
Урок № 13  

Тема уроку: Етапи процесу купівлі товарно-матеріальних цінностей 

(підприємством) 

Мета уроку: 

освітня: забезпечити засвоєння етапів процесу купівлі ТМЦ; 

розвивальна: розвивати в учнів уміння виділяти головне, суттєве у навчальному 

матеріалі, порівнювати, узагальнювати факти, логічно викладати свої думки; 

виховна: виховувати толерантність, повагу, доброзичливість. 

Матеріал уроку: 

 Промислові (виробничі) підприємства не є кінцевими споживачами та 

закуповують ТПП для використання в подальшому виробництві, оскільки вони 

самі виробляють такі товари для продажу наступним споживачам. Тому 

підприємство-покупець товарів промислового призначення приймає рішення 

про закупівлю, керуючись відмінними від кінцевих споживачів аргументами. 

Здійснюючи промислові закупівлі підприємство-покупець вважатиме за 

потрібне отримати відповіді на наступні запитання: 

 - чи надає використання закупленого товару додаткову цінність; 

 - чи існує товар, який краще відповідає вимогам його використання; 

 - чи цілком відповідає технологічне оснащення виробництва умовам 

застосування даного товару; 

 - чи можна отримати товар за більш дешевою ціною в іншого надійного 

постачальника та на яких умовах; 

 - чи купує хто-небудь цей необхідний товар і за якою ціною тощо. 

Такі запитання, перш за все, будуть стосуватись придбання сировини і 

матеріалів, які закуповуються досить часто і у великих кількостях. Крім того, 

для організації самого процесу виробництва промислові підприємства мають 

закуповувати виробниче, технологічне та допоміжне обладнання, а також 

офісне обладнання, канцелярські товари, програмне забезпечення й інше. Ці 

промислові товари будуть закуповуватись за певними технічними вимогами, 

що відповідають технології та організації виробництва загалом. 

Враховуючи таку особливість закупівлі ТПП, виділяють вісім основних 

етапів у процесі прийняття рішень про купівлю товарів залежно від трьох 

ситуацій здійснення промислових закупівель (табл. 1). Всі етапи процесу 

прийняття рішення про закупівлю ТПП мають місце тільки в ситуації, коли 

вона здійснюється для вирішення нових завдань, тоді як в інших ситуаціях 

деякі етапи можна об'єднати чи, навіть, уникнути. 



Таблиця 1. Етапи процесу прийняття рішення про закупівлю ТПП 

підприємством-споживачем* 

з

/п 
Назва етапу 

Ситуація 

для 

вирішення 

нових 

завдань 

при 

закупівлі 

повторна 

зі 

змінами 

і товарів 

повторна без 

змін 

1

. 
Усвідомлення потреби + + + 

2

. 
Загальний опис потреби + + - 

3

. 

Розробка технічних специфікацій 

товару 
+ X - 

4

. 
Пошук постачальників + X - 

5

. 
Подання клопотання-пропозиції + X - 

6

. 
Вибір постачальника + X - 

7

. 
Розробка специфікації-замовлення + + + 

8

. 
Контроль за виконанням + + + 



 

Рис. 2 Етапи процесу прийняття рішень про купівлю для ТПП і ТКС 

ЕТАП І. 

Серед зовнішніх факторів формування потреби виділяють інформацію, яка 

може бути одержана під час галузевих виставок, через пряме рекламне 

звернення, друковані видання або Інтернет-джерела. 

Таким чином, основними джерелами виникнення потреби в ТПП є: 

 1) технологічні зміни у виробничому процесі; 

 2) заміна спрацьованого чи морально застарілого обладнання; 

 3) розширення підприємства чи обсягів виробництва; 

 4) вихід підприємства на ринок із новим товаром; 

 5) використання сприятливого становища підприємства на ринку; 

 6) бажання чи потреба підвищити ефективність роботи підприємства. 

ЕТАП II. 

Цей етап передбачає конкретизацію кількості і загальних характеристик 

товарів чи послуг, які купуються. При цьому закупівля стандартних 

промислових товарів не потребує вирішення таких проблем, але при замовленні 

комплексів чи нових товарів спеціалістам із маркетингу треба спільно з 



інженерами, технологами чи користувачами визначати такі загальні 

характеристики, в тому числі рентабельність, ціни та інші атрибути виробів. 

ЕТАП III. 

На цьому етапі Купівельний центр визначає технічні специфікації для 

товару. Зокрема, здійснюється функціонально-вартісний аналіз, у процесі 

якого детально вивчаються всі компоненти виробу, які закуповуються з точки 

зору їхньої можливої модифікації, стандартизації чи заміни значно дешевшими, 

при цьому найретельніше аналізують найдорожчі компоненти товару. 

Функціонально-вартісний аналіз (ФВА) дає відповіді на запитання: 

 • Чи пропорційна ціна ТПП ефекту від використання готового виробу? 

 • Чи потребує споживач усіх додаткових особливостей товару порівняно з 

іншим, аналогічним за призначенням? 

 • Чи існує будь-який кращий виріб, який виконує аналогічні функції в 

процесі його використання? 

 • Чи можна виробляти окремі компоненти товару з меншими витратами? 

 • Чи можна знайти на ринку стандартні вироби для такого ж 

використання? 

 • Чи має товар відповідне технічне оснащення? 

 • Яка загальна вартість виробу з урахуванням сумарних витрат живої 

праці, матеріалів, сировини, накладних витрат і норми прибутку? 

 • Чи можливо одержати дешевий товар в іншого постачальника? 

 • Чи купує хтось досліджуваний товар на ринку дешевше? 

Використання при промислових закупівлях методу ФВА, який вперше було 

застосовано наприкінці 40-х років XX ст. корпорацією "General Electric" як 

спосіб зниження витрат при дефіциті сировинних ресурсів і матеріалів, дає 

можливість істотно зменшити витрати виробництва за допомогою ретельного 

вивчення всіх елементів конструкції виробу, усуваючи при цьому зайві його 

компоненти, замінюючи дорогі деталі на більш дешевші, не погіршуючи при 

цьому бажаних властивостей кінцевого товару. 

ЕТАП IV. 

Наступним етапом прийняття рішення про придбання ТПП є пошук 

постачальника, який може здійснюватись такими методами: шляхом 

опитування знайомих ділових людей, через комп'ютерний пошук і телефонні 

дзвінки, вивчення рекламних проспектів і спеціалізованих журналів, завдяки 

участі в галузевих і міжгалузевих виставках і аналіз каталогів у Інтернеті. 

На цьому етапі покупці ТПП користуються різноманітними джерелами 

одержання інформації про потенційних постачальників, а саме: 



 - дані підприємств-покупців із власного досвіду роботи; 

 - інформація від представників відділу збуту постачальника, які надають 

дані про себе і загальний рівень розвитку галузі; 

 - каталоги, які містять специфікації, ціни та джерела постачання не лише 

обладнання, а й запчастин до нього; 

 - галузеві журнали, в яких подана інформація про нові товари, технології, 

перепризначення ТПП, а також розміщені рекламні оголошення від 

постачальників відповідних товарів і послуг; 

 - різні рекламно-інформаційні видання з детальною інформацією про 

постачальників і їхні товари, що може бути використана в перспективі; 

 - торгові довідники (реферативні чи спеціальні), які містять алфавітний 

перелік основних виробників за назвами і товарами, з їх адресами чи 

адресами їхніх філій, інколи з характеристикою фінансового стану. 

ЕТАП V. 

Відібравши конкретних постачальників, покупець виступає з клопотанням 

стосовно пропозиції товару. При цьому деякі постачальники надсилають у 

відповідь покупцям лише каталоги чи рекламні проспекти. 

Якщо ж замовлення комплексне чи має високу вартість, тоді покупець 

зацікавлений у детальному описі пропозиції від потенційних постачальників. 

Спеціалісту з маркетингу доцільно виявити вміння у дослідженні, написанні та 

поданні такої пропозиції від свого підприємства, оскільки вона повинна бути не 

тільки технічним, але і маркетинговим документом. 

ЕТАП VI. 

При виборі постачальників здійснюється ретельний аналіз технічної 

компетентності потенційних постачальників, їхньої спроможності виконувати 

замовлення вчасно та здійснювати необхідне обслуговування. Як правило, КЦ 

має списки постачальників, яких він рангує відповідно до їхніх можливостей 

щодо задоволення потреб підприємства-покупця. 

До уваги при відборі постачальника можуть братися такі критерії, як технічне 

обслуговування, швидкість доставки, негайний відгук при зміні потреб 

покупців, якість продукції, репутація постачальника, ціна продукції та її 

комплектація, рівень обслуговування, тривалість надання кредиту, особисті 

відносини, наявність літератури чи інструкцій щодо експлуатації ТПП і т.д. 

Обираючи постачальника ТПП, доцільно враховувати такі чинники: 

 - задоволення вимог фірми-покупця щодо якості, кількості та термінів 

поставки продукції згідно специфікацій; 

 - стабільність фінансового стану, достатність матеріально-виробничих 

запасів, виробничих потужностей і робочої сили; 



 - репутація постачальника у галузі серед підприємств-покупців; 

 - проведення ним науково-дослідних і конструкторських робіт; 

 - застосування ним передових технологій і останніх досягнень в своїй 

галузі промисловості; 

 - досвід у виробництві ТПП, особливо технічно складних чи дорогих; 

 - географічне місце розташування для врахування транспортних витрат і 

можливого ризику ушкодження продукції при перевезенні до покупця. 

Для оцінки та вибору конкретних постачальників на підприємствах 

застосовують різні методи, які більш детально будуть розглянуті нижче. 

ЕТАП VІІ. 

Після вибору постачальника покупець направляє йому за-мовлення-

специфікацію, вказуючи технічні характеристики і потрібну кількість товару, 

очікуваний термін поставки, умови повернення товару, гарантії та інше. За 

певних умов покупець намагається укладати бланкові контракти, а не 

періодичні замовлення на закупівлю, так як оформлення нових замовлень з 

виникненням потреби в товарі коштує порівняно дорожче. 

Бланкові контракти передбачають тривалі взаємовідносини покупця з 

постачальником, коли останній бере на себе зобов'язання у визначений термін 

за погодженою ціною постійно постачати продукцію покупцеві, тобто проблема 

планування періодичності закупівель покладається на продавця. 

ЕТАП VIII. 

На етапі організації контролю за виконанням замовлення постачальник 

контактує із покупцем (споживачем), з'ясовує у нього ступінь задоволення його 

потреб. Ефективний контроль дає можливість покупцю не лише приймати 

рішення про продовження контракту на поставку, але й про можливе внесення 

змін у замовленнях чи про припинення співпраці з певним постачальником. 

Завдання підприємства-продавця ТПП полягає в тому, щоб попередньо, не 

чекаючи реакції з боку покупця, отримати інформацією про те, чи залишився 

покупець задоволений придбаним у нього товаром. 

На промисловому ринку більшість підприємств-покупців, із якими має справу 

маркетолог, володіє набором формальних закупівельних процедур і вимог до 

документації. Тому для маркетологів важливо знати ці вимоги та процедури, а 

також забезпечувати вчасне виявлення їхнього коригування. 

 Написати конспект, відповідно до поданого матеріалу. Дати відповіді на 

контрольні питання. 

 



КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ: 

1. Скільки основних етапів у процесі прийняття рішення про купівлю товарів? 

2. Які основні джерела виникнення потреби ТПП? 

3. Навіщо потрібен функціонально-вартісний аналіз? 

4. Як відбувається пошук постачальника? 

5. Як обрати постачальника? 

Відповіді на питання надсилати на адресу irinanikolaevna1977@ukr.net. У 

темі листа вказати номер групи, прізвище та ім’я.  

Урок № 14 

Тема уроку: Етапи процесу купівлі товарно-матеріальних цінностей 

(індивідуальним споживачем) 

Мета уроку: 

освітня: навчити учнів розуміти етапи процесу купівлі ТМЦ; 

розвивальна: розвивати в учнів уміння виділяти головне, суттєве у навчальному 

матеріалі, порівнювати, узагальнювати факти, логічно викладати свої думки; 

виховна: сприяти етичному вихованню учнів, виховувати повагу до партнерів, 

колег, співробітників 

Матеріал уроку: 

Процес прийняття рішення про покупку 

Важливим складником інтегрованої моделі поведінки споживачів є процес 

прийняття рішення. Споживачі щоденно приймають безліч рішень, наприклад, 

обмірковуючи покупку (купувати чи зекономити гроші, коли купувати, яку 

марку купувати і де купувати), при використанні (споживати чи ні, коли 

споживати, як споживати), позбавленні від товарів (повне позбавлення, 

переробка, перепродаж). Розуміння того, як споживач приймає кожне із цих 

рішень, дає фірмам змогу розробляти конкурентоспроможні маркетингові 

стратегії. У сучасних умовах бути конкурентоспроможним – це насамперед 

вдало позиціонувати уявлення про товар або торгову марку в свідомості 

споживачів. Тому вивчення того, як люди приймають рішення і як можна 

етично вплинути на цей процес, є найбільш актуальним для маркетологів. 

Для опису процесу прийняття рішення застосовують такі основні типи 

споживачів (табл. 1). 
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Таблиця. 1 

Характеристика базових моделей споживачів 

Модель 

споживача 
Характеристика 

Економічни

й 

Переймається якістю і зручністю. Характерна висока інтенсивність споживання 

соціально значущих товарів. Переслідує матеріальну вигоду, детально зважує 

баланс затрат і результатів, аналізує всі відомі йому шляхи досягнення цієїцілі 

Когнітивний 

Активно шукає і аналізує великі обсяги інформації, застосовує розширений 

передкупівельний пошук і дає оцінку наявним варіантам. Намагається прийняти 

обґрунтоване задовільне рішення 

Пасивний 

Покупки здійснює імпульсивно й ірраціонально, керуючись винятково 

зовнішніми стимулами. Не має чіткого уявлення про свої справжні потреби і 

бажання. Не виявляє особливої відданості жодному магазину. Не відчуває 

емоційного тяжіння до персоналу місцевих магазинів 

Емоційний 

У своїх діях схильний до емоцій. Покупки може здійснювати імпульсивно, але не 

ірраціонально. Проявляє вірність місцевим магазинам, встановлює зв'язки з 

персоналом місцевих магазинів 

У межах моделей поведінки споживачів припускається, що в процесі 

прийняття рішення про покупку людина проходить декілька етапів. Модель 

прийняття споживчого рішення представлена на рис. 1. 

Модель складається з чотирьох основних блоків: отримання інформації, 

опрацювання інформації, безпосередньо процес прийняття рішення і змінні, які 

впливають на прийняття споживчого рішення. Отримання 

інформації відбувається через різноманітні стимули та джерела інформації у 

зовнішньому середовищі споживача. Опрацювання інформації передбачає 

обдумування споживачем рішення про покупку. Процес прийняття 

рішення (ППР) починається з того моменту, коли споживач уперше усвідомлює 

потребу в товарі або послузі, і закінчується в той момент, коли він обирає 

торгову марку, купує товар, оцінює успішність здійснення покупки і вирішує, 

купувати йому цей товар чи марку ще раз. В той же час модель демонструє 

соціальні і психологічні причини, від яких залежать можливі дії покупця на 

кожному етапі цього процесу. За допомогою такої моделі маркетологи можуть 

пояснити поведінку споживача і прогнозувати його майбутню поведінку. 



 

Рис. 1. Модель прийняття рішення індивідуальним споживачем 

Процес прийняття споживачем рішення про покупку 
 

Перед споживачами завжди стоїть вибір: купувати чи не купувати, що саме 

купувати, де і коли купувати, як і коли користуватися товаром, як позбавитися 

від нього, чи варто від нього позбавлятися та ін. Здійснити правильний вибір і 

прийняти остаточне рішення інколи буває складно, це потребує багато часу та 

зусиль. Розуміння процесу прийняття споживачем таких рішень дає 

маркетологам змогу етично впливати на нього і полегшувати його, а також 

допомагає в розробленні комплексу маркетингу та маркетингових стратегій 

підприємства. Тому вивчення процесу прийняття споживчого рішення є 

важливим і актуальним для будь-якого підприємства. 

У реальних умовах на прийняття рішення споживачем щодо купівлі товару 

впливає значна кількість внутрішніх та зовнішніх чинників, а сам процес може 

дещо змінюватися залежно від типу товару та конкретної ситуації. Проте в 

загальному – теоретично – процес прийняття рішення про покупку має стійку 

структуру і охоплює сім послідовних етапів, які проходить споживач (рис. 2): 



 

Рис. 2. Схема процесу прийняття споживачем рішення про покупку 

1. Усвідомлення потреби. Це чітке розуміння споживачем відмінності між 

бажаним і реальним станом, достатньої для активації його дій та рішень. 

Процес прийняття споживачем рішення про покупку починається саме з 

усвідомлення потреби або нестачі чогось. Таке усвідомлення відбувається в 

результаті відчуття людиною відмінностей між її реальним та ідеальним 

(бажаним) станом. Якщо відмінність незначна, то людина не відчуває потреби 

чи нестачі в чомусь взагалі або відчуває, але на досить низькому рівні, що не 

призводить до активації дій. Коли ця розбіжність досягає певного рівня або 

перевищує його, потреба стає усвідомленою. 

Усвідомлення потреби, відчуття відмінностей виникає під дією різних 

чинників унаслідок взаємодії людини з соціальним оточенням. Вона настає під 

впливом таких умов і факторів: 

 а) зміни в житті – одруження, розлучення, народження дітей, зміна 

роботи, житла, поява нових знайомих тощо; 

 б) зміна фінансового стану людини – покращення, погіршення; 

 в) споживання товару, вичерпання запасів, псування товару; 

 г) незадоволеність наявним товаром; 

ґ) необхідність у супутніх або взаємодоповнювальних товарах; 

 д) мода, цінності, норми, інновації; 



 е) час та вік споживача (споживач стає старшим, змінюються смаки і 

цінності, бажання); 

є) маркетингові засоби. 

Знаючи вплив наведених чинників та умов і вивчаючи поведінку споживача 

на етапі усвідомлення, маркетологи можуть виявити його потреби, 

пришвидшити появу нових потреб або сформувати їх. Після чіткого 

усвідомлення потреби у споживача виникає бажання якнайшвидше 

задовольнити її і цим самим усунути відмінність між реальним і бажаним 

станом. 

2. Пошук інформації. Він передбачає активізацію знань, що зберігаються в 

пам'яті, або набуття знань із зовнішнього середовища, зовнішніх джерел. 

Спочатку відбувається пошук інформації у своїй пам'яті (внутрішній пошук). 

Якщо такої інформації – власних знань споживача – недостатньо для прийняття 

обґрунтованого рішення щодо покупки, тоді починається пошук зовнішньої 

інформації (зовнішній пошук) – у зовнішньому середовищі. Кількість 

необхідної інформації, її масштаби і тривалість пошуку залежать від 

споживача, його індивідуальних і споживчих характеристик, впливу чинників 

навколишнього середовища, ситуаційних факторів, типу товару тощо. Одні 

споживачі схильні ризикувати, здійснюють покупки без значного 

інформаційного пошуку й оцінювання альтернатив, інші навпаки – шукають 

детальну інформацію про товар, оцінюють, вибирають. 

Основні чинники, які впливають на пошук інформації: 

 – обсяг і якість доступної інформації; 

 – наявність часу; 

 – тип товару, бренд і ступінь диференціації товару; 

 – ціна товару (висока ціна веде до подальшого пошуку з метою зниження 

фінансового ризику); 

 – місця продажу товару і відстань між ними (що більша відстань, то 

менше магазинів відвідає споживач); 

 – продавці та консультанти в місцях продажу товарів; 

 – мотиви споживача – раціональні та гедоністичні; 

 – зацікавленість споживача (що вища зацікавленість, то більше критеріїв 

при пошуку); 

 – рівень поінформованості, рівень знань та досвід споживача; 

 – здатність опрацьовувати інформацію та приймати рішення; 

 – впевненість і настрій споживача; 

 – демографічні характеристики споживача (літні звертаються до досвіду, 

вони більш прихильні марці, ніж молоді; з високими доходами шукають 

менше, ніж з низькими; з високим рівнем освіти пошук здійснюють більш 

впевнено) тощо. 



Ключовими джерелами інформаційного пошуку е пам'ять споживача; 

особисті джерела – сім'я, друзі, колеги, знайомі, сусіди; матеріали в засобах 

масової інформації, новини, спеціалізовані видання, довідники, експертні 

оцінки, рейтинги та ін.; маркетингові джерела – засоби комплексу 

маркетингових комунікацій; експериментальні джерела – огляд чи апробація 

товару. 

Знання про інформаційний пошук споживачів необхідні для розроблення 

комплексу маркетингу, його стратегій та засобів маркетингових комунікацій 

підприємства, стратегії ціноутворення, стимулювання збуту. Після здійснення 

інформаційного пошуку, збирання, отримання необхідної інформації споживач 

переходить до оцінювання альтернатив. 

3. Оцінювання альтернатив. На цьому етапі споживач аналізує варіанти 

вибору за певними критеріями і остаточно обирає один із них. 

За результатами інформаційного пошуку споживач порівнює та оцінює 

товари за різними критеріями, нормами, стандартами і обирає один із варіантів. 

Оцінювання починається з вибору критеріїв та визначення їх значущості. Далі 

споживач кожен варіант оцінює за обраними критеріями по їх значущості або за 

головним критерієм, застосовуючи одне або більше правил рішення, і в 

результаті відбувається остаточний вибір (рис.3). 

 

Рис. 3. Схема процесу оцінювання альтернатив 

Споживач може оцінювати вибір за одним або кількома критеріями. Критерії 

(показники) – це бажані результати покупки і споживання, що виражаються у 

формі певних атрибутів, яким споживач надає перевагу. Ними можуть бути: 

дизайн товару, колір, ціна, місце купівлі, виробник, бренд чи торгова марка, 

термін придатності чи експлуатації, гарантії, сервіс, новизна товару, 

функціональні характеристики тощо. Кожен з цих показників має певну 

значущість для споживача. Критерії оцінювання залежать від індивідуальних і 

споживчих характеристик споживача, впливу зовнішнього середовища, 



ситуаційних чинників. У різних ситуаціях споживач може обрати різні критерії 

оцінювання, по-різному розглядати їх значущість. 

Перед купівлею споживачу необхідно визначити варіанти, з яких він 

вибиратиме (набір альтернатив). Інколи цей набір залежить від його здатності 

згадати прийнятний варіант. В інших випадках споживач розглядатиме варіант, 

якщо впізнав його вже в місці купівлі. Коли споживачі не мають набутих 

раніше знань про дібрані варіанти, вони змушені звертатися до зовнішньої 

інформації для формування набору альтернатив. Далі відбувається аналіз 

показників відібраних варіантів за головним критерієм оцінювання. При аналізі 

використовують метод "відсікання" – просто зменшення або обмеження 

прийнятних показників. 

Для прийняття рішення і здійснення остаточного вибору або купівлі 

споживачі часто застосовують т. зв. правила прийняття рішень (або стратегії 

опрацювання інформації), які зберігаються у їхній пам'яті або будуються для 

кожної конкретної ситуації (рис. 4). 

 

Рис. 4. Класифікація правил прийняття рішень 

Спрощене правило – автоматичне прийняття рішення і здійснення покупок, 

без розгляду варіантів та оцінювання альтернатив. Його застосовують при 

купівлі звичних для споживача товарів, здійсненні щоденних покупок. 

Компенсаційні правила характеризуються тим, що недолік одного атрибуту 

(показника) товару компенсується перевагою іншого атрибуту (показника), що 

спонукає споживача більш ретельно та детально оцінювати вибір. Існують такі 

види компенсаційних правил: 

 – проста сума: споживач обирає товар, який має найбільшу загальну 

кількість переваг; застосовується при обмеженій здатності чи мотивації 

споживача до опрацювання інформації; 

 – зважена сума: споживач відносну значущість кожного критерію (вагу 

критерію) перемножує на відповідні показники (атрибути) товару і, 

відповідно, обирає товар, який має найвищу загальну оцінку. 



Некомпенсаційні правила характеризуються тим, що недолік одного атрибуту 

товару (негативні показники товару) не може бути компенсований перевагою 

іншого атрибуту (позитивними показниками товару). Якщо товар не відповідає 

вимогам споживача хоча б за одним із обраних ним критеріїв, то ця 

альтернатива відкидається – споживач не купує такий товар. Існують такі види 

некомпенсаційних правил: 

 – лексикографічне правило, яке передбачає оцінювання товару спочатку 

за одним найбільш значущим критерієм, якщо товар задовольняє вимоги 

споживача за цим критерієм, то він його обирає. Якщо два чи більше товари 

відповідають вимогам споживача за цим критерієм, то оцінювання 

здійснюють за другим за значущістю критерієм, і т. д., поки не залишиться 

один єдиний товар, його і обирає споживач; 

 – правило виключення, що передбачає чітке визначення значущості 

оцінних критеріїв і встановлення точок виключення за кожним критерієм 

(наприклад, точки виключення – "Не дорожче..." і/або "Не дешевше•). Якщо 

тільки один товар потрапляє у виключення за найбільш значущим критерієм, 

то його і обирає споживач. Якщо два чи більше товари потрапляють у 

виключення за цим критерієм, то споживач оцінює товари за другим за 

значущістю критерієм, для якого також встановлюється точка виключення, і 

т. д., поки лише один товар не потрапить у виключення, його і обирає 

споживач; 

 – змішане (спільне) правило, яке передбачає встановлення мінімального 

рівня вимог за кожним критерієм і оцінювання товарів за всіма обраними 

критеріями. Споживач обирає товар, який задовольняє його мінімальні 

вимоги за кожним критерієм оцінювання. Якщо хоч один атрибут товару (за 

одним критерієм) не буде відповідати мінімальним вимогам, то споживач не 

обере даний товар. 

У процесі оцінювання альтернатив споживач може застосовувати лише одне 

правило рішень або декілька правил у певній послідовності. Знаючи, як 

споживач здійснює оцінювання альтернатив, за якими критеріями оцінює 

товари, які правила рішень застосовує, маркетологи за допомогою 

маркетингових засобів можуть впливати на споживача, допомагати йому у 

здійсненні вибору. 

4. Купівля. Це прийняття рішення про покупку, оформлення замовлення на 

обраний товар, його оплата і отримання товару. 

При прийнятті рішення про покупку і здійсненні купівлі на споживача 

впливає низка чинників, які класифікують за такими критеріями: 

 1) намір здійснити купівлю, за яким покупки поділяють на: 



o а) конкретно запланований товар, торгову марку (споживач 

запланував купити конкретний товар, торгову марку ще до відвідування 

магазину); 

o б) запланований товар на рівні товарної категорії (споживач 

запланував купити товар, але ще не визначився з торговою маркою); 

o в) товар, для якого наявний товар-замінник (чи може споживач 

купити товар-замінник, якщо запланованого товару, торгової марки в 

магазині немає); 

o г) товар, бажання купити який виникає лише в магазині 

(незаплановані (імпульсивні) покупки будь-якого товару); 

 2) характеристики самого споживача, до яких належать: 

o а) мотивація відвідування магазину (раціональні, емоційні, 

соціальні мотиви); 

o б) купівельна орієнтація (ставлення покупця до здійснення купівлі 

товарів), за якою розрізняють такі категорії покупців: 

 – раціональний покупець, який керується принципом 

доцільності, раціональності при купівлі товару; 

 – персоніфікований покупець, який керується прихильністю 

до самого магазину або його персоналу; 

 – індиферентний покупець, який не любить здійснювати 

покупки, не отримує задоволення від цього, розглядає це як необхідну, 

але неприємну роботу; 

 – покупець, який ставиться до здійснення покупок як до 

розваги або відпочинку; 

o в) сприйняття споживачем ризику (впливає на вибір товару, 

товарної марки та місця продажу; кожен споживач по-різному сприймає 

ризик і для кожного споживача різний вид ризику має різне значення). 

Ризики поділяються на такі види: 

 – фінансовий ризик (купівля товару, ціна якого не відповідає 

якості, необхідність придбання додаткових деталей, ремонт за рахунок 

споживача); 

 – фізичний ризик (використання товару загрожує здоров'ю, 

може призвести до його втрати); 

 – психологічний ризик (незадоволення товаром загалом чи 

окремими його складниками, функціональністю); 

 – соціальний ризик (втрата іміджу, престижності); 

 – ризик втрати часу (необхідність повторних звернень до 

продавця, відсутність товару в магазині, витрати часу на ремонт); 

o г) обставини (виникнення непередбачуваних ситуацій, які 

змушують споживача купити певний товар або відмовитися від його 

купівлі, навіть якщо така покупка була запланованою); 

 3) характеристики магазину: 

o а) розташування (відстань до магазину, зручність із транспортом, 

наявність місця для паркування авто тощо); 



o б) якість, рівень обслуговування (привітливість торгового 

персоналу, його компетентність і кваліфікація, надання консультацій, 

кількість кас у торговому залі та ін.); 

o в) інтер'єр, атмосфера (внутрішнє планування магазину, 

розташування товарів, відстань між торговими вітринами, оформлення 

вітрин, запахи, музика, освітлення тощо); 

o г) реклама в місцях продажу (наявність рекламних плакатів, 

вказівників, цінників, наклейок та ін.); 

ґ) засоби стимулювання збуту (акції, цінові знижки, подарунки тощо); 

д) післякупівельний сервіс (доставка товару, підключення, збирання товару, 

продаж товару в кредит та ін.). 

Маркетологам слід брати до уваги, що наведені фактори по- різному 

впливають на споживачів при здійсненні ними купівлі товарів. Крім того, для 

одного й того самого споживача в різних ситуаціях вони мають різне значення. 

Тому діяльність щодо вивчення та розуміння поведінки споживачів є складною 

процедурою, потребує значних затрат часу і використання різноманітних 

методів маркетингових досліджень. 

5. Споживання. Це використання купленого товару. 

Споживання товару може мати різні форми: бути негайним чи відкладеним на 

певний період; товар може бути застосований за призначенням або для нової 

мети; споживати його може сам покупець або інша особа, одна або декілька та 

ін. Для забезпечення задоволення та безпеки споживача виробник товару має 

передбачити всі можливі варіанти його споживання. Для цього необхідно 

інформувати споживачів про товар, його властивості, способи використання, до 

товару додавати інструкції або зазначати інструкції на упаковці, додатково 

можна проводити спеціальні консультації тощо. Наприклад, виробники 

пропонують овочі й фрукти в різному вигляді: свіжі, консервовані, морожені; 

при цьому застосовують різні види упаковок, придатні для використання в 

різних ситуаціях. 

Часто у споживачів після придбання товару виникає т. зв. післякупівельний 

дисонанс – сумніви щодо правильності вибору. Післякупівельний дисонанс 

спричинюють такі основні фактори: 

 – неможливість повернення товару або його обміну; 

 – значущість вибору і покупки для споживача; 

 – складність вибору з можливих варіантів; 

 – значна кількість альтернатив; 

 – висока схожість товарів за якісними показниками; 

 – висока ціна товару; 

 – ставлення споживача до вибору і покупки; 



 – індивідуальні характеристики споживача тощо. 

Щоб запобігти виникненню післякупівельного дисонансу, маркетологам 

необхідно підтверджувати правильність вибору споживача і забезпечувати 

впевненість у цьому. Зниженню його рівня сприятиме можливість повернення 

товару, надання гарантійних талонів, додаткова або повторна консультація 

продавців, реклама, яка буде наголошувати на перевагах товару тощо. 

Відповідно до сучасної концепції маркетингу головним стає споживання, а не 

етап купівлі, і завдання науки про поведінку споживачів полягає в тому, щоб 

розкрити значення споживання в повсякденному житті, зрозуміти, як предмети 

набувають особистого змісту для їх власників і стають сакральними (таке 

ставлення до речі, коли її розглядають як більш значущу: цінний подарунок, 

улюблена річ). Цю сакралізацію створює не ринок, вона відбувається в житті 

кожної людини у вигляді ритуалів, колекціонування. 

Маркетологи можуть використовувати фактори спеціальних подій і 

особливих періодів часу, які забезпечують особливу значущість товару для 

покупця. Ця особлива значущість формує додаткову цінність товару, яка 

сприймається споживачами і слугує додатковим аргументом купівлі (придбання 

шампанського на Новий рік, туристична поїздка в Санкт-Петербург у період 

білих ночей, авторська презентація книжки). 

Вивченню процесу споживання в Україні перешкоджають деякі труднощі, 

оскільки індивідуалізований маркетинг тут перебуває ще на початковій стадії. 

Проте існує декілька способів посилення зв'язку зі споживачем із метою 

вивчення процесу споживання: 

 а) створення спеціальної бази даних клієнтів. Через електронні системи 

можна підтримувати контакти зі споживачами; 

 б) формування системи зворотного зв'язку зі споживачем. Для цього 

створюють служби, куди споживачі можуть звернутися з претензіями і 

скаргами. Крім того, слід поінформувати споживачів про те, що фірма 

зацікавлена в налагодженні зворотного зв'язку, оскільки в більшості випадків 

споживачі не виказують свого невдоволення відкрито; 

 в) створення системи завчасного попередження. З цією метою проводять 

поточні дослідження щодо задоволення споживачів, вивчають їхні 

очікування. Цю інформацію можна використати для виявлення проблем 

заздалегідь, щоб своєчасно вдатися до певних коригувальних дій. 

Доведено, що незадоволеність споживача зумовлена тим, що рівень його 

очікувань перевищує здатність фірми їх задовольнити. Тому в разі 

неможливості задовольнити очікування споживачів можна спробувати 

трансформувати саме очікування (наприклад, у ресторані попередити, що 

страва готується довго). 



6. Оцінювання результату покупки. Суть цього етапу полягає у визначенні 

оцінки і ступеня отримання задоволення чи незадоволення від обраної 

альтернативи, тобто купленого товару чи послуги. 

Оцінка товару (послуги) формується в результаті його споживання. Споживач 

задоволений покупкою, якщо його очікування щодо товару справдилися, тобто 

придбаний товар, його фактичні характеристики відповідають тим вимогам, які 

споживач до нього ставив. Відповідно споживач буде й надалі купувати цей 

товар або продукцію цієї торгової марки. Споживач незадоволений покупкою, 

якщо товар не відповідає тим вимогам і очікуванням, які були поставлені до 

нього. У такому разі споживач назавжди відмовиться від подальшої купівлі 

цього товару або товару цієї торгової марки. 

Згідно з теорією справдження очікувань, задоволення чи незадоволення 

споживача товаром є результатом порівняння попереднього очікування з 

реальним результатом використання товару. Очікування споживачів за 

якісними характеристиками поділяють на такі категорії: 

 1) адекватна якість – нормативна оцінка, яка відображає ту якість товару, 

що відповідає ціні та зусиллям, витраченим на придбання; 

 2) ідеальна якість – оптимальний чи бажаний "ідеальний" рівень якості; 

 3) передбачувана якість – рівень якості, яку очікує отримати споживач. 

Виробники і продавці товарів мають бути зацікавлені в забезпеченні 

задоволення споживача від купівлі цього товару і самим товаром для того, щоб 

утримати клієнта, перетворити його на постійного. Дослідження показують, що 

затрати на збереження наявного споживача в 4–5 разів менші, ніж на залучення 

нового. Крім того, споживач, який купив товар, може впливати на думку про 

нього та дії інших споживачів – сприятливо для виробника, якщо задоволений 

покупкою, і несприятливо, якщо незадоволений. У зв'язку з цим значну роль у 

збереженні покупця і підвищенні рівня його задоволеності відіграє надання 

якісного сервісу після купівлі товару, застосування різних маркетингових 

заходів. 

Утримати споживача можливо, якщо: 

 – не використовувати перебільшень щодо якості товару, його 

функціональних характеристик та властивостей; 

 – підтримувати достатній рівень якості товару; 

 – ціна товару відповідатиме його якості; 

 – реагувати на звернення та скарги споживачів; 

 – проводити опитування з метою з'ясування рівня задоволеності і 

збереження споживача. 

Виробники мають регулярно проводити дослідження рівня задоволення 

споживачів покупкою та використанням їхніх товарів. Крім того, необхідно 



створювати спеціальні системи, які б заохочували покупців ділитися своїми 

поглядами, думками щодо придбаного товару, оскільки більшість 

незадоволених споживачів не скаржиться на товари, а просто більше не купує 

їх чи товари цього виробника. 

7. Позбавлення. Це останній етап процесу прийняття рішення споживачем, 

який передбачає позбавлення від самого товару або його залишків. 

Коли товар стає функціонально непридатним для використання, застарілим, 

минає термін його придатності, він втрачає привабливу зовнішню форму, 

виходить з моди, на ринку з'являються привабливіші нові моделі товару або 

коли споживач змінює свої смаки, захоплення, соціальний статус, імідж тощо, 

перед споживачем постає проблема позбавлення від товару. 

За наслідками позбавлення може бути: 

 – повним; 

 – у вигляді переробки (утилізація); 

 – у вигляді перепродажу (повторного продажу). 

Існує багато варіантів позбавлення від товару, зокрема споживач може 

викинути його; переробити чи розібрати на деталі, які можуть знадобитися для 

іншого товару; віддати іншому споживачу для подальшого користування або 

продажу; обміняти товар на інший; продати товар, віддати в тимчасове 

користування та ін. Вибір конкретного варіанта залежить від типу товару, його 

значення для споживача, причини позбавлення від нього, бажання та ситуації 

купівлі нового товару. У розвинутих країнах світу нині значну увагу 

приділяють проблемі збереженню навколишнього середовища у процесі 

утилізації товарів, їх відходів, залишків та їх упаковок. 

Проблема позбавлення пов'язана з рішенням споживача про нову покупку. 

Позбавлення може бути умовою купівлі нового товару, якщо не вистачає 

ресурсів для його придбання. Споживачеві легше зважитися на покупку, якщо 

фірма передбачить обмін використаного товару при купівлі нового. Ринок 

уживаних товарів може зменшити ринок нових, але й розширити ринок 

продуктової категорії загалом, оскільки охоплює нижній ціновий сегмент. 

Споживання товару, результат покупки та позбавлення від товару тісно 

взаємопов'язані. Знання і розуміння цих процесів необхідні маркетологам для 

здійснення маркетингових заходів та застосування відповідних маркетингових 

інструментів із метою забезпечення задоволення споживача, утримання його та 

перетворення на постійного покупця. 

На кожному етапі прийняття рішень споживачем необхідне проведення 

маркетингових заходів для того, щоб забезпечити задоволеність споживача 



угодою, перетворити споживача, що здійснив покупки один раз на постійного і 

відданого марці чи магазину. 

Маркетологи мають забезпечити впевненість покупця в правильності вибору. 

Цього досягають продовженням просування переваг товару, гарантійною 

політикою, політикою повернення і правильною поведінкою продавців при 

зверненні до них після купівлі (по інформацію або з претензіями). 

 Написати конспект, відповідно до поданого матеріалу. Дати відповіді 

на контрольні питання. 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ: 

1. Скільки існує моделей споживача? 

2. Яка різниця між моделями споживачів? 

3. Назвіть основні чинники які впливають на пошук інформації. 

4. Що впливає на прийняття рішення про покупку? 

Творче завдання: Як на Вашу думку, з якою моделлю споживачів краще 

працювати ?  

Відповіді на питання надсилати на адресу irinanikolaevna1977@ukr.net. У 

темі листа вказати номер групи, прізвище та ім’я.  
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