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В статі проаналізовано основні чинники формування купівельної поведінки потенційних споживачів, 

розглянуті базові мотиви прийняття рішення про здійснення купівлі товарів та послуг, проведено оцінку 

пріоритетних складових загальної моделі купівельної поведінки на основі дослідження демографічних, 

чинників, рівня платоспроможності населення регіону та обсягів купівлі товарів і послуг. Наведено 

класифікацію основних психотипів споживачів та їх характеристику. 
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Постановка проблеми.


 Сучасний ринок 

товарів і послуг характеризується високим 

рівнем інтенсивності виробництва та споживання 

продукції. Актуальною проблемою сьогодення, 

як відомо, є пропорційність виробництва 

відносно споживачів  та попиту в цілому.  

Ринок товарів та послуг будь-якого регіону 

характеризується рівнем купівельної поведінки 

споживачів, яка впливає на збалансований роз-

виток як галузі, так і регіону в цілому.  Спожи-

вання різних груп товарів досліджується не лише 

для формування статистичних показників, але і 

для визначення пріоритетів у стратегічній  імпо-

ртно-експортній діяльності, ціновій політиці, 

політиці розвитку різних секторів економіки.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Теоретичні аспекти з наукової проблематики 

щодо моделювання купівельної поведінки 

потенційних споживачів висвітлені в працях як 

вітчизняних, так і зарубіжних вчених, таких як: 

Акулін Н.Л., Городяненко Г.В., Данчева О.В., 

Ільїн В.І., Коржун Р.М., Ларина Я.С. та багатьох 

інших.  

В науковій літературі вченими розглядається 

також купівельна поведінка в контексті 

соціальної ефективності. Найбільш повно ці 
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Проведений аналіз наукових досліджень у  

сфері вивчення впливу купівельної поведінки 

потенційних споживачів на збалансований 

розвиток регіону свідчить про існування 

полюсних тверджень цього наукового напрямку. 

Формулювання цілей статті. Метою 

написання статті є проведення дослідження 

формування купівельної поведінки споживачів та 

впливу динамічних чинників на її моделювання 

при різних психотипах. 

Опис основного матеріалу дослідження.  

Сталий розвиток регіону – це показник, який 

відображає всі сфери та напрямки діяльності 

регіону, включаючи основні вектори 

національної економіки. Безумовно, що сталий 

розвиток регіону забезпечується великою та 

складною соціально-виробничою системою, 

базовими завданнями якої є подолання кризових 

явищ [2].  Не останнє місце в цій системі 

займають і економічні відносини між 

споживачем, виробником та продавцем товарів і 

послуг. Ці відносини визначаються купівельною 

поведінкою та чинниками, що на неї впливають 

безпосередньо.  

Модель купівельної поведінки базується, в 

першу чергу, на потребах споживачів та 

можливості їх задовольнити. Безумовно, потреби 

формуються під впливом багатьох внутрішніх та 

зовнішніх чинників.  В умовах конкурентної 

взаємодії суб’єктів господарювання, учасники 

ринку динамічно перерозподіляють його 

сегменти [7]. При цьому, мова йде як про 

вертикальний, так і горизонтальний поділ. 
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Основні чинники, які впливають на 

купівельну поведінку індивідуального споживача 

можна поділити на особистісні, набуті та 

предметні . Особистісні – це така категорія 

чинників, які визначають (авторизують) 

особистість споживача. Набуті чинники 

формуються у споживача в процесі соціальної 

адаптації до процесів та явищ в суспільстві. 

Предметні – чинники, що описують чи 

характеризують певні категорії, які стосуються 

тої чи іншої продукції. 

Відомо, що прийняття потенційним 

споживачем рішення про купівлю залежить від 

реальних мотивів [5]. На нашу думку, мотиви 

купівельної поведінки можна поділити на чотири 

групи: первинні; індивідуальні; спонтанні; 

загальні. 

Для визначеної категорії споживачів, 

науковці-економісти намагаються сформувати 

чіткі моделі купівельної поведінки. Формуючи 

модель купівельної поведінки певного регіону, 

необхідно враховувати динаміку попиту і 

пропозиції на ринку товарів і послуг в розрізі 

окремих товарних груп та фізіологічні та 

психологічні потреби споживача через 

визначення пріоритетності товарів та  послуг [9]. 

При проведенні аналізу купівельної поведінки 

в основу, на нашу думку, повинні бути закладені 

наступні показники: 1) демографічна складова 

регіону; 2) матеріальна складова потенційних 

споживачів; 3) структура споживання товарів і 

послуг; 4) динаміка виробництва – (попит-

пропозиція; експорт-імпорт) [8]. 

Відповідно до даних Державної служби 

статистики у Львівській області  загальне 

скорочення чисельності населення у січні–

вересні 2017 року по області становить 2582 

особи. Демографічна криза  міст та районів 

області (рис.1.) впливає на розвиток регіону як в 

економічному контексті, так, на жаль, і в 

соціальному. Найбільшу питому вагу у цьому 

показнику займають: м.Львів  (–798 осіб), 

Бродівський район (–309 осіб), Жидачівський 

район (–464 особи), Самбірський район ( –229 

осіб), м.Червоноград (–252 особи). 
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Рис.1. Демографічний рух населення січень–

вересень 2017 року [4] 

Природній рух населення майже по всіх 

містах та районах (виключення лише 

Яворівський район) Львівської області має 

негативні тенденції, оскільки кількість померлих 

осіб перевищує показники народжених. 

Купівельна поведінка населення визначається 

не лише демографічними чи економічними 

складовими. Велику питому вагу у структурі 

споживчих мотивів до здійснення покупки 

займає матеріальна складова потенційних 

споживачів. Як відомо, середньомісячна 

заробітна плата у 2017 році по Львівській області 

складає 6616 грн. Якщо розглядати цей показник 

у відсотках по області, то можна констатувати, 

що найнижчим цей показник є у 

Старосамбірському районі (4833 грн), 

Турківському районі (4892 грн), Буському районі 

(4888 грн) та м. Трускавець (4548 грн) (рис.2.)  
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Рис.2. латоспроможність населення 

 у %  по області [4] 

 

Платоспроможність населення визначає 

головні напрямки здійснення покупок, а відтак і 

рівень задоволення потреб та купівельну 

поведінку. 

Забезпечення сталого розвитку регіону 

базується на всіх вище проаналізованих 

факторах. На жаль, доводиться констатувати 

факт, що мотиви купівлі у пересічних 

споживачів змінюються, а модель купівельної 

поведінки визначається, в першу чергу, 

платоспроможністю населення. Характеристика 

споживання товарів і послуг у Львівській області 

населенням у 2017 році свідчить про зміни 

пріоритетів при купівлі продукції.  
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Рис. 3.Реалізація послуг в розрізі географічної 

складової [4] 

 

 Частка послуг, реалізованих населенню за ІІІ 

квартал 2017 року у загальному обсязі, становить 
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25,6%. Найбільшу питому вагу в структурі 

географічної складової Львівської області 

займають (рис.3.): м. Моршин, м.Трускавець, 

Перемишлянський та Самбiрський райони. 

Важливо зауважити, що в структурі високих 

показників купівлі послуг перерахованими 

об’єктами найбільшу питому вагу займають 

послуги проживання та харчування. При цьому 

індекс інфляції у вересні 2017 року по Львівській 

області становив 101,6%. Індекс обороту 

роздрібної торгівлі у Львівській області зріс у 

порівнянні з 2016 роком, однак важливо 

зауважити, що в його структурі у 2017 році 

переважає імпорт.  

Психологічна характеристика покупців 

визначає активність купівельної поведінки 

споживачів. На нашу думку, можна виділити 

наступні психотипи покупців: інноватори; 

класики; піонери. 

Інноватори базують свою купівельну 

поведінку при невизначених потребах. Модель 

не передбачає сталу поведінку при здійсненні 

покупок, а прийняття рішення про покупку 

приймається інтуїтивно, на рівні підсвідомого 

розуміння первинних та вторинних потреб. 

Такий тип споживачів досить обізнані в 

інформаційному просторі щодо ринкової 

взаємодії та на них не завжди впливає чинник 

платоспроможності, як базовий при здійсненні 

покупки. 

Класики-споживачі відрізняються сталою 

поведінкою з чітким алгоритмом, який властивий 

тій чи іншій людині. Такий тип споживачів 

розуміють всі ринкові переваги товарів та 

послуг, їх пріоритетність в задоволенні 

первинних та вторинних потреб.  Модель 

купівельної поведінки такого типу споживачів 

передбачає структуризацію цілей та визначення 

вагомості впливу всіх чинників. 

Піонери не володіють сталою поведінкою на 

противагу класикам-споживачам. Уявлення про 

співвідношення «потрібно необхідно» може 

змінюватися. Рішення про покупку у такого 

психотипу споживачів є виваженим і 

аргументованим. Модель їх купівельної 

поведінки визначається рівнем іміджваності 

товару чи послуги та їх популярністю у 

потенційних споживачів. 

Висновки та перспективи подальших 

досліджень. Ринкова взаємодія суб’єктів 

господарювання визначає напрями та основні 

вектори розвитку регіону через встановлення 

якісних та відносних показників попиту і 

пропозиції. Зрозумілим є те, що попит визначає 

необхідний рівень та структуру пропозиції на 

ринку товарів і послуг. Сучасна модель 

купівельної поведінки не обмежена поняттям 

«дефіцит» і може змінюватися під впливом 

різних факторів. Базовими є, безперечно, 

демографічні, економічні та соціальні, власне 

вони визначають готовність споживачів певного 

регіону до купівлі товарів і послуг в певному 

обсязі. Обсяг споживання товарів і послуг прямо 

пропорційно впливає на сталий розвиток регіону, 

оскільки виробництво та реалізація є базовими 

джерелами доходу. 

Формуючи модель купівельної поведінки, 

необхідно прораховувати рівень пла-

тоспроможності населення регіону, проводити 

оцінку руху населення та демографічної 

структури. Соціальна приналежність як форма 

взаємодії із соціумом також впливає на 

уподобання, традиції населення та його вибір 

продукції на ринку товарів і послуг. Ситуаційні 

та соціальні фактори повинні аналізуватися з 

врахуванням всіх особливостей певного регіону.  

 Перспективою подальших досліджень є 

розроблення та експериментальна перевірка 

функціональної моделі купівельної поведінки 

потенційних споживачів на основі базових 

складових, проаналізованих в статті, та 

визначення на її основі прогнозних показників 

збалансованого розвитку регіону. 
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