРІЖ.
Тренер – бізнесконсультант Сергей Будько
Витрати чи інвестиції. Види і напрямки досліджень. Процес
і методи. Джерела інформації. Дослідницькі компанії та їх про%
дукт. Вимірювання торгової марки, продукту, упаковки, рекла%
ми. Вимірювання споживачів. Кількісні та якісні показники.
Вимірювання ринкових тенденцій і суб’єктів ринку (конку%
рентів). Вимірювання в умовах дефіциту бюджету. Дослідниць%
кі можливості служби маркетингу, реклами, PR.
Вартість участі – 375 грн, в т.ч. ПДВ.
13.04.05 ТРЕНІНГ
ЗАХИСТ ТОВАРНИХ ЗНАКІВ, ЛОГОТИПІВ
Тренер – патентознавецьексперт Олена Карпенко
Механізм захисту прав знака для товарів та послуг, види то%
варних знаків і особливості їх захисту, шляхи захисту логотипа,
этикетки.
Вартість участі – 375 грн, в т.ч. ПДВ.
У ВАРТІСТЬ ТРЕНІНГІВ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ – авторські роздаткові ма
теріали, обід, кавабрейки.
По закінченні слухачі одержують СЕРТИФІКАТ УАМ.
Українська Асоціація Маркетингу
організує для Вашої компанії корпоративні тренінги.
+38 (044) 456 08 94
+38 (044) 459 62 09
uma@kneu.kiev.ua
primak@kneu.kiev.ua
http://uam.iatp.org.ua
Українська Асоціація Маркетингу
Прт. Перемоги 54/1, оф.436, Київ 57, 03057
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“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
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“Індекс” – 41%3151, 36%1277
“Меркурій” – 721%9393, 721%9394
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