маркетингові дослідження

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УКРАЇНІ:
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОГНОЗИ
Оле на Жит ник,
мар ке тингди рек тор InMind
68% експертів з провідних компаній, які працюють у сфері маркетингових досліджень, оцінюють їх як важливі і надважливі для ефективної роботи своїх підприємств. Результати маркетингових досліджень активно використовуються,
але часто співвідносяться з досвідом компанії, про це свідчать підсумки експертного опитування MarketView Ukraine ©,
проведене InMind у 2010 р. Фахівці прогнозують зростання важливості досліджень у побудові стратегій роботи зі споживачем і стратегічного планування.

MarketView ©  аналіз
дослідної галузі.
MarketView © найбільше в Україні експертне дослідження, яке
вста нов лює стан і пер спек ти ви
роз вит ку рин ку мар ке тин го вих
досліджень в Україні, в якому беруть участь провідні вітчиз няні
компанії. Дослідження проводиться компанією InMind за підтримки
Національ но го
Пред став ни ка
ESOMAR в Україні і Генерального
ди рек то ра Ук раїнської Асоціації
Маркетингу Ірини Лилик
У дослідженні InMind бе руть
участь експерти у сфері маркетингу представники міжнародних і
національних компаній, що працюють в Україні. Завдання проекту
на да ти оцінку ак ту аль ності
маркетингових досліджень для українського ринку, проаналізувати
ста тус
га лузі
мар ке тин го вих
досліджень, визначити рівень внеску професійних асоціацій в розви ток га лузі, да ти про гноз
розвитку рин ку мар ке тин го вих
досліджень в Україні на найближчі
п'ять і десять років. У 2010 р. проведено опитування 255 галузевих
фахівців з провідних компаній, які
оп рацьо ву ють ре зульта ти мар ке тингових досліджень.
Ос та точ ний підсу мок про ек ту
MarketView ре гу ляр но оп ри люд нюють у рамках спеціалізованих
кон фе ренцій і про фесійних ви дань з мар ке тин гу, діста ю чи у
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відповідь велику кількість позитивних відгуків.

Актуальність маркетингових досліджень
На думку експертів, важливість
мар ке тин го вих досліджень для
ефек тив ної ро бо ти ком паній не
знизилась, а навпаки, за деякими
показниками зросла. Так, важливими і надважливими в діяльності
ком панії за ре зульта та ми дослідження назвали 68% (топ 2 значень за 7 бальною шкалою). Цей
показник, як показують підсумки
по пе редніх опи ту вань, постійно
підвищується. Якщо в 2006 р. маркетингові дослідження важливими
і над важ ли ви ми в підне сенні
ефек тив ності ком панії вва жа ли
57%, у 2008 р. цей показник досяг
62%, і в 2010 р.
68%. Індекс
оцінки важливості досліджень за
7 бальною шкалою становить 5,9
балів.

абсолютно не важливі

Підсум ки про ек ту до во дять,
що, незважаючи на актуальність
маркетингових досліджень, рівень
розвитку галузі ще не можна вважати, на думку експертів, достатньо ви со ким. Ступінь роз вит ку
досліджень оцінює як високу або
дуже високу лише кожен десятий
експерт (топ 2 значень за 7 бальною шкалою). Індекс оцінки розвитку дослідної галузі в Україні за
7 бальною шкалою становить, за
оцінками експертів, 4,3 бала.
За оцінками компаній, підсумки досліджень активно обговорюються на нарадах: з цим погоджують ся 78% опи та них. А 74%
підкреслили, що слідування рекомендаціям за підсумками маркетин го вих досліджень кон т ро лює
топ менеджмент компаній.
Однак у ситуаціях, коли результати досліджень суперечать практиці, що склалася, і досвіду компанії, тільки 15% будуть схильні
довіря ти вис нов кам ек с пертів;

дуже важливі

Графік 1. Важливість маркетингових досліджень

важко сказати

дуже низький

дуже високий

Графік 2. Рівень розвитку галузі маркетингових досліджень в Україні
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56%
схильні більше довіря ти
досвіду компанії в аналізованому
питанні; тоді як близько третини з
опитаних не висловили відкритих
переваг і, найімовірніше, будуть
діяти ситуативно. Це може бути
пов'яза но з не до статнім рівнем
довіри до результатів досліджень.
Разом з тим існує ризик, що компанія, роблячи вибір на користь
сво го досвіду, мо же відмо ви тись
від нового знання про споживача
або не поміти ти три вож них си гналів щодо змін у зовнішньому
середовищі.

Аутсорсинг маркетингових
досліджень
У се ред ньо му, як по ка за ли
підсумки дослідження у 2010 р.,

100% дослідних завдань провідні
компанії розподіляли порівну між
зовнішніми провайдерами і власними фахівцями. Серед основних
причин, через які компанії вважали за краще залучати власні ресурси на про ве ден ня досліджень,
можна назвати кілька. Це фінансові (відсутність бюд же ту на
вирішення певних завдань за допо мо гою зовнішніх про вай дерів
або дорожнеча їхніх послуг), наявність власних ресурсів з достатньою ком пе тенцією, а та кож
відсутність агентств, яким можна
довіряти. Останню причину назвала кожна п'ята компанія, що проводить дослідження власними силами.
В аутсорсингу послуг провідні
ком панії, що пра цю ють на ук -

Як правило ми працюємо на постійній
основі з 1 агентством
Як правило ми працюємо на постійній
основі з 2 3 агентствами
Як правило для кожного дослідження
проводиться тендер

Графік 3. Стратегії роботи з провайдерами маркетингових досліджень

Ad hoc

Трекінгові дослідження

Панельне дослідження

Синдикативне дослідження

раїнсько му рин ку, за сто со ву ють
одну з трьох стратегій: чверть компаній пра цю ють на постійній
основі з одним провайдером; трети на пра цює з дво ма трьо ма
постійни ми
по ста чаль ни ка ми
дослідних по слуг; близь ко 40%
про во дять пе ред кож ним дослідженням спеціалізовані тендери.
В оцінці якості наданих послуг
основним критерієм для всіх компаній, незалежно від стратегії робо ти з про вай де ром, є звіт за
підсумками дослідження. Разом з
тим відмінності спостерігаються у
визначенні додаткових критеріїв.
Для компаній, що працюють з одним постійним провайдером, другим за зна чимістю кри терієм
якості є рекомендації, сформульовані за підсумками дослідження. У
той же час для компаній, які працю ють з кілько ма або ба га ть ма
агентствами, висновки про якість
досліджен ня роб лять швид ше за
більш формальним критерієм таким як використані методики, ніж
за змістовним
якість дослідних
рекомендацій.
Експерти виділили кілька ключових моментів, що перешкоджають
ефективній роботі із зовнішніми
провайдерами, які виражені практично однаковою мірою:
u нерозуміння цілей, завдань і
спе цифіки
досліджен ня
(23%);
u проблеми, пов'язані з проведен ням по льо во го ета пу
(22%);
u неінформативність аналітичного звіту (22%);
u невідповідність
да них
дійсності (22%);
u недотримання термінів (19%).
На відсутність проблем у роботі
з провайдерами дослідних послуг
вказали 18% опитаних.

Омнібус

Типи і методи досліджень
Графік 4. Основні типи досліджень
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Порівняно з підсумками попереднього проекту, що проходив у
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важко сказати 2%
Особисто
зштовхувались 21%

не обізнані 16%

Проведення конференцій

36 %

Проведення семінарів

34 %

Публікації/випуск спеціальних
видань
Інформування про нові тенденції

18 %

Проведення тренінгів

18 %

31 %

Обмін досвідом
Контроль норм/принципів
діяльності
Рішення суперечень

Знаять але не
зштовхувались 61%

не обізнані 29%

8%
3%

Графік 6. Знання основних напрямів діяльності УАМ

Графік 5. Взаємодія з УАМ

важко сказати 3%

13 %

Особисто
зштовхувались 13%

Контроль норм/принципів
діяльності

19 %

Проведення конференцій

16 %

Публікації/випуск спеціальних
видань

15 %

Обмін досвідом

11 %

Проведення семінарів

10 %

Інформування про нові тенденції

Знаять але не
зштовхувались 55%

Проведення тренінгів

Рішення суперечень

Графік 7. Взаємодія з ESOMAR
2008 р., се ред ре алізо ва них із
зовнішніми про вай де ра ми типів
досліджень відбулося кілька змін.
Зрос ла
част ка
трекінго вих
досліджень, а також виявила себе
тенденція до зростання панельних
і омнібусних. Практично без змін
залишилась популярність ad hocдосліджень серед всіх, які віддавалися на аутсорсинг.
Найбільш по пу ляр ни ми ме то дами досліджень, застосовуваними в українській дослідній галузі,
за ли ша ють ся осо бисті інтерв'ю
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10 %
7%
3%

Графік 8. Знання основних напрямків роботи ESOMAR
(face to face) і фокус групові дискусії. Наступну групу за рівнем затребуваності формують CATI, аудит торговельних точок і глибинні
інтерв'ю. Нарешті, останню групу
ста нов лять он лайн опи ту ван ня,
опитування, які проводять безпосередньо у торговельних точках,
тестування в місцях центральної
ло кації, за сто су ван ня ме то ду
"таємний покупець". Порівнюючи
із попереднім періодом (2008 р.),
за ко номірно підви щи лась ак ту альність та ких по ши ре них у
МАРКЕТИНГ В УКРАЇНI

західній дослідній прак тиці ме тодів, як CATI, онлайн інтерв'ю і
тестування в місцях центральної
локації.

Професійні асоціації:
знання і досвід
Опитані експерти (21%) стикались із діяльністю Ук раїнської
Асоціації Маркетингу, ще 61%
обізнані про її активність. Таким
чином, частка тих, хто знає про
діяльність УАМ, ста но вить 82%.
Цей показник виріс порівняно з
№1 s 2011
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Стратегія роботи з клієнтами
Стратегія планування
Знання бізнесу
Спеціалізація: дослідники/консультанти
Партнерство
Інтернет
Креативність
Зменшиться кооперативність
Колсантинг витіснить дослідників
Традиційні МІ зникнуть
Не станеться ніяких змінень
Важко сказати

Графік 9. Оцінка подальших перспектив маркетингових досліджень

підсумками попереднього проекту
на 10%. Про міжна род ну про фесійну асоціацію ESOMAR знають 68%; стикались із діяльність
ESOMAR 13%, обізнані про її активність 55%. Зростання знання
становить +14%.
Основними напрямами роботи
УАМ є організація конференцій і
семінарів,
а
та кож
ви пуск
спеціалізо ва них ви дань, про що
інформовані понад третини експертів.
Ос нов ним на пря мом ро бо ти
ESOMAR ко жен п'ятий ек с перт
назвав контроль за дотриманням
норм і прин ципів у діяль ності
дослідної галузі.

Перспективи галузі в Україні
Ос нов ним очіку ван ням ек с пертів від га лузі є підви щен ня
стратегічної ролі досліджень в роботі з клієнтами і в стратегічному
№1 s 2011

плануванні. Понад половини експертів очікує, що такі зміни будуть
ма ти місце в най ближчі п'ять
років. Краще розуміння і знання
бізне су
клієнтів
дослідни ми
агенціями передбачає 41% опитаних. Третина вважає, що поглибить ся
спеціалізація
між
дослідни ка ми і кон сультан та ми,
тоді як третина експертів переконана, що навпаки розшириться
парт нер ство між дослідни ка ми і
клієнтами.
Третина опитаних вважають, що
зна чи мо зро с те роль інтер нет досліджень у найближчі п'ять
років, крім то го, п'ята ча с ти на
вважає, що це відбудеться в найближчі десять років. Ще одна тенденція, вказана кожним четвертим
ек с пер том,
зро с тан ня у най ближчій пер спек тиві кре а тив ної
скла до вої
в
мар ке тин го вих
дослідженнях.
Менш ак ту аль ним на пря мом
най ближ чо го май бут ньо го га лузі
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експерти вважають зниження готов ності
ре с пон дентів
бра ти
участь у досліджен нях. Ма лой мовірним вба чається витіснен ня
кон сал тин гом дослідників або
зник нен ня тра диційних мар ке тингових дослідних операцій. Що
станеться з галуззю маркетингових досліджень в Україні в десятирічній пер спек тиві, не мо же
оцінити 29% опитаних експертів.
InMind (www.inmind.com.ua)
дослідна агенція по вно го цик лу,
пред став ник міжна род ної ме режі
Factum Group в Україні. InMind надає повний спектр послуг у галузі
мар ке тин го вих досліджень і кон сал тин гу: кількісні та якісні
досліджен ня рин ку, спо жи вачів,
про дук ту, медіа, а та кож інно ваційний аналіз і дослідний аудит.
Фахівці InMind ма ють 20 річний
досвід ро бо ти на ук раїнсько му
дослідному ринку.
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