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Site centric

Ос но вою підхо ду site centric є прив'яз ка до сайтів 

учас ників досліджень. Так, для фор му ван ня вибірки
вста нов лю ють відвіду ва чам на веб
сторінці лічиль ни -
ки, що фіксу ють cookies, і ча с тині цих cookies при пи су -
ють соціаль но
де мо графічний профіль. Інши ми сло ва -
ми, вимірю ють не всі сай ти, а тільки ті, на яких вста -
нов лені такі при ла ди.

Складність спо со бу вимірю вань ме то дом site centric
по ля гає у точ ності оцінки, яку зро бив той, хто стоїть за
cookies. Як що для іден тифікації профіля ви пад ко вим
відвіду ва чам про по ну ють за по вни ти ан ке ти, що спли -
ва ють, то збір да них мо же на ра жа тись на кілька при чин
си с те ма тич них спот во рень:
1) ду же ма ла кількість ко ри с ту вачів, які ви яв ля ють ба -

жан ня за по вни ти та ку ан ке ту (охоп лює не знач ний
відсо ток ау ди торії 
 ли ше тих, хто більш охо че бе ре
участь в он лайн
опи ту ван нях);

2) не прав дивість по да них ко ри с ту ва чем відо мо стей
(на при клад, стать, вік, рівень до хо ду). І го ло вне 
 че -
рез за галь ний низь кий рівень статків на се лен ня Ук -
раїни пер со наль ний комп'ютер тільки част ко во
мож на на зва ти пер со наль ним. У пе ре важ ної
більшості ук раїнських сімей на один комп'ютер при -
па дає в се ред ньо му два ко ри с ту вачі. А
от се ред
київської ау ди торії на да ний мо мент ПК знач но
більше, ніж ре аль них лю дей.
Підхід site
centric у жод ний спосіб не має мож ли во с -

тей вра хо ву ва ти муль ти ко ри с ту ван ня. Site
centric опе -
рує cookies і при пи са ни ми ча с ти на ми cookies соціаль -
но
де мо графічно го профілю. Цей ме тод три ва лий час
за сто со ву ва в ся і в Ук раїні.

Panel centric

На рин ках із ши ро кою інтер нет
ау ди торією, у то му
числі в Західній і Цен т ральній Європі, США, Росії,
про ва дять ще один тип досліджен ня 
 panel centric, тоб -
то з прив'яз кою до постійно діючої па нелі ко ри с ту -
вачів. Ме тод та кож на зи ва ють юзер
цен т рич ний.

Такі па нелі за струк ту рою відо бра жа ють ге не раль ну
су купність ко ри с ту вачів країни (як це, на при клад,
відбу вається у те ле вимірю ванні).

Най точнішу інфор мацію спро мож на за без пе чи ти
па нель, на комп'юте рах учас ників якої вста нов ле не
спеціаль не про грам не за без пе чен ня, що до зво ляє зро -
би ти по вний моніто ринг відвіду ван ня ни ми будь
яких
інтер нет-ре сурсів. Та ким чи ном, на точ ності ре зуль -
татів не по зна чається зни щен ня ко ри с ту ва чем cookies
або зміна бра у зе ра. Клю чо вий мо мент у ре алізації
підхо ду site
centric 
 це спосіб ре к ру тин гу ре с пон дентів
у па нель.

За оф лайн
на бо ру ініціато ром за лу чен ня па нелістів
стає дослідне агент ство, а не учас ник досліджен ня, що
до зво ляє зно ву
та ки уник ну ти анонімності, ха рак -
терній при он лайн
ре к ру тин гу па нелістів.

Дослідний про дукт InMind пред став ляє ре алізацію
са ме дру го го підхо ду 
 юзер
цен т рич но го. Збір да них
про відвіду ван ня інтер нет
ре сурсів здійснюється за до -
по мо гою ре п ре зен та тив ної для всіх ко ри с ту вачів Ук -
раїни ре к ру тин го вої оф лайн
па нелі. На комп'юте ри
па нелістів вста нов люється спеціаль не про грам не за -
без пе чен ня для без пе рерв но го сте жен ня за відвіду ван -
ням ни ми сайтів. Це так зва на соф твер на па нель.

Унікаль на пе ре ва га підхо ду InMind по ля гає в то му,
як соціологічне ре п ре зен та тив не вимірю ван ня дає
мож ливість діста ти по вну й об'єктив ну інфор мацію
що до відвіду ван ня ук раїнця ми інтер нет
про сто ру. Цей
підхід у світі вва жається най к ра щим і те пер ви ко ри с то -
вується в Ук раїні.

Досліджен ня стар ту ва ло з ре п ре зен та тив ної па нелі з
1200 ре с пон ден та ми, в якій пред став лені ко ри с ту вачі по
всій Ук раїні. Об сяг  па нелі сьо годні мож на порівня ти з
кількістю па не лей, що пра цю ють на та ко му ве ли ко му
рек лам но го рин ку, як вимірю ван ня те ле пе рег ля ду.

Від по чат ку 2011 р. відбу ло ся роз ши рен ня па нелі до
5 тис. учас ників, ре п ре зен та тив но відібра них оф лайн
(інши ми сло ва ми, осо би с то). Це до зво ляє рин ку одер -
жа ти валідні соціологічні відо мості про соціаль но
де -
мо графічний профіль близь ко 95% всіх сайтів, на яких
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Медіа	вимірю ван ня Інтер не ту порівня но з інши ми ме то да ми досліджень 	 мо ло дий на прям не
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розміщу ють медійну рек ла му. Ре зуль та ти на да ють ся
кожні де сять днів про тя гом усь о го періоду ро бо ти па -
нелі.

Ре алізація па нелі ви ма гає як ро бо ти з її підтрим ки,
так і до дат ко вих на ста нов них оф лайн
досліджень ау ди -
торії, не обхідних для оцінки кількості і струк ту ри
інтер нет
ко ри с ту вачів в Ук раїні. Оф лайн
досліджен ня
про во дять ся ме то дом осо би с тих по квар тир них
інтерв'ю за найбільш надійною в Ук раїні за галь но -
національ ною вибіркою.

У дослідженні на до да ток до клю чо вої юзер
цен т -
рич ної скла до вої ви ко ри с то вується та кож і спеціаль -
ний лічиль ник InMind. Це до зво ляє про аналізу ва ти
гли би ну пе ре гля ду сторінок і час пе ре бу ван ня на
веб
сторінці. Ре зуль та том вимірю ван ня є моніто ринг
як за галь но го афініні
індек су сайтів, так і
афінітивність медійних рек лам них по казів на
веб
сторінці. Для глиб шо го медіа
аналіза ІнАУ та
InMind за пу с ка ють си с те му без пе рерв но го сте жен ня

ба не ро по каз ників, що до зво лить за мов ни кам і рек ла -
мо дав цям фіксу ва ти фак тич но пе ре гля ну ту інтер -
нет
ко ри с ту ва ча ми Ук раїни ба нер ну рек ла му і до зво -
лить точніше оціню ва ти об ся ги медійної інтер нет
рек -
ла ми.

При ди ви тись до Інтер не ту рек ла мо дав цям в Ук раїні
три ва лий час за ва жа ла йо го фраг мен тар на оцінка.
Досліджен ня, які про по ну ва лись на рин ку, об ме жу ва -
лись особ ли во с тя ми ме то до логії, част ко вим охоп лен -
ням інтер нет
ре сурсів, не по вною гео графією (міста з
на се лен ням 50 тис.+). Тоді як на інших медійних рин -
ках рек ла мо давці ма ли мож ливість пра цю ва ти з ре зуль -
та та ми більш об'єктив них і надійних соціологічних
вимірів.

За сто су ван ня в Ук раїні виз на них у всьо му світі ме то -
дик вимірю ван ня інтер нет
ау ди торії до зво лить рек ла -
мо дав цям, як ми сподіваємось, виділя ти більші бюд же -
ти на ко мунікації з май же 13
мільйон ною ау ди торією
вітчиз ня них ко ри с ту вачів.
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