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ВСТУП

Поведінка	 споживачів	 –	 фундамент,	 на	 якому	 будується	 сучасна	
маркетингова	 концепція	 управління.	 Глибоке	 знання	 споживачів	 –	
передумова	 успішного	 ведення	 маркетингової	 діяльності,	 основа	
вибору	 цільового	 ринку,	 вірного	 позиціонування,	 формування	 ефек-
тивного	маркетингового	комплексу.	Успішність	стратегічного	розвитку	
підприємств	 залежить	 від	 розуміння	 мотивів	 реальних	 і	 потенційних	
споживачів,	здатності	до	грамотного	аналізу	процесу	прийняття	рішень	
споживачами	про	придбання	товарів	та	послуг.

В	країнах	з	розвиненою	ринковою	економікою	інтерес	виробників	до	
психології	поведінки	споживачів,	 їх	методів	оцінки	товару	 і	процедур	
вибору	виник	в	період	загострення	конкуренції,	насичення	ринків	одно-
типними	товарами	внаслідок	широкого	використання	масового	марке-
тингу.	Ця	ситуація	зумовила	попит	на	дослідження	в	сфері	поведінки	
споживачів,	можливостей	впливу	на	їх	поведінку	чи	принаймні	враху-
вання	її	особливостей	в	своїй	діяльності	за	рахунок	розуміння	зовніш-
ніх	і	внутрішніх	чинників,	що	формують	поведінкову	реакцію	спожива-
чів,	як	індивідуальних,	так	і	організаційних.

В	Україні	 вивчення	 поведінки	 споживачів	 не	 супроводжується,	 на	
жаль,	 широкомасштабними	 прикладними	 дослідженнями,	 що	 пояс-
нюється	 відсутністю	 усвідомлення	 необхідності	 фінансування	 такого	
роду	процесів	вітчизняними	підприємствами,	на	відміну	від	їх	західних	
конкурентів;	нерозумінням	можливостей,	які	дає	використання	механіз-
мів	поведінки	споживачів	для	активного	впливу	на	процес	прийняття	
споживачами	рішення	щодо	купівлі	товарів.

Метою дисципліни	 «Поведінка	 споживачів»	 є	 надання	 студентам	
знань	 про	 психологічні	 особливості	 поведінки	 споживачів,	 послідов-
ність	прийняття	рішень	про	покупку	та	напрями	розширення	функцій	
маркетингу	 в	 дослідженні	 механізмів	 поведінки	 споживачів,	 а	 також	
використанні	цих	механізмів	для	досягнення	мети	підприємства.

У процесі вивчення поведінки споживачів основними завданнями 
є:	 вивчення	 складу	 і	 напрямів	 дії	 зовнішніх	 і	 внутрішніх	 чинників	
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Розділ 1 Поведінка споживачів в умовах економічного обміну.  
Сутність та структура поведінки споживачів

поведінки	 споживачів,	можливостей	 їх	 використання	 в	маркетинговій	
діяльності;	набуття	навичок	роботи	зі	споживачем	та	управління	його	
поведінкою	на	усіх	етапах	продажу	товарів	та	послуг.

Зміст	 дисципліни	 спрямовано	 на	 вивчення	 споживача,	 культури	
цінностей,	соціальну	стратифікацію,	референтні	групи	і	групові	кому-
нікації,	сім’ї	і	домогосподарства,	сприйняття,	навчання,	пам’ять	і	пози-
ціонування	 товару,	 мотивації	 особистості,	 емоції,	 персональні	 цінно-
сті,	життєвого	стилю,	знань	і	ставлення,	ситуаційних	факторів,	процесів	
прийняття	споживачами	рішень,	етики	і	соціальної	політики.

Вивчення	дисципліни	«Поведінка	споживачів»	ґрунтується	на	знан-
нях,	 практичних	 навичках	 та	 вміннях,	 отриманих	 під	 час	 вивчення	
дисциплін	«Менеджмент»,	«Маркетинг»,	«Маркетингова	політика	кому-
нікацій»,	«Маркетингові	дослідження»,	«Рекламний	менеджмент»	тощо.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:
-	 суть,	принципи	дослідження	та	моделі	поведінки	споживачів;
-	 фактори	зовнішнього	середовища,	які	впливають	на	формування	

поведінки	споживачів;
-	 внутрішні	фактори	поведінки	споживачів;
-	 теорії	мотивації	та	методи	опису	життєвого	стилю;
-	 сутність	процесу	прийняття	рішення	споживачами;
-	 етапи	та	типи	процесу	рішення	споживачів;
-	 оціночні	критерії	та	правила	рішень,	які	забезпечують	вибір	оста-

точної	альтернативи	покупки;
-	 права	споживачів,	які	визнані	в	світі.
Студент повинен вміти:
-	 визначати	 вплив	 зовнішніх	 та	 внутрішніх	факторів	на	поведінку	

споживачів;
-	 формувати	 і	 підтримувати	 попит	 споживачів	 на	 певні	 товари	 й	

послуги;
-	 виявляти	 свого	 споживача	 і	 впливати	 на	 процес	 прийняття	 ним	

рішення	 про	 покупку	 певних	 послуг,	 використовуючи	 широку	 гаму	
професійних	методів	управління	поведінкою	споживачів;

-	 розробляти	та	обґрунтовувати	моделі	поведінки	споживачів,	захо-
дів	впливу	на	їх	поведінку	та	здійснювати	оцінку	ефективності.

Розділ 1 
ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧІВ  

В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОГО ОБМІНУ. 
СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА  

ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ

1.1 Актуальність вивчення поведінки споживачів  
в умовах економічного обміну

Розвиток	 ринкових	 відносин	 і	 посилення	 конкурентних	 процесів	
ставить	підприємства,	які	прагнуть	досягти	конкурентних	переваг,	перед	
необхідністю	 вивчення,	 розуміння	 психології	 споживача	 і	 причин	 прий-
няття	споживачем	певного	рішення.	В	конкурентній	економічній	системі	
для	 виживання	 і	 подальшого	 стабільного	 розвитку	 підприємства	 його	
керівництву	 потрібний	 точний	 опис	 поведінки	 споживача:	 як	 він	 купує,	
чому	 купує,	 де	 купує,	що	 саме	 купує	 і	 т. д.	 Тому	 сучасним	менеджерам	
і	маркетологам	необхідно	знати,	хто	є	їх	клієнтами	і	чому	вони	вибирають	
саме	продукти	певного	виробника,	а	не	продукти	конкурентів.	В	завдання	
маркетингу	не	входить	переконувати	когось	купувати	все,	що	підприємству	
вдалося	виробити.	На	даний	час	успішна	діяльність	підприємства	залежить	
насамперед	від	того,	наскільки	кожна	стадія	бізнесу	–	створення	продукту,	
реклама,	сервісне	обслуговування	і	т.	ін.	–	задовольняє	потреби	споживача.

Споживачі товарів, послуг, ідей	 –	 це	 люди,	 групи	людей,	 а	 також	
організації	 різного	 масштабу	 і	 профілю	 діяльності,	 які	 використову-
ють	 товари,	 послуги,	 ідеї.	 Індивіди	 і	 домогосподарства,	 малі	 фірми	
і	 глобальні	 компанії,	 державні	 структури,	 країни	 і	 нації,	 міжнародні	
організації	і	навіть	світова	спільнота	в	цілому	можуть	розглядатися	як	
споживачі	конкретних	товарів,	послуг	та	ідей.

Зростаюча	конкуренція	глобальних	ринків	закономірно	звертає	інте-
реси	виробників	товарів,	послуг,	ідей	в	різних	країнах	до	дослідження	
механізмів	поведінки	споживачів	 і	до	можливостей	використання	цих	
механізмів	для	досягнення	своїх	цілей.
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Сутність та структура поведінки споживачів

Крім	того, маркетологу необхідно	не	лише	розуміти	рушійні	мотиви	
прийняття	споживачем	рішень,	але	й	управляти поведінкою споживачів. 
Це	не	так	легко,	як	здається	на	перший	погляд,	оскільки	досить	часто	
споживач	 говорить	 про	 свої	 бажання	 одне,	 а	 купує	 інше,	 не	 усвідом-
люючи	збуджуючих	мотивів	такої	покупки.	Тому	маркетологи	повинні	
вивчати	стереотипи	споживчої	поведінки,	нестатки,	потреби	споживача,	
сприйняття	ним	 товару,	маршрути	 від	магазину	до	магазину.	Головне	
завдання	 підприємців	 та	 маркетологів	 полягає	 в	 тому,	 щоб	 вплинути	
на	цю	поведінку.	В	результаті	наука	про	поведінку	споживачів	набуває	
першочергової	важливості.

Поведінка споживачів охоплює	широку	сферу	– це наука про процеси, 
які відбуваються коли індивід або групи обирають і купують товари 
або послуги, користуються ними і позбавляються від них з метою 
задоволення своїх потреб і бажань.	Основна	сфера	суспільного	відтво-
рення,	яку	вивчає	поведінка	споживачів	–	це	сфера	економічного	обміну	
(іншими	є	розподіл	і	споживання).

Економічний	обмін	–	це	фаза	(сфера)	суспільного	відтворення,	в	якій	
здійснюється	 купівля-продаж	 товарів	 і	 послуг	 різними	 економічними	
суб’єктами,	внаслідок	чого	вона	стає	формою	економічного	зв’язку	між	
іншими	сферами	–	виробництвом,	розподілом	і	споживанням	[2,	с.	8].

Для	здійснення	обміну	необхідним	є	дотримання	умов	[2]:
1)	 щонайменше	два	учасники;
2)	 кожен	учасник	має	володіти	певним	благом,	цінним	для	 іншого	

учасника	обміну;
3)	 кожен	учасник	має	змогу	здійснити	комунікації	і	доставити	свій	

товар;
4)	 вільний	вибір	пропозицій	іншого	учасника	обміну;
5)	 впевненість	у	доцільності	настання	відносин	обміну.
Поведінка	споживача	представляє	собою	розтягнутий	у	часі	процес	

і	не	обмежується	лише	обміном,	коли	споживач	віддає	гроші	 і	взамін	
отримує	деякий	товар	чи	послугу.	Сам	процес	обміну,	традиційно	вклю-
чаючи	дві	сторони	з	незадоволеними	потребами,	розширюється	і	може	
включати	до	шести	сторін.	На	різних	стадіях	процесу	обміну	можуть	
бути	 підключені	 ініціатори	 покупок	 –	 люди,	 які	 впливають	 на	 здійс-
нення	покупки,	 або	які	приймають	кінцеве	рішення	про	покупку,	 або	

безпосередньо	покупці	чи	споживачі	товару.	Внаслідок	такого	розши-
рення	процесу	обміну,	маркетологам	необхідно	вивчати	всі	фактори,	які	
впливають	на	готовність	людей	до	обміну.

Проте	при	більш	широкому	погляді	на	поведінку	споживача	обмін	
залишається	 його	 важливою	 частиною,	 але	 основна	 увага	 повинна	
приділятися	 всьому	 процесу	 споживання,	 який	 обумовлює	 поведінку	
споживача	до,	під	час	і	після	покупки.

Слід	зазначити,	що	на	даний	час	процесу	споживання,	який	в	основ-
ному	 і	 визначає	 покупку,	 приділяється	 недостатньо	 уваги	 зі	 сторони	
дослідників	 поведінки	 споживачів	 та	 маркетологів.	 В	 основному	 вони	
розглядають	лише	процес	покупки	і,	відповідно,	лише	в	такому	аспекті	
досліджують	 поведінку	 споживачів.	 Враховуючи	 різницю	 в	 поняттях	
«споживач»	і	«покупець»,	можна	зробити	висновок,	що	поведінка	покупця	
стримується	обмеженим	бюджетом,	а	поведінка	споживача	визначається	
лише	бажанням	здобути	максимум	корисності	від	використання	товару.	
Оскільки	 основним	 завданням	 виробників	 є	 більш	 повне	 задоволення	
потреб	людей,	то	необхідно	проводити	дослідження	поведінки	спожива-
чів,	тим	самим	розширюючи	сферу	впливу	маркетингових	послуг.

Виділяють	 наступні	 напрями	 аналізу	 споживання	 товарів	 і	 послуг	
(табл.	1.1).

Маркетингові	 засоби,	 що	 застосовуються	 для	 збільшення	 обсягів	
продажу,	 ринкової	 частки	 тощо,	 будуть	 максимально	 ефективними,	
якщо	попередньо	зібрати	інформацію	з	таких	питань:

«Що»	дає	змогу	ідентифікувати	потреби	в	товарах,	чи	послугах	та	
конкретизувати	їх,	визначити	усвідомлювану	множину	марок	та	пропо-
нувати	замінники.

«Скільки»	 забезпечує	 кількісну	 інформацію	 про	 обсяг	 закупівель,	
потенційний	попит,	імовірні	обсяги	споживання	та	створення	запасів.

«Як»	висвітлює	різні	способи	купівлі	(передплата,	оплата	в	кредит,	
лізинг),	і	різні	способи	використання	товару.

«Де»	важливо	для	розробки	систем	і	каналів	розподілу	продукції	й	
послуг,	зон	споживання	і	зберігання	товару.

«Коли»	 допомагає	 отримати	 інформацію	 про	 ситуаційні	 фактори	
впливу	на	покупців,	можливості	при	споживанні,	такі	як	ритм	і	частота	
купівлі,	можливість	повторних	покупок.
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Таблиця	1.1
Напрями аналізу споживання

Запитання Поведінка у процесі 
купівлі

Поведінка 
використання

Поведінка 
володіння

Що?
-	звичні	марки;

-	остання	придбана	
марка

-	тип	використання	
продукту;

-товар-замінник

-	реально	збере-
жені	марки	
товару

Скільки? -	обсяг	однієї	
закупівлі

-	обсяг	споживання	
за	певний	період

-	кількість	збере-
женого	товару

Як? -	умови	придбання -	форма	(спосіб)	
використання	товару

-	спосіб	
зберігання

Де? -	звичні	та	випадкові	
місця	закупівлі -	місце	споживання	 -	місце	зберігання

Коли?

-	дата	останньої	
закупівлі;

-	інтервал	між	
закупівлями

-	звичний	час	
використання

-	період	та	трива-
лість	володіння

Хто? -	хто	зазвичай	купує	
товар?

-	хто	найчастіше	є	
споживачем	товару

-	хто	зберігає	
товар

Джерело:	[4]

«Хто»	допомагає	визначити	складу	центру	закупівлі	і	роль	кожного	
з	його	учасників.

Аналіз	відповідей	на	ці	запитання	є	корисним	для	організації	процесу	
пошуку	інформації	і	сприяє	створенню	системи	маркетингової	інформа-
ції,	яка	дозволить	здійснювати	ефективний	вплив	на	поведінку	спожи-
вача	в	умовах	економічного	обміну.

1.2 Історія виникнення науки  
та сутність поведінки споживачів

Для	того	щоб	зрозуміти	сутність	поведінки	людини,	 слід	спочатку	
відстежити	історію	розвитку	вчень	про	поведінку.	При	цьому	слід	зазна-
чити,	що	розвиток	цієї	науки	визначався	як	об’єктивними	чинниками	
суспільного	 розвитку,	 так	 і	 паралельним	 розвитком	 інших	 наук,	 що	
мали	суттєвий	вплив	на	поведінку	споживачів.

Поведінка	споживачів	–	відносно	нова	сфера	знань	не	лише	в	Україні,	
але	 і	 в	 США	 –	 на	 батьківщині	 менеджменту	 і	 маркетингу.	 Перші	

підручники	 з	 поведінки	 споживачів	 з’явилися	 в	 США	 в	 1960	 роки.	
Хоча	 теоретичні	 передумови	 вивчення	 поведінки	 споживачів	 скла-
лися	досить	давно,	адже	ще	на	межі	ХІХ–ХХ	століть	досліджувалося	
престижне	 споживання	 і	 можливості	 використання	 психологічних	
принципів	 в	 рекламі.	 Крім	 того,	 можна	 стверджувати,	 що	 необхід-
ність	вивчення	споживчої	поведінки	було	визнано	задовго	до	того,	як	
в	1950-х	рр.	була	викладена	концепція	маркетингу.

Нагальна	потреба	у	вивченні	поведінки	споживачів	виникла	напри-
кінці	50-х	–	початку	60-х	років	минулого	століття.	Це	був	час	економіч-
ного	підйому	у	більшості	країн	світу.	Крім	того,	цей	період	характеризу-
вався	глобальними	змінами	системи	менеджменту	та	достатнім	рівнем	
розвитку	практичної	психології

Початковим	періодом	розвитку	науки	про	поведінку	споживачів	були	
20–30	роки	ХХ	сторіччя.	У	цей	період	попит	перевищував	пропозицію;	
розпочався	розвиток	радіо,	на	початку	30-х	років	з’явилися	перші	супер-
маркети,	довжина	каналів	розподілу	не	була	великою.	З	часом	конкуренція	
посилювалася,	виробники	почали	замислюватися	над	потребами	спожива-
чів.	Але	криза	1929–1933	років	загальмувала	розвиток	маркетингу.	Проте	
вже	тоді	помітним	став	напрям	прикладної	психології	Дж.	Уотсона	–	біхе-
віоризм.	Згідно	його	теорії	повтор	реклами	виробляє	стійку	звичку	купу-
вати.	Сучасний	акцент	повтору	назви	бренду	будується	саме	на	цьому.

Наступним	 періодом	 розвитку	 науки	 про	 поведінку	 споживачів	
були	50–80-і	роки.	У	цей	період	пропозиція	значно	перевищує	попит;	
продавці	змушені	прийняти	концепцію	маркетингу	і	вивчати	поведінку	
споживачів,	 телебачення	 стає	 засобом	 просування	 товарів.	 Відбулися	
революційні	 зміни	 у	 розподілі.	 Виробники	 почали	 диктувати	 умови	
дистриб’юторам;	зростає	рівень	добробуту	і	купівельної	спроможності.	
У	сфері	наук	про	поведінку	важливими	є	напрями:	розвиток	сприйняття	
й	обробки	 інформації,	вивчення	міжособистісних	відносин,	навчання,	
поширення	 інновацій.	 Стратегії	 маркетингу	 того	 періоду	 базувалися	
на	таких	ефектах:	1)	готовність	підприємців	освоювати	нові	продукти;	
2)	реклама	веде	до	стрімкого	зростання	продаж;	3)	каналами	розподілу	
розпоряджається	 постачальник	 (виробник);	 4)	 масова	 реклама	 веде	
формує	прихильність	до	торгової	марки;	5)	концентрація	на	внутріш-
ньому	ринку	дає	найбільший	оборот.
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використання

Поведінка 
володіння

Що?
-	звичні	марки;

-	остання	придбана	
марка

-	тип	використання	
продукту;

-товар-замінник

-	реально	збере-
жені	марки	
товару

Скільки? -	обсяг	однієї	
закупівлі

-	обсяг	споживання	
за	певний	період

-	кількість	збере-
женого	товару

Як? -	умови	придбання -	форма	(спосіб)	
використання	товару

-	спосіб	
зберігання

Де? -	звичні	та	випадкові	
місця	закупівлі -	місце	споживання	 -	місце	зберігання

Коли?

-	дата	останньої	
закупівлі;

-	інтервал	між	
закупівлями

-	звичний	час	
використання

-	період	та	трива-
лість	володіння

Хто? -	хто	зазвичай	купує	
товар?

-	хто	найчастіше	є	
споживачем	товару

-	хто	зберігає	
товар

Джерело:	[4]

«Хто»	допомагає	визначити	складу	центру	закупівлі	і	роль	кожного	
з	його	учасників.

Аналіз	відповідей	на	ці	запитання	є	корисним	для	організації	процесу	
пошуку	інформації	і	сприяє	створенню	системи	маркетингової	інформа-
ції,	яка	дозволить	здійснювати	ефективний	вплив	на	поведінку	спожи-
вача	в	умовах	економічного	обміну.

1.2 Історія виникнення науки  
та сутність поведінки споживачів

Для	того	щоб	зрозуміти	сутність	поведінки	людини,	 слід	спочатку	
відстежити	історію	розвитку	вчень	про	поведінку.	При	цьому	слід	зазна-
чити,	що	розвиток	цієї	науки	визначався	як	об’єктивними	чинниками	
суспільного	 розвитку,	 так	 і	 паралельним	 розвитком	 інших	 наук,	 що	
мали	суттєвий	вплив	на	поведінку	споживачів.

Поведінка	споживачів	–	відносно	нова	сфера	знань	не	лише	в	Україні,	
але	 і	 в	 США	 –	 на	 батьківщині	 менеджменту	 і	 маркетингу.	 Перші	

підручники	 з	 поведінки	 споживачів	 з’явилися	 в	 США	 в	 1960	 роки.	
Хоча	 теоретичні	 передумови	 вивчення	 поведінки	 споживачів	 скла-
лися	досить	давно,	адже	ще	на	межі	ХІХ–ХХ	століть	досліджувалося	
престижне	 споживання	 і	 можливості	 використання	 психологічних	
принципів	 в	 рекламі.	 Крім	 того,	 можна	 стверджувати,	 що	 необхід-
ність	вивчення	споживчої	поведінки	було	визнано	задовго	до	того,	як	
в	1950-х	рр.	була	викладена	концепція	маркетингу.

Нагальна	потреба	у	вивченні	поведінки	споживачів	виникла	напри-
кінці	50-х	–	початку	60-х	років	минулого	століття.	Це	був	час	економіч-
ного	підйому	у	більшості	країн	світу.	Крім	того,	цей	період	характеризу-
вався	глобальними	змінами	системи	менеджменту	та	достатнім	рівнем	
розвитку	практичної	психології

Початковим	періодом	розвитку	науки	про	поведінку	споживачів	були	
20–30	роки	ХХ	сторіччя.	У	цей	період	попит	перевищував	пропозицію;	
розпочався	розвиток	радіо,	на	початку	30-х	років	з’явилися	перші	супер-
маркети,	довжина	каналів	розподілу	не	була	великою.	З	часом	конкуренція	
посилювалася,	виробники	почали	замислюватися	над	потребами	спожива-
чів.	Але	криза	1929–1933	років	загальмувала	розвиток	маркетингу.	Проте	
вже	тоді	помітним	став	напрям	прикладної	психології	Дж.	Уотсона	–	біхе-
віоризм.	Згідно	його	теорії	повтор	реклами	виробляє	стійку	звичку	купу-
вати.	Сучасний	акцент	повтору	назви	бренду	будується	саме	на	цьому.

Наступним	 періодом	 розвитку	 науки	 про	 поведінку	 споживачів	
були	50–80-і	роки.	У	цей	період	пропозиція	значно	перевищує	попит;	
продавці	змушені	прийняти	концепцію	маркетингу	і	вивчати	поведінку	
споживачів,	 телебачення	 стає	 засобом	 просування	 товарів.	 Відбулися	
революційні	 зміни	 у	 розподілі.	 Виробники	 почали	 диктувати	 умови	
дистриб’юторам;	зростає	рівень	добробуту	і	купівельної	спроможності.	
У	сфері	наук	про	поведінку	важливими	є	напрями:	розвиток	сприйняття	
й	обробки	 інформації,	вивчення	міжособистісних	відносин,	навчання,	
поширення	 інновацій.	 Стратегії	 маркетингу	 того	 періоду	 базувалися	
на	таких	ефектах:	1)	готовність	підприємців	освоювати	нові	продукти;	
2)	реклама	веде	до	стрімкого	зростання	продаж;	3)	каналами	розподілу	
розпоряджається	 постачальник	 (виробник);	 4)	 масова	 реклама	 веде	
формує	прихильність	до	торгової	марки;	5)	концентрація	на	внутріш-
ньому	ринку	дає	найбільший	оборот.


