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ВСТУП 

Орієнтація підприємств на маркетингову діяльність визначає необхідність 

вивчення ринку споживачів, обліку їх потреб, переваг, смаків, знання мотивацій 

прийняття рішень покупцями. Спрямованість підприємств одержувати  

прибуток змушує їх виробляти такі товари та послуги, за які споживачі готові 

заплатати. Задоволення потреб покупців, виявлення мотивацій прийняття 

рішень про покупку, прогнозування поведінки покупця являються 

пріоритетними напрямами маркетингової діяльності підприємств на ринку. 

Мета курсу «Поведінка споживачів» -  вивчення поведінки споживача на 

ринку, що необхідно для успішної маркетингової діяльності підприємств, 

організацій і інших суб’єктів господарювання на цільових сегментах ринку, 

забезпечення стійких позицій на них. 

Основним завданням курсу є формування у студентів теоретичних знань 

про сутність, зміст і особливості психології поведінки споживачів на ринку, 

впливу поведінки покупця на механізм прийняття рішення про покупку. 

У навчальному посібнику ставиться за мету виробити практичні навички 

в області вивчення і моделювання поведінки споживачів і прийняття рішень 

про покупку, використання на практиці методології аналізу і оцінки мотивацій 

покупців для розробки маркетингових заходів із завоювання цільових сегментів 

ринку. 

Для вивчення курсу «Поведінка споживачів» необхідні знання таких 

дисциплін як «Маркетинг», «Стратегічний маркетинг», «Маркетингові 

комунікації» та ін. 

Представлені в навчальному посібнику розділи охоплюють основні теми 

курсу і дозволяють студентам не лише одержувати теоретичні знання, але й 

навчатися аналізу ситуацій, які складаються, а також правильному й логічному 

викладенню власних ідей. 
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ТЕМА  1  ПОВЕДІНКА  СПОЖИВАЧІВ І МАРКЕТИНГ 

План 

      1. Поведінка споживачів в комплексі маркетингу. 

      2. Модель свідомості споживача. 

    3. Сегментування ринку, життєвий цикл товару та створення бренду 

    4. Позиціонування на ринку.  

 Рекомендована література для вивчення теми: [1, 3, 4,с.22-86, 5, 7, 9, 17, 

с.30-76,20, с.5-80].  

Основні  терміни до теми 

Біхевіоризм (від англ. Ьіhаvіоur – поведінка) — один із найголовніших на-

прямів у американській психології XX ст., заснований на твердженні, що 

психологія повинна займатися не свідомістю, а поведінкою. 

Біхевіористський підхід – метод, за яким доказом навчання вважається 

зміна у поведінці, а роль розумових процесів ігнорується. 

Геодемографія – демографічний аналіз способу життя, який веде 

переважна частина даного регіону. 

Герменевтика – мистецтво (вчення) тлумачення та інтерпретації текстів. 

Демографія – розділ статистики, що займається обліком та аналізом 

населення даного району або даного ринкового регіону, з врахуванням таких 

характеристик, як вік, стать, доход, освіта, сімейний стан тощо. 

Етнографія – запозичений з антропології метод дослідження, під яким 

мається на увазі опитування учасників відносно товарів і поведінки спо-

живача. 

Індивідуалізований маркетинг – особиста форма маркетингу, яка визнає, 

високо цінує та служить інтересам і потребам обраних груп споживачів, чиї 

індивідуальні особливості відомі або стають відомими рекламодавцю 

(продавцю). 

Конс'юмеризм (від англ. сопsumer – споживач) - громадський рух в 

США, що зародився у другій половині 50-х років і бореться за якісні товари та 
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увагу до споживача. 

Латентний попит – прихований, неявний попит. 

Маркетинг – діяльність, пов'язана з активізацією продажу товару фірми 

через виявлення потреб і попиту клієнтів ринку, вишукування нових способів 

задоволення потреб або їх створення і задоволення з урахуванням 

довготривалих інтересів людини і суспільства через обмін. 

Мета дослідження мотивації (за З. Фрейдом) – виявлення прихованих  

(неусвідомлених) спонукань за допомогою направленого інтерв'ювання, 

аналогічного методам клінічних досліджень. 

Мотив – стійка схильність, що спрямовує поведінку на досягнення 

певної мети. Мотиви можуть бути раціональними або емоційними. 

Поведінка споживача – дії, що мають безпосереднє відношення до 

отримання та споживання товарів та послуг, включаючи стадії прийняття 

рішення, які передують цим діям та настають за ними. 

Потреба – різниця між ідеальним та існуючим станом, яка сприймається 

досить чітко, щоб активізувати поведінку. 

Референтна група – це людина або група людей, що здійснює значний 

вплив на поведінку людини. 

Сегментація ринку – стратегія маркетингу, яка передбачає поділ 

споживачів на окремі групи, що характеризуються різними вимогами стосовно 

продукту, ціни, розподілу, стимулів. 

Симптоматологія – наука про симптоми, зовнішні ознаки, що 

дозволяють судити про сутність явища. 

Стратифікація – поділ на страти (окремі частини, групи). У соціології 

система поділу (сегментації) суспільства на окремі прошарки та страти. 

       Товарна група – однорідна група товарів однакового призначення. 

 

 

 



 7

У процесі вивчення навчальних дисциплін маркетингового спрямування 

можна було ознайомитися з різноманітним визначенням понять "маркетинг". 

Отже, маркетинг – це діяльність, пов'язана з активізацією продажу товару 

фірми через виявлення потреб і попиту клієнтів ринку, вишукування нових 

способів задоволення потреб або їх створення і задоволення з урахуванням 

довготривалих інтересів людини і суспільства через обмін. 

Задоволення споживача слід вважати метою концепції маркетингу. 

Навколо неї координують свої дії усі структурні підрозділи, утворюється 

специфічний менеджмент, який зводиться до наступного: 

- бути орієнтованим на споживача в усіх функціях, видах діяльності, які 

виконує фірма починаючи від ідеї, розробки товару до прослідковування 

шляху товару фірмою у сфері користування, споживання; 

- у процесі діяльності, виготовлення товарів для задоволення потреб спо- 

живача орієнтуватися на довгострокові, а не на короткострокові прибутки; 

- впевнено координувати діяльність всіх підрозділів, спрямовуючи їх зу- 

силля на кінцевий результат – задоволення споживача. 

Споживачі – це люди, групи людей, підприємства, організації, що ви-

користовують товари, послуги, ідеї. Споживачами можуть бути окремі особи, 

домогосподарства, фірми, компанії, країни, нації та  суспільство в цілому. 

Споживання — це придбання та використання (власне споживання 

продуктів харчування та користування непродовольчими товарами) товарів, 

послуг, ідей. 

Поведінка споживачів – діяльність, спрямована безпосередньо на 

придбання, споживання та розпорядження цими товарами включно з процесами 

прийняття рішень, які передують цим діям та відбуваються після них. 

Поведінка споживачів – відносно нова галузь знань. Вона виникла і 

сформувалась як наука в США. Перший підручник з поведінки споживачів 

видано в США в 1968 р. Родоначальником цієї дисципліни є Джеймс Ф. Енджел, 

доктор філософії (університет Іллінойс). 

Дослідження споживача – галузь міждисциплінарна і разом з тим досить 
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самостійна в науці про поведінку. У її розвитку можна виділити такі етапи: 

        1)  період до Другої світової війни; 

        2)  післявоєнний період; 

        3)  епоха Фрейда; 

4) сучасний період. 

Напрями використання науки про поведінку в практиці маркетингу: 

допомога під час розробки нових виробів; виявлення численних факторів 

впливу на споживача; створення більш ефективних рекламних кампаній і 

стимулювання збуту; вплив на прихильність до торгової марки. 

         Поведінка споживача цікавить того, хто з різних причин зважується 

вплинути на цю поведінку або змінити її, включаючи тих, чия основна турбота - 

це маркетинг, просвітництво і захист споживача, соціальна політика. У наукових 

дослідженнях домінуючим підходом є логічний позитивізм, що переслідує 

двояку мету, а саме: 

1) зрозуміти і передбачити поведінку споживача; 

2) виявити причинно-слідчі зв'язки, що управляють переконанням або 

просвітництвом. 

В основі поведінки споживачів лежать чотири основних принципи: 

        -  споживач-хазяїн; 

- для успіху в бізнесі потрібно розуміти мотивацію споживача і його 

поведінку; 

  -   поведінка споживача схильна до впливу; 

- працюючи зі споживачем, необхідно дотримуватися соціальної 

законності й етичної чуйності. 
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Схема 1. Взаємозв’язок маркетингу і поведінки споживачів 

 

Маркетинг 
Діяльність з активізації продажу 
товарів шляхом виявлення потреб і 

попиту клієнтів ринку, 
вишукування нових способів 
задоволення потреб або їх 
створення і задоволення з 
урахуванням довготривалих 

інтересів людини та суспільства 
через обмін 

Поведінка споживачів 
Діяльність, спрямована 

безпосередньо на придбання, 
споживання та розпорядження 
цими товарами включно з 
процесом прийняття рішень, 
купівлею товарів та дією, які їм 
передують та відбуваються після 

них 

Потреби людини, суспільства – першооснова маркетингової діяльності 
фірм 

Логіка, розуміння і сприйняття споживачем маркетингових дій фірми 
(стратегій, факторів маркетингу)– забезпечують конкурентоспроможність 

товарів фірми 

Латентні, приховані, невідомі споживачу проблеми, що виявлені фірмою і 
задоволені нею через відповідні товари, забезпечують досягнення мети 

фірми 
 

Дослідження поведінки споживачів у контексті маркетингової діяльності – 
важлива передумова обміну товарів фірми на гроші 

 

Задоволення виявлених потреб поведінки споживачів за соціально-
етичною концепцією маркетингу забезпечує перспективне становище для 
фірми 
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Схема 2. Навчальні та наукові дисципліни: база курсу поведінки споживачів 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема 3. Еволюція дослідження споживачів 

 
 
 

ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧІВ 

Етнографія 

Герменевтика 

Психодіагностика 

Фізіогноміка 

Антропологія 

Симптоматологія 

Психологія 

Демографія 

Генетика 

Соціологія 

ПЕРІОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВАЧА 

Сучасний період 

До Другої світової війни 

Післявоєнний, біхевіореальний період 
(1950-1960 рр.) 

Епоха Фрейда (1960-1980 рр.) 
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Схема 4. Використання науки про поведінку споживача у сфері маркетингу 

Розробка нових товарів 

Прихильність до товарної 
марки Створення ефективних 

рекламних кампаній і 
стимулювання збуту 

Виявлення факторів впливу 
на споживача 

НАПРЯМ МАРКЕТИНГУ 

Моделювання поведінки 
людини під час вибору 

товарів 

Моделювання міжособистого 
впливу і усних комунікацій 

Вимір способу життя людини 

Визначення потреб людини 

Розповсюдження інновацій 

Визначення референтних груп 

Пізнавальний дисонанс і 
пошук інформації після 

купівлі 

Сприйняття та усвідомлення 
інформації 

Моделювання форм і зміни 
відношення людини до чого-

небудь 

Стратифікація, сегментація 
споживачів, покупців 

Теорія мотивації 

Кількісні моделі прихильності 
до товарної марки 

(теорема Бернуллі, Маркова) 

Теорія пізнавального 
дисонансу 
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Схема 5. Поведінка споживачів як наукова дисципліна 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
П
о
в
е
д 
і
н
к
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Найперший  внесок у дослідження  поведінки споживачів був зроблений 

у 1920 р., коли виробництво почало випереджати попит і проблема була не в 

тому, як виробляти товари, а як їх продавати. З підвищенням конкуренції 

підвищувалося значення рекламних агентств, а університети почали 

пропонувати навчальні курси з методів торгівлі, реклами й інших сферах 

маркетингу. Біхевіоризм (від англ. bihaviour – поведінка ) – один з 

найголовніших напрямів у американській психології ХХ ст., заснований на 

твердженні, що психологія повинна займатися не свідомістю, а поведінкою. 

Біхевіористський підхід – метод, за яким доказом навчання вважається зміна у 

поведінці, а роль розумових процесів ігнорується. 

Модель  Веблена – підвищення попиту на деякий товар у силу того, що 

він має більш високу   порівняно зі своїми аналогами ціну. Це відбувається в 

тому разі, коли споживач асоціює підвищену ціну на товар з більшою 

престижністю, свого роду елітарністю даного товару,  що викликає додатковий 

попит.  

Аналіз ринку – це процес дослідження  тенденцій, що змінюються в 

поведінці споживачів; актуальних та потенційних конкурентів; сильних сторін 

та ресурсів компаній; технологічних, правових та економічних факторів. 

Розуміння усіх цих  аспектів сприяє потенційному успіху нового товару або 

послуги.  

Сегментування ринку – процес встановлення групи людей, схожих у 

одному або декількох відношеннях, які базуються на різноманітності  

характеристик та поведінки. Суть його полягає в тому, що ідентифікація груп 

людей з аналогічною поведінкою дозволяє так адаптувати товар, упаковку чи 

комунікативні стратегії, щоб задовольнити специфічні потреби цих цільових 

груп, тим самим підвищуючи їх споживчий потенціал. Сегмент ринку – це 

група споживачів зі схожими потребами та поведінкою, які відрізняються від 

потреб і поведінки іншого масового ринку.  Метою дослідження сегментів 

ринку являється вимірювання змін у поведінці споживачів, розділення людей за 

однорідними групами (сегментами), що дозволяє звести до мінімуму 
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відмінності між кожним членом сегменту при максимізації різниці між 

сегментами. Сегментування ринку базується на ідентифікації та зверненні до 

споживачів зі схожою поведінкою; але вони не завжди повинні мати схожі 

характеристики. 

Характеристики споживачів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Географічні характеристики 

 

 

 

Ситуаційні характеристики 

 

 

 

Схема 6. Сегментування споживчих  ринків 

 

Маркетингова стратегія включає в себе план задоволення потреб та 

бажань цільових ринків за допомогою кращого  порівняно з конкурентами 

представлення цінностей. Перший елемент маркетинг – мікс – це товар, який 

об’єднує в собі усю повноту користі  (або ж вигод), які одержують споживачі в 

процесі обміну. Під товаром розуміють матеріальні блага і послуги, а також їх 

 
Демографічні 
Вік                                                        Освіта                         Сімейне положення 
Стать                                                    Розмір сім’ ї                Рід занять   
Етнічна приналежність                      Національність          Релігійність 
Рівень доходів                                     Стадія життя              Житлові умови 
Психографічні 
Діяльність                                            Інтереси                      Думки 
Поведінкові константи покупок та споживання 
Місця покупок                                                         Лояльність до торговельної  
                                                                                   марки                                                            
Частота покупок                                                      Вигоди, які шукаються 
Медіа, що використовуються                                 Спосіб використання продукту 
Чутливість до ціни                                                  Швидкість використання 
Цінності 
Культура 
Особистість 

Національні межі 
Регіональні  межі 
Поштовий індекс 
Місто/ сільська місцевість 

Використання продукту для роботи/ досугу 
Час використання 
Місце використання 
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матеріальні та абстрактні (нематеріальні)  характеристики. Наступний елемент 

комплексу маркетингу – це ціна, або сукупність негативних чинників 

(збитковостей), з якими пов’язана для споживачів участь у обміні. До 

негативних чинників звичайно відносять суму грошей, яку споживач повинен 

заплатити (в тому числі за кредитною карткою) за придбання товару. Але 

негативні чинники включають в себе і затрати часу, незручностей та 

психологічний ризик. 

Наступний елемент маркетинг-міксу – просування товару – включає в 

себе рекламу, зв’язки з громадськістю, стимулювання збуту та продаж 

особисто.  

Останній елемент комплексу маркетингу –  місце (або розподілення), 

коли фірми вибирають найбільш  ефективні можливості реалізації товарів та 

шукають оптимальні шляхи доставки товару  до місць продажу. 

Жодна маркетингова стратегія на буде повною без розробки стратегії 

торгової марки (бренду). Марки мають  дуже важливе значення для успіху 

стратегії маркетингу, і на них впливає дуже багато аспектів поведінки 

споживачів.  

Позиціонування товару – визначення місця, яке пропонований товар 

займає у свідомості споживачів стосовно товарів-конкурентів. 

Позиціонування товару – це дії, які спрямовані на забезпечення товару 

конкурентоспроможного положення на ринку. 

Позиціонування відноситься до процесу комунікацій, який складається  

з трьох  головних компонентів, описаних нижче. 

• Ствердження: 

- для (хто цільовий споживач); 

- хто (дати пояснення необхідності або можливості); 

- що (сформулювати назву продукту), визначити якою є категорія 

продукту; 
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Процес прийняття рішень споживачем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1. Орієнтована на споживачів маркетингова стратегія 

 

Окрім основних елементів маркетинг-міксу спеціалісти з маркетингу 

беруть до уваги додаткові фактори, сім R: дослідження (Research), швидкість 

(Rate), ресурси (Resources), роздрібна торгівля (Retailing), надійність 

(Reliability), винагородження (Reward), та взаємовідносини (Relationship). 
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                                 ОРГАНІЗАЦІЯ                           СПОЖИВАЧІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Схема 7. Сім R маркетинг-міксу 

 
 
 

Дослідження                          Формулювання                                 Участь у дослідженнях         
                                                 Методології.                                       Надання інформації про 

                                            Проведення дослідження.               „настрій” ринку                                          
А                                                     Аналіз результатів дослідження   

 
Швидкість                               Швидка діяльність на ринку         Швидка діяльність у процесі 
                                                                                                           купівлі. 
                                                                                                           Швидкість використання  
                                                                                                           продукту.   
Ресурси                                  Зацікавленість в проекті:                 Плата за продукт: грошима, 
                                                фінансова участь, внесок                 часом, увагою, енергією 
                                                робітників та ін.                                та емоціями. 
                                                 Утримки: вплив                               Обмеженість ресурсів 
                                                на ціноутворення    
 
Роздрібна торгівля                Які форми торгівлі                           Де, на думку споживачів, 
                                                використовують для                        повинен продаватися товар 
                                                продажу продукту?                          і де вони більш полюбляють 
                                                Розміщення товару                           робити покупки 
                                                в магазині та на прилавках   
 
Надійність                              Залежність від ланцюгів                 Якість та постійна 
                                                пропозицій.                                       наявність продукту. 
                                                Уникнення повернення товару       Надійність роздрібного 
                                                                                                           продавця. 
                                                                                                           Можливість звернутися в   
                                                                                                           компанію за консультаціями 
                                                                                                           або за випадку проблем з  
                                                                                                           товарами. 
 
Винагородження                 Програма підвищення                       Винагородження за  
                                              закупок та підвищення                      використання продукту. 
                                               лояльності                                          Програма стимулювання 
 
Взаємовідносини              Взаємовідносини з іншими                 Лояльність до торговельної 
                                            в  ланцюзі пропозицій.                        марки та магазину. 
                                            Взаємовідносини із споживачами.     Відчуття особистої цінності 
                                            Задоволення споживачів.                    та індивідуальності. 
                                                                                                            Задоволення клієнта 
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Рисунок 1.2.– Основні етапи життєвого циклу товару 

 

Рисунок 1.3. – Соціально-психологічна характеристика п’яти категорій споживачів 

з погляду сприйняття нового товару 

 

 

Етап зростання Етап зрілості 

Новатори  
Більш схильні до ризику, 
мають вищу освіту, 
використовують 
різноманітні джерела 
інформації 

Рання більшість 
Обачливі, мають багато 
неформальних соціальних 
контактів  

Ті, хто відстали 
Остерігаються боргів, 
джерелами інформації 
служать сусіди та друзі 

Ранні 
послідовники 

Їх думка провідна у 
своєму соціальному 
оточенні, отримали крім 
середньої професійну 
освіту 

Спізніла більшість 
Налаштовані скептично, 
соціальний стан та 
рівень доходів на 
найнижчому рівні 

Час 

Етап 
впровадження 

Етап занепаду Життєвий  цикл 
товару 



 19 

 

Рисунок. 1.4. –Види позиціонування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5 –  Послідовність дій під час позиціонування. 

- що ( показати основну причину для покупки); 

- у відмінності від ( розкрити основну конкурентну альтернативу); 

- наш продукт ( дати ствердження про основний пункт відмінностей). 

• Докази: необхідно розробити  чіткі докази того, що наш товар 

найкращий. 

• Комунікації. 

Позиціонування 

Цінове позиціонування Позиціонування по 
дистрибуціїї 
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Сегментування ринку за критеріями: вигоди, демографічні та 
поведінкові особливості споживача, сфера використання товару 

Вивчення динаміки ємності сегментів для її прогнозування 

Вивчення позиції товару по відношенню до конкурентів та 
складання карти позиціонування товару конкурентів та свого 

Розробка концепції позиціонування свого товару, на базі якої 
вирішується питання про диференціацію якісних параметрів 

Оцінка економічної ефективності способу позиціонування 
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Рисунок 1.6 –  Створення успішної позиції товару на ринку 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.7 –  Типи стратегії позиціонування 

 

 

 

Успішна позиція товару на ринку 

Актуальність 

Зрозумілість 
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Терпимість 
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Рисунок 1.8 –  Альтернативні засоби позиціонування. 

Запитання для самоперевірки 

1. Чим викликаний інтерес виробників до вивчення поведінки 

споживачів? 

2. Які основні історичні етапи в теорії вивчення споживачів? 

3. Яка мета та завдання вивчення поведінки споживача на ринку? 

4. Прокоментуйте твердження: «Маркетинг маніпулює споживачем та 

відволікає його від власної позиції». Чи згодні ви з цим твердженням? 

Обґрунтуйте відповідь. 

5. Пригадайте певний товар, що з'явився на ринку протягом останніх 

двох років. Використовуючи концепцію розуміння споживачів та 

маркетингу-міксу, поясніть, чим, на ваш погляд, досягається успішність 

його реалізації. 

 

Шість альтернативних засобів позиціонування марки 

Позиціонування, яке 
базується на відмінних 
якостях товару 

Позиціонування, яке 
базується  на вигодах або 
на рішенні проблеми 

Позиціонування, яке базується 
на особливому засобі 
використання 

Позиціонування, яке 
орієнтоване на конкретну 
категорію споживачів 

Позиціонування по 
відношенню до 
конкуруючої марки 

Позиціонування, яке 
базується  на розриві з 
конкретною категорію 
товару 
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ТЕМА 2   ФАКТОРИ  ЗОВНІШНЬОГО ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКУ 

СПОЖИВАЧІВ 

План  

    1. Фактори культурного характеру. 

    2. Соціальні фактори. 

    3. Сім’я як центр закупівлі. 

    4. Діти та поведінка споживачів. 

Рекомендована література для вивчення теми: [1–3, 4, с. 334-464, 7, 10, 13, 17, 

с.452-540, 20, с.147-163]. 

Основні терміни до теми 

Вторинна група — група, що складається з індивідів, стосунки між якими 

мають безособистісний і формалізований характер. 

Групи спрямування — це групи, з якими індивід прагне себе асоціювати. 

Дисоціативні групи — групи, в яких індивід мотивовано уникає членства.  

Закон — це норма, яка гарантується державою і тому має прямо примусовий 

характер. 

Звичаї — це неформальні норми повсякденного життя, що передаються від 

покоління до покоління.  

Зразки — це рекомендовані моделі поведінки, яких важко досягати, але за 

належного старання, характеру і здібностей реальні.  

Ідеали — це норми, що задають напрямок дій, але не передбачають, що люди 

повинні досягти цілей.  

Культура — це сукупність стійких форм соціальної взаємодії, закріплених у 

нормах і цінностях, засобах комунікації.  

Мораль — це сукупність норм поведінки, що регулюють важливі принципи 

поведінки людей.  

Неформальні групи — це первинні групи, для яких характерна нечітка 

структура, відсутність формалізації статусів.  

Норми — це правила, зразки поведінки, що підтримуються культурою.  

Обов’язок — службові інструкції або моральні норми, які людина змушена 
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виконувати відповідно до свого суспільного становища. 

Первинна група складається з членів, що зв’язані особистісними стосунками, 

знають один одного і взаємодіють між собою.  

Право — це норми поведінки, що закріплюються законом.  

Релігія — це сукупність норм культового характеру. 

Референтна група — це група, чия передбачувана позиція або цінності 

використовуються індивідом як основа для повсякденної поведінки.  

Роль — це статус людини в дії. 

Соціальна група — соціальна спільність людей, об’єднаних на підставі низки 

ознак, що стосуються змісту спільно виконуваної ними діяльності або 

характеру спілкування.  

Соціальні санкції — розгалужена система винагород за виконання норм та 

згоду з ними і покарань за відхилення від них.  

Соціальний статус — це співвідносне положення (позиція) індивіда або 

групи в соціальній системі. 

Соціальна стратифікація — ієрархічно організована структура соціальної 

нерівності, що існує у визначеному суспільстві, у визначений історичний 

відрізок часу. 

Статус — це комплекс прав, обов’язків, соціальних очікувань, властивих 

даній статусній позиції. 

Статусна позиція — це місце в соціальному просторі, яке наділене 

визначеним статусом.  

Субкультура — це підсистема культури, що включає в себе сукупність 

стійких специфічних форм взаємодії, властивих певній соціальній групі або 

прошарку.  

Формальні групи складаються зі статусних позицій і людей, що їх 

займають, мають чітку структурну організацію з формальним визначенням 

статусу кожної позиції.  
Цінність — це результат оцінювання людиною порівняльних якостей 

кількох об’єктів з погляду своїх або прийнятих за свої суспільних інтересів.  
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 Культура – це комплекс, що включає знання, віросповідання, мистецтво, 

право, мораль, звичаї та будь-які інші здібності та звички, що здобуваються 

людиною як членом суспільства. Культура – це набір цінностей, ідей, предметів 

людської праці й інших значущих символів, що допомагають людям як членам 

суспільства спілкуватися, інтерпретувати й оцінювати ситуації. 

Культура впливає на судження і поводження споживачів у таких сферах, 

як самосприйняття і сприйняття простору (простір офісу, приміщення, 

територій країни або компанії), комунікації і мова, одяг і зовнішність, 

харчування, час і його оцінка, відносини, цінності та норми, вірування, 

ментальні процеси і навчання, стиль виконання роботи і досвід. 

Культура діє переважно шляхом установлення межі індивідуального 

поводження і шляхом впливу на функціонування таких інститутів, як родина і 

засоби масової інформації. Культура забезпечує рамки, у яких розвивається 

життєвий стиль індивідуума і домогосподарства. 

Культури не статичні. Вони звичайно еволюціонують і повільно 

змінюються у часі. Проте можливі значні зміни протягом  короткого періоду 

часу в силу стрімких технологічних досягнень, конфлікту між існуючими 

цінностями, впливу цінностей іншої культури або драматичних подій, таких, як 

війна. 

     Культура є найбільш могутнім фактором соціального впливу на судження 

і поведінку споживачів.  

     З погляду вивчення поведінки споживачів і керування нею, 

найважливішими є такі функції культури:  

•  людинотворча, що забезпечує розвиток творчого потенціалу людини в усіх 

формах його життєдіяльності;  

• пізнавальна — як засіб пізнання і самопізнання суспільства, соціальної 

групи й окремої людини;  

•  інформаційна — функція трансляції соціального досвіду, що серед іншого 

забезпечує зв’язок часів (минулого, сьогодення і майбутнього);  
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Фактори, що впливають 

 

 

 
 
  Рисунок 2.1 – Фактори, які впливають на культуру та культурні цінності 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок  2.2 – Зв’язок цінностей, норм, санкцій та зразків споживання 
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• комунікативна — функція соціального спілкування, що забезпечує 

адекватність взаєморозуміння;  

•  ціннісно зорієнтована, тобто культура задає певну систему координат, 

своєрідну «карту життєвих цінностей», у яких існує і на які орієнтується 

людина;  

•  нормативно регулювальна — за якої культура виступає засобом 

соціального контролю за поведінкою людини.  

     У поведінці споживачів культура виявляється в існуванні відносно сталих 

форм та моделей споживання. Вона швидко реагує на всі зміни, що 

відбуваються в соціумі, і сама впливає на нього, формуючи і визначаючи 

досить багато соціальних процесів, включаючи процеси групостворення і 

соціальної мобільності.  

Цінності – це об'єднуючі індивідів переконання або соціальні норми 

(можливо з деякими виправленнями); під нормами мають на увазі правила 

поведінки, вироблені групою на основі згоди всіх її учасників. Культурні або 

соціальні цінності поєднують різні групи людей, а індивідуальні цінності є 

устояними (у тому, що стосується цілей) або інструментальними (поведінка) 

нормами індивідів. 

Культура впливає на те, як споживач усвідомлює себе самого, на товари, що 

він здобуває і використовує, на процес купівлі-продажу. У той же час компанії-

виробники приділяють основну увагу скоріше макрокультурам, а не глобальному 

або внутрішньому ринкам.  Хофстеде М. зробив   висновок, що для культур, 

принаймні, 66 країн загальними є чотири принципи, що можуть 

використовуватися як основа для визначення, порівняння і протиставлення різних 

національних культур і виділення чуйно реагуючих на зовнішні умови сегментів 

ринку. До них належать такі, що описані нижче: 

♦ Індивідуалізм у противагу колективізму. Індивідуалізм характеризу- 

 ється переважними в суспільстві відносинами між індивідами. 

♦ Прагнення уникати невизначеності. Суспільство різними  засобами 

 реагує на властиві життю невизначеність і двозначність. 
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У деяких культурах для подібних ситуацій розроблені спеціальні правила або 

ритуали, інші знаходять вихід у більш терпимому відношенні до прояву  тих, що 

міркують інакше. 

     Віддаленість від влади. Дистанція між владою і народом відображає 

ступінь згоди суспільства з високим положенням різних владних структур. Сюди 

входить централізація влади, прийняті в суспільстві заохочення з боку влади, 

особливості взаємодій людей нерівних статусів. 

   Жіночність (фемінізм) — мужність. Даний фактор визначає ступінь, до 

якого суспільство підтримує цінності, що традиційно вважаються чоловічими або 

жіночими. З мужністю асоціюються самовпевненість, прагнення процвітати, 

турботи про матеріальне благополуччя; з жіночим початком у суспільній 

свідомості утотожнюється турбота про ближніх, занепокоєння про навколишнє 

середовище, підтримка невдах. 

Соціальні класи являють собою відносно стійкі й однорідні суспільні 

утворення, вони дозволяють проводити порівняння між людьми або їхніми 

групами. Такі групи мають краще або гірше положення стосовно інших, 

найчастіше засноване на економічній ситуації на ринку. 

Соціальний клас визначається трьома типами перемінних: 

економічними, політичними і суспільними. З погляду маркетингу, 

найважливішими детермінантами класу є професія, особисті досягнення, 

суспільні зв'язки, власність, ціннісна орієнтація і класова свідомість. 

Оцінки соціальних класів можуть проводитися на основі простих або 

складних (множинних) показників. Останні дають кращу теоретичну 

інформацію. Серед простих показників соціального класу найкраще 

використовувати професію. 

            Соціальний контроль включає сукупність соціокультурних норм і 

цінностей, які обмежують поведінку індивіда, а також санкції, застосовувані 

для реалізації цих норм і цінностей (рис. 2.3). 
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Рисунок 2.3 – Зв’язок цінностей, норм, санкцій і зразків споживання 

 
 

З погляду рівня формалізації соціального контролю суспіль- 

ства, що має впливати на споживача, санкції можна класифікувати згідно з 

матрицею, наведеною на рис. 2.4.  
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економічної поведінки особистості («надприродної», соціальної сутності 

людини).  

Основу соціальної структури суспільства складають: 

― люди; 

― соціальні зв’язки і дії; 

― соціальні взаємодії та відносини; 

― соціальні інститути й організації; 

― соціальні групи; 

― спільності; 

― соціальні норми та цінності. 

Включення і функціонування людини в суспільстві відбувається через 

її інтеграцію з різними соціальними групами, освоєння нею сукупності 

соціальних ролей, що визначають її соціальний стан і статус серед інших 

людей.  

Група — це два або більше індивіди, що розділяють загальні норми, 

цінності й вірування і чия поведінка взаємозалежна через формальні або 

неформальні зв’язки між індивідами. 

Соціальні групи можуть бути класифіковані за низкою ознак. 

Найбільш корисними критеріями групової належності споживача для 

маркетологів є: 

1. Тип контакту.  

2. Привабливість. 

3. Членство. 

За характером контактів групи поділяють на первинні та вторинні. 

Первинні групи — ті, що характеризуються частими міжособистісними 

контактами. Вторинні — групи з обмеженими міжособистісними контактами.  

Привабливість групи — це бажання індивіда належати до даної групи. 

Привабливість змінюється від негативної до позитивної. Групи негативної 

привабливості можуть впливати на поведінку з тією ж силою, що і групи 

позитивної привабливості. 
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При цьому активність і характер участі людини в групі визначаються, 

в основному, ступенем стійкості членства й усвідомленістю належності до 

групи.  

Членство людини в соціальних групах, її позиції в суспільстві 

визначають соціальні ролі, які вона «відіграє». Поняття «соціальна роль» — це 

запропоновані груповими стандартами шаблони поведінки, що є необхідними й 

очікуваними від людини в різних ситуаціях, виходячи з позицій у суспільстві. 

Якби дії людей були непередбачені, напевно, ринкові взаємодії між ними не 

тільки були б ускладнені, а й сам феномен обміну став би неможливий. Знаючи, 

яку соціальну роль відіграє людина, ми передбачаємо її дії, готуючись 

реагувати на них.  

Виконання ролі полягає в тому, щоб виконувати обов’язки, 

детерміновані роллю, і здійснювати свої права стосовно інших.  

Входження у різні соціальні ролі є основним процесом формування 

особистості, зовнішнім проявом адаптивної стратегії людини. Індивідуальність 

кожної окремої людини виявляється  у виборі прийнятих ролей та адаптації до 

власного світовідчуття.  

Потрапляючи у певну ситуацію, людина: 

1) переживає відповідні емоції як першу реакцію організму і психіки 

на зовнішні обставини; 

2) підбирає маски-ролі з набору вже існуючих поведінкових схем.  

Якщо ситуація незнайома, емоції проявляються інтенсивніше і підбір 

маски вимагає певного часу. Якщо ж  дистанція у ролі зведена до нуля, 

адаптаційна активність також знижена.  

У структурі соціальної ролі та її  взаємодії можна виділити такі 

основні елементи:  

1. Роль як функція або зразок поведінки, очікуваної від людини, що 

займає визначену позицію, статус у суспільстві.  

2. Ідеальні моделі поведінки ролі, закріплені в кожній конкретній 

культурі.  
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3. Поведінка ролі — взаємопроникнення ідеальної моделі й 

індивідуального її виконання .  

4. Індивідуальний стиль виконання ролі конкретною людиною.  

5. Суспільна оцінка ролі, що виконується.  

Соціальна роль є функцією соціального стану, що виявляє належність 

особистості до тієї або іншої спільності й через неї до суспільства і визначає 

соціальний статус людини. 

Поняття соціального статусу характеризує місце особистості в 

системі суспільних відносин, її діяльність в основних сферах життя і нарешті 

оцінку діяльності особистості з боку суспільства, що відбивають певні кількісні 

та якісні показники (зарплатня, премії, винагороди, звання, привілеї), а також 

самооцінку, яка може збігатися або не збігатися з оцінкою суспільства або 

соціальної групи. Розподіл індивідів за соціальним статусом і система мотивації 

виконання соціальних ролей, що відповідають цим статусам, складають основу 

соціального порядку в суспільстві.  

Соціальна стратифікація суспільства з урахуванням статусних 

характеристик його членів здійснюється за такими основними критеріями:  

― якісними характеристиками членів суспільства, що визначаються 

генетичними рисами і запропонованими статусами (походження, родинні 

зв’язки, особисті якості та здібності);  

―  характеристиками ролі членів суспільства, що визначаються тим 

набором ролей, які індивід виконує в суспільстві (посада, рівень 

професіоналізму, рівень знань і т. ін.);  

― характеристиками володіння матеріальними і духовними 

цінностями (гроші, засоби виробництва, твори мистецтва, можливості 

духовного й ідеологічного впливу на інші прошарки суспільства тощо).  

Зв’язок між соціально-культурними цінностями і специфічними 

цілями споживання, у тому числі зумовленими існуючою системою соціальної 

стратифікації, показано на рис. 2.5.  
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Рисунок 2.5 – Взаємозв’язок соціально-культурних цінностей  
і специфічних цілей споживання 

 
Схема, наведена на рис. 2.5, показує, що: 

1) атрибути і переваги продукту — відображення соціально-культурних 

цінностей; 

2) ці атрибути і переваги продукту — засіб досягнення специфічних 

цілей споживання; 

3) специфічні цілі споживання визначають набір домінуючих у 

суспільстві соціально-культурних цінностей. 

Референтні групи являють собою всілякі соціальні утворення, 

спроможні впливати на відношення і поведінку.  

  

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2.6 – Види референтних груп 
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Рисунок 2.7 – Три види впливу 

 
 
 

Сім’я – це група з двох або більш проживаючих спільно людей, 

зв'язаних між собою кровними узами, шлюбом або відносинами усиновлення 

(удочеріння). 

Термін домашнє господарство (домогосподарство) використовується 

для описання всіх тих індивідів, хто проживає в одному будинку (квартирі). 

Причому вони можуть належати, а можуть і не належати до однієї родини. Між 

поняттями домашнє господарство і  сім’я існує значна різниця, хоча часом під 

ними розуміють одне й те саме. 

З погляду маркетингу домогосподарство є досить важливим об'єктом 

завдяки швидкому ростові числа нетрадиційних  сімей і несімейних господарств. 

Серед останніх переважну більшість складають люди, що живуть окремо. Крім них 

до несімейних домогосподарств належать люди похилого віку, що живуть разом з 

тими, хто не є їх родичами, а також відносно нова категорія «людей протилежної 

статі, що живуть спільно». Переважна частина домашніх господарств припадає на 

частку  сімей, проте число несімейних господарств росте швидше. Один зі способів 

уникнути проблем у вивченні  сімей і домогосподарств полягає у використанні 
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поняття споживча одиниця (СО) (consumer unit, CU)  АБО мінімальна споживча 

одиниця (МСО). Відповідно розглядається купівельне поводження СО або МСО, що 

набагато зручніше. 

В основі впливу сім'ї на поведінку споживача лежать три фактори: 

соціальне виховання споживача (соціалізація), проходження через етапи життєвого 

циклу сім'ї (це дає соціальний досвід), а також прийняття рішень у рамках сім'ї.  

Соціалізація споживача – процес набуття людиною знань, навичок, 

формування ставлення, необхідних їй, щоб діяти як свідомий і соціально 

відповідальний споживач. 

Споживчі звички і купівельна поведінка змінюється з переходом сім'ї  від 

одного життєвого етапу до іншого. Концепція життєвого циклу сім'ї   виділяє 

чіткі етапи, через які проходить сім'я з моменту створення і до припинення 

існування, причому кожен етап характеризується своїми специфічними 

особливостями споживчих звичок і купівельної поведінки. На рис. 2.8. подано 

традиційні етапи життєвого циклу родини, а також його сучасні різновиди – неповні 

родини з дітьми і без них. 

Ще один елемент, що впливає на сімейне прийняття рішень, – ролі, які 

виконують окремі члени сім'ї у процесі купівлі. Зазвичай виділяють п’ять таких 

ролей: 1) збирач інформації; 2) впливовий порадник; 3) той, хто приймає рішення; 

4) покупець; 5) користувач. Стосовно різних товарів члени родини виконують різні 

ролі. Маркетологам важливо знати не лише про те, що 80% чоловіків користуються 

фенами для волосся, але й про те, що рішення про купівлю цього товару приймають 

переважно жінки, і вони ж є головними покупцями. 

 Діти вчаться купувати за таких умов: 

1) беручи участь разом із дорослими в ситуаціях купівлі; 

2) нагромаджуючи власний досвід придбання і використання товарів. 

Дослідження свідчать, що діти починають віддавати перевагу тим чи 

іншим маркам товарів вже у дворічному віці, і ці переваги можуть залишитися 

незмінними протягом усього життя.  
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Рисунок 2.8 –Життєвий цикл сучасної сім' ї 
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Рисунок 2.9 – Розподіл впливу подружжя у сімейному прийнятті рішень
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Ґрунтуючись на цьому феномені, компанія Sony випустила серію 

портативної аудіоапаратури для дітей, що одержала назву My first Sony («Моя 

перша Sony»), а компанія Polaroid – відеокамеру Cool Cam, призначену для 

дітей віком від 9 до 14 років. Інтернет-компанії Yahoo і America Online 

створили на своїх сайтах спеціальні зони, де юні глядачі можуть переглядати 

дитячі меню – «Зараз для дітей» і «Лише для дітей». 

Молоде подружжя з дітьми купують товари, які насамперед 

визначаються  потребами їхніх дітей та веденням домашнього господарства. 

Самотні батьки з дітьми найменш захищені у фінансовому плані. На їхніх  

купівельних перевагах позначається  скрутне матеріальне становище. Вони 

купують дешеві харчові продукти повсякденного попиту, послуги з догляду за 

дітьми і засоби особистої гігієни. 

Сімейні пари середнього віку з дітьми звичайно краще забезпечені, 

ніж аналогічні молоді пари, і являють собою значну цільову групу споживачів 

товарів для дозвілля і товарів з облаштування помешкання.   

 

Запитання для самоперевірки: 

1. Дайте визначення, що таке культура? 

2. Охарактеризуйте вплив культури на поведінку споживачів. 

3. Поняття референтні групи, їх типи. 

4. Що таке соціологічні змінні, які впливають на сім'ю та 

домогосподарство? 

5. Методологія дослідження процесу прийняття рішення в сім'ї.  

6. Пригадайте, коли ви востаннє здійснили імпульсивну купівлю. Що 

було стимулом до купівлі? Чи будете ви купувати товар цієї марки в 

подальшому? Чому – так або чому – ні? 
 

 

 

 



 38 

ТЕМА  3  ФАКТОРИ ВНУТРІШНЬОГО ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКУ 

СПОЖИВАЧІВ 

План 

    1. Модель процесу мотивації. 

    2. Спеціальні теорії мотивації. 

    3. Фактори індивідуально-типологічної детермінації поведінки споживачів. 

 4.  Вплив знань, умінь і навичок споживачів на їхню поведінку. 

    5. Особистість та поведінка споживача. 

    6. Концепція стилю життя. 

Рекомендована література для вивчення теми: [1, 3, 4, с. 208-334, 5, 6, 10, 17, 

с.76-356, 20, с.182-227]. 

Основні терміни до теми: 

Еgо (Я) – являє собою соціальні та персональні норми та виступає 

етичним обмежувачем поведінки. 

Id (Воно) – це джерело фізичної енергії, яке вимагає негайного за-

доволення біологічних та інстинктивних потреб. 

АІО-критерїі — критерії людської активності (діяльності), інтересів, 

думок. 

Багатоступінчаcтий аналіз – всебічне дослідження, спрямоване на 

виявлення високорівневих значень вигод (атрибутів товару) та цінностей. 

Індивідуальність – стійкі реакції індивіда на подразники середовища. 

Концепція життєвого циклу людини – концепція, згідно з якою зміна 

цінностей індивіда може бути передбачена на основі трансформації даної 

системи, що відбувається з часом. 

Особисті цінності – визначають "нормальну" поведінку для конкретної 

людини. 

Особистість — послідовні реакції людини на різні зовнішні подразники; 

унікальна психологічна будова індивіда, яка постійно впливає на те, як 

людина реагує на навколишнє середовище. 
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Особистість марки – товарні характеристики та характер сприйняття 

споживачами певної торгової марки. 

Психологічна теорія – стверджує, що система людської особистості 

складається з id, еgо та suрегеgо. 

Риса, характеристика – будь-яка відмінна та відносно стійка 

особливість, за якою один індивід відрізняється від іншого. 

Сакралізація – ситуація, коли предмет розглядається як квінтесенція, 

тобто його власник вважає, що предмет саме такий, яким має бути, – еталон, 

уособлення речі. 

Сакральне споживання – таке відношення до речі, коли вона 

розглядається як більш значуща, яскрава та незвичайна, ніж є насправді. 

Самосприйняття (самоконцепція) – організована структура до-

ступного розумінню сприйняття індивідом самого себе; охоплює сприйняття 

особливостей характеру, цінностей та взаємовідносин. 

Соціальні цінності – визначають "нормальну" поведінку для сус-

пільства або групи. 

Соціально-психологічна теорія – визнає взаємозв'язок між людиною і 

суспільством: людина намагається відповідати соціальним потребам, в той час 

як суспільство допомагає їй досягти власних цілей. 

Стиль життя – стійкі форми діяльності людини (те, як люди проводять 

час та витрачають гроші). 

Теорія характерних особливостей – являє собою кількісний підхід до 

особистості, згідно з яким особистість складається з окремих схильностей, які 

називаються характерними особливостями або рисами. 

Фокус-група – група чисельністю близько 10 осіб, яка під керівництвом 

інструктора обговорює (протягом години) мотивацію і поведінку. 

Цінність – стійка віра в те, що певний спосіб поведінки або існування 

кращий для особистості чи суспільства, ніж інший. 
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Дослідження мотивації споживачів дає відповідь на запитання: «Чому 

люди купують даний товар?». Мотивація  споживачів – це стимули для 

задоволення фізіологічних та психологічних потреб шляхом купівлі та 

споживання товару, це причини поведінки. Мотив – це невидима, неявна 

внутрішня сила, що стимулює та спонукає поведінкову реакцію та забезпечує 

специфічний напрям для неї.  

Поведінка споживачів на рівні особистості визначається єдністю 

зовнішніх і внутрішніх факторів, які взаємодоповнюють і визначають один 

одного. З цього погляду поведінка особистості бісоціальна. 

Якщо зовнішні фактори стосуються переважно соціальних аспектів 

поведінки покупця, то внутрішні – належать, в основному, до психологічних 

аспектів поведінки. 

Біологічні передумови (тип нервової системи, статеві особливості й т. 

ін.), хоча не визначають межі розвитку особистості, безумовно визначають 

схильність людини до будь-чого (рис. 3.2). 

Структура особистості формується в процесі активної взаємодії з 

навколишнім світом. При цьому активна поведінка особистості, характер якої 

визначається внутрішніми факторами, забезпечує пристосування до 

навколишнього середовища і його зміни (рис. 3.1). 

Споживча мотивація — рушійна сила, що активізує та спрямовує 

поведінку споживачів. У мотивах, безпосередніх спонуканнях до діяльності, 

знаходять відображення потреби людини. 
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Рисунок 3.1 – Вплив внутрішніх факторів на поведінку споживачів 
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Рисунок 3.2 – Структура особистості 

 

Мотиви виконують двояку функцію: 

• мотиви-стимули, які спонукають і спрямовують діяльність; 

• змістоутворювальні мотиви, які додають діяльності суб’єктивного 

характеру, «особистісного змісту» (рис. 3.3). 
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Рисунок 3.3 –Мотиваційне спрямування поведінки споживачів 

 

Усі мотиви можна поділити на дві великі групи: усвідомлювані та 

неусвідомлювані. 

Усвідомлювані мотиви характеризуються тим, що людина  

усвідомлює, що саме спонукає її до діяльності та що є змістом її потреб. Вона 

визначає життєві цілі, що спрямовують діяльність людини впродовж тривалого 

періоду її життя. До усвідомлених мотивів належать інтереси, переконання, 

світогляд особистості.  

До неусвідомлених мотивів належать спрямування, конформізм, 

установки. 

Спрямування (потяги) виявляються в тому, що людина прагне 

задовольнити недостатньо усвідомлювану потребу. 

Саме спрямування часто є внутрішнім стимулом до здійснення 

визначеної дії. 

Конформізм — це підпорядкування особистості під тиском групи. Як 

риса особистості конформізм виявляється в тому, що людина діє 

неусвідомлено, погоджуючись з думкою інших, незалежно від того, відповідає 

чи не відповідає вона її власній внутрішній позиції.  

Зміст внутрішнього світу людини, мотивацію її поведінки визначають 

самоконцепції особистості. Самоконцепція особистості детермінує ціннісні 

орієнтири і життєвий стиль споживача.  

Трансформація оцінювань особистістю самої себе, своїх можливостей 

і місця серед інших людей регулює всю її діяльність і поведінку (рис. 3.4). 
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Рисунок 3.4 – Вплив самоконцепції на поведінку споживача 

 

Споживачі можуть керуватися різноманітними потребами. Серед 

основних типів потреб виділяють фізіологічні, потреби в безпеці та здоров’ ї, у 

любові та дружбі, потреба у фінансовій стабільності, в задоволенні,  

соціальному іміджі,  інформації, різноманітності, потреба володіти та потреба 

віддавати. 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  3.5 – Ієрархія потреб за А.Маслоу 
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Рисунок  3.6 – Модель мотивації 
 
 

 
 

 
 

Рисунок 3.7 – Теорія мотивації Мак Клелланда 
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Рисунок 3.8 –Психологічні мотиви Мак Гіра 
 

 

 
 

Рисунок 3.9 –  Класифікація потреб за К.К. Платоновим 
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Рисунок 3.10 – Форми мотиваційного конфлікту 

 
 

Результати поведінки споживачів безпосередньо не залежать від 

темпераменту і характеру споживачів. Люди різного індивідуально–

психологічного складу можуть досягати подібних результатів за однакових 

обставин. Властивості темпераменту й властивості нервової системи є 

психологічно рівноцінними. Слабка нервова система характеризується високою 

чутливістю, а сильна — низькою, що забезпечує приблизно однаковий ефект 

їхнього пристосування.  

Розглянуті фактори впливають на поведінку не прямо, а 

опосередковано — через індивідуальний стиль — характерну для конкретного 

індивіда сукупність способів, що забезпечують успішність реалізації поведінки. 
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Рисунок  3.11 – Спеціальні теорії мотивації 
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Темпераментом називається сукупність індивідуально-психологічних 

особливостей, що виявляються через швидкість виникнення й силу почуттів і в 

загальній рухливості людини. 

Загальноприйнятим є поділ людей на чотири групи, за чотирма типами 

темпераменту: холерики, сангвініки, флегматики і меланхоліки (рис. 3.12). 
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Рисунок 3.12 – Характеристика «класичних» типів темпераментів 

 

Холеричний темперамент характеризується сильними почуттями, що 

швидко виникають, емоційною збудливістю, запальністю, енергією, великою 

рухливістю, виразними жестами, багатою мімікою. 

Сангвінічний темперамент відрізняється легко змінними почуттями; 

для сангвініка типова жвавість поведінки, велика рухливість, нестійкість 

переживань. 

Флегматичний темперамент характеризується слабким проявом 

почуттів; вивести флегматика зі звичайного для нього спокійного стану 

нелегко; він повільний у рухах і мові, міміка в нього маловиразна, жести скупі. 

Меланхолічний темперамент відрізняється повільно виникаючими 

почуттями при порівняно малій їхній розмаїтості; зовні почуття майже не 

виявляються; меланхоліка небагато що хвилює, але коли виникає почуття, 
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воно буває глибоким, тривалим і досить сильним. Настрій у меланхоліка 

найчастіше буває сумний. 

У чистому вигляді перераховані типи зустрічаються досить рідко. 

Існує ще багато перехідних, проміжних, або змішаних, типів (рис. 3.13). 
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Рисунок 3.13 – Типологія темпераментів 

 

Характером називається сукупність істотних, стійких психічних 

властивостей людини як члена суспільства, що виявляються в її ставленні до 

дійсності та накладають відбиток на поведінку і вчинки цієї людини. 

Характер визначає ті якості особистості, що властиві їй завжди. Тому він 

дає можливість передбачати, як людина поводитиметься за тих або інших 

життєвих ситуацій. 

Характер формується в процесі життєдіяльності людини як члена 

відповідного суспільства на основі вроджених задатків, що залежать від 

особливостей нервової системи.  
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Залежно від того, які психічні процеси переважають у діяльності 

людини, можуть бути виділені інтелектуальні, емоційні та вольові риси 

характеру. 

Беручи до уваги ставлення людини до навколишньої дійсності, риси 

характеру можна поділити на групи: 

1) риси, що характеризують загальний психічний склад особистості (її 

спрямованість); 

2) риси, що вказують на ставлення людини до інших людей; 

3) риси, що свідчать про те, як ставиться людина до самої себе; 

4) риси, що показують ставлення особистості до праці,  своєї справи; 

5) риси, що характеризують ставлення людини до речей. 

Особливе значення для маркетингової діяльності мають вольові риси 

характеру. Сильна воля забезпечує в поведінці цілеспрямованість, 

наполегливість, ініціативність, самостійність і самовладання. Слабка воля 

формує в поведінці навіюваність, нерішучість, безвідповідальність і негативізм. 

Ідентифікація індивідуальних структур і механізмів формування 

рішень споживача створює необхідні передумови для ефективної модифікації 

поведінки покупців засобами маркетингу. 

Більшість ставлень, цінностей, смаків, форм поведінки, переваг, 

символічних значень і почуттів споживачів є результатом їхньої пізнавальної 

діяльності (рис. 3.14). Взаємодія людини з навколишнім середовищем веде до 

безперервної трансформації її свідомості. У кожну наступну мить свідомість є 

результатом свого попереднього розвитку.  

Збереження в пам’яті набутих людиною в процесі її життєдіяльності 

знань, умінь і навичок, які становлять основу її досвіду, забезпечує виконання 

двох найважливіших функцій регуляції поведінки: 

� надає готові рішення проблем; 

� створює інтелектуальну основу для сприйняття нової інформації та 

породження нових знань. 
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Рисунок 3.14 – Процес пізнання 

Людина має три види досвіду: 

1) вроджений, котрий дуже обмежений за своїм обсягом і функціонує не 

сам по собі, а як передумова придбання інших видів досвіду; 

2) індивідуальний досвід, що надбудовується над вродженим досвідом 

і виникає під час аналізу повторюваних життєвих ситуацій; 

3) соціальний досвід, у якому найважливішу роль відіграють знання, 

уміння і навички, набуті в процесі цілеспрямованого і систематичного 

навчання. 

Знання можна визначити як інформацію, що зберігається в пам’яті. 

Основу знань складають образи тих предметів і явищ, що сприймались 

людиною раніше і які вона здатна відтворити. Зміст знання можна умовно 

розділити на дві категорії: 

• декларативне знання — суб’єктивно відомі факти; 

• епізодичне — інформація, що пов’язана з часом, ходом подій; 

• семантичні знання — узагальнені знання, необхідні для розуміння 

навколишнього світу; 

• процедурні знання — суб’єктивні знання про процеси і процедури 

взаємодії предметів зовнішнього світу.  

Навичками називаються автоматизовані компоненти (складові) 

свідомої діяльності, вироблені в її процесі. Залежно від сфери дії навички 

можна поділити на чотири групи:  

1) рухові навички; 
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2) сенсорні, пов’язані зі сприйняттям предметів і явищ; 

3) інтелектуальні; 

4) змішані навички, що включають різні види поведінки (навички 

культурної поведінки, побутові, гігієнічні). 

Одні навички впливають на формування інших. Цей вплив може бути 

позитивним або негативним. Позитивний вплив раніше набутої навички на 

формування нової називається їх перенесенням. Він можливий там, де в 

структурі рухів навички мають багато спільного. Негативний вплив засвоєних 

навичок заважає набуттю нових. 

Особливу увагу в дослідженнях поведінки споживачів приділяють 

звичкам як одному з різновидів навичок. 

Звичками називаються дії, закріплені в поведінці людини, які стали її 

потребами. 

Звички, як і навички, є автоматизованими елементами поведінки, проте 

між ними існують істотні розбіжності. Навичка дає можливість успішно 

реалізовувати поведінкові акти, а звичка спонукає людину до них. 

Задоволення потреби пов’язане з почуттям задоволення, а 

незадоволення спричиняє неприємні переживання. Тому виконання звичних дій 

викликає у людей позитивні емоції, а неможливість робити те, до чого люди 

звикли, супроводжується неприємними почуттями. 

Звички так само різноманітні, як і навички. Розрізняють професійні 

звички, звички моральні (бути чесним, правдивим), гігієнічні, естетичні та ін. 

Уміння — це способи виконання будь-яких дій, що базуються на 

знаннях або навичках, набутих людиною в процесі життєдіяльності.  

Уміння можуть бути різних рівнів: в одних випадках вони можуть 

передувати формуванню навичок, в інших — є подальшим їх розвитком. 

Уміння — це підготовленість до реалізації поведінкового акту, а навичка — це 

автоматизована ланка поведінки. 

Навичка не може виробитися без тривалих вправ. Уміння може 

з’явитися і без тренувань. Для уміння важливе розуміння того, що потрібно, 
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знання способу виконання дії. 

Знання, вміння, навички, звички разом з індивідуально-типологічними 

особливостями особистості є ключовими детермінантами поведінкових 

процесів у споживанні, які визначають ступінь невизначеності ситуацій вибору, 

спрямованість, алгоритм та емоційне забарвлення процесу прийняття рішень. 

Особистість – це сукупність психологічних характеристик людини, 

що зумовлює  її відносно постійні реакції на впливи чинників навколишнього 

середовища. Особистість в дослідженні споживачів – це послідовні реакції 

людини на різні зовнішні подразники.  Під час вивчення особистості, як 

правило, базуються на наступних  характеристиках: 

1. Кожна особистість унікальна, яка складається з комбінації 

унікальних факторів. 

2.  Особистість є непротиречною, послідовною та постійною.  

3.  Особистість може змінюватися під впливом середовища. 

Існує три підходи до вивчення особистості, три основні теорії: 

психоаналітична, соціально-психологічна та теорія характерних особливостей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.15 – Способи вивчення особистості 
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Рисунок 3.16 – Психологічна структура особистості 
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В основі психоаналітичної теорії лежить твердження про те, що 

особистість складається з трьох компонентів: id, ego, superego. Id – це джерело 

фізичної енергії, що вимагає негайного задоволення біологічних потреб.  Ego  

являє  собою соціальні та персональні норми та виступає етичним обмежником 

поведінки.  Моральні заборони накладає superego. Взаємодія цих трьох 

елементів знаходить вираження у проявах  поведінки людини неусвідомлених 

мотивів. 

Соціально-психологічна теорія визнає взаємозалежність між людиною, 

намагається відповідати соціальним потребам, у той час як суспільство 

допомагає їй досягти своїх цілей. 

Теорія характерних особливостей – це кількісний підхід до 

особистості. Особистість складається з характерних рис – будь-яких помітних 

та відносно стійких відмінностей однієї людини від іншої (товариськість, 

внутрішній контроль). 

Платонов К.К. сконцентрував свою увагу на співвідношенні 

біологічного та соціального в людині. Психологічну структуру  особистості, 

згідно Платонову, можна уявити наступним чином. 

 

Таблиця 3. 1 – Структура особистості за К.К. Платоновим 

Підструктура Компоненти Співвідношення 
соціального і 
біологічного 

Направленість 
особистості 

Переконання, світогляд, ідеали, 
прагнення, інтереси, бажання 

Біологічного майже немає 

Досвід Звички, знання, вміння, навички Значно більше соціального 
Особливості 
психологічних 
процесів 

Відчуття, сприйняття відношення, 
пам'ять, мислення, воля, почуття, 
емоції 

Частіше більше соціально-
го 

Біологічні процеси Темперамент, статеві, вікові характери-
стики 

Соціального майже немає. 

  

У концепції А.Н. Леонтьєва  особистість людини характеризується 

через ієрархію особистісних смислів. Особистісна суть – це відображення в 

свідомості особистості відношення мотиву до цілі. За Леонтьєвим , особистість 

– це соціальне в індивіді. Кожен суб’єкт  має свою індивідуальну організацію 
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мотиваційної сфери, що входить у дисонанс з ієрархією потреб за А. Маслоу.  

За допомогою емоцій визначається особистісне відношення людини  

до навколишнього світу і до самого себе. Емоції виникають на етапі оцінки  

ймовірності задоволення або незадоволення потреб, що виникли, а також при 

задоволенні цих потреб (рис.3.17, 3.18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.17  - Функції емоцій 

 

 

 

 
Рисунок 3.18  - Типи емоцій 
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Цінності людини також пояснюють індивідуальні відмінності між 

споживачами. Цінності являють собою уявлення споживачів про життя та 

прийнятну поведінку. Розрізняють соціальні цінності – «нормальну» поведінку 

для суспільства або групи та особисті цінності – «нормальну» поведінку для 

конкретної людини. 

 Рокіч М. розробив шкалу цінностей, а також визначив кінцеві стани та 

інструментальні компоненти цінностей (тобто те, чого прагне людина та засоби 

досягнення цілей). Шварц Ш. створив власну шкалу, яка визначає систему 

цінностей, що лежить в основі мотивації. Основні принципи його системи 

прийнятні для аналізу споживачів, які належать до різних культур (рис.3.19). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 3.19 - Шкала цінностей М. Рокіча 
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Теорія споживчих цінностей Шета—Ньюмана—Гросс. Шет, Ньюман і 

Гросс, досліджуючи питання поведінки споживачів, описали процес вибору 

споживачем товару, як аналіз їм цінностей, пов'язаних з товаром: 

функціональної, соціальної, емоційної, епістеміологічної й умовної. Дані 

цінності визначаються ними в такий спосіб. 

          Функціональна цінність — корисність товару, що  сприймається, зумовлена його 

здатністю виконувати свою утилітарну роль. Товари здобувають  функціональну 

цінність внаслідок володіння явними  функціональними або фізичними 

властивостями. 

          Соціальна цінність —  корисність товару, що сприймається, зумовлена його 

асоціацією з якою-небудь соціальною групою або групами. Блага, які 

 знаходять соціальну цінність за допомогою асоціації з позитивним або 

негативним стереотипом демографічних, соціально-культурних або культурно-

етнічних груп. 

          Емоційна цінність — корисність товару,  сприйнята споживачем й 

зумовлена його  здатністю  збуджувати почуття або викликати афективні реакції. 

Товари здобувають емоційну  цінність, якщо асоціюються з особливими 

почуттями  або якщо сприяють вираженню або зміні почуттів. 

          Епістемічна цінність — корисність товару, що сприймається, зумовлена його 

здатністю  збуджувати  цікавість, створювати новизну й/або  задовольняти 

 прагнення до знань. Товари  набувають епістемічної цінності, якщо вони здатні 

привнести щось нове або відмінне від відомого. 

          Умовна цінність — корисність товару, зумовлена  специфічною ситуацією, у 

якій здійснюється вибір. Товари здобувають умовну цінність у випадку 

виникнення надзвичайних фізичних  або соціальних ситуацій, які 

підкреслюють  функціональну або соціальну значущість даних  товарів. 

       П'ять зазначених цінностей вносять диференційний вклад у ринковий 

вибір споживача. Дані цінності незалежні, тобто співвідносяться, на думку 

розроблювачів, адитивно. 

        Наведені класифікації й переліки, безумовно, не є вичерпними й 
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універсальними. Проте вони можуть надати діючу допомогу дослідникам 

ринкового поводження споживачів, допомогти надалі при вдосконаленні 

мотиваційної теорії. 

Стійкі поведінкові характеристики людей - як вони витрачають свій час і 

ресурси, що вважають важливим у своєму оточенні, що гадають про себе і світ 

(думки) - називаються у маркетингу стилем життя. Крім зазначених елементів, 

у стилі життя відображається уявлення людини про саму себе – образ власного 

«я», те, як людина бачить себе, і, як, на її думку, бачать людину інші. 

Аналіз стилю життя споживача (психографія) надає багато цікавої 

інформації про поведінку споживача, що забезпечує можливість створити його 

профіль. А також стає у пригоді в процесі сегментації та вибору цільових 

ринків для нових і вже наявних товарів. 

Люди відрізняються одні від одних своїми статками і бажаннями, хоча 

виробникам товарів і послуг було б легше, якби таких розбіжностей не 

існувало. Сегментація ринку являє собою процес об’єднання   потенційних 

споживачів і покупців у групи, які: 1) мають подібні потреби; 2) реагуватимуть 

подібним чином на маркетингові зусилля організації. 

Групи потенційних покупців чи споживачів, виокремлені  у процесі 

сегментації, називають сегментами ринку, тобто сукупностями більш-менш 

однорідних споживачів. 

Сегментація ринку – ланка між виявленням потреб споживачів і 

маркетинговими діями компаній. Висловлюючись економічною мовою, 

сегментація узгоджує пропозицію (дії виробника) із попитом (потребами 

споживачів) (рис.3.20, 3.21). 

Модель AIO описує життєвий стиль споживача (або сегмента) за 

параметрами, об’єднаними  у три групи: діяльність, інтереси, думки. 
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Рисунок 3.20 - Процес сегментації  ринку і вибору цільових сегментів 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок  3.21 - Категорії AIO для вивчення стилів життя 
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стилю споживачів визначає зміст питань АІО.  

Використання моделі VALS (цінності та стиль життя) сьогодні є 

найбільш поширеним підходом до маркетингу стилів життя. У системі VALS 

визначаються три основні (і дев’ять підтипів) категорії цінностей і стилів життя 

споживачів. Ринкові сегменти споживачів такі: 

Споживачі, які керуються потребами, витрачають гроші відповідно до 

своїх потреб, а не переваг. Поділяються на тих, хто «виживає», і тих, хто 

«терпить».  

Споживачів, які керуються зовнішніми факторами, поділяють на три 

групи, і вони складають основну ринкову масу. Купуючи, вони піклуються 

про те, що подумають інші люди. 

Споживачі, які керуються внутрішніми факторами, поділяються на 

чотири групи. Вони становлять набагато менший відсоток населення. У житті 

вони керуються, в основному, власними міркуваннями, а не цінностями 

оточуючих. Хоча їхня кількість незначна, вони можуть відігравати важливу 

роль як законодавці мод, груп, через які проходять всі успішні ідеї і товари. 

Цей сегмент швидко збільшується, тоді як кількість споживачів з першої 

групи скорочується. Друга група залишається стабільною. 

Модель LOV («Список цінностей») є альтернативною VALS. Як правило, 

респондентів просять розставити пріоритети в такому списку цінностей: 

1. Самореалізація. 

2. Хвилювання. 

3. Почуття досягнення. 

4. Самоповага. 

5. Почуття належності. 

6. Бути шанованим. 

7. Безпека. 

8. Забава і задоволення. 

9. Теплі стосунки з іншими. 
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Диференціація споживачів здійснюється за трьома вимірами: 

― внутрішній фокус (цінності 1, 2, 3, 4); 

― міжособистісний фокус (цінності 8 і 9); 

― зовнішній фокус (цінності 5, 6, 7). 

У більшості алгоритмів кількісних досліджень поведінки споживачів 

вивчення стилю життя є завершальним етапом, що забезпечує розуміння 

структури цінностей цільового ринку. 

Реалізація всього комплексу багатоетапних кількісних досліджень дає 

змогу одержати такий метод сегментації ринку, що забезпечує максимальну 

відповідність пропозиції запитам споживачів. 

 

 

 

 
 

Рисунок 3.22 -  Життєвий стиль та процес споживання 
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інформації про товари, критерії оцінки варіантів, вчиться приймати рішення 

про купівлю. Теорія маркетингу трактує навчання як поведінкові  звички 

індивіда, що є результатом: 1) повторюваного досвіду; 2) розумового процесу. 

Поведінкове навчання – це процес розвитку автоматичних реакцій 

індивіда на будь-яку ситуацію, що закріплюється внаслідок її повторення. 

Маркетологи користуються двома концепціями, прийнятими в теорії 

поведінкового навчання. Перша концепція – узагальнення подразників, що 

спостерігається в тих випадках, коли викликана одним подразником (сигналом) 

реакція поширюється і на інший подразник.  

Друга концепція – розрізнення подразників – фіксує здатність людини 

розпізнавати відмінність між подразниками (сигналами). 

Пізнавальне навчання, передбачає встановлення зв’язків між двома чи 

кількома ідеями, спостереження за результатами поведінки інших людей і 

регулювання своєї поведінки  відповідним чином. 

 

Запитання для самоперевірки: 

1. Яким чином особисті фактори можуть вплинути на рішення про 

купівлю та безпосередній вибір товару?    а) персонального комп’ютера;        

б) автомобіля; в) кросівок; г) соку; д) іграшок; е) курорту. 

2. Яким чином, на вашу думку, будуть відображатися на поведінці 

споживачів особливості темпераменту (сангвінік, холерик, флегматик, 

меланхолік)? 

3. На задоволення яких потреб (за А. Маслоу) розраховані наступні 

товари (послуги)?  а) мобільний телефон; б) страхування автомобіля;   

в) квиток  у театр; г) букет квітів.  

4. Деякі дослідники зазначають важливість розрізнення потреб і бажань. 

Чи є доцільним, на вашу думку, такий поділ? Чому? 
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Тема 4. ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ  ІНДИВІДУАЛЬНИМ 

СПОЖИВАЧЕМ 

План 

1. Модель процесу прийняття рішень. 

2. Типи процесів прийняття рішень.  

3. Моделі поведінки споживача. 

Рекомендована література:[1, 3, 4,с.86-208, 5, 8, 11, 14, 17, с. 358-452, 19, 20, 

с. 227-271]. 

Основні терміни до теми 
 

     Детермінантний показник — значущий показник, що відіграє 

найважливішу роль у виборі варіантів. 

   Індивідуальність — сталі реакції індивіда на подразники навколишнього 

середовища. 

   Інерція — прийняття шаблонних рішень через відсутність стимулів 

розглядати альтернативні варіанти. 

  Інформаційне середовище — усі доступні споживачеві інформаційні дані 

про продукт. 

  Коливний споживач — споживач, чия лояльність виробові (виробникові) 

падає. 

  Лояльність марці/компанії — це відданість покупця визначеній марці або 

компанії-виробникові (продавцеві). 

  Незаплановані покупки — це покупки, що покупець не планував до 

відвідування торговельної точки. 

  Оцінні критерії — це атрибути продукту, використовувані для оцінювання 

альтернатив покупки. 

  Покупки-замінники — це продукти, що заміняють за своїми  функціональними 

властивостями заплановані для купівлі продукти.  

  Покупки, заплановані в цілому, — це покупки, заплановані на рівні 

продуктової категорії. 
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Для успішної діяльності в конкурентному середовищі підприємства та 

організації повинні розуміти, як споживачі приймають рішення про купівлю, 

що дозволить залучити нових та утримати існуючих покупців. 

Щоденно покупець приймає різноманітні рішення відносно купівлі,  

споживання та відносно звільнення від товару. Іноді рішення покупця 

передбачає ретельне зважування та оцінка показників товару, а в інших 

випадках має місце емоційний вибір. 

Процес прийняття рішення охоплює наступні стадії: 

1) усвідомлення потреби; 

2)  пошук інформації; 

3)  передкупівельна  оцінка варіантів; 

4)  покупка (купівля); 

5)  споживання; 

6)  післякупівельна оцінка варіантів; 

7)  звільнення. 

Етапи цього процесу можуть з'явитися швидше чи повільніше залежно від 

ситуації. Деякі з них можуть бути навіть пропущені. Тут велике значення мають 

характер покупця, різновид товару та умови здійснення купівлі. 

Усвідомлення потреби — сприйняття споживачем розходження між 

бажаним і дійсним станом, достатнє для активації поведінки. 

Усвідомлення потреби відбувається в результаті відчуття індивідом 

розходження між своїм ідеальним і реальним станом. Це сприймане 

розходження з’являється в результаті взаємодії індивідуальних цінностей і 

потреб з навколишнім соціальним середовищем ( рис. 4.1).  
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Рисунок 4.1 - Усвідомлення потреби. 

 

Пошук інформації — пошук інформації, що зберігається в пам’яті 

(внутрішній пошук), або знаходження інформації, нав’язаної з рішенням, у 

зовнішньому середовищі (зовнішній пошук) ( рис. 4.2).  

Споживачі шукають інформацію, що дає можливість їм визначити: 

1) оцінні критерії; 

2) придатні альтернативи; 

3) характеристики потенційних рішень. 

Передкупівельне оцінювання альтернатив — оцінювання варіантів 

вибору за критеріями пропонованих вигод і звуження вибору до бажаної 

альтернативи. 

На цьому етапі споживачі використовують оцінні критерії — стандарти і 

норми для порівняння різних продуктів або марок (рис. 4.3). Ці критерії — 

бажані результати покупки й споживання і виявляються у формі бажаних 

атрибутів. Критерії залежать від індивідуальних особливостей споживачів і 

впливу середовища.  
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Рисунок 4.2 -  Пошук інформації 
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Рисунок 4.3 - Процес оцінювання і вибору альтернатив 

 

Покупка — знаходження бажаної альтернативи або прийнятного 

замінника. На цій стадії ухвалення рішення в більшості випадків значну роль 

відіграють фактори ситуаційного впливу на поведінку споживачів. 

Усі покупки можна поділити на 4 групи: 

1) специфічні заплановані; 

2) у цілому заплановані; 

3) покупки-замінники; 

4) незаплановані. 
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Специфічні заплановані покупки — це покупки конкретної марки або 

продукту, заплановані до відвідування магазину. Це покупки високої 

залученості та розширеного рішення проблеми споживача. Покупець точно 

знає, що він хоче купити (конкретну марку), і готовий шукати це, поки не 

знайде.  

Покупки, заплановані в цілому, — це покупки, заплановані на рівні 

продуктової категорії, а не конкретного продукту або марки. Вибір предмета і 

марки в основному відбувається в магазині за значного впливу ситуаційних 

факторів. У випадку високої залученості споживача покупка може 

супроводжуватися масштабним інформаційним пошуком. У разі низької 

залученості купується одна з марок, що розглядається як прийнятна, остаточне 

рішення може залежати від зусиль просування — рівня ціни, ефектної упаковки 

або вдалої презентації марки продавцем. 

Покупки-замінники — це придбання продуктів, що заміня- 

ють за своїми функціональними властивостями заплановані продукти.  

Незаплановані (імпульсивні) покупки — це покупки, що покупець не 

планував до відвідування магазину.  

Споживання — використання купленої альтернативи.  

Споживання може мати різні форми — продукт може споживатися терміново 

або його споживання може відкладатися на деякий час.  

Придбаний споживачем товар може використовуватися: 

          - за основним або прямим призначенням; 

          - для нової мети; 

          - для збереження або перепродажу.  

Реалізована і сприйнята ефективність споживання багато в чому 

визначається рівнем знань покупців про товар, його властивості, умови 

експлуатації, характеристики іміджу марки.  

Післякупівельне оцінювання альтернатив — оцінювання ступеня 

задоволення від досвіду споживання ( рис. 4.4). 
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Рисунок  4.4 -  Купівля товару. 
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відшкодування збитків, особливо якщо покупка має для споживача високий 

рівень значущості..  

Розрізняють такі категорії споживання: сакральне споживання; 

язичництво; вимушене споживання. Сакральне споживання – це таке  ставлення 

до речі, коли вона розглядається, оцінюється споживачем як більш значна, 

яскрава, незвична, ніж вона є насправді ( рис. 4.5, 4.6 ). 

 

 

Рисунок 4.5 - Споживання та після купівельна оцінка альтернативи
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Рисунок 4.6 -  Звільнення від товару 
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Економічна людина. Економісти-теоретики, що зображують світ як світ 

довершеної конкуренції, представляють споживача як "економічну людину", якому 

властиві раціональні рішення. Це одна з перших моделей, яка намагалася описати 

поведінку споживачів. Вона є дуже зручною для теоретичних викладень. Проте, на 

думку провідних спеціалістів, ця модель не реалістична. Фахівці-практики 

називають наступні недоліки такої моделі: 

- людина обмежена в силу існуючих знань й умінь, звичок, рефлексів; 

        - у людей різні цінності й цілі, які не завжди раціональні; 

  - ринку властиві асиметрія інформації, і комунікаційна діяльність компаній 

частіше спрямована на збільшення, чим на зменшення такої асиметрії. 

Дійсно, у своїй повсякденній практиці людина не оперує в ході вибору 

товару такими поняттями, як взаємозв'язок між ціною і якістю, граничною 

корисністю й т.ін. Ніхто з нас не вираховує в розумі або на калькуляторі 

абстрактну функцію корисності на основі чітко логічно сформованого критерію 

оптимальності. Ця модель багато в чому носить теоретизований  характер. 

 Людина пасивна. Це одна з перших моделей, що набула застосування 

на практиці, зокрема, у рекламі в часи її становлення. Теоретичною підставою 

для неї послужила S-R-теорія, в рамках якої людина розглядалася як пасивна 

система, поводження якої зумовлене виключно зовнішніми стимулами. Звідси 

висновок – необхідний максимальний потік рекламних стимулів. 

Ця модель є протилежністю моделі людини економічної. Відповідно до даної 

моделі, людина бачиться як здійснююча покупки імпульсивно та  ірраціонально, 

готова здатися в руки маркетологів, уразлива і відкрита зовнішнім стимулам. Гасло 

цього підходу – "Споживач "на гачку" у продавця". Прототип – це вічно 

незадоволена, неспокійна, неромантична домогосподарка. Між турботами про 

чоловіка й дітей вона зайнята походами по магазинах, купуючи спонтанно товари, 

побачені в рекламі або на виставці, часом здобуваючи ті речі, які в дійсності їй не 

потрібні, без чіткої уяви про свої щирі потреби й бажання. 

Модель непогано працювала не перших порах – в умовах, коли щільність 

рекламного потоку була відносно невелика, а загальнонаціональні ринки тільки 



 73 

формувалися, коли було небагато загальнонаціональних марок, а конс’юмеризма 

як соціального руху не існувало. Так було в США, так було й в Україні в перші 

роки незалежності. Проте в міру росту економіки, масового застосування масового 

ж маркетингу ситуація стала істотно змінюватися.  

 Когнітивна людина. Це модель когнітивної людини або людини, яка 

приймає рішення, вирішує проблеми, робить вибір. Відповідно до цієї моделі, 

людина представляється  акцентуючим або активно шукаючим ті товари, які 

повністю задовольняють його потреби й збагачують життя. Ця модель 

сфокусована на процесі пошуку й оцінки споживачем інформації про товари, 

марки, продавців. Тому вибір є невід'ємним чинником поводження споживача в 

цій моделі. З вибором зв'язаний ризик, що приймає покупець, і стратегії керування 

ним. 

Ця модель більш реалістична. Споживач у ній перебуває між двома 

крайностями – людиною економічною та людиною пасивною. Це людина, що не 

володіє повними знаннями й тому не може приймати зроблені рішення, і, у той же 

час, це людина, що активно шукає інформацію й намагається приймати 

"задовільні", обґрунтовані рішення. 

 Людина емоційна. Дана модель припускає, що людина не завжди 

повною мірою проходить всі етапи процесу ухвалення рішення. У своїх діях 

людина піддається емоціям, вона може приймати рішення імпульсивно. Це, однак, не 

означає, що її вибір ірраціональний. Просто враховується й фактор емоцій. Дійсно, 

коли людина купує якусь марку джинсових штанів, це зовсім не означає, що ці 

джинси зручніші  ніж інші, проте марка може викликати враження того, що вони 

краще. 

Прийняття рішення про купівлю залежить від багатьох факторів, а саме: 

- індивідуальних особливостей споживача; 

  -          впливу навколишнього середовища; 

         -  психологічних процесів, що відбуваються. 
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Три головні умови наявності всіх етапів процесу прийняття рішення 

споживачем 

 

 
 
Рисунок 4.7 - Три головні умови наявності всіх етапів процесу прийняття рішення 

споживачем 
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Рисунок 4.8 - Вибір правила рішення передкупівельної оцінки варіантів 
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Подекуди процес рішення є складним та вимагає значних витрат часу та 

зусиль, в іншому випадку рішення приймається швидко та просто. Залежно від 

ступеня складності розрізняють такі типи процесу прийняття рішення: 

- розширене рішення проблеми (РРП); 

- рішення проблеми середньої тривалості; 

- обмежене рішення проблеми (ОРП). 

Крім цього, існують особливі типи купівельної поведінки, а саме: 

імпульсивна купівля та пошук різноманітності. 

За умови повторної купівлі існує дві можливості: повторне рішення 

проблеми та прийняття звичного рішення. Основними причинами повторного 

рішення проблеми є незадоволення попереднім вибором, вичерпання запасу в 

роздрібній торгівлі або зміна обставин. Прийняття звичного рішення може 

відбуватися на основі лояльності до марки або фірми або за інерцією. 

У процесі розширеного рішення проблеми присутні усі стадії процесу 

рішення. Вивчається велика кількість інформаційних джерел та оцінюються 

численні альтернативи. Основними факторами, що впливають на РРП, є: 

1) високий ступінь зацікавленості; 

2) всебічна диференціація альтернатив; 

3) достатня кількість часу для роздумів. 

Зацікавленість – це рівень відчуття людиною важливості та/або інтересу, 

що викликаний стимулом у межах специфічної ситуації. Детермінантами 

зацікавленості є особисті фактори; фактори, що стосуються товару; ситуаційні 

фактори. 

       Прийняття рішення споживачем піддається впливу низки  

зовнішніх і внутрішніх факторів, розглянутих раніше, воно вирішує проблеми 

різного масштабу і складності, проте має стійку структуру, включаючи такі 

стадії: усвідомлення потреби, пошук інформації, передкупівельне оцінювання 

альтернатив, купівля, споживання, післякупівельне оцінювання альтернатив. 

Розглянемо значення кожної зі стадій у процесі споживчого рішення. 
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Рисунок 4.9 -  Основні компоненти процесу оцінки варіантів перед купівлею 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок  4.10 -  Аналіз показників варіантів купівлі за головним критерієм оцінки 
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Рисунок 4.11 -   Зміст знань про ціну 
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Рисунок  4.12 - Модель Дж.Катона 
 
 
 

 
 
 
 

 Рисунок 4.13 -  Схема моделі  Nicosia 
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Рисунок  4.14 - Спрощена версія моделі Говарда-Шета 
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Інформа-                        Обробка                     Стадії процесу            Оцінка торговельної            Вплив                      Вплив  
ційний                      інформації                   прийняття рішення                марки                           мотивації       зовнішнього 
вхід                                                                                                                                                                                   середовища 

 
 
 

Рисунок  4.15 - Модель Енджела-Колата–Блекуела 
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Рисунок  4.16 - Модель Бетмана
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    Усвідомлення потреби — сприйняття споживачем розходження між 

бажаним і дійсним станом, достатнє для активації поведінки. 

    Усвідомлення потреби відбувається в результаті відчуття індивідом 

розходження між своїм ідеальним і реальним станом. Це сприймане 

розходження з’являється в результаті взаємодії індивідуальних цінностей і 

потреб з навколишнім соціальним середовищем.  

   Пошук інформації — пошук інформації, що зберігається в пам’яті 

(внутрішній пошук), або знаходження інформації, нав’язаної з рішенням, у 

зовнішньому середовищі (зовнішній пошук).  

   Споживачі шукають інформацію, що дає можливість їм визначити: 

1) оцінні критерії; 

    2) придатні альтернативи; 

    3) характеристики потенційних рішень. 

   Усвідомивши потребу, споживач звертається до своєї пам’яті та визначає, 

чи досить він знає про варіанти рішення, необхідні для задоволення своєї 

потреби. Якщо власних знань недостатньо, споживач починає зовнішній пошук. 

Масштаби інформаційного пошуку визначаються рівнем залученості споживача 

до рішення про покупку.  

    Залученість до процесу купівлі — це рівень зацікавленості споживача в 

придбанні конкретної покупки. Зі зростанням складності покупки рівень 

залученості зростає. 

    У процесі пошуку інформації споживачі звертаються до таких джерел: 

1.  Пам’ять про останні інформаційні пошуки, особистий досвід і пасивне 

спостереження. 

2.  Особисті джерела — знайомі, колеги, сусіди, члени родини. 

3.  Незалежні джерела — державні структури, громадські організації. 

4.  Маркетингові джерела — реклама, буклети, торговельний персонал. 

5.  Експериментальні джерела — огляд або апробація продукту. 

    Схильність до зовнішнього пошуку залежить від типу продукту, 

індивідуальності споживача і впливу оточення. Прості покупки вимагають 
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меншого інформаційного пошуку, ніж складні. Частина споживачів більш 

обережна і навіть у випадку нескладних покупок не схильна діяти, якщо не 

володіє детальною інформацією. Інші покупці роблять вибір, не оцінюючи 

альтернатив. 

   Передкупівельне оцінювання альтернатив — оцінювання варіантів 

вибору за критеріями пропонованих вигод і звуження вибору до бажаної 

альтернативи. 

   На цьому етапі споживачі використовують оцінні критерії — стандарти і 

норми для порівняння різних продуктів або марок (рис. 4.17). Ці критерії — 

бажані результати покупки й споживання і виявляються у формі бажаних 

атрибутів. Критерії залежать від індивідуальних особливостей споживачів і 

впливу середовища.  
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критеріїв
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Застосування 
правила 
рішення 

Обраний 
варіант

 
Рисунок 4.17 - Процес оцінювання і вибору альтернатив 

 

   Покупка — знаходження бажаної альтернативи або прийнятного 

замінника. На цій стадії ухвалення рішення в більшості випадків значну роль 

відіграють фактори ситуаційного впливу на поведінку споживачів. 

  Усі покупки можна поділити на 4 групи: 

1)  специфічні заплановані; 

2) у цілому заплановані; 

3) покупки-замінники; 

4) незаплановані. 

  Специфічні заплановані покупки — це покупки конкретної марки або 

продукту, заплановані до відвідування магазину. Це покупки високої 
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залученості та розширеного рішення проблеми споживача. Покупець точно 

знає, що він хоче купити (конкретну марку), і готовий шукати це, поки не 

знайде.  

    Покупки, заплановані в цілому, — це покупки, плановані на рівні 

продуктової категорії, а не конкретного продукту або марки. Вибір предмета і 

марки в основному, відбувається в магазині за значного впливу ситуаційних 

факторів. У випадку високої залученості споживача покупка може 

супроводжуватися масштабним інформаційним пошуком. У разі низької 

залученості купується одна з марок, що розглядається як прийнятна, остаточне 

рішення може залежати від зусиль просування — рівня ціни, ефектної упаковки 

або вдалої презентації марки продавцем. 

  Покупки-замінники — це придбання продуктів, що заміня- 

ють за своїми функціональними властивостями заплановані продукти.  

 Незаплановані (імпульсивні) покупки — це покупки, що покупець не 

планував до відвідування магазину.  

 Споживання — використання купленої альтернативи.  

Споживання може мати різні форми — продукт може споживатися терміново 

або його споживання може відкладатися на деякий час.  

 Придбаний споживачем товар може використовуватися: 

• за основним або прямим призначенням; 

• для нової мети; 

• для збереження або перепродажу.  

  Реалізована і сприйнята ефективність споживання багато в чому 

визначається рівнем знань покупців про товар, його властивості, умови 

експлуатації, характеристики іміджу марки.  

  Післякупівельне оцінювання альтернатив — оцінювання ступеня 

задоволення від досвіду споживання. 

  Споживання і післякупівельне оцінювання альтернатив тісно пов’язані. Ці 

стадії мають першочергове значення для комплексу рішень, що супроводжують 

повторні покупки. Споживач задоволений, якщо його сподівання виправдані — 
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тобто виконання продукту відповідає тому, що він очікував одержати. Якщо 

покупка не виправдала сподівань значною мірою, споживач незадоволений. 

Нездатність продукту функціонувати належним чином викликає з боку 

споживача невдоволення, претензії та  вимоги відшкодування збитків, особливо 

якщо покупка має для споживача високий рівень значущості.  

  Проблеми, що постають перед споживачем, різняться за ступенем 

складності і поділяються на три категорії:  

1) прості та звично розв’язувані без особливих зусиль; 

2) обмежені — характеризуються наявністю елементів новизни і 

невизначеності до певної межі; 

3) розширені — вирізняються високою складністю через новизну і 

невизначеність рішення (рис. 4.18). 

   Розподіл рішень на типи досить умовний і проводиться для визначення 

акцентів маркетингової діяльності, що визначає купівельний процес конкретного 

типу.  

   Процес ухвалення рішення щодо простої та звичної проблеми — 

найпростіший. Проблема не має потреби в розпізнанні — вона відома. 

Внутрішній пошук інформації, збереженої в довгостроковій пам’яті, дає єдине 

бажане рішення — марку. Ця марка купується, і оцінювання покупки 

відбувається, тільки якщо марка не здатна функціонувати, як очікувалося. 

Звичні рішення мають місце у випадку низької залученості в процес купівлі. 

   Звичні рішення можна поділити на дві групи:  

1) лояльність марці/компанії; 

2) повторні (інерційні) купівлі.  

   Лояльність марці/компанії — це відданість покупця визначеній марці або 

компанії-виробнику (продавцеві). Лояльність споживача формується у разі 

задоволення покупця зробленим одного разу вибором. Тривала прихильність 

цьому вибору зберігається, оскільки: 1) споживач вірить — цей вибір 

щонайкраще відповідає його потребам і при цьому 2) сформована емоційна 

прихильність споживача до цього вибору. Унаслідок зазначених передумов 
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конкурентам важко переключити лояльного споживача на іншу марку або 

компанію. 

  Повторні (інерційні) купівлі відрізняються обмеженою, низькою лояльністю 

споживача. У разі невисокого рівня лояльності вибір переваг широкий, 

споживач не є прихильником однієї марки. Купівля відбувається за інерцією. 

Переключення на іншу марку досягається легко.  

  Обмежене рішення за рівнем важливості та залученості споживача займає 

проміжну позицію між звичним рішенням і рішенням розширеної проблеми. 

Купівля припускає деяке міркування, проте часто обмежується внутрішнім 

пошуком інформації. Зовнішній пошук якщо і ведеться, то обмежено. 

Використовувані правила рішення прості (купується знайома або дешева 

марка). У пошуках новизни і розмаїтості споживач може обрати нову марку, 

хоча колишня його в цілому задовольняла. 

    У даному типі рішень усвідомлення потреби безпосередньо призводить до 

купівлі; екстенсивний пошук і оцінювання відсутні, тому що покупці не 

надається великого значення. Оцінювання після купівлі обмежене. Надається 

значення лише серйозним відхиленням від очікуваного рівня функціонування 

покупки. 

    Ринкова частка часто залежить від виграшу конкурентної боротьби за 

дізнавання рекламованого продукту. Безкоштовні зразки й експонування в місці 

купівлі можуть бути дієвими в обранні споживачем іншої марки.  

    Рішення розширеної проблеми, або розширене рішення, — це рішення 

високого ступеня залученості споживача (купівля дорогих товарів). 

Обмірковування й оцінювання випереджають купівлю та використання виробу 

з огляду на значущість  правильного вибору. 

    Після активації розширеного рішення проблеми ймовірні усі стадії 

процесу рішення, хоча необов’язково в точному порядку. Після купівлі 

ймовірні сумніви щодо правильності вибору.  

     Рішення під час здійснення імпульсивної купівлі відрізняються від 

попередніх своєю незапланованістю. Імпульсивна купівля провокується 
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експозицією на місці продажу або методами стимулювання закупівель. При 

цьому раптове і спонтанне бажання діяти, що відчуває споживач, 

супроводжується невідкладністю рішення. 

    Об’єктивне оцінювання мінімальне, домінують емоційні розуміння. 

Споживач мало гадає про наслідки. За відсутності характеристик ретельного 

міркування процесові ухвалення рішення властива висока емоційність. 

Невідкладність рішення різко скорочує процес міркування і мотивує негайну 

купівлю. 
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Рисунок 4.18 -  Розширена модель процесів рішень щодо купівлі 
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Рисунок 4.19 -  Структура рішень потенційного покупця 
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Тема 5. ПРОЦЕС  ПРИЙНЯТТЯ  РІШЕННЯ ІНДУСТРІАЛЬНИМ 

СПОЖИВАЧЕМ 

План 

1. Специфіка організаційної споживчої поведінки. 

2. Моделі організаційної споживчої поведінки. 

     3. Фактори організаційного стилю купівлі. 

     4. Часовий діапазон споживчої поведінки. 

Рекомендована література для вивчення теми: [1; 2; 3; 4, с.208-334; 7; 10; 17, 

с.496-540; 20, с.227-271]. 

Основні терміни до теми  
Альтернативне оцінювання — процес оцінювання альтернативних 

товарів і ухвалення остаточного рішення споживача щодо кращої марки. 

Конструктивне правило рішення — правило, відповідно до якого 

рішення споживача складається з окремих операцій щодо обробки доступної 

інформації, відтвореної в процесі вибору. 

Метод відсікання — обмеження або скорочення прийнятних показників, 

що використовуються під час альтернативного оцінювання. 

Обмежене рішення проблеми — поведінка під час ухвалення рішення, 

обмежена невеликим числом і розмаїтістю інформаційних джерел, альтернатив 

і критеріїв оцінювання. 

Організаційний стиль — це спосіб життя організації, що відбиває і 

формує її потреби і відносини, які впливають на ухвалення рішення щодо 

купівлі. 

Розширене рішення — поведінка споживача в процесі ухвалення 

рішення, що характеризується скрупульозністю в осмислюванні потреби, 

пошуку інформації, оцінюванні альтернатив і результатів покупки. 

     Ухвалення раціонального рішення — вирішення проблеми через всебічне 

оцінювання функціональних показників виробу. 
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         Організаційні покупні процеси мають багато спільного з процесами 

прийняття рішень індивідуальними покупцями. Проте організаційна купівельна 

поведінка відрізняється від індивідуальної низкою характеристик: 

1. Галузевий попит є похідним від споживчого, випливає з нього.  

2. Кількість потенційних покупців на організаційних ринках 

обмежена, а їхні замовлення на покупку — великі. 

3. Мета купівлі. Продукти, що купуються, і послуги повинні 

допомогти організації досягти своєї мети.  

4. Критеріями організаційних закупівель є об’єктивні та явні атрибути 

продуктів. Покупки робляться відповідно до точних технічних специфікацій і 

на підставі ґрунтовного знання продуктової категорії. 

5. Організаційні покупки робляться професіоналами. Рішення 

ґрунтуються на минулому досвіді та ретельному зважуванні альтернатив. 

Імпульсивні покупки трапляються рідко. 

6. Організаційні купівельні рішення складніші й відповідно триваліші, 

вимагають інтенсивного обміну інформацією і несуть більше фінансового 

ризику і невизначеності.  

7. Організаційні покупки припускають групове рішення щодо неї. В 

ухваленні рішення щодо складної та дорогої організаційної покупки беруть 

участь кілька людей, що розділяють загальні цілі, ризик і знання/інформацію, 

утворюючи центр, що купує. 

8. Організаційні покупки припускають тісну взаємодію між покупцем 

і продавцем. 

9. Організаційне рішення щодо купівлі може припускати інтенсивні 

переговори.  

10. Організаційні закупівлі часто спираються на кількох постачальників 

одночасно і нерідко заохочують конкуренцію серед них. 

11. Організаційний покупець зазвичай розраховує на ширші 

післякупівельні контакти, ніж індивідуальний споживач. Тому чинники 
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встановлення, підтримки і гарантії організаційної закупівлі часто відіграють 

значну роль у закупівельних переговорах. 

Для більшості промислових підприємств актуальним є питання про 

доцільність заміщення закупівель окремих компонентів виробів власним 

виробництвом. З економічного погляду, в процесі прийняття рішень 

індустріальними споживачами вирішальним є перевищення закупівельними 

цінами виробничих витрат. Але у кожній конкретній ситуації мають місце інші 

чинники, що зумовлюють остаточне рішення промислових споживачів. 

1. У періоди зниження ділової активності, керуючись виключно 

бажанням збереження персоналу, фірма може прийняти рішення щодо 

організації виробництва товарів, що раніше закуповувалися, власними силами. 

2. Якщо потреба в певному товарі разова або актуальна протягом 

короткого проміжку часу, фірма скоріше за все вирішить розмістити 

замовлення на нього в інших спеціалізованих виробників. 

3. Виробництво товару власними силами підприємства збільшує 

навантаження на менеджерів та інженерно-технічних працівників. Якщо така 

ситуація заважає реалізації більш прибуткових проектів, то вироби 

закуповуватимуться в інших виробників. 

4. Виробництво товарів, що споживаються безпосередньо на 

підприємстві, збільшує рівень надійності постачання. 

5. Якщо виробництво власними зусиллями вимагає значних 

капіталовкладень, а їх рентабельність буде нижчою за планову, то фірма може 

мати збитки (збільшення середніх постійних витрат). 

Якщо підприємство не має досвіду виготовлення товару, а на ринку 

існують спеціалізовані компанії, то закупівлі стають більш пріоритетними 

порівняно з власним виробництвом. Організаційним продажам у цілому більш 

притаманний прямий маркетинг, заснований на відносинах виробника і 

продавця без посередників. Для продуктів споживчого призначення 

характернішим є масовий маркетинг, тобто маркетингові рішення, у тому числі 

маркетинговий комплекс, з орієнтацією на масового покупця (рис. 5.1). 
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Рисунок 5.1 - Специфіка ведення маркетингу для товарів  

промислового призначення і споживчих товарів 

 

Ключовим елементом у розумінні процесів прийняття рішень про 

покупку індустріальними споживачами є поняття організаційного стилю.    

    Організаційний стиль — це спосіб життя організації, що відбиває і 

формує її потреби та відносини, які впливають на ухвалення рішення про 

покупку. Розходження організаційних стилів може бути досить істотним. Так, 

наприклад, суспільні, комерційні та державні організації мають різні цілі, 

потреби й організаційні стилі та по-різному вирішують свої купівельні 

проблеми. 

Організаційний стиль формується низкою чинників — таких, як 

організаційні цілі/діяльність, організаційні цінності, організаційна демографія, 

референтні групи, центр прийняття рішень, сприйняття, мотиви й емоції, 

навчання. 

Організаційні цілі та діяльність прямо й очевидно впливають на 

організаційний стиль. Специфіка організаційної діяльності визначається: 

1) галуззю; 

2) етапом реалізації життєвого циклу продукту; 

3) масштабом операцій. 

Ці параметри визначають структуру і характер організаційного 

споживання.  
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Організаційні цінності пов’язані з цілями й діяльністю організації. Проте 

подібність цілей і видів діяльності організацій не означає ідентичності 

цінностей і організаційного стилю. Цінності інноваційної організації, що прагне 

до змін, яка розглядає проблеми як можливості та винагороду індивідуальних 

зусиль, очевидно будуть відрізнятися від цінностей та пріоритетів консерватив-

ної організації, що бажає стабільності й надійності. 

Організаційна демографія не менш важлива, ніж демографічні 

характеристики споживчого ринку. Організаційна демографія включає такі 

параметри, як розмір організації, місце розташування, галузева категорія, тип 

власності та ін. Для сегментації організаційних споживачів за демографічними 

ознаками зазвичай використовують такі критерії: 

1. Демографічні характеристики організації-покупця: 

• розмір; 

• місце розташування; 

• галузева належність; 

2. Пріоритети атрибутів покупки (критерії закупівлі): 

• ціна; 

• якість; 

• гарантія; 

• наявність запасних частин; 

• простота установки і підтримки; 

• зовнішній вигляд. 

3. Лояльність організації-споживача - це: 

• висока лояльність; 

• конкурентна лояльність; 

• можливість переключення; 

• лояльність до конкурента. 

Референтну групу для організаційного покупця представляють 

організації, чиї передбачувані позиції або цінності використовуються як основа 

для поточної поведінки (компанії-лідери, посередницькі організації, асоціації 
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виробників і т. ін.). 

Центр прийняття рішень в організації впливає на організаційний стиль і 

відповідно на рішення організації щодо купівлі. У великих організаціях висока 

спеціалізація зайнятих спеціалістів і менеджерів, кожен з яких працює у 

відносно вузькофункціональній сфері повноважень і відповідальності. Тому в 

процес прийняття рішень про купівлю великої організації нерідко втягують 

індивідів із широкого спектра функціональних сфер і рівнів організаційного 

менеджменту. Чим складніша купівля, тим більша кількість залучених 

індивідів.  

У малій організації процес керування менш спеціалізований, одна людина 

може виконувати кілька функцій одночасно, тому в ухваленні рішення про 

купівлю бере участь менше людей. 

Як вже зазначалося, прийняття рішень щодо відносно складної та дорогої 

покупки в організаціях здійснюють кілька людей, що розділяють загальні цілі, 

ризик та інформацію, утворюючи центр закупівлі. У деяких організаціях цей 

центр більш формалізований і склад цього центру відомий з формалізованої 

процедури закупівлі. Ця процедура визначає перелік осіб, що підписують 

документи, а також послідовність збору цих підписів. У деяких організаціях для 

ухвалення рішення про закупівлю використовуються менш формальні групи і 

процедури, проводяться зустрічі зацікавлених осіб для обговорення і 

підготовки рішення. Успішна робота на організаційних ринках припускає 

знання відповідей на запитання:  

1. Хто входить у купівельний центр організації? 

2. Який відносний вплив кожного члена групи? 

3. Які критерії закупівель кожного члена групи? 

4. Яке сприйняття кожного з членів центру закупівлі організації-

постачальника? 

Центр ухвалення рішення про купівлю може включати учасників з різних 

функціональних сфер (дослідження і розроблення, інформаційні системи, 

основні операції, людські ресурси, фінанси та ін.) різного характеру впливу. 
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Учасники різних функціональних сфер розглядають потреби організації по-

різному, зі свого погляду, тому використовують різні критерії купівлі і/або їх 

значущість. Для досягнення позитивного рішення про купівлю необхідно так чи 

інакше об’єднати інтереси учасників закупівельного процесу. 

Ухвалення остаточного рішення залежить певною мірою від влади і 

професіоналізму індивідів, впливовості кожної з функціональних сфер у даній 

організації, організаційного стилю з’ясування конфліктів групового рішення і 

від сутності самого рішення. 

У купівельному центрі реалізується п’ять основних ролей, що визначають 

характер участі індивідів у процесі ухвалення купівельного рішення: 

користувачі, впливові особи, покупці, особа, що приймає рішення, і «воротарі». 

Користувачі в організації — це люди, що справді користуються 

продуктом або послугою.  

Впливові особи впливають на купівельне рішення, зазвичай допомагаючи 

визначити умови, характеристики того, що купується. Так, наприклад, директор 

телекомунікаційного центру організації — основна впливова особа у разі 

купівлі організацією нового сервера для забезпечення роботи в Інтернеті. 

Покупці мають формальний авторитет і відповідальність обирати 

постачальника та обговорювати умови контракту. Наприклад, у випадку 

закупівлі принтерних картриджів це може бути менеджер по закупівлях. 

Особа, що приймає рішення, має формальні і неформальні повноваження 

обирати або схвалювати постачальника, що одержує контракт. У рутинних 

замовленнях — це менеджер по закупівлях. У складніших закупівлях — це 

може бути хтось із відділу досліджень і розроблень, відділу інформаційних 

ресурсів або іншого підрозділу, більш компетентного в технічних аспектах 

купівлі. 

«Воротарі» контролюють потік інформації в купівельному центрі. 

Закупівельний персонал, технічні експерти і секретарі — усі вони можуть 

перешкоджати надходженню інформації до торговельного персоналу або до 

осіб, що виконують інші чотири ролі в купівельному центрі. 
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Структура і склад купівельного центру організації змінюються залежно 

від стадії життєвого циклу продукту, що купується. Коли продукт-покупка 

перебуває в стадії введення на ринок, він є частиною складного, інноваційного 

закупівельного рішення. Новизна і ризикованість купівлі визначає широке коло 

учасників рішення, що розділяють інформацію і відповідальність за правильність 

вибору. З наближенням продукту-покупки до стадії зрілості новизна і складність 

покупки знижуються, процес рішення трансформується від рішення абсолютно 

нової проблеми в рішення проблеми обмеженої складності та далі — у 

вирішення звичного рутинного завдання. Тому в міру «дозрівання» продукту 

скорочується чисельність учасників купівельного центру і кількість виконуваних 

ним функцій, вони зводяться переважно до закупівельної функції. 

Традиційно, залежно від тривалості та складності кроків у процесі 

закупівель організаціями, закупівельні ситуації поділяються на три групи, 

описані нижче. 

Пряма закупівля. У даній ситуації покупець просто замовляє існуючий 

продукт/послугу, користуючись готовим списком доступних постачальників. 

Невизначеність і ризик практично відсутні. До таких закупівель належать, 

наприклад, офісні канцтовари. 

Модифікована закупівля. Ситуація, у якій користувачі або особи, що 

приймають рішення в купівельному центрі, хочуть змінити технічні умови, 

ціну, графік доставки або постачальника. Невизначеність і ризик модифікованої 

закупівлі вищі, ніж у прямій закупівлі. Прикладом модифікованої закупівлі є 

закупівля послуг з ремонту другого корпусу будинку після того, як був 

виконаний ремонт першого корпусу. 

Закупівля для нового завдання. Первісна закупівля предмета для 

виконання нової роботи або для розв’язання нової проблеми вимагає 

розроблення продуктової специфікації, специфікації постачальника і процедур 

для майбутніх закупівель цього продукту. Для початкової купівлі 

організаційний покупець потребує досить повної інформації, оскільки 

високими є невизначеність і ризик помилкового рішення. 
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Параметри ситуації закупівлі та центру, що купує, взаємозалежні, як 

показано в табл. 5.1.                        

                                                                                                   

Таблиця 5.1 - Ситуація купівлі та купівельний центр 

Параметри  
центру, що купує 

Ситуація купівлі 

Нова купівля 
Пряма/модифікована 

купівля 

Залучено людей Багато Небагато 

Час прийняття 
рішення 

Тривалий Короткий 

Визначення 
проблеми 

Не визначена 
(не цілком 
визначена) 

Добре визначена 

Мета купівлі Правильне 
рішення 
проблеми 

Низькоцінова  
поставка 

Постачальники, що 
враховуються 

Нові/існуючі Існуючі 

Впливові особи Технічний 
персонал 

Агент із закупівлі 

 

Запитання для самоперевірки: 

1. Охарактеризуйте специфіку організаційної споживчої поведінки. 

2. Моделі організаційної споживчої поведінки. 

3. Які фактори організаційного стилю купівлі? 

4. Дайте характеристику процесу організації закупівлі. 

5. Охарактеризуйте модель управлінських орієнтацій у процесі прийняття 

рішень про купівлю. 

6. Стратегічна і тактична споживча поведінка організацій. 

7. Як виробнику пральних машин допоможуть знання про особливості 

процесу ухвалення рішення, щоб краще зрозуміти, як споживачі обирають ці 

вироби? 
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Тема 6. КУПІВЛЯ ТОВАРУ, ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБИ ТА 

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ТОВАРУ 

План 
1. Процес прийняття рішення про купівлю. 

2. Процес споживання. 

3. Фактори, що можуть перервати процес купівлі. 

4. Фактори успіху продажу. 

Рекомендована література:  [1;2;3, с.203-335; 4, с.119-208;7;10;17, с.400-452; 20, 

с.227-271]. 
 

Основні терміни до теми 
 

 Адекватна якість - нормативна оцінка, яка відображає ту якість 

товару або послуги, яка відповідає ціні та зусиллям, що витрачені на купівлю. 

Вимушене споживання - дії в сфері споживання, які, хоча і здійс-

нюються для самоствердження, але являються неприйнятними, зайвими і 

навіть шкідливими для тих, хто їх робить. 

Зміна мотивації - активізована потреба задовольняється іншим шляхом 

або домінуючими стають інші потреби. 

Ідеальна якість - оптимальний або бажаний "ідеальний" рівень якості. 

Індивідуалізований маркетинг - стратегія маркетингу, яка визначає, 

підтверджує, оцінює та обслуговує інтереси та потреби обраних груп чи 

окремих споживачів, подібність індивідуальних характеристик яких відома 

(або стане відома) продавцю. 

Маркетинг відносин - концепція довірливості та близькості відносин 

між покупцем та продавцем. 

Незапланована купівля - купівля, свідомий намір по відношенню до 

якої не був чітко сформульований заздалегідь (товар і марка обираються на 

місці продажу). 

Паломництво - одна з форм сакрального споживання, що передбачає 
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поїздку в певне місце, яке пов'язане зі споживанням та священне для людини. 

Передбачувана якість - якість, на яку розраховує споживач. 

Постмодернізм – у науці: форма дослідження, що охоплює різноманітні цілі 

та методи. 

Прямий маркетинг - маркетингова стратегія, за якої рекламне 

повідомлення, орієнтоване на пряму реакцію, може доставлятися адресату в різний 

спосіб (поштою, за телефоном тощо). 

Ремаркетинг - практика продажу речей, що були у користуванні, 

перепродаж. 

Ритуал - це вироблена або встановлена модель звичної символічної 

поведінки, для якої характерна незмінна послідовність. У результаті ритуальної 

поведінки речі стають невід'ємною частиною особистості самої людини. 

Сакралізація - ситуація, коли предмет розглядається як квінтесенція, тобто 

його власник вважає, що предмет саме такий, яким має бути, -еталон, уособлення 

речі. 

Сакральне споживання - таке відношення до речі, коли вона розглядається 

як більш значуща, яскрава та незвичайна, ніж є насправді. 

Фактор відстані та  часу - суб'єктивне сприйняття споживачем тих 

місць, де він здійснює купівлю. 

         Фізичні фактори - фізичні або матеріальні характеристики виробу. 

Частково запланована купівля - вибір торгової марки запланованої 

купівлі відкладається до відвідування магазину. 
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Процес прийняття рішення про купівлю –  це четверта стадія процесу 

прийняття рішення споживачем. У процесі покупки виникають кілька питань: 

1) чи варто купувати? 2) коли купувати? 3) що купувати? 4) де купувати і 5) як 

купувати? 

Після того, коли здійснено передкупівельну оцінку варіантів, виникає 

необхідність вибору правильного варіанта. Тому наміри купівлі поділяються на 

три категорії, описані нижче: 

 1.Чітко запланована  купівля – вона може бути результатом високої 

зацікавленості, а купівля здійснюється в межах розширеного рішення проблеми 

(заздалегідь визначено товар, марку і місце купівлі).  

2. Частково запланована купівля – купівля запланована, але з «походом» 

до крамниць, де обирають конкретні марки, ціни, моделі, якість і т.д.  

3. Незапланована купівля – якщо  наміру купити не було, а купівлю 

здійснено під впливом, тобто імпульсом, раптовим, потужним і стійким 

бажанням купити негайно (вибір товару, марки, моделі здійснюється на місці 

купівлі). 

В основі відвідування магазинів лежать особисті та соціальні мотиви. 

Взаємодія покупця і продавця в процесі купівлі забезпечується чотирма 

змінними: сприйняття покупцем знань і досвіду продавця; наявність довіри 

покупця до продавця; знання споживача продавцем; пристосованість продавця 

до ситуації зі споживачем. 

Наступна після купівлі стадія – споживання. На цій стадії можливі 

наступні варіанти: споживання (використання) за першої нагоди; 

короткострокове відтермінування;  довгострокове зберігання і споживання за 

особливого випадку (день народження, одруження); відсутність процесу 

споживання через непередбачені обставини (втрата роботи, нова інформація). 

Розрізняють такі категорії споживання: сакральне споживання; 

язичництво; вимушене споживання. Сакральне споживання – це таке ставлення 

до речі, коли вона розглядається, оцінюється споживачем як більш значна, 

яскрава, незвична, ніж вона є насправді. Язичництво – звичайне споживання, 
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користування річчю, що не викликає особливого ставлення до неї. Вимушене 

споживання – дії у сфері споживання для самоутвердження, але по суті 

неприйнятні, зайві та навіть шкідливі для тих, хто це здійснює (наприклад, 

азартні ігри). 

Процес оцінки вибору не припиняється після купівлі, а продовжується у 

вимірі: «задоволення-незадоволення». Щоб оцінна думка, висновок про товар 

були обґрунтовані у вимірі «задоволення-незадоволення», її треба розглядати в 

трьох формах:  позитивне непідтвердження – якість вища за очікувану; просте 

підтвердження – якість відповідає очікуваній; негативне не підтвердження – 

якість нижча за очікувану. 

Проблема подальшої долі товару, який використано повністю або 

частково, досліджується у напрямках: повне позбавлення від товару; утилізація; 

ремаркетинг.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фактори, що можуть перервати процес купівлі 
 
 
 

Рисунок 6.1 -  Рішення, які складають процедуру купівлі 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рішення 

Чи варто купувати 
взагалі, чи можна 
відкласти купівлю 

Де купувати (в крамниці, на 
гуртовні, на базарі, на дому) 

Як купувати (оплачувати 
готівкою, в кредит тощо) 

Коли купувати (в 
сезон, коли 

вичерпався запас) 

Що купувати (певний 
товар, марку, модель) 
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Рисунок 6.2 - Фактори, що можуть перервати процес купівлі 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок  6.3 - Категорії намірів купівлі 
 
 
 
 

Фактори 

Зміна мотивації – активізована потреба, задовольняється іншим способом 
або домінуючими стають інші потреби 

Зміна обставин – економічні, психологічні, природні та інші фактори 
роблять купівлю в даний момент не можливою 

Нова інформація – попередня оцінка варіанта видається вже неповною 

Бажаного варіанта немає – несподіваний дефіцит 

Чітко 
запланована 
купівля 

Не 
запланована 
купівля 

Частково 
запланована 
купівля 
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Змінні взаємодії в процесі купівлі 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок  6.4 - Мотиви відвідування магазинів 
 
 
 
 

Фактори успіху продажу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок  6.5 - Змінні взаємодії в процесі купівлі 

Відвідування магазинів 
Особисті мотиви Соціальні мотиви 

Виконання своєї ролі (мама, 
дружина, студент) 

Розвага (форма відпочинку) 

Особисте задоволення (піднесений 
емоційний стан) 

Вивчення нових тенденцій (товари-
символи існуючих переконань та 

способу життя) 

Фізична активність (прогулянка по 
торгових центрах, базарах, 

вуличках) 

Сенсорна стимуляція (розглядати 
товари, відчувати запахи, слухати 
музику) 

Соціальний досвід за межами дому 
(магазини-центр соціального життя) 

Спілкування “за інтересами” 
(колекціонери поштових марок 
,любителі акваріумних рибок) 

Залучення представників еталонної 
групи (перебування між людей 
такого самого або бажаного 
соціального класу) 

Статус і авторитет (покупець-
господар, продавець-слуга) 

Задоволення від можливості 
поторгуватися (прагнення знизити 
ціну, гордість за вдале придбання) 

Змінні, що забезпечують завершення переговорів і 
купівлю 

Сприйняття покупцем знань і 
досвіду продавця 

Наявність довіри покупця до 
продавця 

Пристосовуваність продавця 
до ситуації зі споживачем 

Знання споживача продавцем 
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Способи стимулювання продажу 
 

Рисунок 6.6 - Фактори успіху продажу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок  6.7 - Способи стимулювання продажу 
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Рисунок 6.8 - Способи купівлі на дому 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Рисунок 6.9 - Структура споживачів марки 

 

Способи 
купівлі 

 
Пряма 
пошта 

 
Телефон 

 
Телевізор  

 
Інтернет 

 
Журнал, 
каталог 

 
Каталог  

 
Замовлення 
поштою 

УСІ  ПОКУПЦІ 

Задоволені покупці 

Повторні покупці 

Прихильні 
покупці 



 107 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                          Приділення більшої уваги дозвіллю 
 
                                          Збільшення кількості працюючих жінок 
 
                                          Зростання потреби у різноманітних послугах під час купівлі 
 
 

 
 

 
                                        Поява кредитних карток 

 
 
 

 
 
 
                                         Перевантажені місця паркування 
 
 
                                        Некомпетентний торговий персонал 
 
 
 
                                         Черги 
 
 
                                        Повільне обслуговування 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6.10 - Фактори, які сприяли розвитку явища «купівля на дому» 
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Проблеми під час відвідування магазину 

Тенденція проводити більше вільного часу вдома, в колі 
сім′ї 
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Категорії споживання. 
 
 
 
 
 

Рисунок 6.11 - Можливі варіанти на стадії споживання 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6.12 - Категорії споживання 
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Рисунок 6.13 - Категорії очікування покупця про товар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6.14 - Реакція споживача на незадоволення 
 
 
 
 
 

КАТЕГОРІЯ ОЧІКУВАННЯ ПОКУПЦЯ ПРО ТОВАР 

Адекватна якість Ідеальна якість Передбачувана 
якість 

НЕЗАДОВОЛЕННЯ 

Дії відбулися Дії не відбулися 

Претензії до 
продавця, 
виробника 

Відмова від  купі-
влі марки, від 
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Менш прихильне або 
негативне ставлення 

Попередження 
знайомих 

Ініціювання 
правових дій 
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Запитання для самоперевірки: 
 

1. Перерахуйте існуючі переваги та недоліки такого способу купівлі як:  а) 

каталог; б) Інтернет; в) телемагазин. 

2. Пригадайте свій улюблений роздрібний магазин. Чим саме він завоював 

вашу прихильність? Перерахуйте переваги цього магазину для вас. Що, на вашу 

думку, можна було б змінити або додати? 

3.  Опишіть ситуацію, за якої ви стали «втраченим споживачем». Чому ви 

припинили купувати товари  фірми: через низьку якість, низький рівень 

обслуговування чи з інших причин? Що повинна зробити фірма, щоб повернути 

втраченого споживача? 

4. Проаналізуйте, чим було викликане усвідомлення потреби під час вашої 

останньої купівлі безалкогольного напою. Чи була викликана усвідомленням 

потреби купівлі нових  черевиків? Яка була (якщо була) роль маркетингових 

зусиль в обох ситуаціях? 

5. Які з наступних типів продуктів, на вашу думку, будуть куплені, на 

основі прихильності марці, а які – по інерції: пральний порошок, машинне 

масло, губна помада, крем для взуття, безалкогольні напої, свічки запалення? 

6. Чому багато споживачів люблять ходити по магазинах, і як би ви 

скористувалися з цього явища, якби торгували високоякісним морозивом? 

7. Чому, на вашу думку, багато фірм не зважувалися почати прямий 

маркетинг? Які приклади прямого маркетингу ви наведете видавцю книги? 

Дистриб’ютору французьких вин? 
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Тема 7. ПОВЕДІНКОВА  РЕАКЦІЯ  ПОКУПЦІВ 

План 

1. Методики модифікації поведінки споживачів. 

2. Сприйняття. 

3. Засвоєння. 

4. Ставлення. 

Рекомендована література: [1- 3; 4, с. 464-541; 6; 8;10;16;17, с.76-156, с. 280-

356; 20, с.182-227]. 

 
Основні  терміни до теми 

    Відчуття — відображення у свідомості людини її ставлення до 

дійсності, що виникає при задоволенні або незадоволенні вищих потреб. 

Емоційна реакція — почуття й емоції споживача, пов’язані з товаром або 

маркою.  

Модальність — якісна характеристика відчуттів і сприйняття, що вказує 

на їх належність до певних органів чуттів. 

Пізнавальна реакція — знання і вірування споживача стосовно товару 

або марки. 

Поведінкова реакція — це схильність реагувати певним чином на об’єкти 

зовнішнього середовища або їх дію.  

Поріг диференціювання — найменше розходження між подразниками, 

коли вони ще сприймаються як різні. 

Реакція орієнтованості — складна реакція споживача на новизну 

ситуації. 

Ставлення — це розумовий процес, за допомогою якого людина — на 

основі попереднього досвіду і збереженої інформації — організовує свої 

сприйняття щодо визначеного об’єкта і коригує свою майбутню поведінку.  

Чутливість — здатність реагувати на порівняно слабкі впливи або 

впливи, що мало відрізняються один від одного. 
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Вивчення поведінкових реакцій споживачів є найважливішою складовою 

ефективного маркетингового впливу на їхню поведінку. Можна виділити різні 

способи реакції потенційних покупців на інформацію і стимули з боку 

виробників. Під «реакцією» розуміється будь-яка розумова або фізична 

діяльність, викликана стимулом. Розрізняють такі рівні реакції покупця:  

• пізнавальна (когнітивна) реакція, що пов’язує засвоєну інформацію 

зі знанням; 

• емоційна (афективна) реакція, пов’язана із системою оцінювання; 

• поведінкова реакція, що описує дію не тільки під час, а й після 

купівлі. 

Поведінкова реакція — це схильність реагувати певним чином на об’єкти 

зовнішнього середовища або їхню дію. Поведінкова реакція реалізує 

поведінкові наміри. Фактично поведінка відбиває ці наміри, скориговані 

ситуацією поведінки. 

Обсяги продажів по фірмі або за торговою маркою у фізичному або 

вартісному еквіваленті є безпосереднім критерієм поведінкової реакції ринку.  

Три рівні реакції складають основу моделі поведінки споживачів під 

впливом стимулів зовнішнього середовища, наведеної на рис. 7.1. У визначених 

випадках (ситуація низької залученості покупців у рішення про закупівлю) 

частина стадій споживачами минається.  

Ланцюжки, що утворюють процес реакції з різним рівнем залученості 

споживачів у процес купівлі, прийнято класифікувати за критерієм 

домінуючого методу пізнання реальності: інтелектуальні або емоційні (рис. 

7.2). 

Інтелектуальний метод пізнання заснований на розумі, логіці, 

міркуваннях, фактичних даних. 

Емоційний метод є невербальним, він заснований на емоціях, інтуїції, 

почуттях, переживаннях. 

Ці два підходи до реальності не завжди помітні та часто доповнюють 

один одного.  
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Рисунок 7.1 - Модель реакції покупців на зовнішні стимули 
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Рисунок 7.2 - Матриця залученості 

 

Одночасний облік ступеня залученості й методу пізнання дає можливість 

ідентифікувати чотири послідовності стадій реакції: 

1. Коли залученість висока, а метод пізнання переважно 

інтелектуальний, послідовність реакції складається за схемою: довідатися — 

відчути — зробити (придбання дорогих товарів, об’єктивні та функціональні 

характеристики яких мають важливе значення). 
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2. Коли залученість висока, але в пізнанні дійсності переважає 

емоційність, реалізується послідовність: відчути — довідатися — зробити або 

відчути — зробити — довідатися (придбання товарів з коштовними 

символьними характеристиками). 

3. Коли домінує інтелектуальний метод, а залученість низька, процес 

має вигляд: зробити — довідатися — відчути (рутинні товари з мінімальною 

залученістю, що залишають споживача байдужим, поки виконують очікувану 

від них базову функцію). 

4. Якщо слабка залученість співіснує із сенсорним методом, мають 

місце імпульсивні купівлі.  

Поведінкова реакція покупців, виражена в термінах обсягу або частки 

ринку, є індикатором ефективності маркетингових інструментів в умовах 

актуального зовнішнього середовища. Функції поведінкової реакції звичайно 

отримують методом економетричного аналізу ретроспективних даних. Кількісне 

оцінювання функцій реакції визначають за допомогою коефіцієнтів 

еластичності, що вказують на чутливість попиту або частки ринку до зміни 

досліджуваних змінних маркетингу, таких, як ціна, реклама і т. ін.  

Побудова функцій реакції, заснована на спостереженні різних ринків, 

різних сегментів або різних товарних категорій, поліпшує розуміння механізмів 

реакції покупців.  

Пізнавальна реакція пов’язана зі знанням, тобто із сукупністю інформації 

та уявлень, що мають окремі особи або групи, наприклад, у центрі закупівлі в 

організації. Ця інформація зберігається в пам’яті та впливає на інтерпретацію 

стимулів, що впливають на закупівлі. Обсяг і характер інформації, що 

зберігається, варіюють залежно від пізнавальних стилів і від здібностей до 

сприйняття. Сприйняття може бути визначене як процес, за допомогою якого 

людина обирає, організує й інтерпретує інформацію, що надходить. 

Взагалі люди по-різному сприймають однакову ситуацію через 

селективність уваги. Сприйняття виконує регулюючу функцію, оскільки воно 

здійснює фільтрацію інформації. Деякі елементи інформації утримуються в 
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пам’яті або тому, що відповідають потребам моменту, або тому, що вони 

викликають подив. Інші елементи сприймаються з деформацією, оскільки 

суперечать сформованій системі уявлень стосовно конкретної ситуації: це 

означає упередженість сприйняття. Нарешті, деякі елементи відкидаються, тому 

що турбують або тривожать: це захисне сприйняття. 

Першочергове завдання маркетингу — подолати опір на рівні сприйняття 

і зробити продукцію відомою споживачеві. Відомість марки визначається як 

здатність покупця ідентифікувати торгову марку досить детально, щоб її можна 

було запропонувати, відзначити і обрати. Усвідомлення існування товару або 

торгової марки є найпростішим рівнем пізнавальної реакції, умовою існування 

ринкового попиту.  

Відомість встановлює зв’язок між маркою і категорією товару, до якої 

вона належить. Традиційно виділяють три типи відомості: 

1. «Відомість-упізнання», коли марка передує потребі та призводить до 

неї (я впізнаю марку А і розумію, що відчуваю потребу в товарі цього типу). 

Впізнання є мінімальним рівнем популярності, що має особливе значення в місці 

продажу в момент вибору марки. 

2. «Відомість-пригадування» має на увазі, що потреба передує 

виборові марки та призводить до неї (я відчуваю потребу в товарі цього типу і 

куплю марку А). Здатність пригадати є вагомішим критерієм. 

3. «Пріоритетна» обізнаність посідає першорядне місце у свідомості 

споживача і забезпечує виняткові позиції марки в процесі купівлі товарів 

визначеної категорії. 

Відомість торгової марки — ключовий компонент її цінності. Для фірми 

високий показник популярності — це ключовий актив, на досягнення якого 

потрібні роки і який вимагає значних і багаторазових інвестицій у рекламу.  

На відміну від пізнавальної реакції емоційна реакція споживача не лише 

базується на визначеному знанні, а й є оцінювальною. В емоційних реакціях 

знаходять відображення відчуття, переваги, наміри, судження про марку або 

про організацію. Емоційна реакція може ситуативно змінюватися і залежить від 
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індивідуальності споживача, від культурного контексту. 

Відчуття — нерідко є результатом оцінювання конкретних атрибутів 

продукту. Тому вони можуть випереджати пізнавальний процес і впливати на 

нього. 

Стійка організація мотиваційних, пізнавальних, емоційного процесів 

поведінки споживачів у актуальному середовищі виявляється у ставленні. 

Ставлення формується як результат зовнішніх і внутрішніх впливів на споживача, 

детермінує і відбиває життєвий стиль. 

Згідно з класичним визначенням ставлення — це розумовий процес, за 

допомогою якого людина — на основі попереднього досвіду і збереженої 

інформації — організовує своє сприйняття, припущення і почуття стосовно 

визначеного об’єкта і визначає свою поведінку в майбутньому.  

Ставлення характеризується такими параметрами: 

• спрямованість оцінювання (позитивне, негативне, нейтральне); 

• інтенсивність оцінювання (ієрархія переваг); 

• протидіяння змінам (лояльність); 

• стійкість до руйнування; 

• впевненість (у правильності свого ставлення). 

У такий спосіб: 

1) ставлення ґрунтується на низці даних щодо оцінюваного об’єкта, що 

послідовно запам’ятовуються людиною (пізнавальний компонент); 

2) ставлення детерміноване, воно відбиває оцінку об’єкта, позитивну 

або негативну (емоційний компонент); 

3) ставлення динамічне, воно відбиває схильність до дії й у цьому сенсі 

має прогнозну цінність як таке (поведінковий компонент). 

Три компоненти ставлення взаємопов’язані та взаємозалежні (рис. 7.3). 

Зміна в одному компоненті ставлення викликає відповідні зміни в інших. 
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Рисунок 7.3 - Взаємозв’язок компонентів ставлення 

 

Безпосередній вплив на поведінку споживача ускладнений — прямо 

викликати купівлю практично неможливо. Водночас зміна поведінкових 

реакцій значною мірою зумовлена змінами пізнавальних і емоційних реакцій.  

У маркетинговій діяльності традиційно використовується п’ять стратегій 

формування позитивного ставлення споживачів до товару (марки): 

1. Модифікувати товар. Якщо марка не відповідає очікуванням ринку 

за певною характеристикою, товар може бути модифікований через посилення 

даної характеристики. 

2. Модифікувати вагу атрибутів товарів. Необхідно переконати 

ринок у тому, що більшого значення варто надавати певній характеристиці — 

тій, яку марка демонструє достатньою мірою. 

3. Модифікувати погляди на марку. Ринок може бути недостатньо 

поінформований і недооцінювати деякі реальні відмітні якості марки. У цьому 

випадку потрібна зміна позиціювання у сприйнятті. 

4. Модифікувати погляди на конкуруючі марки. Цю страте- 

гію варто прийняти, якщо ринок переоцінює деякі характеристики 

конкурентів. Можливим є використання порівняльної реклами. 

5. Модифікувати вимоги ринку до товару. Можливо, ринок очікує 

рівня якості, що не завжди необхідний, принаймні стосовно деяких сфер 
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використання. Фірма може спробувати переконати сегмент у тому, що рівень 

якості, пропонований за цим конкретним виміром, є адекватним. 

Зміна ставлення трансформацією пізнавального, емоційного і поведінкового 

компонентів здійснюється за схемою, наведеною на рис. 7.4. 

Умовою успішної трансформації ставлення споживачів є узгодження реакцій 

різного типу. Так, чинниками неузгодженості компонентів ставлення можуть 

бути: 

― відсутність мотиву, що транслює сприятливе ставлення в дію; 

― відсутність спроможності до купівлі; 

― наявність конкуруючої потреби; 

― вплив оточення; 

― наявність протидіючих очікувань. 
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Запитання для самоперевірки: 

1. Охарактеризуйте поведінкову реакцію покупців. 

2. Що таке модель реакції покупців на зовнішні стимули. 

3. Дайте характеристику матриці залученості. 

4. Основні параметри ставлення споживачів. 

5. П’ять стратегій формування позитивного ставлення споживачів до 

товару (марки). 

        6.Споживачами макаронних виробів були оцінені марки-

конкуренти А - "Тая, Б - "Мівіна", В - "Екстра". Проведений аналіз іміджу 

марки дозволив отримати такі результати: 

Гарний смак                   В    А   Б   _   _   _   _ Поганий смак 

Висока поживність        В   _   _   А   Б   _   _  Низька поживність 

Висока ціна  В   _    _     А    _    Б    _       Низька ціна 

Легкий в приготуванні   _   Б    А   _   _   _   _   Складний в приготуванні 

        7. Нижче подані результати опитування по товару "телевізор", проведеного 

в рамках моделі Фішбейна: 
 

Показник Оцінка Судження про марку 

Чітка картинка +3 +2 

Низька ціна +2                              - 1 
Надійність +3 +1 

Приваблива форма +1 +3 

Обчисліть відношення до марки. Потім визначте максимальне значення 

відношення при даному наборі оцінок показників продукту. Як ви гадаєте, які 

показники продукту здаються споживачам його сильними, а які слабкими 

сторонами? Визначте всі можливі зміни, що спроможні поліпшити відношення 

до марки. Яке з них позначиться на відношенні щонайкраще? 
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Тема 8. ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ 

План 

1. Завдання маркетингових досліджень поведінки споживачів. 

2. Загальна схема прикладного маркетингового дослідження поведінки 

споживачів. 

3.Сегментування ринку за результатами досліджень поведінки споживачів. 

Рекомендована література для вивчення теми: [3; 4, с.39-86; 6; 7; 9-10;  17; 

20, с.308-343]. 

 
Основні терміни до теми 

Аналіз змісту — метод визначення цінностей, рольових моделей, норм 

поведінки й інших елементів культури. 

Вивчення мотивації — дослідження і класифікація як свідомих, так і 

несвідомих мотивів споживача. 

Глибинне інтерв’ю — метод досліджень, заснований на використанні 

питань, що спонукають респондентів до тривалих роздумів щодо визначеної 

теми. 

Інтерв’ю — один з контактних методів збору маркетингової інформації; 

бесіда під час проведення маркетингових досліджень, що проходить за 

заздалегідь наміченим планом з особою або групою осіб, відповіді яких на 

запитання дослідника служать вихідним емпіричним матеріалом для 

узагальнень.  

Модератор — людина, що здійснює керівництво і контроль за веденням 

дискусії серед кількох осіб. 
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  Методи збору даних під час проведення маркетингових досліджень 

споживчої поведінки можна поділити на дві групи: кількісні та якісні. 

Кількісні дослідження зазвичай ототожнюють із проведенням різних 

опитувань великої кількості респондентів.  

Характерними рисами таких досліджень є:  

1) високий рівень стандартизації, зумовлений тим, що всім 

респондентам ставлять ті й самі запитання з однаковими варіантами відповідей 

на них; 

2) легкість реалізації полягає в тому, що респондентів відвідувати не 

обов’язково, передаючи їм запитальники поштою або телефоном; не треба 

використовувати технічні засоби і залучати висококваліфікованих 

професіоналів; 

3) можливість проведення глибокого аналізу, формуючи послідовні 

уточнювальні запитання.  

4) можливість табелювання і проведення статистичного аналізу з 

використанням методів математичної статистики і відповідних пакетів 

прикладних програм для персональних комп’ютерів.  

Якісні методи дослідження застосовують у тому випадку, коли 

дослідник недостатньо розуміє проблему або не має достатньої інформації для 

проведення точних, формалізованих кількісних досліджень, або коли 

використання кількісних методів надто дороге і трудомістке. Люди можуть 

бути не здатні дати однозначні відповіді на поставлені запитання, не бажати 

відповідати на запитання, що стосуються їхнього особистого життя, або 

розкривати справжні передумови і мотиви своєї поведінки.  

Кількісні та якісні методи взаємодоповнюють один одного, що 

забезпечує високу ефективність їх спільного використання на всіх етапах 

дослідження поведінки споживачів. При цьому специфіка кожного з методів 

визначає сферу його домінування в процедурах досліджень поведінки 

споживачів. 
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Пріоритетними сферами використання кількісних методів у 

дослідженнях поведінки споживачів є:  

• ідентифікація сегментів цільового ринку; 

• створення профілів споживачів окремих сегментів; 

• вивчення споживання і ставлення до марок; 

• визначення відповідності параметрів товарної пропозиції запитам 

споживачів.  

Розуміння факторів, що зумовлюють вибір споживачів у межах товарної 

категорії, забезпечується використанням у діагностичних цілях 

багатофакторних моделей, зокрема моделі Фішбейна і моделі ідеальної точки.  

Модель Фішбейна і модель ідеальної точки — два альтернативні 

підходи до виміру оцінювальних думок споживачів.  

Модель ідеальної точки дає можливість одержати інформацію як про 

«ідеальну марку», так і про погляди споживачів на марки існуючі. У методі 

ідеальної точки виміри засновані на сприйнятті положення марки в континуумі 

показників. 

∑
=

−=
n

i
iiib XIWA

1
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де Аb — ставлення до марки; 

Wi — значущість показника i; 

I i — «ідеальне» значення характеристики i; 

Xi — думка про фактичну величину показника i; 

n — число значущих показників. 

Процедура використання методу припускає оцінювання споживачами 

позицій товару (марки) на шкалі зі значеннями важливих показників. На тих 

самих шкалах споживачі повинні розмістити «ідеальну» марку.  

Для кожного показника розробляється відповідна шкала.  

дуже добре  _:  _ : _ : _ : _ : _ : _ дуже погано 

    1   2  3  4    5  6    7 
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Чим ближче до ідеальних фактичні показники марки, тим кращим є до неї 

ставлення споживачів. 

Споживачі повинні також зазначити, наскільки важливим для них є цей 

показник: 

абсолютно неважливий _ :  _ : _ : _ : _ : _ : _ дуже важливий 

           0     1  2   3   4  5   6 

У моделі Фішбейна виміряється ймовірність того, що марка 

розташовується в певній точці континуума.  

∑
=

=
n

i
iio ebA

1

, 

де Ао — ставлення до об’єкта; 

bi — ступінь впевненості, що об’єкт має показник i; 

ei — оцінка показника i; 

n — число значущих показників. 

Відповідно до цієї моделі, ставлення до товару (об’єкта) є сумою добутків 

думок про показники об’єкта на оцінювальне значення цих показників. 

Величину ei, що являє собою оцінку відповідної характеристики, 

звичайно визначають за 7-бальною шкалою зі значеннями від «дуже добре» до 

«дуже погано»:  

дуже добре __ : __ : __ : __ : __ : __ : __ дуже погано 

 + 3  + 2 + 1   0   – 1   – 2   – 3 

Такі оцінки виставляються з усіх значущих характеристик товару. 

Величина bi показує, наскільки споживачі впевнені в тому, що цей товар 

(марка) має зазначену властивість. Думки також вимірюють за 7-бальною 

шкалою зі значеннями від «дуже ймовірно» до «мало ймовірно». 

Необхідно оцінити думки споживачів щодо кожного показника товару 

(для кожної марки) і дати остаточну оцінку. 

У такий спосіб багатофакторний аналіз забезпечує ідентифікацію 

споживчих оцінок показників товару, оцінку їх значущості для споживачів 

(табл. 8.1).  
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Таблиця 8.1 СХЕМА ОЦІНЮВАННЯ ТОВАРІВ ЗА СПОЖИВЧИМИ 

ПЕРЕВАГАМИ 

 

Значущість 
показника 

Оцінка базового 
 товару 

Оцінка товару 
конкурентів 

Результат 

Висока Негативна Негативна Втрачена 
можливість 

  Позитивна Конкурентна 
слабість 

 Позитивна Негативна Конкурентна 
перевага 

  Позитивна Боротьба на 
рівних 

Низька Негативна Негативна Нульова 
можливість 

  Позитивна Помилкова 
тривога 

 Позитивна Негативна Удавана 
перевага 

  Позитивна Удавана 
конкуренція 

 

  

Результати досліджень актуальності та системи оцінювання пропозиції 

товарної категорії, у рамках існуючої моделі прийняття рішень споживачами, 

створюють основу для проведення поглибленої сегментації ринку (рис. 8.1). 
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Зрозуміти 
мотиви 

споживачів 
задля 

служіння їм

Різниця між 
споживачами:

ресурси
життєвий цикл

Різниця між ситуа-
ціями використання:
фізична
соціальна
психологічна

Ідентифікація 
сегментів 

диференційова-
ними перевагами

Розуміння 
відмінностей 
у поведінці 
споживачів

Думки, рейтинги 
і правила вибору

Вірність певній
 марці товару

Інтенсивне споживання

Чутливість до цін 
Поведінка в процесі 

купівлі

 

Рисунок 8.1 - Поглиблене сегментування переваг 

Для глибокого розуміння ринкових сегментів, взаємозв’язку елементів 

маркетингового комплексу з повсякденним життям цільового ринку в 

кількісних дослідженнях широко застосовуються психографічні методики  (рис. 

8.2).  

Психографіка — це кількісне дослідження життєвого стилю й 

особистісних характеристик споживачів. 

Традиційний вимір стилів життя здійснюється за однією з трьох 

дослідницьких моделей: 

1) АІО; 

2) VALS; 

3) LOV. 

Модель АІО описує життєвий стиль споживача (або сегмента) за 

параметрами, об’єднаними у три групи: дії, інтереси, думки (табл. 8.2). 
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Методи психографічного дослідження
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Основні способи 
класифікації 

і сегментування

Способи побудови 
зв’язків (аддитивні 

моделі)

 

 

Рисунок 8.2 - Методи аналізу психографічних даних 

 

Для виявлення значень параметрів використовують набір питань і 

тверджень, щодо яких респондент має висловити згоду/незгоду. Мета аналізу 

стилю споживачів визначає зміст запитань АІО.  

Використання моделі VALS (цінності та стиль життя) сьогодні є 

найбільш поширеним підходом до маркетингу стилів життя. У системі VALS 

визначаються три основні (і дев’ять підтипів) категорії цінностей і стилів життя 

споживачів. Ринкові сегменти споживачів описані нижче: 

Споживачі, які керуються потребами, витрачають гроші відповідно до 

своїх потреб, а не переваг. Поділяються на тих, хто «виживає», і тих, хто 

«терпить».  

Споживачів, які керуються зовнішніми факторами, поділяють на три 

групи, і вони складають основну ринкову масу. Купуючи, вони піклуються 

про те, що подумають інші люди. 
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Таблиця 8.2. Категорії АІО для вивчення стилів життя 

Дія Інтерес Думка 
Демографічний  

показник 

Робота 

Хобі  

Соціальні події 

Відпочинок 

Розваги 

Членство в клубах 

Суспільство 

Покупки 

Спорт 

Родина 

Будинок  

Робота 

Суспільство 

Відпочинок 

Мода 

Їжа 

ЗМІ 

Досягнення 

Про себе 

Соціальні 

аспекти 

Політика 

Бізнес 

Економіка 

Утворення 

Продукти 

Майбутнє 

Культура 

Вік 

Освіта 

Доход 

Рід діяльності 

Розмір родини 

Житло 

Географія 

Розмір міста 

Стадія 

життєвого 

циклу 

 

Споживачі, які керуються внутрішніми чинниками, поділяються на 

чотири групи. Вони становлять набагато менший відсоток населення. У житті 

вони керуються, в основному, власними міркуваннями, а не цінностями 

оточуючих. Хоча їхня кількість незначна, вони можуть відігравати важливу 

роль як законодавці мод, груп, через які проходять всі успішні ідеї і товари. 

Цей сегмент швидко збільшується, тоді як кількість споживачів з першої 

групи скорочується. Друга група залишається стабільною. 

Модель LOV («Список цінностей») є альтернативною VALS. Як правило, 

респондентів просять розставити пріоритети в такому списку цінностей: 

1.Самореалізація. 

2.Хвилювання. 

3.Почуття досягнення. 

4.Самоповага. 

5.Почуття належності. 
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 6.Бути шанованим. 

 7.Безпека. 

 8.Забава і задоволення. 

 9.Теплі стосунки з іншими. 

Диференціація споживачів здійснюється за трьома вимірами: 

― внутрішній фокус (цінності 1, 2, 3, 4); 

― міжособистісний фокус (цінності 8 і 9); 

― зовнішній фокус (цінності 5, 6, 7). 

У більшості алгоритмів кількісних досліджень поведінки споживачів 

вивчення стилю життя є завершальним етапом, що забезпечує розуміння 

структури цінностей цільового ринку. 

Реалізація всього комплексу багатоетапних кількісних досліджень дає 

змогу одержати такий метод сегментації ринку, що забезпечує максимальну 

відповідність пропозиції запитам споживачів. 

Як вже відзначалося, кількісні та якісні дослідження поведінки 

споживачів є взаємодоповнюючими і вирішують багато в чому ідентичні 

завдання, хоча і на різних рівнях. 

Якісні дослідження мають пояснювальну спрямованість, характеризуються 

глибоким опрацюванням досліджуваних аспектів поведінки споживачів, дають 

уявлення про приховані мотиви і базові нужди споживачів і передбачають 

використання широкого кола специфічних дослідницьких методів і 

інструментів. 

До якісних методів досліджень поведінки споживачів зазвичай відносять: 

групові (фокус-групи) й індивідуальні глибинні інтерв’ю, спостереження, 

експерименти, аналіз протоколів, фізіологічні виміри.  

Фокус-групою називається інтерв’ю, проведене спеціально навченим 

інтерв’юєром-модератором у формі природної та неформальної бесіди з групою 

людей, що відповідають заданим на підставі цілей дослідження критеріям.  



 129 

Основними напрямками застосування цього методу у вивченні поведінки 

споживачів є:  

1) генерація ідей; 

2) вивчення розмовного словника споживачів; 

3) ознайомлення із запитами споживачів, їхнім сприйняттям, 

мотивами і з їхнім ставленням до досліджуваного продукту, його марки, 

методів його просування тощо; 

4) пояснення й уточнення даних, зібраних під час проведення 

кількісних досліджень; 

5) вивчення емоційної та поведінкової реакцій. 

Глибинне інтерв’ю полягає в послідовній постановці кваліфікованим 

інтерв’юєром респондентові групи зондувальних запитань, з метою з’ясування, 

чому він поводиться певним чином або що він думає про певну проблему. Цей 

метод допомагає краще розібратися в поведінці споживачів, в емоційних і 

особистісних аспектах їх життя, у прийнятті рішень на індивідуальному рівні, 

одержати дані про використання певних продуктів. 

Існує досить велика кількість модифікацій індивідуальних інтерв’ю, що 

можуть варіювати від структурованих до інтерв’ю у вигляді вільної бесіди з 

респондентом, що нагадує бесіду з психоаналітиком.  

Використання глибинних інтерв’ю є практично безальтернативним у 

ситуаціях, коли необхідно таке:  

• обговорити зі споживачами конфіденційні теми; 

• вивчити аспекти споживчої поведінки, жорстко регламентовані 

суспільними нормами; 

• проаналізувати виняткову споживчу поведінку;  

• деталізувати розуміння складної поведінки споживачів; 

• одержати думки/оцінки експертів; 

• вивчити поведінку споживачів, яких складно зібрати в групи або 

доступ до яких ускладнений. 
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Спостереження — це метод збору первинної маркетингової інформації 

про досліджуваний об’єкт через спостереження за обраними групами людей, 

діями і ситуаціями. При цьому дослідник безпосередньо сприймає і реєструє 

усі чинники, що стосуються досліджуваного об’єкта і значущі з погляду цілей 

дослідження.  

Експериментом називається дослідницьке маніпулювання незалежними 

змінними поведінкових актів з метою визначення ступеня їх впливу на залежні 

змінні при збереженні контролю за впливом інших, недосліджуваних 

параметрів. Незалежні змінні можуть змінюватися на розсуд експериментатора 

(ціни, витрати на рекламу тощо), тоді як залежні змінні практично не 

перебувають у сфері його безпосереднього керування (обсяг продажів). Їх не 

можна змінювати таким самим прямим способом, як залежні змінні. Залежні 

змінні змінюються через маніпулювання незалежними змінними.  

Аналіз протоколу — це метод, зміст якого полягає в залученні 

респондента у певну ситуацію, яка вимагає прийняття рішення. Респондент 

повинен на словах описати усі фактори й аргументи, якими він керувався, 

приймаючи рішення. Складений у такий спосіб протокол надалі аналізується 

фахівцями в галузі психології та маркетингу.  

Найчастіше метод аналізу протоколу використовується під час 

дослідженнях рішень, прийняття яких тривале за часом, наприклад, рішення 

про купівлю будинку, або рішень, процес прийняття яких дуже короткий. У 

першому випадку дослідник збирає в єдине ціле окремі рішення, прийняті на 

окремих етапах; у другому — метод аналізу протоколу ніби сповільнює 

швидкість ухвалення рішення.  

Фізіологічні виміри сприяють вивченню мимовільних реакцій 

респондентів на маркетингові стимули.  

Основу широких пояснювальних можливостей якісних методів 

досліджень складають техніки, що ґрунтуються на проективних і асоціативних 

методиках, тестуванні, символічному аналізі тощо. Їх застосування в 
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дослідницьких алгоритмах з використанням якісних методів максимально 

ефективне.  

Проективні методики дають змогу «обдурити» свідомість людини й 

обійти психологічний захист, завдяки чому дослідник може довідатися про 

реальне ставлення споживачів до досліджуваного предмета. Проективні 

методики поділяються на п’ять груп: 

1. Асоціативні.  

2. На завершення завдання.  

3. Методики, що конструюють.  

4. Експресивні.  

5. Ранжирування. 

Процедура асоціативних методик полягає в тому, що респондентів 

просять сказати, написати або обрати із запропонованого те, що, на її думку, 

асоціюється з досліджуваним предметом. Існують різні варіанти асоціативних 

методик, це: 

• словесні асоціації (значеннєві асоціації слів, текстів і т. ін.);  

• персоніфікація (асоціації, пов’язані з конкретною особистістю або 

типажем людини);  

• картинки та слова (асоціації на візуальні стимули) і т. ін. 

Методики, спрямовані на завершення завдання, полягають у тому, що 

респондентів просять закінчити незавершені стимули: 

• незакінчені речення;  

• незавершені рисунки; 

• ін. 

Методики, що конструюють, змушують респондентів створити 

(вербально або невербально) будь-що. Це може бути колаж на визначену тему 

або будь-яку ситуацію. Серед методик цієї групи виокремимо:  

• модифікований ТАТ (Тематичний Апперцепційний Тест Мюррея);  
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• колаж; 

• проективні запитання та ін. 

Під час проведення модифікованого ТАТ респондентам показують 

картинки, на яких зображена будь-яка ситуація (наприклад, ситуація купівлі), і 

просять розповісти про те, що думають і відчувають герої цієї картинки, а 

також що трапилося з ними до ситуації, зображеної на картинці, і згодом. 

Колаж допомагає дослідникові з’ясувати особливості сприйняття 

споживачами досліджуваної марки, продукту або компанії, а також може бути 

корисним в процесі підбору візуальних символів для створення реклами. 

Проективні запитання допомагають респондентам у завуальованій формі 

пояснити свою поведінку. Запитання починається з певного твердження, нібито 

висловленого іншими респондентами. Далі респондентів просять пояснити 

(письмово або усно) причини, що змусили лжереспондента висловити таку 

точку зору, і висловити свою думку. 

Акцентом уваги експресивних методик є емоційне сприйняття 

споживачами досліджуваної марки, продукту, категорії продукту тощо. Дані, 

отримані за допомогою цих методик, дають змогу зрозуміти не лише ставлення 

споживачів, а й образи, що у їхній свідомості асоціюються з цією маркою, 

продуктом або категорією продукту. Ці методики особливо ефективні під час 

дослідження таких продуктів, результат дії яких багато в чому уявляється 

споживачами (наприклад, шампунь, парфуми, анальгетики), тому що 

респондентам важко описати цей результат з раціонального погляду. До 

експресивних методик відносять: 

• психорисунки; 

• рольові ігри. 

Процедура методик з використанням психорисунків полягає в тому, що 

респондентів просять намалювати будь-яку добре відому марку так, щоб 

відобразити графічні елементи, які асоціюються в них з цією маркою. 



 133 

Існують різні варіанти рольових ігор. Проте основною метою кожної з 

них є визначення алгоритмів поведінки людей, сценаріїв їх взаємодії в процесах 

споживання, а також «обігрування» образів певних товарів (марок). 

Методики ранжирування передбачають здійснення споживачами 

ранжирування характеристик товарів (марок), окремих елементів комплексу 

маркетингу за будь-якою ознакою (наприклад, за ступенем значущості). 

Проективні методики, у всій своїй різноманітності, складають основу 

таких методів якісних досліджень, як фокус-групи і глибинні інтерв’ю. Серед 

інших методик і технік проведення групових та індивідуальних глибинних 

інтерв’ю можна виділити так звані «сходи» (laddering), техніки виявлення 

прихованих змістів і символічний аналіз.  

У першій техніці запитання формулюються таким чином, щоб вибудувати 

ланцюжок від характеристик продукту до характеристик споживача. 

Респондента запитують, що він гадає з приводу якоїсь особливості продукту і 

чому це для нього важливо. Запитання «Чому це важливо?» і «Що це значить 

особисто для вас?» ставляться до кожної нової відповіді доти, доки бесіда не 

вийде на рівень особистісної значущості.  

Інтерв’ю з виявлення прихованого змісту націлено на одержання 

інформації не стільки про прийняту в суспільстві систему цінностей, скільки 

про те, що глибоко хвилює людей, що близьке і значуще особисто для них. 

Респондентів просять пофантазувати, яким життям вони хотіли б жити, чим їм 

було б цікаво займатися, що саме їх захоплює.  

У символічному аналізі здійснюється пошук символічних значень 

об’єктів через їх порівняння з протилежними об’єктами (явищами).  

Аналогічно проективним методикам в інтерв’ю, у процедурах 

спостережень і експериментів широко використовуються методики тестування. 

Тестування передбачає іспит, пробу, перевірку, апробування і т. ін. Основне 

завдання процедури тестування — виявити всі переваги, що дає продукт 



 134 

споживачеві, його основні пріоритети порівняно з іншими аналогічними 

продуктами.  

Тести можуть бути індивідуальними і груповими, вербальними і дієвими. 

Вони дають можливість одержання порівняльних даних щодо великих масивів 

випробувань, забезпечують результати і вимагають умов, ідентичних іншим 

методикам (технікам) якісних досліджень.  

Тестування дає змогу оцінити зміни переваг споживачів, оцінити 

конкурентне середовище, виділити лідируючу марку на ринку, провести 

порівняння між продуктами.  

Тестування нових елементів комплексу маркетингу дає змогу 

мінімізувати ймовірність виникнення масштабних втрат, максимізувати 

величину прибутку від їх реалізації на ринку. 

 

Запитання для самоперевірки: 

1. Використовуючи категорії способу життя  VALS 2, оберіть товар та два 

різних сегменти ринку. Опишіть, в чому полягають відмінності 

стратегій комунікації та позиціювання для цих двох сегментів. 

2. За якими моделями здійснюється традиційний вимір стилів життя 

споживачів? 

3. Що таке психографіка? 

4. Дайте характеристику проективним методикам. 

5. Завдання маркетингових досліджень поведінки споживачів. 

6. Загальна схема маркетингового дослідження поведінки споживачів. 
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ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 

 

  1. Власник великої мережі магазинів, що торгують по знижених 

цінах, міркує над будівництвом нового магазина в районі, де мешкають 

сім'ї з верхівки нижчого класу. Він просить скласти звіт про запобіжні 

заходи, що варто прийняти для забезпечення успіху магазина серед цих 

споживачів. Що б ви зазначили в такому звіті? Припустимо тепер, що в 

районі майбутнього магазина живуть сім'ї з нижчим достатком. Чи станете 

ви рекомендувати будівництво? 

 

2.Нижче приведені результати аналізу іміджу марки: споживачі 

морозива оцінили свою марку (А), Вашу марку (Б); марку третього конкурента 

(В): 
Добрий смак 

Високий вміст 
поживних речовин 
Висока ціна 
Приваблива упаковка 

В;  А;  Б;  _;  _;  _;  _ 

В;  _;  _;  А;  Б;  _;  _  

В;  _;  _;  А;  _;  Б;  _ 

_;  Б;  А;  _;  _;  _;  В 

 

Поганий смак 

Низький вміст 
поживних речовин 
Низька ціна 
Неприваблива 
упаковка 

Які висновки ви можете зробити з цих результатів? 

 

3.Нижче подано результати опитування по товару "телевізор", 

проведеного в рамках моделі Фішбейна: 

 
 

Показник Оцінка Судження про марку 

Чітка картинка +3 +2 

Низька ціна +2                         - 1 
Надійність +3 +1 

Приваблива форма +1 +3 

Обчисліть відношення до марки. Потім визначте максимальне 

значення відношення при даному наборі оцінок показників продукту. Як ви 

гадаєте, які показники продукту здаються споживачам його сильними, а які 
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слабкими сторонами? Визначте всі можливі зміни, що спроможні поліпшити 

відношення до марки. Яке з них позначиться на відношенні щонайкраще? 

 

4. У результаті одного з досліджень були виділені три сегменти ринку по 

параметру просторості пошуку в процесі ухвалення рішення про купівлю. По 

кожному сегменту був підрахований відсоток тих, що купили вашу марку 

проти конкуруючих. Результати наведені нижче: 
 

Обширність пошуку Відсоток, що здійснив покупку 

вашої марки марки конкурентів 

Мінімальна 
Помірна 
Максимальна 

3  
9 
17 

97 
91 

83 

Які висновки можна зробити на основі цих результатів? 

 

5. Нижче наведено результати одного з досліджень споживачів, у ході 

якого розглядалося питання про те, чи відбудеться фактична покупка, якщо під 

час усвідомлення потреби споживачі віддавали перевагу цьому товару. 

Споживачів, що тільки-но приступили до прийняття рішення, запитували 

про марки вашої компанії, яким вони віддають перевагу і марки двох 

конкурентів. 
 

 Перевага споживача в  

Марка момент усвідомлення Доля покупок (%) 
 потреби (%)  

Ваша компанія 50 30 

Конкурент А 30 50 

Конкурент В 20 20 

Разом 100 100 

Які висновки можна зробити на основі цієї інформації? 

 

6. Виробник кави планує нову кампанію зі стимулювання попиту, 

розраховану на шість тижнів, у ході якої до упакування товару 
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прикріплюється невеликий подарунок. Як часто варто пропонувати ці 

подарунки: щотижня або кожні два тижні? 

 

7. Визначте,  яке  правило рішення  призведе до  вибору  кожної з  

марок приведеної нижче таблиці. 
 
Показники марок А, Б, В 

 

Показник Порядок 
важливості 
показника 

Марка А Марка Б Марка В 

Ціна 
Якість 
Зручність 

1 

2 
3 

Відмінно 
Погано 
Погано 

Дуже добре 
Дуже добре 
Задовільно 

Дуже добре 
Добре  
Добре 

Чи буде ваша відповідь на запитання іншим, якщо товаром будуть 

дорогі жіночі аксесуари. 

 

8.Розгляньте наступні пропозиції за щотижневим використанням 

купонів на знижки під час просуванні на ринок нового виду легкої закуски 

протягом одного місяця. 
 

Пропозиція Неділя 

1 2 3 4 

А 
В 
С  
D 

знижка 50% 
знижка 50% 
знижка 50% 
знижка 5% 

немає купона 
знижка 50% 
знижка 35% 
знижка 20% 

немає купона 
знижка 50% 
знижка 20% 
знижка 35% 

немає купона 
знижка 50% 
знижка 5% 
знижка 50% 

          Як ви вважаєте, за якого варіанту знижок можна отримати найбільшу 

кількість покупців? 

 

9. Визначити   ступінь   зацікавленості   потенційних   покупців   в   

товарі: а) електрочайник; б) спортивний костюм; в) калькулятор; г) гель 

для душа; д) музичний центр; ж) засіб для миття посуду; з) кава; і) 

мінеральна вода; к) шоколадні цукерки; л) мобільний телефон. 
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10.Згідно з даними про оцінку споживачами різних характеристик 

чотирьох марок соку визначте, яка марка буде відібрана за змішаним правилом 

рішення, якщо споживач наполягає на оцінці "добре" як мінімум за кожним 

показником. 

 
 

Показник Мінімум  Sandora J 7 Смак Галичина 

Смак 4 5 5 4 5 

Ціна 4 4 4 5 3 

Вміст 
вітамінів 

4 4 4 2 5 

Упакування 4 3 4 5 5 

 

11. Згідно з даними про оцінку споживачами різних характеристик 

чотирьох марок мінеральної води визначте, яка марка буде відібрана за 

правилом зваженої прибавки. 
 

Показник Важливість 
показника, 
% 

Трускавецька Моршинська Збручанська Джерельна 

Ціна 30 5 3 4 5 

Смак 40 3 5 5 4 
Лікувальна 
дія 

20 4 4 5 2 

Форма 
пляшки 

10      4 3 3 4 

 

12. Споживачами макаронних виробів були оцінені марки-

конкуренти А - "Тая, Б - "Мівіна", В - "Екстра". Проведений аналіз іміджу 

марки дозволив отримати такі результати: 

Гарний смак                   В    А   Б   _   _   _   _ Поганий смак 

Висока поживність        В   _   _   А   Б   _   _  Низька поживність 

Висока ціна  В   _    _     А    _    Б    _       Низька ціна 

Легкий в приготуванні   _   Б    А   _   _   _   _   Складний в приготуванні 
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13. Використовуючи категорії способу життя VALS2, оберіть товар та 

два різних сегменти ринку. Опишіть, в чому полягають відмінності 

стратегій комунікації та позиціонування для цих двох сегментів. 

 

14. Згідно з даними про оцінку споживачами різних характеристик 

чотирьох марок печива визначте, яка марка буде відібрана за змішаним 

правилом рішення, якщо споживач наполягає на оцінці „добре” як мінімум по 

кожним показником. 
Показник Мінімум Марія Надія Disco До кави 

Смак 4 5 3 5 4 
Ціна 4 4 5 4 3 
Калорійність 4 3 4 4 4 
Поживність 4 4 3 4 4 

 

15. Згідно з даними про оцінку споживачами різних характеристик 

чотирьох марок прального порошку визначте, яка марка буде обрана за правилом 

роз’єднання. 

 
Показник Мінімум Dosya Ariel E Tide 

Відбілювальні 
властивості 

4 4 5 2 4 

Пінність Не 
важливо 

4 4 3 4 

Ціна 4 3 4 4 3 
Упаковка Не 

важливо 
4 3 3 5 

  

16. Згідно з даними про оцінку споживачами різних характеристик 

чотирьох марок крему визначте, яка марка буде відібрана за лексиграфічним 

правилом рішення. 

 
Показник Kamill Florena Биокон Nivea Ранг 

Зволоження 4 5 4 5 3 
Запах 4 4 5 5 2 
Ціна 4 3 3 3 4 
Упаковка 4 4 5 5 1 
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17. За моделлю Фішбейна визначте, до якої марки годинників ставлення 

споживачів є найкращим. 

 
Показник Оцінка Думка (ступінь впевненості) 

Orient Луч Casio 
Водонепроникність +3 +2 -1 +1 
Захищеність від ударів +1 +2 -1 +1 
Привабливий дизайн +2 -1 +1 +2 
Довговічність +3 +3 +1 +2 
Ціна менше 100 грн. -2 -3 +2 -1 

 

18. Визначте за методом ідеальної точки, яка марка парфумів 

характеризується найкращим ставленням покупців. 

 
 

Показник 
 

Важливість 
показника 

 

Ідеальна  
точка 

Думка про фактичну величину показника 
Sankai Kenzo Cold 

Запах 6 4 2 5 7 
Стійкість 5 7 3 6 2 
Ціна 5 6 2 5 3 
Наявність 
дозатора 

2 
 

5 6 7 1 

Упакування 1 6 2 5 3 

 

19. Два споживачі бачать ту саму рекламу. Один збирається купити 

рекламований товар, а інший – ні. Чим відрізняється обробка рекламної 

інформації цими споживачами? 

 

20. Допустимо, ви відповідаєте за маркетинг нової, до цих пір 

невідомої, марки фотоплівки 35 мм. Багато споживачів прихильні вашим 

конкурентам Кodak і Fuji. Яку стратегію ви оберете для проникнення на 

ринок? 
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СИТУАЦІЙНІ ВПРАВИ 
 

Вправа 1.  Три покупки для Попелюшки 

Оксана переглядала черговий номер журналу «Натали». «Статті, 

інтерв'ю, реклама... реклама... Авжеж, коли бачиш рекламу, відразу нагадуєш 

собі, що ти забула щось купити», - подумала вона. 

Була субота. Оксана зазвичай робила покупки саме цього дня, коли в 

університеті не було занять. «Що ж у мене на порядку денному цього разу? - 

продовжувала роздумувати Оксана. - Передовсім мені потрібен новий шампунь, 

потім парфуми і ще щось... Ага, будильник». 

Портрет сучасної Попелюшки. 

Оксана - студентка, навчається вона не в рідному місті і живе окремо 

від батьків. Її утримують батьки, які працюють у бюджетній сфері. Оскільки 

фінансове забезпечення бюджетних організацій, м'яко кажучи, не найкраще, 

то їхні діти відчувають це чи не передовсім. Оксана не була винятком. За 

кошти, які давали їй батьки, не можна було повною мірою задовольнити 

далекосяжні бажання. 

Водночас наша героїня, як і переважна більшість дівчат, хотіла добре 

вдягатися і гарно виглядати. Скажімо більше: вона виявляла неабиякий інтерес 

до окремих аспектів косметичного догляду. Її проблема не вирізнялася 

оригінальністю - невідповідність бажань і можливостей. У цій ситуації Оксана 

була готова частково відмовитися, наприклад, від їжі задля того, щоб купити річ, 

яка їй сподобається. Вона однозначно віддавала перевагу якості над ціновим 

фактором. 

В одязі вона віддавала перевагу молодіжно-спортивному стилю над 

класичним. Джинси, футболка, рюкзак були типовими атрибутами її 

гардеробу. 

Покупка шампуню 

Історія з шампунем тривала довго: то батьки виділили: замало коштів, 

то не на те витратила, а то й забула купити. Але тепер вона твердо сказала 
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собі, що досить економити на красі і зволікати з покупкою. 

Почалося занурення у спогади та аналіз минулого досвіду.«Неаd & 

Shoulders, Раntene, Огganics... ЯКИЙ же вибрати... Неаd & Shoulders - це лупа, 

Раntene - міцність, блиск, легкість, завжди щось інакше. Огganics - щось... Ага, 

не бачила ТV- реклами. Чомусь імідж і образи Раntene мені найближчі. Здається, 

в них були певні нагороди. Але це все - замилювання мозку. Подруги кажуть, 

що Раntene - найкращий. Що ж, можливо, і Раntene». 

У голові відбувався інтенсивний мозковий штурм стосовно майбутньої 

покупки. 

«Який мені потрібен шампунь? Відомий виробник, якому б я довіряла; 

відповідність шампуню типові волосся, це б надавало волоссю міцності; 

приємний аромат і блиск... Здається, все. Лупи в мене немає (хоч щось втішає). 

Волосся м'яке (також добре). Залишається ще одне питання - чи пропонує 

Раntene шампуні для різного типу волосся? Принаймні в рекламі про це не 

говориться. Не те, що Тіmotei чи Ра1molive. Що ж, будемо сподіватися на 

краще». 

Оксана зайшла до першого ж магазину з вузьким товарним асортиментом, 

де продавали лише Тіmotei та Неad & Shoulders. Що ж, потрібно продовжувати 

пошук. У другому магазині виявилася надміру довга черга. Тоді наша героїня 

вирішила йти у свій улюблений магазин, де можна було в зручній обстановці 

обрати необхідний товар. Там вона з приємністю для себе побачила Раntene for 

dry hair (для сухого волосся). Проблему було знято. Час здійснювати покупку. 

Але наша героїня раптом почала сумніватись: «А якщо не допоможе? І 

дуже дорого, і ніколи не користувалась. А конкуруючі товари дешевші, взяти 

хоча б Shauma чи Тіmotei. Щодо Тіmotei, то Оксані не до вподоби ці фруктово-

квіткові коктейлі. От Shauma - інша справа, якби не Раntene, то купила б її. А так 

моє «я» підказує, що Раntene – the best. Неad & Shoulders для всіх ТИПІВ волосся? 

Він навіть не розглядається. 

Гаразд, куплю 3-4 пакетики, щоб бути стовідсотково впевненою у 

правильності покупки. Але ж у такий спосіб можна перепробувати й інші 
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шампуні. Хоча це займе стільки часу та коштів... Та й навіщо так ускладнювати 

собі життя? Отже, пакетики, так звана розрекламована економія. Дурять 

народ, дурять». 

Покупка була здійснена. Протягом двох тижнів наша героїня 

користувалася пакетиками із шампунем Раntene. Результат виявився чудовим. 

Справу було вирішено. Оксана купила шампунь Раntene. 

Покупка парфумів. 

Купивши шампунь, Оксана почала вивчати сусідній прилавок, 

заповнений парфумами. Купівля парфумів для нашої героїні 

супроводжувалася значним психологічним напруженням, хоча вона підходила 

до неї, не надто занурюючись у форму чи зміст, оскільки розрекламовані 

бренди є надміру дорогими для неї (окрім того, в пересічних магазинах важко 

натрапити на їх оригінали). Водночас товари, наявні в наших крамницях, рідко 

використовуються в рекламних атаках на вітчизняного споживача. Всі вони є 

«темними конячками», і фактор виробника рідко відіграє роль під час їх 

купівлі. А тут ще й добра поінформованість нашого споживача про 

напівлегальне виробництво популярних західних брендів у країнах ближнього 

зарубіжжя. 

Оксана зазвичай купувала дещо дорожчі товари самостійно, щоб 

уникати впливу подруг на її вибір, а також не демонструвати зайвий раз свою 

обмеженість у фінансах. 

Отже, перед нею постали ряди жіночих парфумів, диференційовані за 

кольором, ціною та формою флакона. «Який же купити? Можна, звичайно, 

порадитись із продавцем. Але як же мій імідж?» їй не хотілося видатися 

некомпетентною. Водночас Оксана знала, що нюхати більше трьох флаконів 

немає сенсу. Постало одвічне запитання: що робити? «Будемо діяти за 

звичним сценарієм, а саме включати інтуїцію та орієнтуватись на упаковку». 

Оксані завжди більше подобалися упаковки золотавого кольору. Вона не 

знала, чому, та й насправді ніколи над цим не замислювалась, як і всі ми. Що 

це - гени чи підсвідомість? Цього разу в поле її зору потрапили парфуми 
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Раrfum Dior та L’elue. Це були ідентичні за об'ємом місткості, в оригінальних 

флаконах та за схожими цінами. Оксана попросила продавця подати їй ці 

товари. Наша героїня натиском на спрей нанесла одні з парфумів на ліве 

зап'ястя, а інші - на праве. Зробивши це, вона вийшла на вулицю і пішла 

містом, час від часу тестуючи запахи-конкуренти. Вони їй однаково 

подобались, і важко було зробити остаточний вибір. Тоді вирішальним 

фактором стала ціна. Дешевшим виявився L’elue, його і було придбано. 

Покупка будильника. 

Якому студенту не потрібен будильник? Хто з нас не знає, як нелегко 

інколи прокидатися в студентські роки після ночі шаленого відпочинку або 

сумлінного навчання. 

Оксана виділила на цю покупку 10 гривень. Ближче до вечора вона 

завітала в подарунковий магазин, розташований неподалік її гуртожитку. 

- Мені потрібен будильник, - звернулася до продавця наша героїня. 

- Які саме будильники вас цікавлять? - ввічливо запитала молода особа. - 

У нас близько двадцяти їх видів. 

- Покажіть ті, що коштують менше десяти гривень, - без особливого 

ентузіазму сказала Оксана. 

Вона хотіла швидше купити будильник, щоб встигнути на перегляд 

цікавої кінострічки. Продавець вказала на низку недорогих будильників. 

Різниця в їхній ціні видалася Оксані непринциповою. 

- Який би ви порадили мені? - звернулася вона до продавця. 

Та вказала на один з будильників, що видався Оксані прийнятним. Оксана 

подала продавцеві 10-гривневу купюру і на здачу взяла жувальну гумку 

«Дірол». 
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Запитання для обговорення 

Сценарій 1 

1.  Як Ви можете охарактеризувати моделі купівельної поведінки у 

кожному з розглянутих випадків? Чим зумовлені існуючі відмінності? 

2.  Які стилі споживання демонструє героїня вправи? Проаналізуйте їх. 

Сценарій 2 

1.  У зв'язку з чим споживачі зазвичай довго вагаються перед придбанням 

товарів особливого попиту, відчуваючи сумніви, а інколи і страх? 

2. Які чинники впливають на споживача після прийняття рішення про 

покупку? 

3. Які висновки ви як маркетолог зробили б на основі вправи? 
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Вправа  2.    Відблиск часу.  

 Є в нашому житті лише одна мить, яка повторюється щороку. Наприкінці 

грудня ми нарешті дістаємо улюблену коробку з найціннішими скарбами, в ній 

— більше ніж ялинкові прикраси. Це наші спогади про минуле та надії на 

майбутнє.  

Уже 10 років Олена Гурдя, власник київського магазину ялинкових 

прикрас, купує новорічні іграшки по всьому світу. У січні вона відвідує 

найбільші міжнародні виставки у Франкфурті, Гон-Конзі та Мілані, щоб 

замовити колекцію на наступний Новий рік. 

В останній рік модним стало прикрашати ялинку в одному кольорі. 

Цього року в Європі найбільшим попитом користувалися ялинкові іграшки у 

коричнево-чорній гамі. Втім, дизайнери вважають, що для України це все 

одно, що одягти наречену у чорну сукню. Українці, як і американці, віддають 

перевагу буянню яскравих кольорів. 

Олена поставила перед собою запитання – продовжувати 

закуповувати яскраві новорічні іграшки, не відрізнятися від конкурентів і 

очікувати спад продажу, або ризикнути першою і запропонувати українцям 

світову моду? 

Цього року Олена не ризикнула. «Може, ризикну в наступному?» - 

запитала себе вдруге Олена і вирішила звернутися за допомогою до 

спеціаліста з маркетингу. 

Історія розвитку та мода новорічних прикрас.  Уперше занесена з 

Німеччини ялинка була офіційно наряджена в Росії 1852 року  в Петербурзі. 

Хоча російська ялинка не пов'язана зі слов'янською міфологією, вона поступово 

стала світським атрибутом.  Тоді її наряджали яблуками, горіхами, щоб 

задобрити злі сили. Пізніше, при дворі французьких королів, на ялинці 

заблищали коштовні  намиста. Потім прикраси для ялинки почали виготовляти 

з порцеляни. 

На території України перші різдвяні іграшки з'явилися наприкінці 

XIX століття у великих містах. Це були фігурки  з пап'є-маше та картону - 
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екзотичні тварини, засніжені фрукти і, безумовно, біблійні герої – Святий 

Миколай, янголи, маленький Ісус і Віфлеємські зірочки. Утім, після революції 

все було надовго сховано у скрині. У 20-их роках Радянська влада заборонила 

різдвяну ялинку як буржуазну й антирадянську. Непокірних суворо карали. І 

лише у 1937 році свято вирішили відродити, але надали йому соціалістичного 

звучання. Тоді вперше на ялинці з'явилася радянська символіка – п'ятикутна 

зірка, прапорці. У ті роки тематика прапорців відповідала ідеології держави. У 

50-60-их роках з конвеєра сходять перші скляні «штамповки» - військові, 

тварини, птахи, космонавти. З'явилися казкові герої - формові та з вати -Дід 

Мороз і Снігуронька. 

Сьогодні ялинкові прикраси мають більше декоративний характер. 

Цього року Європа прикрашала ялинку у коричнево-чорній гамі. Голландія 

започаткувала моду прикрашати ялинку в одному кольорі. Для українців 

органічнішим є різнокольоровість і яскравість. Оскільки символом 2004 року 

була дерев'яна мавпа, найбільшим попитом користувалися прикраси з дерева 

та акрилові прикраси червоно-зеленої  та біло-золотавої гами. Німецький 

інститут Д. Віккерта провів маркетингові дослідження, у результаті яких 

були виявлені наймодніші прикраси для новорічної ялинки. Так, серед 

населення Німеччини найбільш популярними новорічними прикрасами є 

комп'ютерні дискети та компакт-диски. Крім того, німці з високим рівнем 

доходів обирали скляні кулі зі срібною внутрішньою поверхнею, тонка плівка 

якої виготовлена з дорогоцінного металу вищої проби. 

Інтерв'ю про переваги ялинкових прикрас. Священик Андрій 

Власенко: «Вперше значення новорічних прикрас відкрилося мені у  30 років, 

коли я став священиком. Я зрозумів, що це не просто якась прикраса, а Божий 

Світ, який входить до наших осель. У мене зібрана колекція ялинкових 

прикрас, яка ,як найдорожчий скарб, передається від батька до сина вже 5 

поколінь.» 

Народний майстер Марія Кравчук: «В українському селі традиція 

наряджати ялинку з'явилася  на початку XX століття. До цього на Різдво у 



 148 

кожній хаті ставили солом'яний дідух – символ предків. Він мав стояти на 

триніжці, яка символізувала землю, повітря і підземне царство. Пізніше дідух 

замінили ялинкою. У нас на Волині більшість ялинкових прикрас 

виготовляють із соломи. Це янголи, кульки, дзвіночки, вінки, квіти і птахи. У 

магазинах вони користуються підвищеним попитом. Такий набір, вироблений 

у Китаї, коштує 45 грн». 

Етнограф Олексій Доля: «Солома - це сонце, вітер, земля і вода. Усі 

природні стихії зібралися у ній. І я  гадаю, що ми обов'язково повернемося до 

потреби у солом'яних ялинкових прикрасах.» 

Розмальовниця на фабриці ялинкових прикрас Інна Колесник: «На 

фабриці скляні новорічні кульки розмальовуються здебільшого за зразками. 

Тільки підготовка окремих замовлень здійснюється з використанням власної 

фантазії. Модним цього року стало темно-синє розмалювання з золотавими 

надписами прізвищ й особистих привітань. Надписи прізвищ на кульках 

стають дедалі популярнішими. 

Виготовлення скляної новорічної іграшки – це майже 90% ручної 

роботи. Усе починається із склодувного цеху, де склу надають необхідної 

форми. Здебільшого виготовляють кулі, інколи – верхівки, дзвіночки та еліпси. 

Наступним етапом народження ялинкових прикрас є алюмініювання, де за 

20 хвилин у вакуумній машині куля стає срібною. Після підсушування кулі 

відправляють на розмалювання. Художниці спочатку малюють візерунок 

клеєм, а потім посипають золотистою присипкою. Час розмалювання однієї 

кулі – від 2 хвилин до 2 годин. Передостанній штрих - відрізання скляного 

хвостика, а потім – циклювання й упакування. 

Узагалі сьогодні 90% українських скляних іграшок експортується. На 

Заході добре платять за них, одна іграшка ручної роботи коштує приблизно 5 

євро». 

Методист музею іграшок Тетяна Пржегодська: «Раніше новорічні 

іграшки були різними: і казкові персонажі, і звірятка зі скла, картону, вати, 

формові іграшки. На жаль, такої різноманітності сьогодні на українському ринку 
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бракує». 

Журналіст Ганна Гомонай: «У 2003 році дизайнери запропонували 

безліч варіантів «фруктової» ялинки. Символи, згадані у Біблії, цього року 

включено в асортимент магазинів з продажу ялинкових прикрас. Це троянда, 

що за легендою означає сльози дівчини, яка не мала подарунка для 

новонародженого Ісуса, метелик — символ вічного життя і фрукти-дари, що 

приносили Діві Марії. Існує версія, що прикрашена новорічна ялинка – це 

біблійне райське дерево. Можливо, тому ми так любимо ці блискучі яскраві 

прикраси, які навіюють нам відчуття давно забутого і втраченого щастя. 

Лише за 100 років ялинка зазнала значних перетворень. Вона була 

фольклорною, релігійною, ідеологічною і декоративною. Але незалежно від 

форми відблиск ялинкових прикрас не полишає дарувати нам свято». 

Власник магазину ялинкових прикрас Олена Гурдя: «Українці 

віддають перевагу яскравим новорічним іграшкам. Тому цього року я не 

замовляла модні в Європі темні іграшки. Синьо-чорні, чорно-бордові, 

коричневі кольори з оксамитовим блиском у наступних роках будуть 

користуватися найбільшим попитом у світі. Але пропонувати українцям 

новорічні іграшки такої кольорової гами ризиковано, в нашому житті й так 

багато темного. 

Дедалі розкішнішою ялинка стає за допомогою шишок з позолотою, 

невеликих віночків і коробочок, які ми пропонуємо. У нашому магазині – 

найширший асортимент ялинкових прикрас для споживачів з середнім та 

високим рівнем доходів. Він включає кульки яскравих кольорів, ялинкові 

прикраси з соломи, акрилові та дерев'яні ялинкові прикраси, набори з них, 

новорічні сувеніри. Магазин надає послуги з консультування покупців та 

подарункового пакування товарів. 

Прикрашати ялинку треба вміти. Просто, але зі смаком – у кілька 

рядків: перший – кулі, другий, вище – шишки і т.д. Зверху можна 

встановити Віфлеємську зірку, яка вказувала шлях волхвам до 

новонародженого Ісуса, або крила з позолотою. 
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Цього року наймоднішою прикрасою ялинок буде ефект засніженості. 

Досягти цього нескладно, необхідно намастити канцелярським клеєм гілочки 

ялинки й обсипати їх сіллю або пінопластом. 

Я думаю, що мода на темні ялинкові прикраси все-таки прийде в 

Україну, тому для мене найголовніше – зробити все правильно з точки зору 

маркетингу». 

Запитання для обговорення 

1. Які фактори впливають на поведінку покупця під час вибору та купівлі 

ялинкових прикрас? 

2. Ґрунтуючись  на принципах маркетингу, доведіть доцільність 

пропонувати модні в Європі новорічні іграшки у коричнево-чорній гамі. 

3. Запропонуйте маркетингові стратегії виходу на ринок нових для  

українців ялинкових прикрас, визначте цільовий сегмент. 

4. Які додаткові торгові послуги може надавати фірма для збільшення 

продажу ялинкових прикрас? 
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Вправа 3. Перша українська інтернет-аптека: іміджева 

реклама чи вигідний бізнес?   

Робочий день ЮЛІЇ Ходаківської, директора відділу маркетингу ТОВ 

«Аптека гормональних препаратів» (АГП), починався як завжди - з вирішення 

поточних питань: організації конференції для ендокринологів, планування 

комплексу просування аптеки, складання  квартального звіту відділу 

маркетингу. Але ось уже кілька місяців її думки дедалі більше займав один з 

напрямів діяльності компанії -інтернет-аптека, яку було створено 2000 року 

перш за все з метою рекламної підтримки мережі існуючих аптек. З часу її 

створення минуло 3 роки, і вже є досягнення: поступово збільшується кількість 

відвідувань сайту й обсяг замовлень. Але все ж ці показники залишаються 

порівняно низькими. «Чому українські споживачі не поспішають купувати ліки 

через інтернет, адже це дуже зручно і значною мірою економить час?» - гадала 

Юлія. У пошуках відповіді на це запитання вона попросила Тетяну Писаренко, 

маркетолога АГП, зібрати інформацію про дослідження українського сегменту 

користувачів інтернету. 

Із результатів маркетингових досліджень. Дослідження, проведені 

ТОВ СОЦІС у квітні 2002 року, свідчать, що лише 7,2% населення України 

користуються інтернетом, з них 8% здійснювали покупки оn-line. 

Основними причинами відмов українського населення від покупок через 

інтернет є: 

- недовіра до товарів, що продають оn-line, та до інтер- 

нет-магазинів у цілому - 21%; 

- високі ціни, особливо, якщо потрібно ще платити за до- 

ставку - 18%; 

- це занадто складно (низька інформованість) - 13%; 

- купувати товари в магазинах цікавіше - 7%; 

- проблеми безпеки (не хочу давати номер своєї кредит- 

ної картки) - 6%. 

Таку ж інформацію про український сегмент користувачів інтернет 



 152 

підтверджують і результати досліджень інших компаній, наприклад, на сайті 

компанії SpyLog-Ukraine: 

- місячна аудиторія інтернету – 3,2 млн осіб (близько 7%); 

- тижнева аудиторія – 1,2 млн осіб; 

-  активна аудиторія (більше 1 години на тиждень) – 

980 тис. чоловік; 

Середньорічні темпи зростання українського сегменту інтернету 

тримаються на рівні 40%. 

За даними Української маркетингової групи (UMG-) 58,9% користувачів 

інтернету мають доступ до нього удома, 43,8 -користуються інтернетом на 

роботі, 10,8 % – у когось з друзів чи знайомих, 1,1 % — з місця навчання. 

Серед приватних користувачів інтернету найбільш популярним є 

відвідання веб-сторінок (88,4%) та послуги електронної пошти (72,1%); значно 

меншою популярністю користуються ІCQ та CHAT (29,2%) та телеконференції 

(18%). 

Корпоративні користувачі інтернету дали приблизно такі самі відповіді: 

електронна пошта (77%); відвідання веб-сторінок (75,3%); телеконференції 

(17,5%); ІСQ та СНАТ (14,3%). 

За допомогою інтернету приватні користувачі хотіли б купувати такі 

товари та послуги, як програмне забезпечення (44%); побутові товари та 

послуги (39,9%); залізничні квитки (36,7%); авіаквитки (30,3%); банківські 

послуги (29,4%); туристичні послуги (19,7%); театральні та концертні квитки 

(17,9%). 

«Гальмує розвиток електронної комерції в Україні і слабкий розвиток 

економіки, і відсутність відповідного законодавства про кредитні картки та 

електронні розрахунки, -продовжувала аналізувати ситуацію Юлія.  Але 

головною причиною її гальмування є низький рівень добробуту населення, для 

більшості українців інтернет залишається розкішшю. Багато хто просто не 

відчуває потреби у швидкому та оперативному сервісі, що може забезпечити 

інтернет. Люди не розуміють, навіщо це потрібно, і не готові за це платити. 
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Звичайно, покращання добробуту населення України до такого рівня, коли всі 

зможуть користуватися інтернетом - завдання не окремої фірми. Хоча річні 

темпи приросту - 40% вселяють оптимізм. Але навіть серед отих 7,2% 

користувачів інтернету, лише 8% користуються послугами інтернет-магазинів. 

Отже, цілком очевидно, що треба підвищувати рівень інформованості цих 

користувачів, збільшити ефективність реклами інтернет-аптеки. Як це 

краще зробити? І чи потрібно пов'язувати просування інтернет-аптеки з 

просуванням мережі реальних аптек під назвою «Аптека гормональних 

препаратів?» 

Загальна довідка.  ТОВ «Аптека гормональних препаратів» (АГП) – 

українська фармацевтична компанія, створена в 1995 р. Більшу частину 

асортименту компанії на той час складали препарати для хворих на 

цукровий діабет та інші захворювання органів ендокринної системи. У першу 

чергу, це інсулін усіх виробників, препарати, що знижують цукор, препарати 

для лікування онкологічних захворювань. Поступово асортимент 

розширювався за рахунок препаратів загальної фармакологічної групи. Тепер 

саме широта асортиментної лінії істотно виділяє це підприємство серед 

аналогів на українському ринку. АГП пропонує близько 5 тис. найменувань 

лікарських засобів (усього в Україні зареєстровано 7 тис. медикаментів), а 

також послугу замовлення відсутніх препаратів. На сьогодні фірма має 3 

аптеки, 2 аптечні пункти та 2 аптечні кіоски у  Києві. У 2001 та 2002 роках за 

високу якість обслуговування клієнтів фірму «Аптека гормональних 

препаратів» було нагороджено дипломом Київського міського товариства 

захисту прав споживачів як зразкове підприємство торгівлі та сфери послуг. А 

2003 року АГП отримала нагороду київського міського голови, як найкраща 

аптека у сфері забезпечення та обслуговування населення м. Києва ліками. 

Готуючись до підсумкової річної наради керівництва АГП, Юлія Ходаківська 

та Тетяна Писаренко почали писати тези доповіді про роботу інтернет-аптеки за 

перше півріччя 2003 року: 

- за останні місяці зросла кількість відвідувань сайту - у середньому 210 
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відвідувань на день (додаток А); 

- середня місячна виручка інтернет-аптеки за перше півріччя 2003 року 

становила 23 650 грн (додаток. Б, В); 

- найбільша кількість замовлень надходить з 1000 до 1300, тобто в робочий 

час  

- близько 80% замовлень надходить з корпоративних поштових 

скриньок, решта - з особистих (додаток  Д); 

- середня сума одного замовлення за перше півріччя 2003 року 

становила 152,6 грн. 

«Зрозуміло, що досягнуті показники – це лише початок, треба 

збільшувати обсяг реалізації продукції через інтернет-аптеку. А також 

шукати нових покупців, - розмірковувала Юлія.  От тільки як переконати їх у 

тому, що купівля лікарських препаратів через інтернет – це економія не 

тільки часу на пошук необхідного препарату, доставка його на місце 

призначення, але й економія коштів? Завдяки налагодженню прямих зв'язків з 

виробниками лікарських засобів, ціни на більшість медикаментів АГП нижчі, 

ніж в інших аптеках. 

Особливості роботи інтернет-аптеки. Інтернет-аптека АГП почала 

свою роботу 8 листопада 2000 року. З того часу користувачі інтернету, 

зайшовши на сайт аптеки, можуть замовити та придбати лікарські препарати, 

не відходячи від комп'ютера, знаходячись на робочому місці чи вдома. 

Спеціалісти в галузі електронної комерції виділяють 5 етапів роботи 

інтернет-магазину: доступ до інформації, оформлення замовлення, оплата, 

виконання замовлення та післяпродажне обслуговування. Усі ці вимоги було 

враховано під час створення інтернет-аптеки ТОВ «Аптека гормональних 

препаратів». 

1. Для вибору ліків в інтернет-аптеці передбачена функція пошуку та 

замовлення медикаментів за такими критеріями: найменування препарату, 

виробник чи активна речовина. Якщо споживач не впевнений в правильності 

написання того чи іншого препарату, є можливість знайти необхідний 
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препарат за першою літерою в назві. Можна замовити всі ті ліки, що є в 

асортименті реально існуючої «Аптеки гормональних препаратів» (близько 

5150 найменувань), а також замовити пошук будь-якого відсутнього препарату. 

2.  Після того, як препарати обрано і складено до віртуального кошика, 

клієнт повинен заповнити декілька граф, надавши інформацію, необхідну для 

доставки ліків (за вказаною адресою), розрахунку за покупку, а також номер 

телефону. 

3.  За бажанням покупця можна обрати будь-яку форму оплати: готівкова 

- оплата кур'єру в момент отримання замовлення, безготівкова - шляхом 

перерахування коштів на розрахунковий рахунок аптеки, оплата за 

допомогою кредитних карток (Visa, Маster Сагd, Маеstro). 

Постійним клієнтам надаються картки постійного покупця, які дають 

можливість купувати препарати з накопичувальною системою знижок до 15 %. 

У разі замовлення через інтернет на всі медикаменти відразу надається знижка 

5%. 

4. Час доставки замовлення по місту Києву - до трьох годин (з 800 до 2100), 

по Україні - протягом доби. За екстреної необхідності можлива доставка 

замовлення в регіони країни протягом декількох годин. 

Вартість доставки замовлення кур'єром по Києву безкоштовна, якщо 

сума замовлення більше 100 грн; якщо сума від 50 до 100 грн - вартість 

доставки становить 8 грн; на суму меншу, ніж 50 грн. замовлення не 

приймаються. По регіонах України доставка буде безкоштовною, якщо замов-

лено медикаментів більш ніж на 400 гривень; якщо сума замовлення від 100 до 

400 грн., вартість доставки складає 25 грн. 

5. Відвідавши сайт інтернет-аптеки, кожен споживач може знайти для себе 

багато цікавої та корисної інформації: останні новини медицини та 

фармацевтичного бізнесу, поради лікарів, корисні рекомендації тим, хто їде на 

відпочинок тощо. 

Закінчивши свою доповідь про інтернет-аптеку, Юлія приготувалася 

відповідати на запитання колег. 
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- Яку конкурентну ситуацію на цьому ринку ми маємо на сьогоднішній 

день? - запитала Наталія Шутяк, комерційний директор АГП. 

- Наша аптека стала першою інтернет-аптекою в Україні, - почала 

Юлія, - але не пройшло й року, як у неї з'явилися конкуренти: свої інтернет-

аптеки відкрили компанії ЗАО «Аптека «Біокон» та «СЕБ-Фармація & Береш-

Віта». З часом «СЕБ-Фармація & Береш-Віта» припинила роботу 

своєї інтернет-аптеки, але з'явилися два нових досить сильні конкуренти: 

«Інтелекс» та «Авесана». Якщо аналізувати наші слабкі сторони порівняно з 

цими конкурентами, можна відмітити, що ми поки що не маємо такої широко 

розгалуженої мережі аптек по Києву та по регіонах України. Скажімо, «Біокон» 

має 25 аптек у місті Києві та 13 регіональних представництв. Але незважаючи 

на це, ніхто з наших конкурентів поки що не пропонує доставку замовлених 

медикаментів тільки за межі міста Києва. Тоді як ми пропонуємо доставку 

медикаментів для покупців із будь-якого регіону України в межах однієї доби. 

Ще одним нашим конкурентним недоліком є вартість доставки. Ми 

пропонуємо безкоштовну доставку тільки тим, хто замовить ліків на суму 100 

грн і вище. Для решти - вартість доставки по Києву становить 8 грн. А рік 

тому ми взагалі відмовилися від виконання замовлень, які не перевищують 50 

грн, оскільки за нашими розрахунками це було нерентабельним. «Біокон» та 

«Інтелекс» приймають замовлення на будь-яку суму. До того ж, компанія 

«Інтелекс» пропонує безплатну доставку усім, у кого вартість замовлення 

буде від 20 грн і вище, а оплата за доставку замовлень вартістю менше 20 грн 

становить 5 грн. 

Конкурентними перевагами нашої інтернет-аптеки є накопичувальна 

система знижок, наявність карток для постійних клієнтів, а також оформлення 

сайту, що теж важливо. 

   Нашою перевагою є також наявність слова «аптека» в назві та 

адресі нашого сайту (www.e-apteka.com.ua), тобто адресу нашого сайту дуже 

легко запам'ятати. Лише один з наших конкурентів - компанія «Інтелекс» - теж 

має слово «аптека» в адресі сайту. Нашу аптеку також набагато легше знайти 
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за допомогою пошукових систем та серверів. Майже всі найбільш популярні 

українські пошукові системи дають посилання на адресу нашої інтернет-

аптеки першим з-поміж усіх інтернет-аптек. 

Але, зрозуміло, що наші конкуренти не будуть стояти на місці, тому 

планування конкурентної стратегії нашої інтернет-аптеки - одне з 

першочергових завдань. 

- А чи є нові ідеї щодо просування нашої інтернет-аптеки? - 

продовжувала пані Шутяк. 

- Ідей багато. На початку існування інтернет-аптеки її рекламна підтримка 

не була дуже активною: в основному традиційна зовнішня реклама з адресою 

інтернет-аптеки над входом в кожну нашу аптеку, а також картки з адресою 

інтернет-аптеки, що розповсюджувалися в самих аптеках серед покупців. 

Також було надруковано буклети та двосторонні листівки з рекламою інтернет-

аптеки, які розповсюджувалися в мережах супермаркетів «Велика кишеня», 

«Фуршет», «Мегамаркет», у клініках «Борис» та «Медіком», опубліковано 

статті про діяльність інтернет-аптеки в спеціалізованих медичних виданнях та в 

журналі «Новий маркетинг». 

Останнім часом рекламну підтримку було збільшено, в першу чергу, 

за рахунок реклами в самому інтернеті, зокрема на сайті bigmir.net;. Крім цього, 

значну увагу відділ маркетингу приділяє РR: участь у теле- та 

радіопередачах, присвячених здоров'ю, на телеканалах «Інтер», «УТ-1», радіо 

«Ера». 

Найближчим часом ми плануємо зробити партнерську програму для 

наших покупців. Усі клієнти, що приведуть в нашу інтернет-аптеку трьох 

нових споживачів (які при реєстрації повинні вказати прізвище, ім'я та по 

батькові людини, що порекомендувала їм зайти на сайт інтернет-аптеки), 

стануть учасниками розіграшу призів. А нові споживачі таким чином 

зможуть отримати 5% знижку вже на першу покупку, а також картку 

постійного клієнта. 

Є інші ідеї щодо активізації стратегії просування. Але спочатку треба 
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проаналізувати ефективність різних її елементів. Будемо працювати для того, 

щоб наша інтернет-аптека залишилась лідером на ринку України. 

 

Запитання для обговорення 

1.  Які фактори впливають на мотивацію споживачів, які купують товар 

через інтернет-магазин? 

2.  Які критерії доцільно використовувати при сегментуванні ринку спожива-

чів, що користуються послугами фармацевтичного ринку? Наскільки 

привабливими є ці сегменти для інтернет-аптеки? 

3.  Яким чином можна підвищити рівень інформованості споживачів про 

переваги інтернет-аптеки? За якими критеріями слід позиціонувати її в 

запропонованих цільових сегментах? 

4.  Якою має бути стратегія конкурентної поведінки інтернет-аптеки 

«Аптека гормональних препаратів»? 

5. Чи однаково ефективними є різні елементи комплексу маркетингових 

комунікацій, зокрема носії реклами, з погляду просування інтернет-аптеки? Які є 

найефективнішими? Запропонуйте свій варіант маркетингових комунікацій 
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Вправа  4. Складність сучасного вибору або як не помилитися, 

вибираючи вікна.   

Осінь ніжно вкривала землю жовтим покривалом. Карен Мартикян стояв 

біля вікна, але його думки були зайняті не красивим пейзажем. Скоро вже зима, 

а старі вікна і постійні протяги роблять його оселю незахищеною   від   зимового 

холоду.   Естетичний   вигляд вікон теж не радував Карена, оскільки стара фарба 

вже відійшла, а миття вікон забрало б цілий день. Сильний подув вітру та його 

завивання перервали ці сумні роздуми. Зваживши всі «за» та «проти», Карен 

зрештою прийняв рішення: до початку зими встановити нові вікна. Але 

постало нове запитання - які саме... 

Передовсім Карен відвідав усіх своїх друзів, які вже встановили нові вікна або 

планували це зробити у найближчому майбутньому, та поспілкувався з ними. Але 

такий спосіб пошуку інформації не дав бажаного результату, оскільки майже кожен 

знайомий Карена доводив, що його вікна - найкращі, а фірма, яка їх продала та 

встановила, - майже ідеальна. 

Та все ж ці розмови не були марними, оскільки Карен з'ясував, що вікна  

бувають металопластикові, алюмінієві та дерев'яні. Металопластикові вікна  

виявилися найпопулярнішими: їх встановило більше половини друзів Карена  

(55…60%). Серед їхніх головних переваг було названо такі: довговічність, простота 

використання, надійна шумо- та теплоізоляція, помірна - порівняно з алюмінієвими 

та дерев'яними –ціна. 

         На другому місці за популярністю опинилися дерев'яні вікна - звичайні та 

євродизайну. Основна перевага звичайних дерев'яних вікон полягає у їх низькій 

ціні (найнижча серед цін на віконні вироби), проте показники шумо- та 

теплоізоляції залишали бажати кращого. Дерев'яні вікна євродизайну повністю 

відповідають нормам збереження тепла та звукоізоляції. Крім того, вікна з елітних 

порід дерева мали ще й престижний вимір, свідчили про статус власника 

приміщення; відповідно, й ціна на них була набагато вищою. 

І, зрештою, алюмінієві вікна встановили лише 5…10% друзів Карена. їх 

головна перевага (це водночас було й основним недоліком) полягала в тому, що 
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з цього матеріалу можна виготовити вікно будь-якої складності та форми, тому 

вони дуже дорого коштують і використовуються здебільшого у нежитлових 

приміщеннях. 

Карен відчував брак інформації. Хоча вже знав напевно, що зупинить свій 

вибір на вікнах, виготовлених із металопластику: вони найбільшою мірою 

відповідали уявленням Карена про те, які вікна мають бути в його помешканні. 

Час спливав... Уже почалися перші заморозки, а нові вікна ще не було 

обрано. Карен присвячував пошуку інформації про металопластикові вікна майже 

весь свій вільний час. Відвідав багато фірм, які займаються продажем та 

встановленням металопластикових виробів, будівельні виставки та численні сайти 

в Інтернеті (www.okna.com.ua, www.bau.com.ua). Карен уже знав, що сучасні вік-

на - це дуже складна технологічна конструкція, яка складається з кількох 

основних частин: ПВХ-профіль, сталевий (армований) профіль, ущільнення, 

склопакет, фурнітура. 

 ПВХ-профіль - основна складова частина металопластикового вікна. 

Профіль може мати від 3 до 5 повітряних камер (що їх більше, то краща тепло- і 

шумоізоляція). 

Сталевий (армований) профіль - знаходиться всередині ПВХ-профілю, 

виготовлений зі сталевого оцинкованого профілю, призначений для більшої 

стійкості конструкції. 

Ущільнення - двопоясна система ущільнення перешкоджає проникненню у 

приміщення холодного повітря та пилу. 

 Склопакет - складається із повітряних камер, розділених склом. На ринку  

України представлено одно- та двокамерні склопакети (2 і 3 стекла); що більше  

повітряних камер у склопакеті, то краща тепло - і шумоізоляція. 

            Фурнітура - металеві механізми для відкривання вікна (петлі, ручки). 

Зрозумівши складність конструкції металопластикових вікон, наш герой 

уже приблизно уявляв, яку їх конфігурацію хоче бачити у себе в оселі. Це 

металопластикові вікна з трикамерного ПВХ-профілю відомих німецьких фірм-

виробників (REHAU, КВЕ), двопоясною системою ущільнення та двокамерним 
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склопакетом. Залишилось лише обрати компанію-продавця. 

Після детального вивчення численних пропозицій різноманітних компаній 

Карен зміг зробити певні висновки: більшість компаній надавали п'ятирічну 

гарантію на свої вироби, виготовляли вікна переважно з німецьких, бельгійських, 

турецьких та вітчизняних матеріалів, доставляли та встановлювали вікна. Загалом 

пропозиції мало чим відрізнялися одна від одної. Карен не мав зайвих коштів, тому 

дуже серйозно підійшов до питання вибору компанії - продавця металопластикових 

виробів. Він хотів отримати за помірну ціну дещо більше, ніж передбачали 

стандартні переліки послуг. 

Карен зацікавився пропозицією компанії «Пабліситі» (ТМ «Вікна-Стар»), 

яка: 

           займалася виключно продажем та сервісним обслуговуванням метало- 

пластикових  конструкцій, що давало їй змогу запропонувати кінцевому 

споживачу найнижчу ціну на ринку; 

            пропонувала кінцевому споживачу металопластикові конструкції з  

кількох видів ПВХ-профілю (КВЕ, Німеччина; Аluplast,Німеччина; Іnternova, 

Словенія), у такий спосіб наголошуючи, що пропонує саме ту 

продукцію, яка подобається та необхідна саме кінцевому споживачу; 

            пропонувала послугу монтажу металопластикових конструкцій «під ключ», 

що включає не лише доставку та встановлення вікон, а й шпарування 

технологічних отворів (так званих «відкосів») сучасною ПВХ-па- 

неллю, чого не робить жоден виробник металопластикових конструкцій; 

           надавала 10-річну гарантію на свої вікна, а не п'ятирічну, як конкуренти. 

Через два тижні, після детального вивчення компанії та її пропозицій, нові 

вікна ТМ «Вікна-Стар» було встановлено у квартирі Карена. Але навіть після 

завершення роботи компанія «Пабліситі» не переставала приємно дивувати 

Карена, роблячи маленькі сюрпризи. 

Минув певний час, і тепер уже Карен із великим задоволенням розповідав 

своїм друзям, що вікна ТМ «Вікна-Стар» найкращі, а компанія «Пабліситі» - 

майже ідеальна. Але його погляд ставав похмурішим, коли зупинявся на 
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незаскленому балконі. Проте він уже знав компанію, яка в найближчому 

майбутньому цим займеться... 

 

Запитання для обговорення 

1. Які основні мотиви спонукали Карена до придбання нових вікон? 

2. Назвіть основні етапи прийняття рішення про купівлю, які пройшов 

Карен. 

3. Які фактори справили вирішальний вплив на рішення Карена зупинити 

свій вибір на компанії «Пабліситі» та її продукції? 
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Додатки 
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 Додаток А 

Динаміка збільшення чисельності відвідувачів інтернет-аптеки за 

період з 2000 по 2003 рік (березень) 

                               Таблиця 1 
 

Рік Середня кількість відвідувань 
сайту інтернет-аптеки за добу 

2000 7 

2001 35 

2002 150 

 
2003 

 
210 

 

 
 
 

 
                                                                          2000                            2001                                 2002                                    2003 

 
  
 

Рисунок 1– Діаграма чисельності відвідувачів інтернет-аптеки 
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Додаток Б 
 

Таблиця.  Динаміка виручки інтернет-аптеки з січня 2001 по серпень 
2003 року 

 
Місяць 2001 2002 2003 

Січень 1378 12364 24977 

Лютий 551 9777 21509 

Березень 2484 8440 24514 

Квітень 1958 10970 19396 

Травень 677 6489 21051 

Червень 1640 6053 15157 

Липень 3225 5238 15275 

Серпень 7779 6428 17633 

Вересень 9401 11833 - 

Жовтень 15048 18026 - 

Листопад 19442 23317 - 

Грудень 23698 22928 - 

Разом 87281 141864 159513 
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Додаток В 

 

Таблиця. Порівняльна оцінка запланованих та фактичних показників 

виручки інтернет-аптеки за перше півріччя 2003 року 

 

Місяць 2003 (заплановані) 2003 (фактичні) 

Січень 14837 24977,28 

Лютий 11732 21509,05 

Березень 10128 24513,68 

Квітень 13163 19395,65 

Травень 7787 21051,49 

Червень 7264 15157,45 

Липень 6285 15275,21 
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Додаток Д 

 

Кількість замовлень залежно від виду поштової скриньки  

(особиста чи корпоративна) 

 

Місяць Особисті скриньки Корпоративні 
скриньки 

Разом 

Січень 27 115 142 

Лютий 26 97 123 

Березень 32 121 153 

Квітень 17 95 112 

Травень 17 127 144 

Червень 27 97 124 

Липень 21 111 132 

Разом 167 763 930 
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