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Параметри дослідження

Методологія: 

Gradus – система швидких соціологічних онлайн 

опитувань на базі вибірки панельного типу за 

допомогою мобільного додатку Gradus. Вибірка 

повторює структуру населення міст з 50 тис. 

жителів та вище у віці 18-60 років за статтю, віком, 

регіоном, розміром населеного пункту та освітою.

▪ Початок збору даних: 

28.04.2021

▪ Завершення збору даних: 

24.05.2021

▪ Параметри вибірки: 

чоловіки та жінки, які працюють директорами з маркетингу

▪ Розмір вибірки:  

67 респондентів



Маркетинг в умовах пандемії
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Компетенції маркетинг-директора,
які є запорукою ефективності в умовах пандемії

Сортовано за Всі компетенції
База: всі респонденти, N=67
Які компетенції маркетинг-директора є запорукою ефективності  в умовах спричинених ситуацією з коронавірусом (віддалена робота, зміна споживацької поведінки)? Виберіть три найважливіші, на Вашу думку, 
компетенції.
З обраних Вами компетенцій, якими має володіти маркетинг-директор в умовах віддаленої роботи, спричиненої ситуацією з коронавірусом, оберіть НАЙВАЖЛИВІШУ.

81%

78%

43%

33%

22%

21%

15%

54%

27%

7%

3%

0%

4%

3%

Вміння приймати маркетингові 
рішення в умовах екстремальної …

Гнучкість і можливість проводити 
швидкі експерименти

Вміння мотивувати команду в онлайні

Вміння запобігати вигоранню команди

Мотивація команди задля запобігання 
вигоранню

Організація робочого процесу в 
домашніх умовах

Вміння запобігати власному вигоранню
Всі компетенції

Найважливіша компетенція

Вміння приймати маркетингові рішення в умовах 

екстремальної невизначеності

Гнучкість і можливість проводити швидкі експерименти

Вміння мотивувати команду в онлайні

Вміння запобігати вигоранню команди

Мотивація команди задля запобігання вигоранню

Організація робочого процесу в домашніх умовах

Вміння запобігати власному вигоранню
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Зміна важливості маркетингової функції в 
компанії з настанням пандемії

4%
1%
1%

37%

25%

30%
Сильно зросла

Дещо зросла

Не змінилась

Дещо знизилася

Сильно знизилася

Важко відповісти

Сильно 
+

Дещо зросла

55%

База: всі респонденти, N=67
Як змінилась роль / вплив маркетингової функції у Вашій компанії з настанням пандемії?
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Головна роль маркетингової функції в компанії 
з початком пандемії

База: ті, хто працював маркетинговим-директором у 2019 році, N=41
У чому полягає головна роль маркетингової функції у Вашій компанії з початком пандемії (2020 і далі)? Виберіть, будь ласка, не більше 3 варіантів:

49%

46%

44%

24%

24%

22%

20%

17%

17%

15%

12%

Забезпеченні зростання бізнесу

Розумінні споживчих / ринкових тенденцій

Забезпеченні ефективного управління брендом

Зростанні клієнтської бази

Реалізації  програм цифрової трансформації

Середньо- / довгостроковому здоров'ю бренда

Зниженні витрат (тобто залученні клієнтів)

Інноваціях в галузі продуктів / послуг

Впровадженні інновацій

Короткостроковому зростанні продажів / виручки

Розвитку загального клієнтського досвіду
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Найбільші виклики для маркетингу в 2021
порівняно з 2019

База: всі респонденти, N=67
Що з нижченаведеного Ви вважаєте найбільшими викликами для функції маркетингу в поточному 2021 році в порівнянні з доковідним 2019?

57%

54%

39%

37%

31%

27%

25%

24%

18%

15%

Швидко реагувати на пост-ковідні зміни ринку

Адаптація бізнесу до діджитал реальності

Впровадження стратегії омніканальності

Нестача інформації про зміни в поведінці споживачів

Залучення та утримання талантів

Відсутність чіткої бізнес стратегії

Необхідність  розуміння нових технологій 

Нестача бюджетних коштів

Моніторинг змін в медіаспоживанні, реагування на них

Впровадження технологій бігдата
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Функції маркетинг-директора в компанії

База: всі респонденти, N=67
Які з цих функцій сьогодні виконує маркетинг-директор у Вашій компанії?

88%

76%

73%

61%

55%

51%

51%

49%

48%

45%

43%

43%

39%

37%

31%

30%

19%

7%

Розробка і впровадження маркетингової стратегії

Бюджетування

Аналітика

Діджитал маркетинг

Проведення маркетингових досліджень

Розробка нових продуктів

Проведення рекламних кампаній брендів

Розробка брендів, ATL / BTL / ТTL

PR-активність

Закупка медіа

ROI, NGR, LTV та інші

Цінове позиціонування продуктів

Планування, організація івентів

Аналіз та прогнозування продажів / маржинальності тощо

Розробка поліграфії, сувенірної продукції

Робота з клієнтами / client service

Трейд-маркетинг

Мерчендайзинг
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Функціонал підрозділу маркетингу 
з настанням пандемії

3%
4%

39%

37%

16%
СУТТЄВО розширився

ДЕЩО розширився

НЕ змінився

ДЕЩО скоротився

Важко відповісти

Суттєво
+

Дещо розширився

53%

База: всі респонденти, N=67
Чи розширився функціонал підрозділу маркетингу Вашої компанії з настанням пандемії? Ідеться про появу нових функцій, яких раніше не було або їх виконували інші департаменти.



Вплив пандемії на бізнес
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Виграв чи програв бізнес через ситуацію з 
коронавірусом

10%

37%

15%

30%

7%

Безумовно виграв

Скоріше виграв

Не змінився

Дещо програв

Безумовно програв

База: всі респонденти, N=67
Як ситуація з коронавірусом вплинула на стратегію формування команди маркетингу?

Безумовно
+

Скоріше виграв

37%



76%

64%

56%

36%

32%

28%

20%

20%

16%

12%

12%

Зростання попиту на товари/послуги бренда

Суттєве зростання попиту в категорії бізнесу через COVID-19

Адаптація бізнесу до діджитал реальності

Впровадження інновацій

Вивід нових товарів/послуг на ринок

Репутація компанії

Залученість у боротьбу з COVІD-19 (благодійна активність)

Інновації в галузі продуктів / послуг

Впровадження технологій 

Зменшення конкуренції

Залучення та утримання талантів

13

Фактори, які вплинули на те, що
бізнес виграв від ситуації з коронавірусом

База: ті, чий бізнес безумовно або скоріше виграв від ситуації з коронавірусом, N=25
Які фактори вплинули на те, що Ваш бізнес виграв від ситуації з коронавірусом?



38%

28%

19%

13%

13%

3%

Високий рівень конкуренції 

Неможливість швидко трансформувати бізнес

Відсутність чіткої бізнес стратегії

Поява нових конкурентів

Нестача інформації про зміни в поведінці споживачів

Нестача бюджетних коштів

14

Фактори, які вплинули на те, що
бізнес втратив від ситуації з коронавірусом

База: ті, чий бізнес безумовно або дещо програв від ситуації з коронавірусом, N=32
Які фактори вплинули на те, що Ваш бізнес втратив від ситуації с коронавірусом?
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Горизонт відновлення втрат
від ситуації з коронавірусом

22%

47%

22%

9%
В 2021

В 2022

Не раніше 2023

Важко відповісти

База: всі респонденти, N=67
Коли Ви прогнозуєте відновлення втрат від ситуації з коронавірусом?



Фінансові результати
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Фінансовий KPI, за який в першу чергу відповідає
маркетинг в компанії

28%

16%

19%

6%

22%

7%
Дохід

Маржа

Прибуток

Інше

Маркетинг в компанії не 
відповідає за фінансові KPIs

Важко відповісти

База: всі респонденти, N=67
За який фінансовий KPI в першу чергу відповідає маркетинг у Вашій компанії?
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Маркетинговий бюджет у 2021 році порівняно
з 2019 роком

46%

24%

25%

4%

Більше

Не змінився

Менше

Важко відповісти

База: всі респонденти, N=67
У 2021 році маркетинговий бюджет у порівнянні з 2019 роком в компанії став…



2%4%
4%

23%

38%

28%
Перевиконали (100% +)

Виконали в рамках плану (90-100%)

Незначно недовиконали (75-90%)

Недовиконали (менше 75% плану)

Немає відповідальності за фінансові показники

Важко відповісти

19

Виконання ключого фінансового КРІ за 
результатами 2020 року

База: ті, хто відповів, що маркетинг відповідає за певний фінансовий КРІ, N=47
Наскільки Ви виконали Ваш ключовий фінансовий KPI за результатами 2020 року?

Перевиконали
+

Виконали в рамках плану

66%
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Основні інструменти у виконанні 
маркетингового плану 2020 року

42%

33%

30%

25%

25%

19%

18%

18%

16%

16%

Розвиток клієнтського сервісу

Запуск нових продуктів і брендів

Цінові промо

Інновації

Економія маркетингового бюджету як такого

Споживчі промо

Оптимізація існуючої продуктової лінійки

Посилення медіа тиску

Зростання дистрибуції

Оптимізація медіа тиску

База: всі респонденти, N=67
Які інструменти були основними у виконанні маркетингового плану 2020 року?
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Платні канали просування, на які в 2021 
році були збільшені бюджети

64%

46%

45%

36%

30%

22%

21%

10%

9%

6%

4%

4%

Реклама в соціальних мережах

Банерна реклама в інтернеті

Відеореклама в інтернеті

Influence marketing

ТВ

PR

Мобільний маркетинг (СМС-розсилки)

Зовнішня реклама

Email-маркетинг

Радіо

Друковані ЗМІ

Event та BTL

На слайді показані альтернативи, які набрали більше 2%
База: всі респонденти, N=67
На які з нижчезазначених платних каналів просування в 2021 році були збільшені бюджети?



Команда маркетингу
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Вплив COVID-19 на розмір команди маркетингу

1%
1%

16%

46%

34%
Команда росла, наймали нових співробітників

Розмір команди залишився без змін

Команда зменшилася, були змушені скоротити 
частину співробітників

Інше

Важко відповісти

База: всі респонденти, N=67
Як COVID-19 вплинув на розмір команди маркетингу?
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Вплив віддаленої роботи на ефективність роботи
команди маркетингу

1%

4%
15%

55%

24% Ефективність зросла

Ефективність не змінилася

Ефективність впала

Інше

Важко відповісти

База: всі респонденти, N=67
Як віддалена / частково віддалена робота вплинула на ефективність роботи команди маркетингу?



25

Кількість відкритих та закритих
вакансій в 2020 році

3% 5%

19% 20%

12%

23%

18%

18%
16%

23%

31%

11%Відкритих вакансій в команді маркетингу не 
було / Жодну вакансію не вдалося закрити

1

2

3

4 і більше

Важко відповісти

База: всі респонденти, 

N=67

База: були відкриті вакансії в команду 

маркетинга в 2020 році, N=44

Кількість відкритих 

вакансій у 2020 році

Кількість закритих 

вакансій у 2020 році

Скільки вакансій в команді маркетингу було відкрито в 2020 році?
Скільки вакансій в команді маркетингу були закриті знайденими кандидатами в 2020 році?
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Стратегія формування команди маркетингу в 
ситуації з коронавірусом

67%

24%

15%

3%

Перейшли на повністю/частково віддалений формат роботи

Нічого не змінилося

Почали залучати спеціалістів, що проживають в інших 
містах/державах на умовах віддаленої роботи

Важко відповісти

Перейшли на повністю/частково віддалений формат роботи

Нічого не змінилося

Почали залучати спеціалістів, що проживають в інших 

містах/державах на умовах віддаленої роботи

Важко відповісти

База: всі респонденти, N=67
Як ситуація з коронавірусом вплинула на стратегію формування команди маркетингу?



Партнери та підрядники
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Компетентість та ефективність партнерів / 
підрядників у вирішення викликів 2020

9%
1%
12%

42%

36% Так, виправдали очікування

Частково

Ні, не побачили належної 
експертизи від партнерів

Інше

Важко відповісти

База: всі респонденти, N=67
Чи вважаєте Ви, що Ваші партнери (в першу чергу, агентства) були достатньою мірою компетентні та ефективні в допомозі Вам в пошуках відповідей на виклики 2020 року?



63%

45%

42%

33%

18%

16%

9%

6%

30

Здатність пропонувати нові підходи релевантні поточній ситуації

Здатність бути партнером, розуміти бізнес-потреби клієнта, 

рекомендувати кращі рішення

Вміння пропонувати прості, швидкі та бюджетні варіанти

Орієнтація на ефективність та зниження витрат

Надання експертизи щодо останніх світових та ринкових 

тенденцій / заздалегідь приносить нові уявлення

Здатні надати повністю інтегровані рішення для всіх елементів 

комплексу маркетингу

Ділове партнерство для стимулювання та зростання в 

довгостроковій перспективі

Сприяння інноваціям для клієнтів

Фактори, які при виборі партнерів/підрядників
стали важливими в період COVID-19

База: всі респонденти, N=67
Які фактори при виборі підрядників (агенцій тощо) стали важливими в період COVID-19?



Зміни в 2020, 2021
І що далі?



6%
1%

13%

27%

52%
Так, стали планувати на більш короткі 
тимчасові проміжки

Ні, як і раніше плануємо довгостроково

Ні, ми перейшли на короткострокове 
планування ще до  COVID-19

Інше

Важко відповісти

32

Зміна горизонту планування через 
COVID-19 в 2020

База: всі респонденти, N=67
Чи змінився горизонт планування в компанії у зв'язку з COVID-19 в 2020 році?
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Актуальний горизонт планування
в 2021

27%

21%

43%

6%
3%

На квартальній основі

На піврічній основі

На річній та більше основі

Інше

Важко відповісти

База: всі респонденти, N=67
Який горизонт планування є актуальним для Вашої компанії сьогодні?



67%

58%

43%

42%

39%

21%

12%

9%

6%

34

Збідніння населення

Продовження локдауну

Політична нестабільність

Воєнні дії

Нестабільність курсу національної валюти

Проблеми з логістикою (здорожчання і зниження швидкості)

Внутрішні заворушення

Кліматичні загрози

Підвищення цін на товари і комплектуючі з Китаю

Які загрози для бізнесу вбачають в 2021 році

База: всі респонденти, N=67
Які Ви вбачаєте загрози для бізнесу в 2021 році?



4%

15%

16%

33%

31% Плани були реалізовані в повному обсязі

Плани були реалізовані частково

Плани були переглянуті, запуски адаптовані 
до нових COVID-потреб

Плани були відкладені, перенесені запуски

Важко відповісти
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Корективи, які вніс СOVID-19, у запуск нових
продуктів та брендів в 2020 році

База: всі респонденти, N=67
Чи вніс COVID-19 корективи до запуску нових продуктів і брендів в 2020 році?
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Основні стратегії розвитку брендів 
в 2021

78%

57%

52%

30%

19%

Нарощування об'ємів продажів на поточних ринках

Фокус на існуючих клієнтах

Виведення нових продуктів на існуючі ринки

Вихід на нові ринки з існуючими продуктами

Вихід на нові ринки з новими продуктами

База: всі респонденти, N=67
Які основні стратегії розвитку Ваших брендів  в 2021 році?

’



Contact us:
ai@gradus.app

+380 67 691 62 82
Анна Ільєнко

© Gradus Research, 2021

mailto:ai@gradus.app

