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Актуальність дослідження

У ситуації, що склалася в Україні,

потреба у вивченні та прогнозуванні

стає дедалі більш актуальною та вод	

ночас і більш складною, оскільки

вплив держави на успіх марки/ком	

панії на автомобільному ринку Ук	

раїни, за словами експертів, є без	

сумнівно високим.

Параметри дослідження

У січні 2009 р. компанія «Marketing

Lab®» провела дослідження авто	

мобільного ринку, у ході якого:

1) здійснено аналіз тенденцій розвит	

ку українського автомобільного

ринку;

2) визначено основні показники і

перспективи розвитку автосалонів;

3) вивчено споживчі переваги киян

на автомобільному ринку.

Дослідження проводилося за до	

помогою експертного опитування

керівників і топ	менеджменту ук	

раїнських автомобільних компаній.

Стаж роботи експертів на авто	

мобільному ринку більше двох років.

Специфіка автомобільного
ринку України

Пряма залежність від купівель	

ної спроможності споживачів.

Сезонність.

Нестабільне законодавство,

оподаткування.

Наявність послуг банківського

сектора.

Експерти про особливості ринку

Концентрація обсягів ринку в

центральному (Київському)

регіоні.

Автомобільний ринок України

є одним із важкопланованих за

обсягом реалізації.

Даний чинник зумовлений

політичною, економічною, валютною

нестабільністю, що ринку України

виявляється як різкими підвищення	

ми (2007 р.), так і різкими падіннями.

Протилежне співвідношення

прибутковості компаній від про	

дажів автомобілів, яке в Україні

становить 80%, а в світі – 20%, і

від обслуговування автомобілів

(СТО), на яке в Україні припа	

дає 20%, а в світі 80%.

Автомобільний ринок України

в сегменті Luxury повністю зале	

жить від політичної ситуації в

країні.

Останні кілька років спостеріга	

вся ефект стрімкого розвитку

ринку, з тенденцією до покуп	

ки дорогих брендів. Українці ку	

пували автомобілі дорожчі

порівняно з доходами.

Ринок перебуває на стадії транс	

формації з кількісного показни	

ка в якісний: відбулося перше

насичення ринку.

Прогноз експертів

За прогнозами більшості експертів,

у 2009 р. в Україні спостерігатиметься

падіння обсягів продаж до 40%, і ско	

рочення місткості ринку як в Києві,

так і в Україні в цілому, визначальна

риса якого – можливості фінансових

установ в наданні кредитів.

На думку експертів, на сьогодні

більшість фінансових установ можуть

бути не в змозі надавати кредити по	

тенційним позичальникам до кінця

2009 – середини 2010 рр. Цим чинни	

ком і буде обумовлений обсяг ринку

нових автомобілів у 2009	2010 рр.

Основні тенденції українського ав	

томобільного ринку

Через кілька років після вихо	

ду з кризи відбудеться перероз	

поділ між сегментами авто	

мобілів у бік найбільш популяр	

них (С і D класу).

Скорочення ринку по брендах

істотно залежить від гнучкості

цінової політики імпортерів.

Істотно зросте частка СТО у

прибутку автодилерів.

Київський автомобільний
ринок – що це?

Київський автомобільний ринок,

за словами експертів, розвивається

більш швидкими темпами, ніж зага	

лом по Україні, але, незважаючи на

це, до кінця 2009 р. кількість автоса	

лонів, що функціонують на Київсько	

му автомобільному ринку, дещо змен	

шиться. Насамперед ринок буде

вивільнятися від так званих сірих ди	

лерів, частка у загальній кількості ав	

тосалонів яких, на думку спеціалістів,

сягає від 22 до 35%.

Частка продажів автомобілів на ор	

ганізованих приватних ринках ста	

новить до 15%. Такий самий відсо	

ток має і придбання автомобілів через

неорганізований приватний ринок

(купівля у знайомих, за оголошенням

тощо).

Експерти називають різну кількість

автосалонів Києва: від 100 до 400, і

говорять про те, що суттєво на ринко	
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ву ситуацію з них можуть вплинути

не більше 25%.      

У Києві переважають автосалони

середнього масштабу, серед яких

більшість автосалонів представляють

лише іномарки – 60%.

По 20,0% займають автосалони, в

яких представлені лише вітчизняні

автомобілі, і автосалони, що прода	

ють як вітчизняні автомобілі, так і

іномарки.

Більшість автосалонів – 90% –

незалежно від того, представлені в

ньому вітчизняні автомобілі або ж

іномарки, продають лише нові авто	

мобілі. 10%, на думку експертів, при	

падає на салони з продажу як нових,

так і вживаних авто.    

Особливості управління
автосалонами

Необхідність у підборі кваліфікова	

ного персоналу – front office – на сьо	

годні є найбільш актуальною, на дум	

ку експертів, як для дилера, так і для

клієнта, який часто потребує

кваліфікованої консультації з боку

співробітника автосалону.

Щодо управління автосалоном ек	

сперти переконані, що в салонах, які

представляють топ	бренди, робота

проводиться не на продаж авто	

мобіля, а на видачу. В інших салонах

консультантам і менеджерам дово	

диться виявляти технічну ерудицію і

реально продавати автомобіль. Особ	

ливості визначаються підписаним ди	

лерським договором з виробником.

Ціна, що не відповідає сервісу, на

жаль, дуже ускладнює продаж і уп	

равління. Застаріла законодавча ба	

за перешкоджає роботі автосалонів.

Чинники, які впливають на
успіх діяльності автосалону
в Україні

На думку експертів, найбільш важ	

ливими чинниками, які впливають

сьогодні на успіх діяльності автоса	

лону в нашій країні, – це:

стабільність економічної і

політичної ситуації в державі;

популярність бренду;

ціноутворення;

комплекс супутніх послуг;

стабільність/прогнозованість

ринку;

маркетингова активність ди	

лерів.

Портрет типового київсько7
го покупця автомобіля 

У ході проведення експертного

опитування було запропоновано

умовно змалювати портрет типового

київського покупця автомобіля:

Близько 40% киян (відсоток від

всіх жителів Києва) їздять на

власному авто.

Змінюють автомобіль один раз

на три роки.

У 70% покупок придбавають ав	

то в автосалонах.

75,0% випадків віддають пере	

вагу новим іномаркам.

Середня вартість авто киян –

15	20 тис. дол.

Параметри автосалону, які
мають найбільший попит у
киян

Можливість тесту	драйву (80%).

Рівень цін на автомобілі (69%).

Зручність розташування автоса	

лону (48%).

Можливість покупки автомобіля

в кредит (30%).

Урахування старого автомобіля

під час покупки нового (trade

in) (18%).

Популярність автосалону (15%)

Тільки іномарки

Тільки вітчизняні автомобілі

Вітчизняні автомобілі + іномарки
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Рис.1. Київський автомобільний ринок – патріот?

Рис. 2. Київський автомобільний ринок – що продаємо?


