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Вступ 

Маркетинг, як сукупність процесів, спрямованих на створення, просування 

і представлення продукта покупцям та керування взаємовідносинами з 

покупцями, є основою, філософією та психологією бізнесу. Саме у 

маркетинговій діяльності великого значення набувають знання про 

психологічні особливості, передумови та чинники поведінки споживачів. Через 

маркетинг здійснюється керування поведінкою споживачів, формування 

диспозицій та атитюдів. Це питання є міждисциплінарним, оскільки 

ґрунтуючись на психологічних знаннях, охоплює соціальну психологію та 

маркетингові знання. При цьому слід враховувати, що метою поведінки 

споживачів є прагнення оптимізувати задоволення своїх потреб з урахуванням 

їх диференціації та індивідуалізації [4]. За визначенням основоположника теорії 

маркетингу американського вченого Ф. Котлера маркетинг — вид людської 

діяльності, спрямований на задоволення нужд і потреб за допомогою обміну 

[7]. Саме тому дослідження мотивації споживачів є актуальною проблемою. 

 

1. Сучасний стан дослідження проблеми психології споживачів 

Однією з провідних функцій маркетинга є аналітична функція – 

дослідження внутрішніх і зовнішніх факторів, що впливають на компанію, 

ринку – його поточного стану, конкурентів і потреб кінцевого споживача. 

Аналіз цільової аудиторії – одна з основних функцій та завдань маркетолога та 

меркетологічних досліджень загалом. Від результатів виконання цього завдання 

залежить адекватність і грамотність розробки цінової політики компанії, 



створення і покращення асортименту продукції, аналіз конкурентів, 

підвищення якості сервісу, налагодження зв’язків з клієнтами та підвищення їх 

лояльності і загалом, успішність просування товарів і послуг на ринку. І, на 

нашу думку, як і на думку багатьох дослідників, саме це завдання є тим 

завданням, яке потребує найбільшої участі психологічних знань [5; 6; 8].  

Аналіз теоретичної та практичної літератури демонструє, що у процесі 

формування маркетингу як самостійної науки закономірно спостерігається все 

більш активне використання психологічних знань. У 50-х роках минулого 

століття у маркетингу почали здійснюватись мотиваційні дослідження під 

керівництвом відомого німецького психоаналітика Е. Діхтера. Вони будувалися 

на глибинних інтерв’ю і були тісно пов’язані з традицією психоаналізу 

З. Фрейда. Особливе значення в дослідженні мотивації надавалося символічним 

аспектам споживання - продукти і торгові марки інтерпретувалися в 

символічних термінах і пов'язувалися з підсвідомими бажаннями покупців. У 

60-х роках в основу досліджень споживчої поведінки було покладено розуміння 

споживача як "чорного ящика", в якому відбуваються інформаційні процеси з 

переробки зовнішньої і внутрішньої інформації та підготовці рішення щодо 

вибору товару або послуги [1]. Таким чином, найбільш впливовою теорією і 

основою традиційного маркетингу стала необіхевіористська модель, в якій 

зовнішнє середовище - це стимул; реакція споживача (тобто акт купівлі) - 

реакція, а сам споживач - "чорний ящик". Закономірності процесів прийняття 

рішень, як і мотиви купівлі лише частково можуть бути відомі досліднику. У 

80-х роках в маркетингових дослідженнях з’являється новий підхід до 

розуміння споживача, пов’язаний із залученням до досліджень фахівців різних 

галузей знань - антропологів, соціологів, літературних критиків та ін. У 

результаті цього фокус уваги змістився на культуру і соціальні проблеми [2]. 

Сучасні дослідження мотивації споживачів грунтуються, передусім, на 

теорії мотивації А. Маслоу, відповідно до якої виділяють 1) фізіологічні 

потреби (житло, їжа, тепло); 2) потребу в почутті захищеності (безпека, 

впевненість); 3) соціальні потреби (почуття духовної спорідненості, любов); 4) 



потреба в повазі (самоповага, визнання, статус); 5) потреба в самоствердженні 

(саморозвиток, самореалізація) [3]. 

Однією з найбільш відомих теорій мотивації, якою послуговується 

сучасний маркетинг, є теорія мотивації Д. Шварца [3]. Вчений поділив мотиви 

на раціональні та емоційні, вважаючи, що вони по різному обумовлюють 

поведінку споживачів. До раціональних мотивів належать: прибуток чи 

економія, зниження ризику (безпека), зручність (комфорт),  якість, гарантоване 

обслуговування, репутація бренду або товару. Емоційні мотиви повязані з 

оптимізацією «Я» людини, покращенням її самопочуття: визнання (статус і 

престиж товару), пізнання, особиста влада і вплив, дотримання моди, бажання 

бути прийнятим у суспільстві. Питання про переважання у поведінці 

споживачів раціональних чи емоційних мотивів досі є дискусійним у науковій 

літературі [10].  

При соціально-психологічному розгляді проблеми споживчої поведінки 

дослідники роблять акцент на розумінні й поясненні того, чому люди купують 

саме те, що вони набувають, і як вони підходять до вирішення цих завдань. Як 

зазначає М. Окландер, в даний час теорія поведінки споживачів знаходиться під 

впливом двох наукових методологій - позитивізму (модернізму) і 

постмодернізму [9]. Вихідною точкою вивчення споживачів в межах 

позитивістської методології є уявлення про споживача як про людину, яка 

приймає рішення про покупку як раціональне економічне рішення: зважує 

якість придбаної речі і її ціну, шукає варіанти найкращого співвідношення цих 

двох параметрів і потім робить покупку. Дослідники культури суспільства 

постмодерну відзначають, що характерною рисою нового покоління стає 

споживання торгових марок як чуттєвих образів. Як для споживача, так і того, 

хто його оцінює, споживання стає формою подання себе іншим і спілкування з 

ними. Змінюється саме уявлення про цінність речі - її вартість конструюється і 

визначається за допомогою смислів, що вкладаються у річ. Позитивістський 

напрямок вивчає споживача якісними методами, прагнучи точно вивчити і 

передбачити його поведінку [5]. Починаючи з 2000-х років набуває неабиякої 



популярності теорія «емоційного маркетингу». На сьогоднішній день 

маркетологи вже відмовились від суто емоційних звернень, вважаючи більш 

ефективними поєднання їх з чіткими фактами. Поєднання емоційних факторів з 

раціонально структурованими причинами робить мотивацію більш дієвою та 

дозволяє охопити більшу кількість споживачів. Проблеми поведінки 

споживачів досліджені у ряді праць зарубіжних і вітчизняних науковців: 

Ф. Бардена, О. Брусенко, Є. Голубкова, С. Девіса, Д. Джоббера, О. Зозульова, 

В. Ільїна, Д. Канемана, П. Кенінга, Б. Кнутсона, Ф. Котлера, Ж. Ламбена, 

Н. Писаренко, О. Прокопенко, Н. Скригун. У дослідженні О. Шаманської 

визначено, що «найбільш значимими чинниками, які впливають на здійснення 

покупки є: 1) комфорт та безпека; 2) унікальність, оригінальність продукту; 3) 

патріотизм; 4) соціальна відповідальність; 5) цінність покупки саме тут і зараз, 

фінансова вигода» [11]. О. Євтушевська поділяє фактори, що впливають на 

поведінку споживача на релігійні, культурні, соціальні, політичні, економічні, 

природно-кліматичні та ситуативні [5]. 

Істотним для нашого дослідження є виокремлення Ф. Котлером у 

маркетингу понять «нужди» і «потреби» [7]. Автор розрізняє категорію 

«нужди» - як неусвідомленої нестачі чогось та «потреби» - як усвідомленої 

нужди. Розрізнення цих понять ставить перед маркетологами задачу уже досить 

психологічного характеру – «допомогти споживачеві усвідомити свою нужду» 

[8], тобто, перевести її у вигляд потреби. Цей поділ, який не прийнято робити у 

економічній теорії, для маркетологів має неабияке значення. Оскільки 

маркетинг орієнтує товаровиробника якомога краще задовольняти потреби, то 

звідси випливає завдання визначення обсягу та характеру потреб потенційного 

споживача. Полегшити задачу визначення потреб, як виявили маркетологи-

практики, можна, «допомагаючи» споживачеві усвідомити свою нужду. Це, по-

перше, дозволяє контролювати процес формування потреб, роблячи його більш 

більш керованим, а по-друге, дозволяє створити потребу на товар, який є у 

наявності або який планується виробляти. 



Таким чином, аналіз останніх публікацій демонструє водночас 

актуальність досліджень провідних мотивів купівлі товарів у сучасних умовах 

та відсутність єдиного підходу до вивчення мотивації споживачів, що і 

обумовлює актуальність данного дослідження. 

 

2. Провідні мотиви споживачів при купівлі товарів повсякденного 

попиту та особливого вибору  

Сучасний психологічний підхід у маркетингу грунтується на твердженні 

того, що споживач обирає не товар, а ті вигоди, зміни, які цей товар може йому 

принести. Звідси випливає орієнтація маркетингових досліджень на вивчення 

психології споживача, і, зокрема, мотивації його вибору. Відтак, такі 

дослідження у найбільш загальному вигляді спрямовані на розв’язання трьох 

основних завдань: 1) визначення потреб споживачів, які треба задовільнити, 2) 

визначення групп споживачів, яких треба задовільняти, 3) створення 

технологій, котрі можуть виконати ці функції. 

Процес прийняття рішення про купівлю товарів кінцевим споживачем, за 

Ф. Котлером, складається з п'яти етапів: 1) усвідомлення потреби, 2) пошук 

інформації, 3) оцінка варіантів, 4) ухвалення рішення про покупку, 5) реакція 

покупця [7]. У більшості випадків процесс купівлі представляє послідовність 

дій, деякі пункти можуть мати більше чи менше значення, але саме 

усвідомлення потреби і формування мотивації здійснення покупки – запускає 

весь процесс. Сутність цього етапу полягає в розумінні споживачем різниці між 

ідеальною та реальною ситуаціями, що стимулює прийняття відповідного 

рішення. Воно може бути дуже простим (наприклад, відсутність молока в 

холодильнику — рішення поновити запас). Як правило, прості рішення людина 

приймає самостійно, складніші — можуть бути стимульовані (наприклад, 

рекламою).  

Процес прийняття рішення про купівлю пов'язаний також і з видом 

товару, що купується. У маркетингу існує декілька класифікацій споживчих 

товарів, в основу яких закладені відмінності в підходах до прийняття 



споживачем рішення про купівлю. Для аналізу поведінки споживачів та 

прийняття рішень про купівлю найбільш підходить класифікація споживчих 

товарів, запропонована Л. Бакліним [1]: 1) товари повсякденного попиту - 

товари, щодо яких у споживача ще до виникнення конкретної потреби існує 

карта переваг. Особливістю цієї групи товарів є те, що покупець готовий 

придбати будь-який з ряду відомих йому замінників, замість того щоб 

витрачати додаткові зусилля, необхідні для купівлі певного товару; 2) товари 

попереднього вибору - товари, щодо яких у споживача до виникнення 

конкретної потреби немає переваг. Такі товари купують рідко, це товари 

тривалого використання, які потребують аналізу інформації та фінансових 

можливостей покупця; 3) товари особливого попиту - товари, щодо яких у 

споживача ще до виникнення потреби існують переваги. Як правило, це товари, 

які купують нечасто, але з чітко визначеною метою. Покупець чітко знає, що 

саме він хоче, і готовий докладати додаткові зусилля, необхідні для здійснення 

покупки найбільш бажаного товару. Оскільки товари особливого попиту 

найбільш тісно пов’язані саме з індивідуально-особистісними 

характеристиками покупця, то ми обмежили наше дослідження товарами 

повсякденного попиту (хліб, зубна паста, шкарпетки) та товарами попереднього 

вибору (пилосос, ноутбук, матрац).  

Отже, емпіричне дослідження було сконструйоване таким чином, щоб 

проаналізувати мотиваційні чинники споживачів на різних етапах цього 

процесу. Респонденти відповідали на запитання: 1) «Що в першу чергу змушує 

вас звернути увагу на товар» (за допомогою цього питання виявляються 

чинники емоційного характеру, які впливають на привабливість товару на етапі 

пошуку інформації та при первинному сприйманні); 2) «Що найбільш істотно 

впливає на вибір даного товару з поміж інших подібних» (це питання експлікує 

чинники спрямованості та інтересів особистості при виборі товару на етапі 

оцінки альтернатив); 3) «Чому ви обрали саме цей товар?» (мотиваційні 

чинники прийняття рішення про покупку). Можна було зазначити лише один 

варіант власної відповіді.  



Вибірку склали студенти вищих навчальних закладів України, середній вік 

- 17,52 ±0,39 (М±SD) років, загальною чисельністю 240 осіб (162 осіб жіночої 

статі та 78 осіб чоловічої статі).  

І. В першу чергу аналізувались відповіді на запитання, що виявляли вплив 

емоційних чинників. Нераціональні емоційні чинники («мені сподобався колір 

зубної щітки») переважають на етапі первинного сприймання товарів 

повсякденного попиту. Найбільш поширеними емоційними мотивами для цієї 

групи товарів виявлено: 1) мотив радості (щастя, задоволення) – 65,4% 

респондентів, 2) вираження індивідуальності - 20,8%, 3) мотив 

самоствердження («у мене буде краща щітка, ніж у Олі») – 13,8% респондентів. 

При виборі товарів високої вартості емоційні чинники стають 

другорядними. Було встановлено, що найбільш значими факторами, що 

впливають на привернення уваги є чітко визначена мета (75,4%) та 

впізнаваність бренду (56,6%). 

ІІ. Проблема вибору із декількох альтернативних варіантів товару – 

важливе питання при вивченні мотивації, оскільки на цьому етапі долучаються 

раціональні чинники, відбувається процес обмірковування, аналізу та 

узагальнення з врахуванням попереднього досвіду. Тому ці мотиваційні 

чинники, як правило, є складнішими. Купуючи товари повсякденного попиту, 

респонденти використовують певну кількість оціночних критеріїв, у 68,7% 

розраховуючи на те, що хтось, наприклад, друзі, допоможуть оцінити 

альтернативи. Під час прийняття рішень про купівлю товарів високої вартості 

використовується розширене вирішення проблеми. У цьому разі споживач 

докладає значних зусиль і витрачає більше часу на самостійне ознайомлення із 

особливостями товару і оцінку інших варіантів (37,5% респондентів).  

ІІІ. Мотиваційні чинники прийняття рішення про покупку є свого роду 

узагальненим вираженням попередніх чинників. Аналіз відповідей на 

запитання «Чому ви обрали саме цей товар?» дав змогу виокремити групи 

найбільш типових мотивів та визначити їх відсоткове співвідношення, що 

наочно відображено у таблиці 1. Аналіз результатів опитування 



продемонстрував, на мотиваційні чинники при прийнятті рішенні про купівлю 

товарів різних групп істотно різняться. Для товарів повсякденного попиту 

найбільш значимими є чинник наявності попереднього позитивного досвіду 

використання товару («вже купував, мені сподобалось») – у 27,9% відповідей, 

тоді як для товарів попереднього вибору найбільш істотним є наявність такого 

досвіду у друзів – 25,8% відповідей. Це підтверджується результатами 

досліджень, які зазначають, що типовим під час купівлі повсякденних товарів є 

рутинне вирішення проблеми. У цьому разі споживач майже не витрачає зусиль 

на пошук інформації та оцінку альтернатив, рішення є звичним, традиційним 

[6]. Як бачимо, за відсутності у молодих людей власного досвіду купівлі таких 

товарів важливою є рекомендація, порада (а мотив власного досвіду 

знаходиться лише на шостому місці). Цікава ситуація спостерігається при 

аналізі мотиваційного чинника, що стосується вибору за конкретним брендом. 

Пояснення різнились: «Це хороша, надійна марка, вона довго прослужить»; «То 

крута фірма, у моєї подружки такий же пилосос». Тут чітко простежуються 

різні мотиви – мотив якості товару у першому випадку, і мотив 

«Статус/престиж» - у другому випадку. 

Таблиця 1.  

Співвідношення різних видів мотивів при прийнятті рішення про 

купівлю товарів 
Мотиви придбання Товари повсякденного 

попиту 
Товари попереднього 
вибору 

% Ранг % Ранг 

Власний позитивний досвід 27,9 1 7,9 6 

Якість товару 15,8 2 8,7 5 

Економія/можливість заощадити 12,1 3 10,8 4 

Здоровя, безпека, комфорт 10,5 4 6,3 7 

Рекомендація (друзі, батьки, знайомі) 10,0 5 25,8 1 

Статус/престиж 8,3 6 21,3 2 

Унікальність/оригінальність 7,1 7 12,9 3 

Приналежність/секс 5,0 8 2,1 9 



Пізнання/дослідження 3,3 9 4,2 8 

 

Якість товару, яка є важливою для товарів повсякденного попиту, не 

настільки важлива для товарів високої вартості, як їх унікальність та 

оригінальність. Це, на нашу думку, відображає прагнення юнаків до 

індивідуалізації та самоствердження, яке досягається саме за рахунок таких 

товарів.  

Було визначено, що процесс прийняття рішень при купівлі товарів 

повсякденного попиту відбувається переважно під дією таких чинників: 1) 

власний позитивний досвід, 2) якість товару, 3) можливість заощадити. На етапі 

прийняття рішення про купівлю товарів попереднього вибору найбільш 

вагомими мотиваційними чинниками є: 1) соціальне оточення, 2) 

статус/престиж, 3) унікальність товару. 

 

Висновки 

Здійснене дослідження дає змогу зробити наступні висновки: 

1.Мотивація вибору товару дослідженої вікової вибірки істотно різниться 

залежно від етапів прийняття рішення про купівлю та від групи товарів. 

2. Вибір споживача зумовлений не самим товаром, а тими психологічними 

перевагами, які він отримає від використання цього товару. Для юнаків 

важливими мотивами є статус і престиж, відчуття унікальності, приналежності, 

любові, які дають їм товари. На прийняття рішення про купівлю товару істотно 

впливають як власний досвід, так і думки, рекомендації оточуючих. 

Потрібно враховувати, що поведінка споживача – полімотивована, і навіть 

при купівлі різних товарів однієї групи споживач може користуватись різними 

мотивами, а один і той самий товар може задовільняти різні потреби. У цьому 

вбачаємо перспектви подальших досліджень. 
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