
У січні	лю то му 2010 р. УАМ вось -
мий раз поспіль здійсни ла ек с перт ну
оцінку роз вит ку рин ку мар ке тин го -
вих досліджень в Ук раїні у 2010 р. (ви -
ко на них мар ке тин го ви ми дослідни -
ми агенціями на за мов лен ня, без
влас них досліджень, що про во дять ся
мар ке тин го ви ми відділа ми чи служ -
ба ми підприємств	то ва ро ви роб ників
та опе ра торів ринків), а та кож пер -
спек тив роз вит ку сек то ру на 2011 р.

Ек с перт на оцінка ґрун тується на
влас них дек ла раціях дослідних
агенцій 	 членів УАМ про підсум ки
їхньої діяль ності у ми ну ло му році і
що до планів на по точ ний рік, а та кож
на вис нов ках ек с пертів УАМ сто сов -
но обігу всьо го сек то ру мар ке тин го -
вих досліджень і ос нов них тен денцій
йо го роз вит ку.

У 2009 р. відо мості про свої обіги
на ва жи ли ся по да ти 22 ком панії, у
2010 р. 	 19 ком паній (не зва жа ю чи на
га рантії конфіденційності від УАМ і

відсутність пре це дентів її по ру шен ня
про тя гом вось ми років досліджень).
При цьо му порівня ти дані мож на по
14 ком паніях.

Су мар ний обіг 14 ком паній у 2009
р. ста но вив 34 943 дол. США без
ПДВ, тоді як у 2010 р. 	 32 130 дол.
США. Та ким чи ном, за галь не ско ро -
чен ня їхньо го обігу ста но ви ло близь -
ко 8%. Та кож на збільшен ня обігу
вка за ли 4 агенції з 14, у то му числі дві
се редні ком панії (обіг від 1 млн до 3
млн дол.) і 2 малі ком панії (обіг до 0,5
млн дол.). Жод на з ве ли ких ком -
паній, які посіда ють провідні по зиції
на рин ку (обіг по над 3,0 млн дол.), не
вка за ли на зро с тан ня. У разі низ ки
відо мих се редніх ком паній об ся ги за -
мов лень на про ве ден ня мар ке тин го -
вих досліджень про тя гом 2010 р. ско -
ро ти лись у 2	3 ра зи.

Оскільки обмінний курс до ла ра і
гривні про тя гом 2010 р. за ли ша в ся
прак тич но незмінним (близь ко 8 грн

за 1 дол. США), відповідно обіги зга -
да них 14 ком паній у грив не во му
еквіва ленті ско ро ти ли ся та кож на 8%
і ста но ви ли близь ко 257 млн грн.

У 2009 р. вка зані 14 ком паній за -
без пе чи ли, за оцінкою УАМ, близь ко
78% рин ку мар ке тин го вих дослід-
жень, ви ко на них дослідни ми аген-
ціями. Та ким чи ном, у ціло му їх дані
є ре п ре зен та тив ни ми для га лузі. Вод -
но час де які ве ликі і се редні ком панії
ухи ли ли ся від на дан ня УАМ відо мо -
стей сто сов но своїх обігів у 2010 р. З
ура ху ван ням ек с перт них оцінок що -
до ос танніх, за га лом ри нок мар ке -
тин го вих досліджень у 2010 р.
номіна льно ско ро ти в ся на 10% і ста -
но вив близь ко 40,5 млн дол., або 324
млн грн.

Є певні підста ви вва жа ти, що у
2009 р. в умо вах різко го погіршен ня
ста но ви ща на рин ку низ ка дослідних
ком паній "со ро ми ли ся" на да ва ти до
УАМ інфор мацію про ре альні обіги,

маркетингові дослідження

РИНОК МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
В УКРАЇНІ 2010:
ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ТА АНАЛІЗ УАМ

ІРИНА ЛИЛИК,
Генеральний директор УАМ,

Національний представник ESOMAR в Україні

Таб ли ця 1
Ек с пертні оцінки УАМ об ся гу рин ку мар ке тин го вих досліджень  в Ук раїні у 2002	2010 рр.

*Уточ нені дані, з більш по вним ура ху ван ням учас ників рин ку.
**Орієнтовні дані за кур сом 1 дол. США = 5,5 грн у пер шо му півріччі 2009 р. і 1 дол. США = 8 грн у дру го му півріччі 2009 р.
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сподіва ю чись, що труд нощі бу дуть
ско ро ми ну чи ми, і во ни нев довзі ви п -
рав лять своє віднос не ста но ви ще що -
до "ко лег по це ху". З ура ху ван ням ос -
тан ньо го яви ща мож на при пу с ти ти,
що у 2009 р. гли би на падіння рин ку
бу ла де що більшою, а у 2010 р.
відповідно не на ба га то мен шою, ніж
це відо бра же но в оцінках УАМ, які

ґрун ту ють ся на да них ком паній-
членів.

У той же час у 2010 р. в Ук раїні ма -
ло місце знач ний рівень інфляції,
який, за да ни ми Дер жав ної служ би
ста ти с ти ки, ста но вив 9,1%. За підра -
хун ка ми ек с пертів від опо зиції,
індекс спо жив чих цін зріс на 42%.
От же, з ура ху ван ням інфляційно го

фак то ра ре альні до хо ди мар ке тин го -
вих дослідних ком паній у 2010 р. ско -
ро ти ли ся що най мен ше на 19%.

За весь час досліджень ви раз но
виділяється два періоди. У 2003	2007
рр. відбу ва ло ся до волі стрімке зро с -
тан ня рин ку мар ке тин го вих дослід-
жень (ре аль но, вра хо ву ю чи інфля-
ційний фак тор, ри нок зро с тав що ро -

маркетингові дослідження

Таб ли ця 2
Оцінка УАМ струк ту ри рин ку мар ке тин го вих досліджень в Ук раїні у 2006	2010 рр. за ка те горіями за мов ників 

(вітчиз няні та іно земні ком панії)

Дже ре ло: За да ни ми членів УАМ: 16 ком паній у 2006 р., 11 ком паній у 2007 р., 14 ком паній у 2008 р., 20 ком паній у 2009 р.,
16 ком паній у 2010 р.

Таб ли ця 3
Оцінка УАМ струк ту ри рин ку мар ке тин го вих досліджень в Ук раїні у 2006	2010 рр. за ка те горіями за мов ників (регіональні,

національні та транс національні ком панії за рин ка ми збу ту)

Дже ре ло: За да ни ми членів УАМ: 16 ком паній у 2006 р., 11 ком паній у 2007 р., 14 ком паній у 2008 р., 19 ком паній у 2009 р.,
15 ком паній у 2010 р.
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ку на 20	27%, ви пе ре джа ю чи тем пи
за галь но го зро с тан ня еко номіки
більш як удвічі), при цьо му рівень
зро с тан ня постійно ви пе ре джу вав
про гно зо вані оцінки УАМ (відповід-
но 	 ви пе ре джу вав очіку ван ня учас -
ників рин ку).

З 2008 р. на рин ку ста в ся пе ре лом:
са ме то го ро ку номіна льне зро с тан ня
рин ку бу ло мен ше рівня інфляції, а
підсум ки ро ку впер ше ви я ви ли ся
гірши ми від про гно зо ва них очіку -
вань. У 2009	2010 рр. у до ла ро во му
еквіва ленті ри нок суттєво ско ро чу ва -
в ся. При цьо му об ся ги рин ку у грив -
нях не вповні мож на порівню ва ти за
ро ка ми, оскільки відбу ли ся значні
зміни у курсі гривні що до до ла ра та
інших ва лют (на сам пе ред це сто -
сується 2009 р.).

У чет вер то му квар талі 2009 р. і на
по чат ку 2010 р. ста но ви ще на рин ку
стабілізу ва ло ся; крім то го, бу ли певні
по зи тивні очіку ван ня у зв'яз ку із
політич ни ми зміна ми в дер жаві. Усе
це відо бра зи ло ся в по зи тив но му про -
гнозі на 2010 р. 	 фак тич но очіку ва ло -
ся віднов лен ня тих об сягів за мов -
лень, які бу ли до по чат ку кри зи (тоб -
то у 2007 	 першій по ло вині 2008 рр.).
Од нак по зи тивні сподіван ня не
справ ди ли ся: замість по вер нен ня на
до кри зо вий рівень відбу ло ся по даль -
ше суттєве ско ро чен ня рин ку 
(табл. 1).

маркетингові дослідження

Таб ли ця 4
Рей тинг УАМ мар ке тин го вих дослідних агенцій*

Таб ли ця 5
Оцінка УАМ се ред ньої вар тості мар ке тин го вих досліджень в Ук раїні 2006	2009 рр.

Дже ре ло: За да ни ми 16 ком паній у 2006 р., 12 ком паній у 2007 р., 9 ком паній у 2008 р., 18 ком паній у 2009 р., 10 ком паній у
2010 р. Ком панія ACNiesen не на да ла да них

*Агенції, які на да ли УАМ повні або част кові дані що до струк ту ри досліджень, ви ко -
на них у 2010 р. Агенції роз та шо вані за об ся гом мар ке тин го вих досліджень.
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Про гноз на 2011 р. на да ли 14 ком -
паній (ве ликі, се редні і малі). У пер -
шо му квар талі 2011 р. (тоб то на час
про ве ден ня УАМ опи ту ван ня учас -
ників рин ку) се ред дослідних мар ке -

тин го вих ком паній пе ре ва жав обе -
реж ний оп тимізм: дно кри зи на чеб то
прой де но, па да ти далі ніку ди, на далі
бу де кра ще, об ся ги за підсум ка ми ро -
ку зро с туть на 5	10	20%. Се ред ньоз -

ва же ний про гноз зро с тан ня на 2011
р. 	 близь ко 12%. При цьо му три ком -
панії вка за ли, що їхній обіг за ли -
шається без змін. Вод но час од на се -
ред ня ком панія за дек ла ру ва ла по -

маркетингові дослідження

Таб ли ця 6 
Роз поділ за мов лень на мар ке тин гові досліджен ня за ос нов ни ми рин ка ми

Дже ре ло: За да ни ми членів УАМ: 13 ком паній у 2006 р., 12 ком паній у 2007 р., 14 ком паній у 2008 р., 21 ком панія у 2009 р.,
15 ком паній у 2010 р.

Таб ли ця 7
Га лу зе вий роз поділ за мов лень на мар ке тин гові досліджен ня

Дже ре ло: За да ни ми 16 ком паній 	 членів УАМ.
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троєння обігів і відповідно своє вхо -
джен ня до чис ла провідних учас ників
рин ку.

Дані за 2010 р. сто сов но ка те горій
за мов ників мар ке тин го вих дослід-
жень на да ли 16 ком паній, су мар ний
обо рот яких ста но вив 26,6 млн дол.
США об ся гу рин ку (май же 66%). Се -
ред клієнтів цих ком паній пи то ма ва -
га вітчиз ня них ком паній ста но вить
май же 32% (про ти 26,5% у 20 ком -

паній, що на да ли дані за 2009 р.). При
цьо му су ма за мов лень від вітчиз ня -
них ком паній не зрос ла, а з ура ху ван -
ням інфляційно го фак то ра 	 суттєво
ско ро ти ла ся.

Найбільш помітна зміна се ред за -
мов ників досліджень 	 це суттєве
змен шен ня пи то мої ва ги іно зем них
ком паній, що пла ну ють вихід на ри -
нок Ук раїни (до 1,4%, у той час як у
по пе редні ро ки цей по каз ник ко ли -

ва в ся у ме жах 4	7%). Вод но час про -
сте жується тен денція до по сту по во го
збільшен ня пи то мої ва ги за мов лень
від дослідних ком паній 	 не ре зи -
дентів Ук раїни, у рам ках про ве ден ня
міжна род них досліджень пев них
ринків (регіональ них східноєвро -
пейських, за галь ноєвро пейських,
світо вих) (табл. 2).

У 2010 р. про дов жу ва ло ся ско ро -
чен ня пи то мої ва ги за мов лень на

маркетингові дослідження

Таб ли ця 8
Пи то ма ва га різних ме тодів у за галь но му об сязі мар ке тин го вих досліджень

Дже ре ло: За да ни ми членів УАМ: 13 ком паній у 2006 р., 11 ком паній у 2007 р., 13 ком паній у 2008 р., 
17 ком паній у 2009 та 2010 рр.

Таб ли ця 9
Структура ринку маркетингових досліджень за типом дизайну

Дже ре ло: За да ни ми членів УАМ: 14 ком паній у 2006 р., 11 ком паній у 2007 р., 14 ком паній у 2008 р., 19 ком паній у 2009 р.,
15 ком паній у 2010 р.
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досліджен ня від ма лих і се редніх ком -
паній, про дукція яких (то ва ри, ро бо -
ти, по слу ги) ре алізо вується в од но му
чи кількох регіонах Ук раїни (до 1,4%,
за да ни ми 15 ком паній). Оче вид но,
що пи то ма ва га за мов лень від ма ло го
і се ред ньо го бізне су має бу ти ви щою
у ма лих регіональ них дослідних
агенцій, прак тич но не охоп ле них
досліджен ням УАМ. Про те пи то ма
ва га та ких агенцій на дослідно му
рин ку Ук раїни та кож є вкрай не ви со -
кою. У 2010 р. про дов жу ва ли аб со -
лют но доміну ва ти за мов лен ня від ве -
ли ких ком паній, про дукція яких зна -
хо дить збут у більшості регіонів Ук -
раїни, а та кож за кор до ном, і вод но -
час 	 на рин ку мар ке тин го вих дослід-
жень суттєво ско ро ти ло ся зна чен ня
за мов лень від підприємств вітчиз ня -
но го ма ло го і се ред ньо го бізне су
(табл. 3).

Де сять найбільших агенцій з чис ла
на ве де них у рей тин говій таб лиці (об -
сяг досліджень від близь ко 10 млн до
1,5 млн дол.) збе рег ли свої по зиції на
рин ку: їх пи то ма ва га у об ся гах мар -
ке тин го вих досліджень в ціло му ста -
но вить близь ко 81% (табл. 4). Пев не
змен шен ня цьо го по каз ни ка
порівня но з по пе редніми ро ка ми
пов'яза не з тим, як уже за зна ча ло ся,
що де які ве ликі ком панії ухи ли ли ся
від по дан ня да них про свої обіги, і
відповідно відсутні у рей тин гу. Як і в

по пе редні ро ки, віднос ну
стабільність де мон стру ва ли ком панії,
орієнто вані на ви ко нан ня за мов лень
іно зем них фірм.

Відо мості що до се редніх розмірів
вар тості од но го досліджен ня у 2010 р.
повністю або част ко во пред ста ви ли
10 ком паній. Ці дані си с те ма ти зо вані
у табл. 5; крайні зна чен ня (вартість
ек с клю зив них ве ли ких кон т рактів,
як і най нижчі ціни на досліджен ня) у
таб лиці не вра хо ву ва ли ся. Зро зуміло,
при цьо му се ред ня ціна од но го
досліджен ня є ли ше орієнтов ною.
Од нак дані за 2010 р. засвідчи ли такі
тен денції:

o вартість од но го за мов лен ня від
іно зем них ком паній за га лом
стабілізу ва ла ся і в де я ких ви пад ках
номіна льно навіть де що зрос ла, хо ча
про дов жує бу ти знач но ниж чою
порівня но з 2007	2008 рр.;

u про дов жу ва ла змен шу ва ти ся
номіна льна вартість за мов лень
від вітчиз ня них ком паній
(впер ше жод на ком панія не на -
да ла відо мо стей що до вар тості
своїх досліджень на за мов лен ня
фірм, про дукція яких пред став -
ле на ли ше на місце вих рин ках);

u з ура ху ван ням інфляційно го
фак то ра ре аль на се ред ня вар-
тість од но го досліджен ня у 2010
р. зни жу ва ла ся за всіма ка те -
горіями за мов ників.

З мо мен ту за ро джен ня у су часній
Ук раїні рин ку мар ке тин го вих дослід-
жень їхніми за мов ни ка ми ви с ту па ли
пе ре дусім ком панії, що пра цю ють на
спо жив чих рин ках (В2С), са ме на
яко му зафіксо ва но ви щий роз ви ток
рин ко вих відно син, швид ше роз ви -
ва ли ся про це си де мо но полізації ви -
роб ниц тва і збу ту то що. Од нак з ча -
сом по ча ла підви щу ва тись пи то ма ва -
га за мов ників, що пред став ля ють
різно манітні сек то ри В2В (табл. 6). У
кри зо вий 2009 р. вка за на тен денція
зу пи ни ла ся: згідно з да ни ми членів
УАМ, пи то ма ва га за мов ників, що
пред став ля ють сек то ри В2В, за один
рік впа ла з 36,2 до 25,7%. У 2010 р. си -
ту ація зміни ла ся 	 зно ву суттєво (у 1,8
ра за!) підви щи ла ся пи то ма ва га за -
мов ників га лу зей В2В. Зви чай но,
відо мості про га лу зе вий роз поділ за -
мов лень на мар ке тин гові досліджен -
ня ма ють знач ною мірою орієнтов -
ний ха рак тер, оскільки ґрун ту ють ся
на інфор мації ком паній, що фор му -
ють мен ше двох тре тин рин ку (при -
близ но 64%). На наш по гляд, оцінка
цьо го яви ща по тре бує об го во рен ня у
фа хо во му се ре до вищі.

Відо мості що до пи то мої ва ги
різних ме тодів у за галь но му об сязі
мар ке тин го вих досліджень у 2010 р.
на да ли 17 ком паній, що фор му ють
близь ко 69% рин ку. За галь на тен -
денція 	 пев не підви щен ня пи то мої
ва ги кількісних ме тодів і відповідно 	
аб со лют не і віднос не змен шен ня пи -
то мої ва ги якісних досліджень. Як це
ко ри гується із підви щен ням пи то мої
ва ги за мов ників із га лу зей В2В 	 пи -
тан ня до фа хо вої ди с кусії.

На про ве ден ня па нель них дослід-
жень вка за ли 4 ком панії з 17.
Оскільки дані де я ких ве ли ких і се -
редніх ком паній у таб лиці відсутні, є
підста ви при пу с ти ти, що за галь на
пи то ма ва га па нель них досліджень є
ви щою.

На про ве ден ня он лайн інтер -
нет	досліджень вка за ли 5 дослідних
ком паній. Хо ча об сяг та ких дослід-
жень зро с тає, од нак їх пи то ма ва га в
Ук раїні на разі за ли шається не знач -
ною. Ще мен шо го по ши рен ня на бу -
ло про ве ден ня он лайн фо кус-груп.

За ти пом ди зай ну на рин ку і на далі
пе ре ва жа ють досліджен ня ad	hoc
(табл. 8), які за мов ля ють кор по рації.
При чо му пи то ма ва га цих досліджень
про тя гом ос танніх років має тен -

маркетингові дослідження

Таб ли ця 10
Структура ринку маркетингових досліджень за типом пропозиції

Дже ре ло: За да ни ми членів УАМ: 14 ком паній у 2006 р., 11 ком паній у 2007 р., 14
ком паній у 2008 р., 19 ком паній у 2009 р., 15 ком паній у 2010 р

Таб ли ця 11
Досліджен ня за до во ле ності спо жи вачів

Дже ре ло: За да ни ми членів УАМ: 14 ком паній у 2006 р., 11 ком паній у 2007 р., 14
ком паній у 2008 р., 19 ком паній у 2009 р., 15 ком паній у 2010 р
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денцію до зро с тан ня.
Аб со лют но і віднос но ско ро ти лась

ува га за мов ників на досліджен ня за -
до во ле ності спо жи вачів. З 15 ком -
паній, які на да ли відповідні звіти, ли -
ше 6 вка за ли на здійснен ня та ких
досліджень, а їхня пи то ма ва га впа ла
до 3,6% у за галь но му об сязі мар ке -
тин го вих досліджень (про ти 6,7% у
по пе ред ньо му 2009 р.).

Та ким чи ном, вітчиз ня ний ри нок
мар ке тин го вих досліджень відда ли в -
ся від стан дартів Євро пейсько го Со -
юзу, де досліджен ня за до во ле ності
спо жи вачів є обов'яз ко вою скла до -
вою ком плек с но го аналізу
функціону ван ня ринків (табл. 10).

Вис нов ки
От же, мож на кон ста ту ва ти, що у

2010 р. в Ук раїні про дов жу ва ла ся си с -
тем на еко номічна кри за, па да ла інве -
с тиційна при ваб ливість країни, а в
ме то дах го с по да рю ван ня відбу ва ло ся
зву жен ня за сто су ван ня рин ко вих ме -
ханізмів в ціло му і мар ке тин го во го
інстру мен тарію зо к ре ма.

Ра зом з тим учас ни ки рин ку не
втра ча ють оп тимізму, ру ки не опу с ка -
ють і сподіва ють ся на кращі ча си.

маркетингові дослідження

Алі На зар Надім:
Зни жен ня якості за галь но го

рівня про ве ден ня досліджень за ра -
ху нок про ве ден ня їх ком -
паніями�од но ден ка ми, фри лан се -
ра ми то що.

Відбу вається зро с тан ня по пи -
ту з бо ку ком паній. На наш по -
гляд, ри нок до сяг пев ної межі
зрілості, що ви яв ляється в то му,
що учас ни ки рин ку го тові за сто -

со ву ва ти ре зуль та ти і зна ють, як це ро би ти. Про дов -
жується демпінг на рин ку ау ди торів в сег менті фірми. Ми
поміти ли знач не змен шен ня цін на кількісні досліджен ня
(на при клад, інтерв'ю). Про дов жується кон солідація се ред
гравців рин ку, з'яв ля ють ся внутрішні аль ян си для до ся гнен -
ня най к ра щих бізнес�ре зуль татів, відбу вається ско ро чен ня
ви т рат і мож ли вості зро би ти па кетні про по зиції. Ак -
тивізу ва лись іно земні ком панії (на при клад, відкрит тя
пред став ниц тва Cegedim). Ак тив но впро ва джу ють ся і ви -
ко ри с то ву ють ся елек тронні за со би до став ки да них ау -
дитів і та кож Інтер не ту.

Ва дим Пу с тотін, "Слідо пит":
Клієнти більш обе реж но ви т -

ра ча ють гроші на досліджен ня.
Особ ли во важ ко ком паніям, які
зав'язані на іно зем ну ва лю ту.

Іван Лю барський, ди рек тор,
IRS Group:

Дії вла ди та уря ду з ре гу лю ван -
ня підприємницької діяль ності мо -
жуть в ре зуль таті як збільши ти,
так і змен ши ти по пит на мар ке -
тин гові досліджен ня. На разі це є
ос нов ним фак то ром впли ву. За
на ши ми да ни ми, об сяг рин ку
збільши в ся відсотків на 20
порівня но з ми ну лим ро ком.

Юрій Щирін:
За мов ни ки чим далі, тим

більше ра зом із досліджен ня ми
пра гнуть одер жу ва ти і ме ханізм
ви ко ри с тан ня їхніх ре зуль татів,
особ ли во у сфері опе ра тив но го
уп равління. Не змінить ся
кількість пе редінве с тиційних
досліджень. Ціни в грив нях за ли -
шать ся на рівні 2009 р.

КО МЕН ТАРІ З АН КЕТ,  ЗА ПО ВНЕ НИХ
ДОСЛІДНИ МИ АГЕНЦІЯМИ 
ЗА ПІДСУМ КА МИ 2010 Р. 
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