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Споживчі настрої в Україні, листопад 2014:
погіршилися на 0,9 п. до 53,4
В листопаді споживчі настрої в Україні трохи погіршилися. Індекс споживчих настроїв (ІСН) склав 53,4, що на 0,9 п. менше, ніж у жовтні. Це погіршення виникло, насамперед, через зниження довгострокових очікувань щодо
розвитку економіки. Про це свідчать дані дослідження споживчих настроїв в
Україні, яке щомісяця здійснює GfK Ukraine.
В листопаді 2014 року за новою вибіркою (вік 16+) індекс споживчих настроїв (ІСН) склав 53,4, що на 0,9 п. гірше ніж у жовтні.
Оцінка поточного становища залишалась без змін та дорівнює 50,6.
Складові цього індексу змінились наступним чином:
– індекс поточного особистого матеріального становища (х1) втратив 1 п.
до значення 39,9;
– індекс доцільності робити великі покупки (х5) додав 0,6 п. до значення
61,2.
Очікування щодо розвитку економіки країни дорівнюють 55,3, що на 1,3 п.
гірше ніж у жовтні. Складові цього індексу змінилися наступним чином:
– індекс очікуваних змін особистого матеріального становища (х2) не змінився та дорівнює 52,4;
– індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчого
року (х3) становить 43,0, що на 1,2 п. гірше жовтневого результату;
– очікування розвитку економіки країни впродовж найближчих п’яти років
(х4) погіршився на 2,6 п. до значення 70,6.
У листопаді зафіксоване погіршення в очікуваннях українців щодо можливого безробіття: індекс очікуваної динаміки безробіття дорівнює 154,0, що на
1,6 п. більше ніж у жовтні. Проте послабилися побоювання українців щодо
можливої інфляції: порівняно до жовтневого результату індекс інфляційних
очікувань втратив 5,1 п. та дорівнює 185,2. Одночасно посилився песимізм
українців щодо курсу гривні впродовж найближчих трьох місяців: індекс девальваційних очікувань виріс на 4,4 п. та дорівнює 157,8.
У листопаді 2014 року було зафіксовано такі ключові тенденції:
3 Споживчі настрої українців трохи погіршилися, насамперед, через зниження довгострокових очікувань щодо розвитку економіки – відповідний індекс х4 зменшився на 2,6 п. Інші підіндекси ІСН у листопаді змінилися
несуттєво, найбільш позитивною була динаміка індексу доцільності великих
купівель.
3 Хоча девальваційні очікування сягнули найвищого за весь час досліджень цього індексу рівня 157,8 п., інфляційні очікування знизилися від пікового значення жовтня, хоча й залишаються вкрай високими.
3 Регіональна динаміка в листопаді була різноспрямованою: споживчі настрої погіршилися в Центрі, на Півночі, на Півдні та Києві, покращилися на
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Заході та не змінилися на Сході. Різниця між значеннями індексу очікувань
щодо розвитку економіки в найближчі 5 років між Заходом та Сходом країни
в листопаді сягнула 55 п. Найсильніше зниження індексу споживчих настроїв
було характерним до найбільших міст країни, а також для найбідніших та
найбагатших респондентів.
«Нова хвиля девальвації гривні та довге формування коаліційного уряду
підірвали традиційне поствиборне зростання споживчих настроїв. Розчарування стало найбільшим у великих містах. Водночас загалом по Україні надії
на поліпшення економічної ситуації в довгостроковій перспективі лишаються
відносно високими», – коментують аналітики GfK Ukraine.
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GLOBAL MARKET RESEARCH 2014
An ESOMAR Industry Report in cooperation with
BDO Accountants & Advisors
Вийшов з друку 08.09.2014 року.
Звіт покриває 2013 рік та показує основні тренди розвитку індустрії маркетингових досліджень в світі.
Серед найбільш вагомих, Фінн Рабен, генеральний директор ESOMAR, відмічає такі:
Кожен випуск цього звіту традиційно відзначається рядом важливих
подій в нашій професії, і цей рік не є винятком! По-перше, те що визначається як більш традиційний сектор ''маркетингові дослідження'' перетнув
позначку у 40 мільярдів доларів США, і що знаходиться на одному рівні зі
світовим ринком вай-фаю, чи сферою записаної музики. По-друге, Північна Америка (включаючи США – найбільший ринок досліджень у всьому
світі) займає перше місце на подіумі, як найшвидше зростаючий регіон в
глобальному масштабі. В той час як глобальне зростання знаходиться на
рівні минулого року, в США спостерігається багато оптимізму на 2014
рік, що ґрунтується на багатьох піврічних звітів інвесторів, які були розповсюджені до цього часу.
Декілька головних висновків цього звіту:
3 Наш ринок і справді продовжує рости у світовому масштабі, і тепер
перевищує 40 мільярдів доларів у своїй вартості;
3 Деякі частини Європи ще й до тепер борються, щоб побороти наслідки кризи;
3 Північна Америка зараз є лідером у глобальному зростанні, яке підкріплюється відродженням якісних маркетингових досліджень у США;
3 Темп росту Китаю знизився більше ніж на половину за останній рік,
але розмір ринку маркетингових досліджень в Китаї тепер швидко наздоганяє Японію, найбільш високорозвинений ринок у тому регіоні.
3 Зростає кількість проведених досліджень на Близькому Сході, але
показує складнішу та різноманітну картину на суб-регіональному рівні.
Застосовуючи розширене визначення ринку для нашого дослідження,
можна сказати, що вартість нашої галузі зросла на 50%, з 40 мільярдів доларів до 60 мільярдів доларів США, таку ж саму вартість має промисловість електронних ігор, і це є найбільша оцінка за всю історію. Ми також
бачимо (оскільки право володіння компаніями змінюється) більш динамічний список з 10 найбільш топових компаній, які спричиняють рух фінансових коштів та інвестицій, випливаючи (ми віримо) зі збільшеного
оптимізму цієї галузі.
Постійним завданням для нас являється те, що нам дотепер потрібно
робити більше, щоб збільшити вартість нашої професії – для законодавців, для користувачів, а найголовніше – для наших учасників та споживачів. Важливість дослідження і розуміння суспільством, владою та бізнесом
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просто не може бути достатньо підкреслена, то ж дозвольте мені зробити
деяке прохання: допоможіть відсвяткувати нам те, що ми маємо, все голосніше і далі у 2014 році, та надалі у майбутньому.

Тенденція до зниження в Європейському обороті маркетингових досліджень залишається в регіоні основною проблемою; вже третій рік поспіль, значення частки в регіоні знижується: 0,4% у "валовому" виразі, та
(1,4%) після врахування інфляції. Оборот досягає 16,005 млн. дол. США.
З ЄС 15, Франція, Нідерланди, Данія і Люксембург були єдиними ринками які зафіксували чисте зростання, в межах від 0,1% до 2,0%. Німеччина підтримувала тенденцію стійкого зростання в останні роки також,
але зараз переживає невелике чисте зниження (0.5%), так як країна зустрілася з конкуренцією окрім посилення галузі маркетингових досліджень. Великобританія, найбільший ринок Європи, повідомила про
позитивне зростання (у місцевій валюті) вперше з 2008 року, але воно
перетворюється на чисте падіння (1,4%) після врахування інфляції. Південні Європейські ринки - ті, які найбільше постраждали в останні роки –
з погляду на обороти маркетингових досліджень, ще не можуть оговтатися, (1,3%, у Греції) до (22,4%, Португалія). Загальне зростання для ЄС
15 було (1,9%).
Нові держави-члени ЄС повернулися на позитивну територію, оголосивши про річне зростання в порівнянні з попереднім роком на 2,0%, і
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0,4% з урахуванням інфляції. Польща, найбільший ринок серед нових
країн-членів ЄС (це приблизно вдвічі більше номера два, Чехії), повернулася до зростання – на 1,7% - що на 3,1% вище, ніж у середньому по
Європі. Зростання було викликано збільшенням числа замовлених дослідницьких проектів. В цілому 7 з 12 нових країн-членів ЄС зафіксували
збільшення обороту; на відміну від них, Кіпр був найгіршим діючим ринком із нестійким зростанням (36,9%).
Дивлячись на рейтинги найбільш швидкозростаючих регіонів, Україна,
знову ж таки, може називатись найбільш швидко зростаючою країною, з
обсягом продажів досягаючими 8,2% (порівняно з 24,8% в 2012 році).
Країна прогнозувала 18% в 2013 році, але політична нестабільність в 4му кварталі 2013 може негативно вплинути на продуктивність ринку.
Росія, Болгарія і Туреччина теж повідомили про стійке зростання. Росія
отримала прибуток від більших інвестицій в дослідження ринку і розширення роздрібних мереж, в той час як Болгарія продовжує отримувати вигоди від своєї позиції центру аутсорсингу.

Для детальнішої інформації звертайтеся industrysurvey@esomar.org
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ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ В
УКРАЇНІ: яку підтримку надає
народ України
43% мешканців України взяли участь у волонтерському русі протягом
2014 року. Найбільш популярною формою участі був переказ коштів на
підтримку української армії, включаючи відправку смс-повідомлень на
номер 565, переказ на карткові рахунки та інші види грошової допомоги
армії. Серед інших напрямків допомоги, яку надавали цього року українці
– підтримка поранених та допомога вимушеним переселенцям.
Ще 7% українців не брали участі у волонтерській допомозі, але планують це зробити до кінця поточного року. 45% опитаних заявили, що не
брали і не мають наміру брати участь у волонтерстві надалі.
У дослідженні не виявлено жодних гендерних відмінностей між участю
у волонтерському русі чоловіків та жінок, проте наявні регіональні і вікові
відмінності.

Графік 1. Участь у волонтерському русі населення України
Основні напрямки волонтерської підтримки можна об’єднати у 3 групи:
підтримка армії (28% усіх опитаних надали допомогу діючій армії у тій чи
іншій формі), підтримка поранених військових (загалом 19% взяли участь
у різних форматах такої допомоги) та підтримка вимушених переселенців
(14%) . Також менш 1% (0.3%) особисто виїжджали у зону АТО для надання волонтерської допомоги на місці, а 2% серед усіх опитаних мешканців України віком від 15 років та старше відзначили, що робили
ре-пости прохань про допомогу у соціальних мережах.
5 ключовими форматами участі у волонтерському русі стали: переказ
коштів на підтримку української армії (26%) та поранених військових
(11%), участь у закупівлі продуктів/ліків для поранених військових (8%),
переказ коштів і допомога продуктами і ліками для вимушених переселенців (7% і 5% відповідно).
Більш детальний перелік напрямків допомоги, що надавалася українцями цього року, представлений у Графіку 2.
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Графік 2. Участь у різних формах волонтерського руху
Якщо взяти за 100% всіх учасників волонтерського руху, то серед них
58% брали участь у тих форматах допомоги, що включали переказ коштів,
18% надавали інші формати допомоги (у тому числі це закупівля продуктів/ліків, обладнання, активність у соціальних мережах), 24% брали участь
у наданні як грошової, так і не-грошової допомоги. У середньому кожний
волонтер узяв участь у 1.5 форматах волонтерської допомоги.
Метою дослідження НЕ було визначення розмірів перерахованих сум:
дані показники свідчать радше про активність позиції мешканців різних груп
населення, але не дають можливості порівнювати розмір фінансової допомоги.
Регіональні відмінності волонтерського руху (Графік 3)
Мешканці центральних областей України більше, ніж мешканці інших регіонів, брали участь у переказі грошей на підтримку української армії (через
смс, переказ на платіжні картки та інші види грошової допомоги) - 36%, а
також у закупівлі продуктів та / або ліків для поранених військових - 11%.
Мешканці Заходу України, порівняно з іншими областями, найчастіше
брали участь у переказі грошей на підтримку української армії (54%), у переказі грошей на підтримку поранених військових (18%) і в закупівлі продуктів та / або ліків для переселенців (8%).
Мешканці Сходу України більш активно надавали грошову допомогу пе-
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Графік 3. Участь у волонтерському русі за регіонами України
реселенцям, порівняно з іншими регіонами (9%), і забезпечували їх житлом
(3%).
Населення Півдня України (у дослідженні не брали участі мешканці АР
Крим) відзначилося найменш активною допомогою в переказі грошей на
підтримку української армії і поранених військових, а також у наданні переселенцям житла.
Кияни більш активно, порівняно із населенням України загалом, проявили себе у волонтерській допомозі у вигляді грошової підтримки та закупівлі продуктів і ліків пораненим військовим - 17%. У той же час, мешканці
Києва були менш активними у переказі грошової допомоги переселенцям
і в підтримці української армії через переказ грошей (йдеться про відсоток
киян, що брали участь у волонтерській допомозі, а не про її розмір). Також
серед киян відсоток тих, хто має намір найближчим часом взяти участь у
волонтерській діяльності, у порівнянні з регіонами України, є найбільшим,
- 14% (у середньому по Україні – 7%).
Участь у волонтерському русі мешканців різних типів населених
пунктів (Графік 4)
Мешканці сіл більш активно (порівняно із міським населенням) брали
участь у підтримці української армії шляхом переказу коштів (відправлення
смс, переказ коштів на картку та інші види грошової допомоги армії) - 38%.
Мешканці міст (20-100 тис.) частіше, ніж інші, надавали грошову підтримку
переселенцям (10%). Не брали і не планують брати участі у жодному напрямку волонтерського руху 29% мешканців сіл і 51% мешканців міст.
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Графік 4. Участь у волонтерському русі за типом та розміром
населеного пункта
Вікові відмінності (Графік 5)
У порівнянні з іншим віковими групами група у віці 15-29 років проявила
найбільшу активність у допомозі через соціальні мережі (5%), населення
у віці 30-49 років було більш активним у переказі коштів на підтримку української армії (30%) та поранених військових (13%). Група у віці 50+ років
найменш активно брала участь у волонтерському русі.
Довідка про дослідження
Дослідження Factum Group Ukraine було спрямоване на аналіз участі
населення України у волонтерському русі за останній рік. Метод: персональне інтерв'ю за місцем проживання респондента. Період проведення:
жовтень 2014. Вибірка: репрезентативна для всього населення у віці 15
років та старше, у дослідженні опитано 2096 респондентів. Опитування
проводилося у всіх областях України, за виключенням АР Крим. У Луганській області опитування проводилися тільки на територіях, контрольованих
Україною, у Донецькій області дослідження проводилося на всій території.
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Графік 4. Участь у волонтерському русі за типом та розміром
населеного пункта
Довідка про Factum Group Ukraine
Factum Group Ukraine – дослідницький холдинг, провайдер високоякісних
професійних досліджень, як маркетингових, так і соціологічних, а також новітніх дослідницьких know-how, методик та IT-рішень для проведення досліджень. Група має понад 20 років досвіду у маркетингових дослідженнях
і є одним із партнерів-засновників Мережі у Центральній та Східній Європі Factum Group.
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ФОРУМЫ, КОНФЕРЕНЦИИ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТРЕНИНГИ
УКРАИНСКОЙ АССОЦИАЦИИ МАРКЕТИНГА
Заняття на Вищих курсах з маркетингу та продажу для професіоналів авто бізнесу
Для реєстрації надішліть свої контакти на електрону адресу umaukr@mail.ru
Початок занять буде оголошено окремо

Академія якісних досліджень. Перша українська школа модераторів починає набір
слухачів.
Записатися в школу можна надіславши Заяву на електрону адресу umaukr@mail.ru
з темою листа В школу модераторів. В листі необхідно вказати ПіБ,
контактну адресу.
Вартість навчання 1900 грн (50% знижка для студентів).
Деталі на сайті www.uam.in.ua

28-30 січня Сесія з планування діяльності ІГКР.
Чернівці - Мигово. Проект виконується в партнерстві з Представництвом фонду
ім. Фрідріха Еберта в Україні

Квітень 2015.
Всеукраїнський Форум завідувачів кафедр економічних спеціальностей
«Впровадження системи дуальної освіти в Україні»
Проект виконується в партнерстві з Представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в
Україні. Для реєстрації надішліть свої контакти на електрону адресу umaukr@mail.ru
Точна дата проведення Форуму буде оголошена окремо.

Всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт з маркетингу імені Ігоря Ткаченка “Молодь опановує маркетинг”
Прийом робіт до 2 березня 2015 р. Нагородження учасників проходитиме на
Всеукраїнській науковій студентській конференції «Молодь опановує маркетинг»,
22 травня 2015 року.
Роботи приймаються у електроному вигляді на адресу: marketing_konf@ukr.net,
копія – umaukr@mail.ru
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