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Внаслідок трансформаційних змін, що відбулися в Україні,
виникла об’єктивна потреба в застосуванні нових методів управ-
ління, планування та регулювання економічних процесів, вико-
ристання сучасних важелів впливу на них. З точки зору маркетин-
гового підходу, залишаються актуальними заходи, спрямовані на
побудову в Україні суспільства споживача, яке характеризується
якнайповнішим товарним насиченням та високим рівнем конку-
рентної боротьби на національному ринку між суб’єктами госпо-
дарювання.

Зміна системи вітчизняної економіки та сучасні глобалізаційні
процеси обумовлюють нагальну потребу пошуку нових механіз-
мів управління підприємством в Україні. Одним з них є марке-
тинг, органічним елементом та інформаційно-аналітичним інстру-
ментом якого виступають маркетингові дослідження. Українські
реалії сьогодення, в рамках яких діють ринкові закони й механіз-
ми та спостерігається невизначеність поведінки суб’єктів вітчиз-
няного ринку, висувають нові специфічні вимоги до процесу
прийняття управлінських рішень. Одна з таких вимог полягає в
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тому, що плани діяльності підприємства, управлінські рішення
мають розроблятися та виконуватися на основі достовірної інфор-
мації, яку можуть надати лише маркетингові дослідження — діє-
вий засіб конкурентної боротьби в процесі задоволення зростаю-
чих потреб і вимог українського суспільства.

Дослідження ринку передбачає вивчення поведінки спожива-
чів, їхні смаки і потреби, споживчі переваги, мотиви, які спону-
кають їх приймати рішення щодо купівлі товару; вивчення і про-
гнозування попиту на товари, аналіз цін і товарів конкурентів,
визначення місткості ринку і частки підприємств на ньому. Такий
аналіз допомагає оцінити ринкові можливості і визначити при-
вабливий напрям маркетингової діяльності, на якому підприємс-
тво може набути конкурентних переваг.

Питання сучасного маркетингу загалом і маркетингових до-
сліджень зокрема знайшли висвітлення в роботах вітчизняних та
зарубіжних науковців І. Ансоффа, А. В. Войчака, Б. Бермана,
Р. Брауна, Н. П. Бурчевської, В. Г. Герасимчука, Ю. М. Друзя,
Л. Л. Кістерського, Ф. Котлера, А. І. Кредісова, Н. Н. Мазуріної,
С. Міллера, В. Ф. Онищенка, В. Н. Парсяка, Р. Пауела, О. І. Рогача,
Г. К. Рогова, Е. В. Ромата, В. Р. Сіденка, А. О. Старостіної,
Дж. Сивулка, І. О. Ткаченка, А. С. Філіпенка, Т. М. Циганкової,
М. Г. Чумаченка, О. І. Шниркова. Проте проблеми адаптації мар-
кетингових досліджень до умов маркетингового середовища Украї-
ни залишаються невирішеними.

Зміст поняття «маркетингові дослідження» чітко визначено в
економічній літературі [1—7].

Маркетингове дослідження — це систематичний збір, реєст-
рація і аналіз даних з проблем, які пов’язані з маркетингом това-
рів і послуг [5]. На наш погляд, більш змістовним щодо названо-
го поняття є підхід, який розглядає останнє як систематичний
процес поставки цілей дослідження, збору, аналізу об’єктивної
ринкової інформації та розробки рекомендацій для прийняття
конкретних управлінських рішень відносно будь-яких елементів
продуктово-ринкової стратегії фірми [3; 8].

Під маркетинговим дослідженням також розуміють «…систе-
матичне нагромадження бази даних, необхідних для визначення
та реалізації стратегії фірми, її маркетингової діяльності, що
пов’язана зі збиранням, аналізом, опрацюванням інформації, звіт-
ністю про наслідки проведеної роботи, безпосередньою службою
маркетингу фірми або із залученням зовнішніх, незалежних кон-
салтингових фірм» [6, с. 47]. Дане визначення більш повно відо-
бражає функціонально-інформаційне забезпечення діяльності
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підприємства, розкриває методологію та цілі, маркетингових до-
сліджень.

Метою статті є розкриття суті та ролі маркетингових дослі-
джень у забезпеченні конкурентними перевагами підприємств,
виявлення особливостей та оцінка тенденцій розвитку ринку мар-
кетингових досліджень в Україні.

Маркетингове дослідження інтегрує в дослідницькому процесі
вивчення ринку та ринкових складових, а також вивчення марке-
тингової діяльності підприємства. Воно має всебічний і вичерп-
ний характер, охоплює всі аспекти ділової активності, починаю-
чи зі стадії появи ідеї та закінчуючи задоволенням споживчого
попиту.

Методологія дослідження базується на вимогах принципів комп-
лексності, системності, ціленаправленості, об’єктивності, вірогід-
ності та результативності і охоплює низку процедур, які відрізня-
ються між собою за змістом і за організацією. За таким абстрагу-
ванням загальну методологію дослідження можна представити як
три основні фази (етапи): підготовка, дослідження, застосування [9].

Метою маркетингових досліджень є орієнтація підприємства
на роботу в реальних обставинах за певною програмою, що дасть
можливість визначити привабливі напрями майбутніх маркетин-
гових зусиль підприємства та уникнути зон підвищених ризиків і
небезпек, а також оцінити можливості підприємства. При цьому
необхідно вивчати перспективи розвитку попиту на товари, по-
зиції конкурентів, рівень цін і ін.

Залежно від глибини критичного аналізу, рівня теоретичного
осмислення та принципів класифікації, крім частини управлінсь-
кої функції, в умовах глобалізації бізнесу маркетингові дослі-
дження можуть виступати окремою сферою (видом) людської ді-
яльності, товаром, ринком, галуззю економіки та наукою.

На даному етапі, дослідження кон’юнктури деяких ринків
проводяться не комплексно і це приводить до низького рівня їх
обґрунтованості. Важливим фактором забезпечення обґрунтова-
них результатів маркетингового дослідження є визначення їх ос-
новних параметрів, які забезпечать комплексність і диференційова-
ність, а вони, в свою чергу, дадуть змогу розробити раціональну
стратегію, тактику поведінки підприємств галузі на ринку.

Для вивчення і прогнозування кон’юнктури ринку необхідно
здійснити загальну оцінку особливостей ринку; вивчити динамі-
ку виробництва товару; проаналізувати попит і пропозицію, вра-
ховуючи фактори, які впливають на їх зміну; зробити аналіз на-
явних і можливих каналів збуту; вивчити конкурентів, їх сильні і
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слабкі сторони; проаналізувати експортно-імпортні відносини.
Склавши прогноз підприємство зможе визначити свої потенційні
можливості.

До недавнього часу у 99 країнах світу налічувалося понад
8500 комерційних структур, що спеціалізуються на організації
проведення маркетингових досліджень. Безпосередньо сам ринок
маркетингових досліджень можна охарактеризувати як ринок не-
досконалий, з очевидними ознаками монополістичної конкурен-
ції. Це відбувається тому, що велика кількість споживачів та до-
слідницьких компаній на даному ринку характеризуються висо-
ким ступенем концентрації, спрямованої на утримання «у руках»
кількох компаній більшої частини аналізованого ринку, а відтак і
на значну диференціацію пропонованих ними послуг [10].

Важливою конкурентною перевагою підприємств, які працю-
ють у сфері дослідження ринку, має бути високий професійний
рівень знань і навичок персоналу Оскільки замовник найчастіше
розглядає маркетолога дослідницької фірми як свого роду експер-
та, на чиї знання він покладається. Протягом 15 років розбудови
ринкових відносин фахівці з бізнесу отримали достатньо знань та
вмінь для провадження справи. Що ж до галузі маркетингових
досліджень, то більшість дослідників за браком досвіду намага-
лися надавати консультації та поради, а не працювати над подан-
ням результатів досліджень у формі, придатній для використання
у процесі прийняття рішень. Таким чином, накреслюється тенденція
до відмови розглядати дослідницькі компанії як простих постачаль-
ників польової інформації. Замовники досліджень дедалі більше
очікують на виході не просто базової інформації, а дієвих рішень,
що будуть здатні допомогти у досягненні бізнес-цілей їхніх фірм.

Впровадження маркетингового інструментарію на підприємс-
твах відбувалося як під впливом насиченості ринку та розвитку
конкуренції з боку вітчизняних виробників, так і в умовах розвит-
ку імпорту, а також скорочення та зміни експортних позицій
майже в усіх пострадянських країнах [12].

На сьогодні, індустрія маркетингових досліджень виступає як
постачальник проміжного товару, тобто інформації, повна вар-
тість якої буде включена виробниками безпосередньо у вартість
кінцевого продукту. При цьому витрати на проведення маркетин-
гових досліджень залежно від їхньої комплексності і тривалості
можуть сягати від 10 тис. до понад 700 тис. дол.

Конкурентна сила компаній на світовому ринку маркетинго-
вих досліджень визначається якістю наданих послуг і проведених
маркетингових заходів. Висока ефективність застосовуваних
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складових маркетингу підвищує конкурентоздатність компаній.
Тому одним з найважливіших факторів при аналізі ринку висту-
пає аналіз політики конкурентів щодо формування портфеля мар-
кетингових послуг, а також дослідження наявних на ринку про-
дуктів. Особливістю ринку маркетингових досліджень є те, що
поряд з аналізом власне продуктів потрібно розглядати і техноло-
гії проведення досліджень (використання стратегій диференціа-
ції, фокусування і т.д.) [10].

У часи кризи, коли скорочуються рекламні бюджети, деякі
компанії відмовляються від проведення досліджень. На думку віт-
чизняних фахівців [13], позбавляти себе «маркетингового зору»,
посилаючись на необхідність знизити собівартість, — не кращий
вихід. Скоротити витрати на маркетинг можна, переорієнтував-
шись на бюджетні дослідження.

Найпростіший і найдешевший спосіб вивчення ринку — на
підставі аналізу вже наявної інформації, а також даних із відкритих
джерел. Подібні розвідки називають кабінетними (desk research у
західній термінології). Якщо без збору первинної інформації —
тобто без проведення опитування споживачів або експертів — не
обійтися, й послуги маркетингової компанії необхідні, то й у
цьому випадку можна зекономити. У такій ситуації підрядникові
варто замовляти не повне дослідження, а лише те, що не можна
зробити самостійно, — проведення опитування (мовою дослід-
ників — «поле»).

Вартість поля становить зазвичай від 60 до 90 % ціни дослі-
дження.

Заощадити можна й на самому полі, тобто на зборі інформації,
на опитуванні. Кілька великих українських агентств уже давно й
регулярно проводять опитування-омнібуси. Суть даної технології
в тому, що дослідницька компанія запускає з певною періодичні-
стю опитування по всій Україні, при цьому будь-яка фірма-
замовник може додати свої запитання в анкету. Виходить «дослі-
дження у складчину», при цьому конфіденційність сторін, які бе-
руть участь, цілком зберігається: кожен знає лише про свої запи-
тання і лише за ними отримує дані.

Даний підхід можливий і до такого популярного виду дослі-
джень, як фокус-групи. Якщо маркетолог підприємства може
взяти на себе розробку сценарію фокус-групової дискусії й зда-
тен провести аналіз результатів — стенограм дискусій, то вар-
тість дослідження виявиться меншою в середньому на 10—20 %.

Омнібуси популярні в країнах із великим досвідом проведення
маркетингових розвідок. Так, у світі 12 % усіх досліджень (у
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грошовому вираженні) проводиться за технологією омнібуса (в
Україні поки що тільки 3 %) [13].

Найефективніший спосіб економії — проведення онлайн-
досліджень. Крім того, за допомогою Інтернету можна встанови-
ти контакт із такими респондентами, яких складно опитати в ін-
ший спосіб. Наприклад, громадян із високими доходами (вони
цінують свою приватність і неохоче погоджуються на участь в
опитуваннях) та людей, які ведуть дуже активний або нічний
спосіб життя (в них зазвичай немає часу).

Зараз у світі 20 % усіх досліджень (у грошовому вираженні)
проводиться через Інтернет. В Україні поки що існує природна
перешкода онлайн-дослідженням: серед дорослого населення краї-
ни (18 років і більше) всього 21 % користуються Інтернетом.
Крім того, користувачам і «некористувачам» мережі в нашій
країні притаманна досить різна купівельна поведінка.

Рівень проникнення Інтернет, а також структура Інтернет ау-
диторії є важливими передумовами проведення Інтернет-опитувань.
Згідно із даними Gfk Україна, кількість Інтернет-користувачів у
2008 році досягла 23 % від усього населення. При цьому великий
відсоток населення користується Інтернетом у місцях, у яких
важко відслідковувати їхню кількість. У той же час, український
ринок є надзвичайно цікавим для дослідників у тому сенсі, що
Інтернет стрімко росте в Україні, швидше, ніж у Західній Європі,
а також важливим є той факт, що у 2009 році можна прогнозува-
ти швидкий ріст кількості Інтернет-користувачів з появою ран-
ньої більшості в мережі (згідно з теорією дифузії інновацій
Е. Роджерса).

Ринок маркетингових досліджень зростає високими темпами
щороку, але його структура та підходи у більшості своїй зали-
шаються традиційними, витратними та недостатньо ефективни-
ми. Цей факт підштовхує до того, що онлайн-підходи стануть
мейнстрімом на ринку в найближчі роки [14].

На світовому ринку маркетингових досліджень виділяють на-
ступні сегменти покупців: великі транснаціональні компанії —
лідери ринку, які регулярно споживають усі основні типи дослід-
ницьких продуктів і пред’являють високі вимоги до якості; наці-
ональні компанії із середніми періодичними витратами на дослі-
дження, що пред’являють стандартні вимоги до якості; локальні
компанії з невеликим бюджетом і досвідом проведення досліджень;
дослідницькі компанії і рекламні агенції; ЗМІ, а також громадські та
державні організації. Ці покупці суттєво впливають на конкурентну
ситуацію на світовому ринку маркетингових досліджень.
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Постачальники на світовому ринку маркетингових досліджень
представлені дослідницькими фірмами вузької спеціалізації, а та-
кож польовими партнерами — субпідрядниками. Вплив постачаль-
ників на конкурентну ситуацію менш істотний, але вважається до-
сить сильним внаслідок високої залежності дослідницьких фірм від
якості роботи постачальника. До продуктів-замінників належать
внутрішні маркетингові дослідження, проведені клієнтами само-
стійно, а також різні взаємозамінні методики і типи досліджень.

В Україну одними з перших прийшли такі дослідницькі ком-
панії, як SOCIS Gallup, GfR, ACNielson, Synovate. Вони по-
різному провадили політику просування на ринку досліджень,
тому нині їхні розміри дуже різняться. На сьогодні в Україні діє
понад 14 мережевих агенцій, у тому числі й російських. Паралель-
но створюються вітчизняні дослідницькі агенції, де маркетингові
й соціологічні дослідження виконує один колектив. Таким чином,
серед найбільших світових компаній є українські, які об’єднують
кілька фірм, які спеціалізуються на різних ринках і використову-
ють різні методики [12]. Це дає змогу стверджувати, що марке-
тингові дослідження в Україні виокремлюються в самостійну га-
лузь зі своїми стандартами, технологіями, досвідом роботи на
різноманітних ринках.

На розвиток маркетингової індустрії на макрорівні великою
мірою впливають процеси глобалізації, централізації та зміни у
технологічних процесах. Стосовно українського ринку, за даними
досліджень компанії InMind — офіційного представника міжна-
родної дослідницької мережі Factum Group в Україні в рамках
проекту Market-View [11] виявлено наступні чинники, що спо-
вільнюють зростання галузі: некомпетентність провайдерів (25 %
опитаних експертів); нерозуміння керівництвом компанії доціль-
ності маркетингових досліджень (24 %); нестача коштів у замов-
ників, дороговизна досліджень (14 %); бар’єри пов’язані зі спе-
цифікою становлення галузі (невисокий рівень попиту, низька
конкуренція — 12 %); нестабільність ситуації в Україні, наяв-
ність тіньового бізнесу й пов’язана із цим закритість інформації
та структур (9 %).

Вцілому перешкоди в розвитку дослідницької галузі в Україні
лежать, насамперед, у внутріорганізаційній площині.

Особливістю вітчизняного ринку маркетингових досліджень є
його середній рівень розвитку. За рівнем витрат на здійснення
маркетингових досліджень із розрахунку на одного мешканця
Україна має вдвічі менші показники порівняно з Росією, а порів-
няно з Чехією йдеться про 14-разове відставання.
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Таблиця 1
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИТРАТ НА МАРКЕТИНГОВІ

ДОСЛІДЖЕННЯ НА ОДНОГО МЕШКАНЦЯ КРАЇНИ

Країна Населення країни,
тис. чол.

Обсяг ринку МД,
тис. EUR

«Дослідницькі»
витрати на одного

мешканця країни, EUR

Чехія 10 200 64 000 6,27
Угорщина 10 070 56 000 5,56
Естонія 1 400 7 400 5,29
Латвія 2 400 6 200 2,58
Литва 3 500 7 000 2,00
Росія 143 000 120 000 0,84
Україна 47 100 21 000 0,45

Джерело: за даними [11]

Показник місткості ринку маркетингових досліджень, згідно з
експертним аналізом Української Асоціації Маркетингу (УМА),
склав близько 24,8 млн дол., а це на 27 % більше порівняно з
2004 роком. Найближчим часом на ринку також очікують пози-
тивні зміни. Насамперед вони стосуватимуться підвищення стра-
тегічної ролі маркетингових досліджень у роботі компаній, а крім
того — поліпшення взаєморозуміння й партнерської взаємодії
між дослідницькими компаніями та їхніми замовниками. Наміти-
лися тенденції до зростання внеску консалтингових компаній,
піднесення ролі Інтернет-опитування. Водночас прогнозується сут-
тєве зростання потреби в дослідженнях (на думку 89 % опитуваних)
та зростання кількості дослідницьких завдань більш ніж на 20 %.

Специфікою українського ринку залишається те, що на відмі-
ну від західних країн, де вузько спрямовані спеціальні дослі-
дження стають дедалі поширенішими, в Україні й досі перева-
жають дослідження загального характеру, що дозволяє відповісти
на максимальну кількість питань в одному дослідницькому проекті.

Найбільшою національною асоціацією в Україні є Всеукраїн-
ська громадська організація «Українська Асоціація Маркетингу»,
а найбільшим міжнародним співтовариством, представленим в
Україні, виступає ESOMAR. Основними видами їх діяльності є
проведення конференцій, семінарів, тренінгів, підготовка та пуб-
лікація матеріалів, інформування про нові тенденції ринків, обмін
досвідом, контроль над дотриманням норм і принципів дослідни-
цької діяльності, розв’язання суперечок. Проте, як показали до-
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слідження, переважна більшість респондентів мало знайома з ді-
яльністю асоціацій.

На сьогодні членами УАМ є понад 90 % дослідницьких ком-
паній — операторів ринку маркетингових досліджень. Члени
професійної асоціації повинні дотримуватися стандартів якості
організації. Крім того, серед клієнтів дедалі більше компаній праг-
нуть співпрацювати з агенціями — членами фахової асоціації,
розглядаючи членство у такій організації, як певну гарантію яко-
сті виконуваних робіт. Варто також відзначити бажання великих
дослідницьких компаній пройти процедуру сертифікації на від-
повідність стандартам ISO.

Ринок маркетингових досліджень в Україні хоча і розвивається
достатньо швидкими темпами, проте знаходиться ще на етапі фор-
мування. Одним з головних завдань є підвищення професійного
престижу учасників ринку. Роль та важливість маркетингових до-
сліджень недооцінюється та асоціюється з формальним аналітич-
ним звітом. Тому, в першу чергу, доцільно виокремити стратегічне
значення досліджень у вирішенні глобальних завдань та підвищенні
рівня конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників. Ви-
ходячи з цього необхідно: налагодити співробітництво між замов-
ником і провайдером у ході спільного формулювання дослідниць-
ких завдань; забезпечувати професійний, компетентний підхід до
проведення дослідження; посилювати рівень відповідальності за
наданий дослідницький результат, вироблення конкретних, дієвих і
ефективних рекомендацій за результатами дослідження.
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ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ
ВІДРОДЖЕННЯ ЛЬОНАРСТВА

Уточнено сутність понять «криза», «відродження». Виявлено при-
чини кризового стану галузі льонарства. Запропоновано при роз-
робці механізму відродження галузі спиратися на тенденції ринку,
національні інтереси та можливості державного регулювання ді-
яльності підприємств льонопродуктового підкомплексу України.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: відродження, механізм, криза, льонарство, льоно-
продуктовий підкомплекс, державна підтримка.
KEY WORDS: revival, mechanism, crisis, flax-growing, linen sub complex,
government support.

З метою зростання уваги суспільства до натуральних волокон,
стимулювання попиту, сприяння ефективності та сталому розвит-
ку галузей промисловості, що пов’язані з їх виробництвом, Аграр-
ною та продовольчою організацією ООН рік 2009 визнаний ро-
ком натуральних волокон. Україна ж до початку 1990-х років бу-
ло однією з країн-лідерів з виробництва льоноволокна, тоді як у
2007 р. на неї припадає 5,3 тис. т при світовому виробництві —
970 тис. т [10]. Ми спостерігаємо невпинний спад обсягів вироб-
ництва льону-довгунцю (у 2008 р. у 35 раз порівняно з 1986—
1990 рр.), відповідне скорочення кількості підприємств, здатних
переробити лляну сировину (з 47 до 18 на кінець 2008 р.). Розрив
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