
Урок № 21  

Тема уроку: Моральні вимоги до поведінки покупця 

Мета уроку:  

освітня: навчити учнів розуміти сутність моральних вимог; 

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

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

виховна: виховувати у учнів моральні цінності. 

Матеріал уроку: 

Моральна вимога — найпростіший елемент моральних відносин індивідів, які 

підпорядковуються різним формам повинності. 

Ця вимога характеризується імперативністю, всезагальністю, 

всепроникливістю та безособовістю. 

Об'єктивною основою моральних вимог є історична необхідність жити, 

діяти, поводитися згідно з виробленими людством неписаними нормами, без 

дотримання яких неможливо досягти гармонізації стосунків між людьми, 

суспільного прогресу, розвитку особистості. 

У своєму реальному бутті мораль різнолика: для різних етнічних, 

соціальних та інших спільнот характерні специфічні моральні вимоги та їх 

вияви. Так, моральні вимоги до вченого відрізняються від аналогічних вимог до 

підприємця. 

Оскільки кожна людина належить до певних спільнот (національних, 

соціальних, зокрема професійних, релігійних тощо), то це позначається на 

інтеріоризації нею загальних моральних вимог у специфічні самовимоги. Ці 

проблеми досліджують науки про моральне життя окремих спільнот, наприклад 

професійна етика. Результати дослідження моралі спільнот закріплюються у 

поняттях і категоріях «честь», «професійна мораль», «професійна етика», 

«етика права», «етика учителя», «етика медпрацівника», «професійна гордість», 

«професійна честь» тощо. 

Якби моральні вимоги вважалися непорушними кожною людиною, то 

щодо прогресу моралі не могло б бути й мови. Проте вони час від часу 

піддаються сумніву, уточнюються, а іноді й відкидаються. 

Моральний поступ людства передбачає як критичне ставлення до 

моральних вимог, так і терпимість стосовно моралі різних спільнот. 

Морально вихованій, доброчесній людині, яка осягнула науку про мораль, 

відкривається таємниця смислу життя, що є неодмінною передумовою вибору 

власного життєвого шляху, без якого немислиме задоволення життям, щастя. 
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Ознаки вимог 

— імперативність (моральні вимоги формулюються в наказовому способі, вони 

категоричні, безумовні); 

— усезагальність (поширеність на всіх людей, безвідносно до їх соціального 

становища, расової, національної та релігійної належності); 

— усепроникливість (підпорядкованість моральній оцінці кожної дії, кожного 

вчинку людини); 

— безособовість (моральні вимоги не ґрунтуються на волі конкретного 

суб'єкта); 

— неадекватність виражальним засобам (адресується моральна вимога не так 

розуму людини, як її почуттям та уявленням, проте виражається в раціональній 

формі — у формі судження. Людина, якій адресується вимога, повинна визнати 

необхідність певної поведінки не тільки розумом, а й серцем, тобто сприйняти і 

пережити її як таку, що ґрунтується на найвищих, абсолютних уселюдських 

цінностях, тобто як добро). Ця обставина значно ускладнює проблему 

морального виховання. Тому в процесі формування моральної свідомості 

доводиться звертатися до зразків високоморальної поведінки видатних людей, 

літературних героїв, уявлень про добрих богів. Виняткове значення має 

вироблення звички жити відповідно до моральних вимог, отримуючи від цього 

насолоду, тобто самостимулювати таку поведінку. 

Ця вимога не піддається жорсткій, однозначній інтерпретації і 

характеризується імперативністю, всезагальністю, всепроникливістю та 

безособовістю. 

Моральні вимоги формулюють по-різному: як моральну норму, моральне 

правило, моральний припис, заповідь. 

У понятті «моральна норма» осмислюється один з найпростіших видів 

моральної вимоги, вияв моралі як форми суспільної свідомості. Формулюється 

вона як однаковою мірою адресоване всім людям повеління, яке слід неухильно 

виконувати за будь-якої ситуації. Об'єктивною основою моральної норми є 

необхідність однотипної поведінки людей у повторюваних ситуаціях. Вона 

спрямована на те, щоб стати нормою людської поведінки. 

Сформульована як більш-менш чітке повеління моральна норма стає 

моральним правилом (імперативним положенням, яким керуються у співжитті, 

праці, поведінці), а за детальнішої конкретизації — моральним приписом 

(своєрідним каноном). Моральні правила і приписи іноді набувають форми 

заповідей. 

Заповідь є повелінням, що належить авторитетній особі або приписується їй. 

Така особа іноді може бути уявною. Будучи письмово вираженими в 

конкретних моральних висловлюваннях, заповіді набувають нетипової для 

усних форм моральних вимог визначеності, втрачаючи водночас гнучкість і 

універсальність. Це ілюструє одна з десяти заповідей Божих — «Не убий». 



Дотримуючись її буквально, необхідно було б розпустити армії, знищити 

зброю, що зробило б безкарними агресорів, злочинців, маніяків. Відстоюючи 

необхідність насилля, російський філософ Володимир Соловйов (1853—1900) 

писав: «Коли, бачачи занесену руку вбивці, я її хапаю, то чи буде це 

аморальним насиллям? Насиллям, безумовно, буде, проте аморального не 

тільки нічого не буде в цьому насиллі, а, навпаки, воно буде за сумлінням 

обов'язковим». 

Моральні вимоги, хоч би в якій формі вони виявлялися, мають 

імперативний, зобов'язуючий характер. Проте на самовимогу особистості, 

тобто на її моральний обов'язок, вони перетворюються непросто. Розкрити 

складний і суперечливий процес інтеріоризації моральної вимоги в її 

моральний обов'язок, можна лише за допомогою системи категорій етики. 

Будучи поінформованою про моральну вимогу (хоч би в якій формі вона 

фігурувала), особистість може її не приймати за самовимогу, а переадресувати 

іншим людям. При цьому об'єкт моральної вимоги перетворюється на суб'єкт, і 

його устами висловлюватиметься громадська думка. Навіть будучи 

адресованою людиною самій собі, моральна вимога не стає моральною 

самовимогою, моральним феноменом, якщо стосуватиметься лише її мислення, 

залишаючи байдужими почуття і волю. Знання і логічна переконливість 

моральної вимоги мають бути підсиленими ціннісним ставленням до неї і 

передбачуваного вчинку, до якого вона спонукає. Крім того, діяльність, що 

відповідає найвищим моральним вимогам, може бути й позаморальною, якщо 

суб'єкт її не мав вибору. 

Написати конспект, відповідно до поданого матеріалу. Дати відповіді на 

контрольні питання. 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ: 

1. Розкрийте поняття «моральна вимога». 

2. Чому можуть змінюватися моральні вимоги? 

3. Розкрийте поняття «моральна норма. 

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

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

Урок № 22 

Тема уроку: Моральні вимоги до поведінки покупця  

Мета уроку: 

освітня: навчити учнів озрізняти поведінку покупців; 

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

матеріалі, порівнювати, узагальнювати факти, логічно викладати свої думки; 
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виховна: сприяти етичному вихованню учнів, виховувати моральні цінності. 

Матеріал уроку: 

Як вже відмічалося, головною фігурою на ринку є споживач. Саме він 

виступає предметом зацікавленості підприємств. 

Від його поведінки залежать їх успіхи чи невдачі. В широкому значенні 

під поведінкою розуміється будь-яка реакція людини на відповідні подразники, 

яка піддається спостереженню.  

Серед поведінки особи найважливішою формою є поведінка споживача. 

В літературі зустрічаються різні тлумачення її суті.  

Зокрема, поведінка споживача визначається як сукупність дій, пов’язаних 

з придбанням, використанням і розпорядженням товарами і послугами разом з 

рішеннями, які передують і обумовлюють ті дії.  

З позицій досягнення належних результатів у маркетинговій діяльності 

продавець повинен мати об’єктивне правильне уявлення про поведінку покупців.  

Незалежність споживача проявляється в: 

  орієнтації на відповідну купівельну ціль;  

 сприйнятті чи несприйнятті товару залежно від ступеня відповідності 

товару його запитам.  

Другий принцип означає, що характер мотивації і поведінки споживача 

визначається за допомогою досліджень, які дозволяють ці процеси моделювати. 

Оскільки існує можливість моделювання поведінки споживача, то відповідно 

вона піддається впливу за допомогою використання різних маркетингових 

інструментів (реклами, стимулювання, мерчандайзингу, упаковки, ціни тощо). 

Споживач у своїх діях є вільним, що ґрунтується на ряді його Принципи 

Споживач незалежний Мотивація і поведінка споживача опановуються з 

допомогою досліджень Поведінка споживача піддається впливу Споживча 

поведінка соціально законна 19 прав. Іншими словами, споживча поведінка є 

соціально законною. Дотримання прав споживачів є обов’язковим завданням не 

тільки суспільства в цілому, а й його юридичних суб’єктів (підприємств, 

установ, організацій).  

Для потреб маркетингу важливо знати не тільки суть поведінки 

споживача, а й її складові елементи. До них можна віднести: 

 відчуття потреб і оцінка їх стосовно індивідуальних шкал преференцій, 

тобто дотримування ієрархії потреб;  

 придбання засобів споживання;  



 вибір із доступних засобів споживання, тобто спосіб компонування благ 

і послуг;  

 використання засобів споживання, тобто спосіб поводження з ними.  

З викладеного випливає, що поведінка споживача охоплює придбання, 

володіння та використання засобів задоволення потреб покупця.  

Об’єктивне вивчення поведінки споживачів вимагає, насамперед, 

з’ясування як типів споживачів, так і різновидів їх поведінки.  

Вони впливають на інтенсивність купівлі і використання різних товарів, 

час і місце її здійснення, характер стимулювання продажу, купівельні звички 

тощо.  

Між поділом споживачів на типи і класифікацію їх поведінки існує як 

певна відмінність, так і взаємозв’язок.  

Тип споживача – це його характеристика безвідносно до конкретного 

ставлення до фірми, торгових точок, елементів комплексу маркетингу. Поведінка 

споживача (купівельна) пов’язується з процесами купівлі-продажу (різними його 

етапами), ставленням до компанії, відповідними купівельними реакціями тощо. 

В той же час тип споживача обумовлює його поведінку.  

Хоча в кінцевому підсумку маркетолога повинна цікавити саме поведінка 

споживача, проте він повинен знати і класифікацію покупців. Без володіння цією 

інформацією дослідження поведінки споживачів буде вкрай ускладненим, не 

дозволить повною мірою отримати відповідну об’єктивну інформацію і 20 

належним чином впливати на акти купівлі-продажу товарів. 

 Споживачів можна класифікувати за різними ознаками, зокрема, за 

приналежністю до певного ринку, а також за показниками їх психології. Поділ 

споживачів на групи залежно від ринку, на якому вони купують товари.  

Типи споживачів відрізняються між собою за такими параметрами як 

джерела отримання інформації для здійснення купівлі товарів, призначення 

товарів, що закуповуються, обсяги і частота здійснення закупівель, різні підходи 

до прийняття рішення про купівлю і т.п.  

В основу поділу споживачів за їх психологією покладені такі два основні 

показники: дружелюбність і домінантність.  

Згідно з ними можна виділити наступні  типи споживачів  

1. Індивідуальні (споживчі ринки): окремі фізичні особи, сім’ї (малі 

спільноти, об’єднані на шлюбі), домашні господарства (одна або 

декілька сімей, об’єднаних спільним господарством) . 



2. Індустріальні (ринки товарів промислового призначення): виробники 

(використовують вироби для виготовлення інших товарів); 

підприємства і організації, що закуповують товари для продажу, здачі 

в оренду або поставки іншим споживачам; некомерційні установи. 

Основні характеристики типів покупців 

 1. Домінантність. Покупець прагне володіти ситуацією, старається керувати 

оточуючими. Сильне прагнення до незалежності.  

2. Поступливість. Покупець піддається сторонньому впливу, підлаштовується 

під інших, уникає будьяких зіткнень. Йому властива внутрішня необхідність 

підпорядковуватися іншим.  

3. Сердечність. Доброзичливість у стосунках. Оптимістичність. Довіра до 

людей.  

4. Безсердечність. Зарозумілість, холодність у стосунках, недовіра до інших.  

У чистому вигляді зазначені типи покупців зустрічаються рідко.  

Частіше мають місце комбіновані моделі типів особистості:  

 домінантний-безсердечний; 

  домінантний-сердечний;  

 поступливий-безсердечний;  

 поступливий-сердечний.  

Завдання продавця полягає в умінні швидко розпізнавати ці типи 

покупців і проявляти гнучкість.  

Що стосується класифікації поведінки споживачів, то в економічній 

літературі зустрічаються різні її варіанти. Цікавим є поділ поведінки 

споживачів за співвідношенням основних соціально-психологічних та 

демографічних особливостей споживачів з їхніми грошовими витратами на 

продукти харчування, який запропонований вітчизняними науковцями. 

Класифікація типів поведінки споживачів за ознакою 

співвідношення їх основних соціальнопсихологічних та демографічних 

характеристик і грошових витрат на продукти харчування: 

1. Оптимісти (26%): 

1.1. Соціально активна група молодих людей (18-34 роки).  

1.2. Високі вимоги до параметрів товару (асортименту, естетичного 

вигляду) та продавців.  



1.3. Відвідування торгових точок переважно в вечірній час. 

1.4. Участь в акціях зі стимулювання продажу.  

1.5. Прояв під час купівлі товару імпульсивності, ірраціоналізму.  

1.6. Схильність до навіювання. Сприйнятливість до реклами.  

2. Новатори (19%): 

2.1. Пов’язування процесу купівлі товару з задоволенням своїх 

пізнавальних інтересів.  

2.2. Здійснення купівлі товарів у престижних магазинах.  

2.3. Детальне зацікавлення виробником і торговою маркою.  

2.4. Високий рівень споживчих запитів.  

2.5. Вимогливість до продавців.  

2.6. Надання значення престижу і якості товару.  

2.7. Врахування при купівлі товару співвідношення між його ціною і 

якістю, думок інших осіб (колег, ділових партнерів).  

2.8. Сприйнятливість до реклами.  

2.9. Відвідування торгових точок в обідній або вечірній час.  

3. Консерватори (13%): 

3. 1. Психологічно не сприймають ―новинок‖.  

3.2. Негативне ставлення до зарубіжних виробників.  

3.3. Надання вирішальної переваги при купівлі товару його ціні.  

3.4. Відсутність інтересу до ідей здорового ―харчування‖.  

3.5. Досить негативне ставлення до реклами.  

3.6. Несприйняття багатослівних продавців.  

4. Естети (8%):  

4.1. Ставлення до їжі як до засобу забезпечення фізіологічних потреб і 

невід’ємного ритуалу родинного життя, професійної діяльності.  

4.2. Емоційне (позитивне чи негативне) реагування на якість товару.  

4.3. Інтерес до нових товарів.  

4.4. Надання переваги українським товарам (52%).  

4.5. Відвідування торгових точок в ранкові години та у вихідні дні.  



4.6. Уважний аналіз реклами в ЗМІ.  

4.7. Зацікавленість у діалозі з продавцями з питань якості товару, торгової 

марки.  

4.8. Основні мотиви купівлі – якість і екологічна чистота продукту.  

5. Прагматики (13 %):  

5.1. Ставлення до продовольчих товарів як до засобу збереження життя. 

5. 2. Підтримування ідеї ―здорової їжі‖.  

5.3. Основний мотив купівлі товару – розумне співвідношення його ціни і 

якості.  

5.4. Критичне ставлення до порад і пропозицій продавців.  

5.5. Врахування при купівлі товару переважно власної думки і досвіду 

(хоча отримана інформація уважно аналізується).  

5.6. Надання особливого значення якості упаковки товару та його 

естетичній привабливості.  

5.7. Відвідування торгових точок і придбання товарів у ранішній час.  

6. Негативісти (5%): 

6.1. Ставлення до продуктів харчування як до засобу вгамування голоду. 

6. 2. Все, що пов’язано з придбанням продуктів, викликає роздратування. 

6. 3. ―Локаторна‖ спрямованість на продукти швидкого приготування.  

6.4. Швидке здійснення купівлі товарів (спонтанно, під впливом порад 

продавців чи друзів).  

6.5. Схильність до використання послуг ―товари – додому‖.  

7. Вимушені споглядачі (16%):  

7.1. Орієнтація на придбання дешевих товарів.  

7.2. Першочерговість співвідношення ціни, якості, власних уявлень про 

продукт.  

7.3. Другорядність естетичного вигляду товару, якості обслуговування.  

7.4. Сприйнятливість до реклами.  

Цінність даної класифікації поведінки покупців у тому, що вона 

стосується такої широкої групи товарів як харчові продукти. 



З іншого боку, процентне співвідношення її типів територіально може 

відрізнятися. В одних регіонах можуть переважати оптимісти чи консерватори, 

в інших – естети чи вимушені споглядачі.  

Однак сам перелік типів поведінки споживачів залишається незмінним. 

Це означає, що встановлення питомої ваги споживачів певного виду для 

відповідних територій вимагає проведення окремого маркетингового 

дослідження.  

Все більшого значення набуває класифікація купівельної поведінки 

клієнтів супермаркетів у зв’язку зі швидким та інтенсивним розвитком торгівлі 

через систему цих торгових точок.  

Тип поведінки споживачів 

І. Апатичний покупець: 

 1. Відсутність демонстрування з боку деяких покупців певних особливих 

переваг при здійсненні покупок.  

2. Готовність заплатити конкурентні ціни.  

3. Надання переваг супермаркетам з широким асортиментом торгових 

марок.  

ІІ. Вимогливий покупець:  

1. Бажання бачити високу якість у всьому, що його оточує.  

2. Надання переваг зручному розташуванню торгових точок.  

3. Очікування бачити широкий асортимент певних товарів.  

ІІІ. Покупець високоякісного товару:  

1. Вимога свіжих і високоякісних товарів.  

ІV. Перебірливий покупець:  

1. Надання переваг чистим супермаркетам.  

2. Очікування бачити широкий асортимент товарів різних фірм.  

V. Покупець, який віддає перевагу купонам:  

1. Віддають перевагу супермаркетам, які пропонують купони.  

2. Надія на високоякісні товари, конкурентні ціни, широкий асортимент, 

доброзичливий персонал, чисті приміщення магазину.  

VІ. Покупець, який віддає перевагу зручному розташуванню 

супермаркету:  



1. Вимога до зручного розташування супермаркету.  

VІІ. Ненависники купонів:  

1. Негативне ставлення до купонів. 

 Важливою є класифікація споживачів за модою, яка стосується покупців 

споживчих товарів, зокрема таких як одяг. За даною ознакою виокремлюються 

лідери, послідовники, незалежні, нейтральні, відсторонені, заперечуючі, 

відкидаючі.  

Характеристики типів поведінки споживачів за ознакою моди 

І. Лідери : 

1. Найбільш висока прихильність до модних (нових) товарів.  

2. Низькі бали в установках проти моди.  

3. Готовність заплатити високу ціну за модний товар.  

4. Демонстрація повної залежності від пануючих поглядів на моду.  

ІІ. Послідовники:  

1. Найближчі за основними характеристиками до лідерів, але з більш 

низькими показниками лідерства.  

ІІІ. Незалежні: 

1. Обізнаність у питаннях моди.  

2. Явно виражена позиція проти моди.  

3. Відсутність інтересу до останніх моделей, що появилися.  

ІV. Нейтральні: 

1. Вірність своїм споживчим звичкам.  

2. Другорядність значення моди.  

3. Демонстрація досить скромних показників у прояві лідерства в 

питаннях моди.  

V. Відсторонені: 

1. Відсутність навіть незначного інтересу до моди.  

VІ Заперечуючі:  

1. Не проявляють жодного інтересу до моди.  

2. Надають перевагу бути ―охайним і чистим‖, ніж ―модно одягатися‖.  



3. Виклик обурення модою, яка диктує оточуючим свої правила.  

VІІ. Відкидаючі:  

1. Є повною протилежністю лідерам.  

2. Не приділяють жодної уваги моді.  

3. Байдужість до своєї одежі.  

Ця класифікація типів покупців є важливою для нормальної організації 

діяльності роздрібних торгових точок, зайнятих продажем різного одягу. 

Знаючи питому вагу відповідних покупців, можна певним чином регулювати 

надходження в магазини різних товарів, що відповідають смакам покупців. 

Нехтування таким підходом може завдавати фірмам значних втрат, призведе до 

зменшення обсягу продажу.  

Є випадки використання ряду інших ознак класифікації поведінки 

споживачів (за територією, конкретними видами товарів, специфікою виробів 

тощо).  

З викладеного, що стосується поведінки споживачів, можна зробити 

наступні висновки:  

 поведінка споживачів – явище динамічне, вона постійно змінюється; 

 немає універсальної класифікації поведінки споживачів. Вона може 

відрізнятися не тільки в розрізі часових періодів, видів товарів, територій, але й 

навіть окремих однорідних торгових точок;  

 поведінка споживачів як маркетингова категорія вимагає періодичних 

повторюваних досліджень; 

  використання виробниками товарів (продавцями) класифікації 

поведінки споживачів, яка ґрунтується на дослідженнях, що проведені іншими 

підприємствами, організаціями для своїх цілей, є проблематичним.  

Належний маркетинговий успіх може мати місце лише тоді, коли дані 

типи поведінки споживачів є результатом досліджень власної фірми.  

 

Написати конспект, відповідно до поданого матеріалу.  

 

Дайте відповідь на питання :  

1. Основні типи споживачів. 

2. Основні типи поведінки споживачів. 

3. Порявняйте типи поведінки споживачів, у чому їх різниця? 

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

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

 

mailto:irinanikolaevna1977@ukr.net

