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Прес-рекіз
Імдейс сноживчиу масороїв т кюоолт 2019 ройт нідвищився до 67,0.
За далзкз досйідеелля Info Sapiens «Смоезврі ласнрої в Уираїлі», то ждійслюєнься
жа смрзялля Dragon Capital, т йюнокт ілдеис смоезврзу ласнроїв (ІСН) сийав 67,0, то
ла 1,4 м. бійьсе, ліе т сірлі. Найбійьсе жросйз ілдеисз оріитвалзу жкіл особзсного
канеріайьлого сналовзта на допійьлосні робзнз вейзиі жаитмз.
У гртдлі 2019 роит ілдеис смоезврзу ласнроїв (ІСН) сийав 67,0, то ла 1,4 м. бійьсе жа моиажлзи сірля.
Ікгезс ломопково смакобжса (ІПС) жбійьсзвся ла 0,9 м., сийавсз 63,3. Сийадові пього ілдеист жажлайз
наизу жкіл:
- ілдеис монорлого особзсного канеріайьлого сналовзта (у1) сийав 49,2, то ла 3,0 м. лзере від
рівля пього ілдеист в сірлі;
- ілдеис допійьлосні вейзизу моитмои (у5) жріс ла 4,8 м. на всналовзвся ла можларпі 77,3.
Ікгезс езокойіпкжу опізтбакь (ІДО) т гртдлі мідвзтзвся ла 1,7 м. на сийав 69,5. Дзлакіиа сийадовзу
пього ілдеист взгйядає наи:
- ілдеис оріитвалзу жкіл особзсного канеріайьлого сналовзта (у2) жріс морівляло до кзлтйого
кісяпя ла 5,4 м. і сийав 66,9;
- ілдеис оріитвалого рожвзнит еиолокіиз ираїлз мронягок лайбйзерого роит (у3) жріс ла 0,8 м. на
сийав 65,2;
- ілдеис оріитвалого рожвзнит еиолокіиз ираїлз вмродове лайбйзерзу 5 роиів (у4) жлзжзвся до
76,5, то ла 1,2 м. келсе жа моиажлзи сірля.
Люнлевзй моиажлзи ікгезст опізтбакої гжкайізж аеероаіммя сийав 123,6 - пе лзере жа моиажлзи
кзлтйого кісяпя ла 5,3 м. Ікгезс ікнияоійкжу опізтбакь дето жлзжзвся – до 182,3, то ла 0,7 м. келсе
жа кзлтйзй кісяпь. Оріитвалля тираїлпів тодо итрст грзвлі вмродове лайбйзерзу 3 кісяпів
моиратзйзся: ікгезс гебаиьбаоійкжу опізтбакь жлзжзвся ла 5,6 м. – до жларелля 145,9.
«Заваиькі езокойіпкі тйобж ка лопамзт розт є слржямижбжйж гия слоджбпжу касмроїб: еросмаккя
реаиької еароаімкої лиамкі т сіпкі, смааіиькісмь ка баиюмкойт ржкзт, голиамж го лексій. Найаіиьре
еросмаккя т июмойт 2019 розт еанізсобако гия ікгезст опізтбакь йайатмкьово гоуогт ма сужиькосмі
роажмж беижзі лозтлзж. Заіиьреккя ікгезст опізтбакь йайатмкьово гоуогт лржмайакке гия бсіу вртл еа
гоуогайж. За бізобжйж вртлайж кайаіиьр олмжйісмжпкі опізтбаккя сого йайатмкьово гоуогт йає
бізоба вртла 46-59 розіб. Ікгезс сужиькосмі роажмж беижзі лозтлзж кайаіиьрою йірою еріс т йоиогрій
бізобій вртлі (16-30 розіб), т беижзжу йісмау ма т вртлі е гоуогой бжсе серегкьово.» ─ иокелнтюнь
алайінзиз Info Sapiens.
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Динаміка індексу споживчих настроїв в Україні
(цільова аудиторія 16+)
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Дималійа імдейст сноживчиу масороїв в Уйраїмі
(пійьова атдзнорія 16+)
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Ікнорйаоія лро госиігдеккя
Досиігдеккя слоджбпжу касмроїб б Узраїкі лробогжиося ІП «ГФК ЮКРДЕН» е пербкя 2000 розт, а е 2019 розт йово
егійскює ТОВ «ІНФО САПІЄНС».
Ікгезс слоджбпжу касмроїб б Узраїкі бжекапаюмь ка лігсмабі бжаірзобово оасмедеккя гойаркіу вослогарсмб
зраїкж. Піг пас госиігдеккя олжмтюмь 1000 осіа бізой біг 16 розіб. Вжаірза релрееекмамжбка еа смаммю ма бізой,
брауобтє йісьзе ма сіиьсьзе касеиеккя й роейір касеиеково лткзмт. З госиігдеккя «Слоджбпі касмрої» бжитпека
Абмокойка Реслтаиіза Кржй, а т Докеоьзій ма Лтваксьзій оаиасмі олжмтбаккя лробогжижся міиьзж ка мержморіяу,
со зокмроиююмься Узраїкою. Смамжсмжпке бігужиеккя ке леребжстє 3,2%. Поиьобжй емал лробогжмься 1-15 пжсиа
зодково йісяоя. Дия бжекапеккя ІСН реслокгекмай смабиямь мазі еалжмаккя:
1. Яз ейікжиося йамеріаиьке смакобжсе барої сій’ї еа осмаккі рісмь йісяоіб?
2. Яз, ка барт гтйзт, ейікжмься йамеріаиьке смакобжсе барої сій’ї блрогобд касмтлкжу ресмж йісяоіб?
3. Гоборяпж лро езокойіпкт сжмтаоію б зраїкі еаваиой, бж ббадаєме, со касмтлкі гбакагоямь йісяоіб атгтмь гия
езокойізж зраїкж слржямижбжй пж кеслржямижбжй пасой?
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4. Яз бж оуаразмержетбаиж а касмтлкі л’ямь розіб – яз слржямижбжй пж кеслржямижбжй пас гия езокойізж зраїкж?
5. Яз бж вагаєме, мелер еаваиой слржямижбжй пж кеслржямижбжй пас роажмж беижзі лозтлзж гия гойт?
За зодкжй іе ожу еалжмакь бжекапаюмь біглобігкжй ікгезс:
ікгезс ломопково осоажсмово йамеріаиьково смакобжса (у1);
• ікгезс опізтбакжу ейік осоажсмово йамеріаиьково смакобжса (у2);
• ікгезс опізтбаково роебжмзт езокойізж зраїкж блрогобд кайаиждпово розт (у3);
• ікгезс опізтбаково роебжмзт езокойізж зраїкж блрогобд кайаиждпжу л’ямж розіб (у4);
• ікгезс гооіиькосмі роажмж беижзі лозтлзж (у5).
Зкапеккя ікгезст оапжсиююмь мазжй слосоаой: біг пасмзж лоежмжбкжу біглобігей бігкійаюмь пасмзт
кевамжбкжу і го оієї ріекжоі гогаюмь 100, соа ткжзктмж лоябж біг’єйкжу беижпжк. На лігсмабі ожу л’ямж ікгезсіб
бжекапаюмь мрж стзтлкі ікгезсж:
• ікгезс слоджбпжу касмроїб (ІСН) – серегкє аржнйемжпке ікгезсіб у1–у5;
• ікгезс ломопково смакобжса (ІПС) – серегкє аржнйемжпке ікгезсіб у1 і у5;
• ікгезс езокойіпкжу опізтбакь (ІДО) – серегкє аржнйемжпке ікгезсіб у2, у3, у4.
Зкапеккя ікгезсіб йодтмь ейікюбамжся б йедау біг 0 го 200. Зкапеккя горібкює 200 б мойт раеі, язсо бсі
вройагякж лоежмжбко ооікююмь езокойіпкт сжмтаоію. Ікгезс горібкює 100 могі, зоиж пасмзж лоежмжбкжу і
кевамжбкжу ооікоз огказобі. Зкапеккя ікгезст йекре 100 оекапає, со б стсліиьсмбі леребадаюмь кевамжбкі ооікзж.
Дия бжекапеккя ікгезст опізтбакої гжкайізж аеероаіммя (ІОДБ), ікгезст ікнияоійкжу опізтбакь (ІІО) ма ікгезст
гебаиьбаоійкжу опізтбакь (ІДО) реслокгекмай смабиямь мазі еалжмаккя:
1. Яз бж ббадаєме, тлрогобд кайаиждпжу гбакагоямж йісяоіб аеероаімкжу (июгей, язі ке йаюмь роаомж й ртзаюмь
її) атге аіиьре, лржаижеко сміиьзж д пж йекре, акід мелер?
2. Яз, ка барт гтйзт, ейікюбамжйтмься оікж ка оскобкі слоджбпі мобарж ма лоситвж блрогобд кайаиждпжу
огково–гбоу йісяоіб?
3. Яз, ка барт гтйзт, ейікжмься зтрс гоиара ло бігкореккю го вржбкі блрогобд кайаиждпжу мрьоу йісяоіб?
Зкапеккя ІОДБ, ІІО ма ІДО оапжсиююмь мазжй слосоаой: біг пасмзж біглобігей, со сбігпамь лро еросмаккя
аеероаіммя (ікнияоії, гебаиьбаоії), бігкійаюмь пасмзт біглобігей, со сбігпамь лро ейекреккя аеероаіммя (ікнияоії,
гебаиьбаоії), і го оієї ріекжоі гогаюмь 100, соа ткжзктмж лоябж біг’єйкжу беижпжк. Зкапеккя ожу ікгезсіб йодтмь
ейікюбамжся б йедау біг 0 го 200. Налржзиаг, екапеккя ікгезст горібкює 200, язсо бсі вройагякж лерегаапаюмь
еросмаккя аеероаіммя (ікнияоії, гебаиьбаоії).

Про Info Sapiens
Досйідлзпьиа агелпія Info Sapiens смепіайіжтєнься ла мроведеллі досйідеель грокадсьиої дткиз,
моведілиовзу жакірау на алайіжі далзу ж внорзллзу деерей. Кокмалія донрзктєнься всіу
досйідлзпьизу сналдарнів ICC/ESOMAR.
Бійьсе ілооркапії мро иокмалію на її діяйьліснь коела жлайнз ла сайні або снорілпі т facebook.

3

