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Модуль 2 «Визначення маркетингових можливостей» 

Тема 2.1.: Поведінка споживача 

Вид заняття: лекція   

Навчальна мета: сформувати вміння: 

 Описувати, як споживач приймає рішення про купівлю. 

 Пояснювати, яким чином психологічні чинники впливають на поведінку 

споживача. 

 Називати основні соціокультурні чинники та визначати їх вплив на 

купівельне рішення. 

 Відрізняти ринки, на яких покупцями виступають комерційні, урядові та 

некомерційні організації. 

 Розрізняти купівельну поведінку організацій і споживачів. 

 Характеризувати види закупівель і описувати, як той чи інший вид впливає 

на купівельну поведінку організації. 

 Визначати важливість і природу он-лайн-закупівлі на ринках організацій. 

 Основні терміни та поняття, які має засвоїти студент 

Життєвий цикл сім’ї Переконання  

Значущість придбання   
Поведінка споживачів  

«Із уст в уста»   Прихильність до торговельної марки   

Когнітивний дисонанс  
Процес прийняття рішення про 

купівлю 

Лідери думок  Референтні групи   

Мотивація  Спосіб життя   

Навчання  Сприйняття   

Національний характер  Ставлення   

Образ власного «Я»   Соціалізація споживача  

Особистість   Соціальні класи   

Оціночні критерії   

Закупівельний центр  Посередники   

Закупівельні критерії 

організацій  
Промисловий маркетинг    

Зворотний аукціон   Промислові підприємства    

Зворотний маркетинг  Стандарти якості ISO    

Класифікація видів 

економічної 

діяльності (КВЕД)    

Товари промислового призначення  

Купівельні категорії    Традиційний аукціон   

Купівельна поведінка 

організацій  
Урядові покупці  

Некомерційні організації  Е-ринки  

Організації-покупці     

 

 



 

Тема 2.1. 2 

Зміст заняття 

1.    Процес прийняття рішення про купівлю: усвідомлення потреби, пошук 

інформації, оцінка варіантів, рішення про купівлю, поведінка споживача після 

купівлі, цінність задоволення споживача, значущість придбання й варіанти 

вирішення проблем. 

2. Чинники, що впливають на процес прийняття споживачем рішення про купівлю: 

психологічні (мотивація й особистість, сприйняття, навчання, цінність, 

переконання і ставлення, спосіб життя), соціокультурні (особистий вплив, «з уст в 

уста», референтні групи, вплив сім’ї, соціальний клас).  

Самостійне вивчення 

3.  Поведінка споживачів на ринках організацій: характеристика й обсяги ринку 

організацій (ринки товарів промислового призначення, ринки торговельних 

посередників, ринки державних установ, ринки некомерційних організацій, 

глобальні ринки організацій),класифікація  місцевих  і глобальних ринків, процес 

закупівель організаціями покупцями (характеристика попиту, обсяги замовлень 

чи закупівлі, кількість потенційних клієнтів, цілі закупівель для потреб 

організацій, закупівельні критерії організацій, відносини між покупцем і 

продавцем та партнерство з постачальником, закупівельний центр). 

Додаткові матеріали: 

 – Як організації можуть удосконалювати свої закупівлі. Організаційні закупівлі 

створюють цінності для замовника.   

 

Домашнє завдання : 

Література:  

1. Маркетинг: Підручник/ В. Руделіус, О.М. Азарян, Н.О. Бабенко та ін.: Ред.-упор. 

О.І.Сидоренко, Л.С. Макаров. – 4-те видання. – К.: Навчально-методичний центр 

«Консорціум з удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2009 ст. 155-1193  

2. Маркетинг: навчальний посібник/ Н.М. Роздайбіда., М.Р. Муц, Л.С, Полянська, 

Ю.М. Булега. – К.: Аграрна освіта, 2011 ст.38-61 

 

 Питання самостійного вивчення 

Поведінка споживачів на ринках організацій: характеристика й обсяги ринку 

організацій (ринки товарів промислового призначення, ринки торговельних 

посередників, ринки державних установ, ринки некомерційних організацій, 

глобальні ринки організацій),класифікація  місцевих  і глобальних ринків, 

процес закупівель організаціями покупцями (характеристика попиту, обсяги 

замовлень чи закупівлі, кількість потенційних клієнтів, цілі закупівель для 

потреб організацій, закупівельні критерії організацій, відносини між 

покупцем і продавцем та партнерство з постачальником, закупівельний 

центр), (Л-1 ст. 175-193) (Л-2 ст. 48-61) 

 2. Завдання в Інтернеті : 

 Останнім часом споживачі на етапі пошуку інформації про товар дедалі 

більше надають перевагу мережі Інтернет. За допомогою спеціалізованих ресурсів 

вони визначають основні цінності товару, здійснюють оцінювання варіантів, 

приймають рішення про купівлю. 
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Поставте себе на місце покупця і, завітавши на сайт www.hotline.ua 

(комп’ютерна, побутова, аудіо- та відеотехніка), www.okna.ua  (світлопрозорі 

конструкції), www.investfunds.com.ua (інвестиційні фонди), пройдіть усі етапи 

прийняття рішення про купівлю: 

- лазерного принтера; 

- метало пластикового вікна; 

- інвестування капіталу у пайовий інвестиційний фонд. 

За допомогою цих сайтів виявіть варіанти запропонованих продуктів і послуг 

та визначте їх споживчі цінності. Оцінивши варіанти, визначте у кого і коли ви 

здійснюватимете покупку. Обґрунтуйте  свою відповідь.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hotline.ua/
http://www.okna.ua/
http://www.investfunds.com.ua/
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КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ 

Вступ 

ВИВЧЕННЯ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ ЯК СПОЖИВАЧА  

НА ПРИКЛАДІ ПАРФУМЕРНОЇ МЕРЕЖІ BROCARD 

  Поведінка людини, як споживача зацікавила вчених лише у другій половині 

ХІХ століття. До цього більшість вчених наполягали на раціональності споживача і 

його здатності адекватно оцінювати варіанти, запропоновані ринком.   

  На сьогоднішні ряд товарів купуються на емоціональному рівні. Споживач 

більше не купує просто товари за функціональним призначенням – він купує цілі 

історії та легенди.     

  У мережі Brocard представлено понад 230 світових брендів парфумів – про 

яку раціональність йде мова? 

  Мережа Brocard має свою легенду та історію: сучасний Brocard успадкував 

традиції французького підприємця Анрі Брокара. У 1869 р. в Москві він відкрив 

компанію, яка виробляла парфуми, а потім став офіційним постачальником 

російського імператорського двору та іспанського королівського дому. 

  Поведінка споживача – це всі дії, які людина здійснює під час купівлі та 

використання товарів, включаючи інтелектуальні та соціальні процеси, які 

передують цим діям і слідують за ними. 

   Наука про поведінку людини допомагає визначити, чому люди віддають 

перевагу одним товарам або маркам, а не іншим, як вони здійснюють свій вибір, і 

як компанії використовують цю інформацію для задоволення потреб споживачів. 

I.  ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ СПОЖИВАЧЕМ ПРО КУПІВЛЮ 

Акт купівлі супроводжується важливим процесом прийняття рішення 

споживачем про купівлю. Цей процес складається з п’яти етапів: (1) усвідомлення 

проблеми; (2) пошук інформації; (3) оцінка варіантів; (4) рішення про купівлю; (5) 

поведінка після купівлі. 

   Усвідомлення проблеми: відчуття первинних потреб 

 Усвідомлення потреби – це відмінності між бажаною і реальною ситуацією. 

 Реклама або торговельний персонал здатні активізувати процес прийняття 

рішення споживачем, також шляхом демонстрації переваг нових товарів 

порівняно з тими, якими споживач вже користується. 

 Пошук інформації: визначення цінності 

 Після усвідомлення проблеми, споживач починає шукати інформацію про те, 

який товар або послуга могли б задовольнити потребу. 

 а. Внутрішній пошук – це пошук інформації у власному досвіді щодо  попередніх 

подій, який пов’язаний з товарами або марками.  Внутрішній пошук найчастіше 

вже є достатнім для придбання продукції.  

 b. Зовнішній пошук може бути необхідний, коли минулий досвід або знання не 

достатні, ризик прийняття поганого рішення високий, і вартість інформації, що 

збирається – низька.  Первинними джерелами зовнішньої інформації є: 

 Особисті джерела, наприклад,  друзі і родичі, яким споживач довіряє. 

 Загальнодоступні джерела, зокрема різні організації, що складають рейтинги 

товарів, наприклад, журнал «Споживач», телевізійні програми для 

споживачів, а також відповідні державні установи. 
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 Маркетингові джерела, такі як: реклама, виставки, презентації, дисплеї 

товарів у місцях продажу, продавці, веб-сайти компаній. 

 Оцінка варіантів: визначення вартості 

 Інформаційна стадія прояснює проблему для споживачів: 

 - пропонує критерії, які можна використати, здійснюючи закупівлю; 

 - підвищення обізнаності про марки, які можуть відповідати цим критеріям; 

 -   розширює його уявлення про споживчу цінність товару. 

Оціночні критерії споживача – це об’єктивні і суб’єктивні характеристики 

торговельної марки, важливі для споживачів під час порівняння і оцінювання 

різних марок.  

 Споживачі найчастіше мають декілька критерій для оцінки марок. Ці критерії 

встановлюють групу марок,  які споживач вважав би прийнятним серед всіх 

марок в класі продукту, про який він/вона обізнані. 

Рішення про купівлю: купівля споживчої цінності 

 Оцінивши можливі варіанти, залишається вирішити дві проблеми: 

 а. у кого купувати, що визначається умовами продажів, минулим досвідом 

закупівлі, політикою повернення тощо; 

 b. коли купувати, що обумовлюється наявністю товару в продажу, виробник 

пропонує купон/знижку, належну атмосферу магазина, переконливість 

продавця, вплив часу, фінансові умови тощо;  

 Інтернет додає технологічні можливості у  процес прийняття рішення 

споживачем про купівлю, дозволяючи споживачеві зібрати інформацію, 

оцінити альтернативи, а також ухвалити рішення купівлі. 

Поведінка споживача після купівлі 

 Після купівлі товару, споживач порівнює очікування щодо придбаного 

товару із своїми надіями чи сподіваннями, стає або задоволений, або 

незадоволений.  Якщо ж залишається незадоволеним, то продавці повинні 

вирішити чи: 

- продукт був не досконалим, що призводить до зміни його; 

 - сподівання споживача виявилися завищеними, може означати, що 

реклама або продавці компанії перебільшили переваги товару. 

 Задоволення потреб клієнта або незадоволення із сподіваннями або досвідом 

використання, впливає на сприйняття їх споживчої цінності і можливість 

повторної купівлі. 

  Задоволені покупці діляться своїми приємними враженнями з трьома 

співрозмовниками, тоді як незадоволені скаржаться дев'ятьом людям. 

  Задоволені покупці купують товар в того ж продавця і наступного разу, 

створюючи значний фінансовий ефект. 

  Багато фірм концентрують увагу на поведінку після купівлі, щоб 

максимізувати задоволення потреб клієнта і утримати його, пропонуючи 

безкоштовні телефонні номери, вільну можливість повернення товару, і, 

можливість брати участь у формуванні штату, щоб управляти скаргами. 

 Споживачі, які зіштовхуються з двома або більше надзвичайно 

привабливими альтернативами і, купуючи один з них, можливо, ставлять 

питання, «Чи повинен був купити це?». Це відчуття після закупної 
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психологічної напруженості або неспокою називають когнітивним 

дисонансом. 

 Після купівлі, споживачі прагнуть підтвердити свій вибір, наприклад, 

починають шукати інформацію про придбану покупку, яка б підтвердила 

правильність вибору: звертаються до друзів, починають читати рекламні 

оголошення компанії, товар якої він придбали. 

 Фірми часто використовують рекламу або додаткові заклики від продавців 

на  стадії після купівлі, щоб спробувати заспокоїти покупців, що вони зробили 

правильне рішення. 

 Значущість придбання й варіанти вирішення проблеми 

 Споживачі можуть пропустити або мінімізують один або більше етапів в 

процесі прийняття рішення про купівлю залежно від рівня значущості 

придбання: особистого, соціального, економічного значення закупівлі для 

споживача. 

 Придбання високого рівня значущості: 

-  придбання високого рівня значущості зазвичай, має як мінімум одну з 

трьох характеристик: (1) висока вартість; (2) спроможність товару вплинути 

на спосіб життя або звички; (3) вплив товару на імідж споживача; 

 -  споживачі беруть участь у великому інформаційному пошуку, 

вивчають численні критерії продукту й марки, налагоджують стосунки та 

обмінюється усною інформацією. 

 Придбання низької значущості не мають значення для більшості з нас. 

 Є три загальні вирішальні проблеми в процесі прийняття рішення 

споживачем про купівлю: 

 1. Розширене рішення проблеми.  Використовується коли: 

 -  наявні всі п’ять етапів прийняття рішення про купівлю, включаючи 

тривалий час і значні зусилля при зовнішньому інформаційному пошуку, 

щоб ідентифікувати та оцінити властивості декількох марок одночасно; 

 -  купівля великої значущості. 

 2. Обмежене рішення проблеми. 

 -  Споживачі шукають небагато інформації, щоб оцінити альтернативні 

марки і властивості. В більшості випадків це товари середньої вартості. 

 -  Використовується, коли покупець має небагато часу або зусилля, щоб 

провести це. 

 3. Рутинне вирішення проблеми. 

 -  Процес закупівлі звичайний і залучає найменше зусилля, шукаючи 

зовнішню інформацію і оцінюючи альтернативи. 

 -  Зазвичай використовується для дешевої продукції, яка часто 

купується. 

ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ  

1. Який перший етап процесу прийняття споживачем рішення про купівлю? 

Відповідь:  усвідомлення проблеми. 

2. Сукупність відомих споживачеві критеріїв певного товарного класу, в межах 

якої він планує зробити покупку, називається ______________________. 

Відповідь: бажаний набір. 
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3. Який термін позначає відчуття занепокоєння, що може виникнути у 

споживача після купівлі? 

Відповідь: когнітивний дисонанс. 

 

II.  ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ 

СПОЖИВАЧЕМ РІШЕННЯ ПРО КУПІВЛЮ 

Психологічні чинники, що впливають на поведінку споживача 

 Психологія допомагає торговцям зрозуміти, чому, як і яким чином споживачі 

поводяться при купівлі. 

 Важливими є такі поняття: мотивація і тип особистості; сприйняття 

оточення; спосіб навчання; цінності, переконання і ставлення; спосіб життя – 

корисні для інтерпретації процесів купівлі і напрямків маркетингових зусиль. 

 

Мотивація та особистість 

Мотивація та особистість пояснюють, чому люди роблять саме ці речі, а не інші. 

 1. Мотивація – це спонукальна сила, що зумовлює дії, спрямовані на 

задоволення певної потреби. Оскільки основним об’єктом уваги в концепції 

маркетингу є споживачі, маркетологи намагаються активізувати їхні потреби, які є 

ієрархічними і розташовуються від первинних потреб до набутих: 

 а. фізіологічні потреби, такі як: вода, їжа, притулок – основні для 

виживання і повинні бути задоволені; 

 b. потреба у безпеці виявляються у фізичній та фінансовій захищеності; 

 c. соціальні потреби: дружба, прихильність, любов; 

c. особисті потреби представлені потребою в досягненні соціального 

статусу, престижу і відчутті власної гідності (самоповаги); 

d. потреби в самореалізації базуються на самовираженні. 

 2. Особистість – це сукупність психологічних характеристик людини, яка 

обумовлює її відносно постійні та послідовні реакції на впливи чинників 

навколишнього середовища. 

 а. Риси, такі як: впевненість в собі, агресивність тощо, є успадкованими 

або сформованими в ранньому віці і з часом трохи змінюються. 

 b. Жителі різних країн мають свій національний характер – відмітний 

набір загальних особистісних характеристик, властивих народу конкретної 

країни чи представникам певного суспільства. 

 c. Загальні особистісні характеристики часто відображаються в образі 

власного «я» – це те, як людина бачить себе, її уява про те, як бачать її інші. 

 d. Люди мають фактичний (як вони бачать себе) та ідеальний (як вони 

хочуть побачити себе) образ власного «я», що відображається в продукції та 

марках,  які вони купують. 

Сприйняття 

Сприйняття – процес, за допомогою якого людина відбирає та інтерпретує 

інформацію для створення у своїй свідомості картини навколишнього світу. 

 

 1. Вибіркове сприйняття – це схильність людей фільтрувати чи вибирати 

інформацію із складного зовнішнього середовища. 
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 а. Вибіркова увага відбувається: 

 коли люди помічають тільки ту інформацію, яка відповідає їхнім 

нагальним потребам; ігнорують те, що не може задовольнити ці 

потреби. 

 на етапі після купівлі, коли споживачі читають рекламні оголошення 

товару, який вони щойно купили. 

 коли існує потреба, як, наприклад, втамувати голод. 

 b. Вибіркове осмислення – це схильність людини розуміти інформацію 

таким чином, щоб вона підкріплювала сформовані у людини ставлення і 

переконання. 

 c. Вибіркове запам’ятовування – це схильність запам’ятовувати тільки ту 

частину інформації, яку людина бачить, чує чи читає, навіть протягом 

кількох хвилин по тому. Це впливає на стадіях внутрішнього і зовнішнього 

пошуку інформації при процесі прийняття рішення споживачем про купівлю. 

 d. Підсвідоме сприйняття означає здатність людини засвоювати зорові та 

слухові повідомлення, не усвідомлюючи цього. Існування і вплив 

підсвідомого сприйняття на поведінку людини – предмет гострих дискусій, 

що підігріваються більше пресою, ніж наукою.   

e. Передбачуваний ризик – це занепокоєння, яке відчуває споживач з 

огляду на те, що не може передбачити наслідки своєї покупки, але 

припускає, що ці наслідки можуть виявитися негативними. 

  Негативні наслідки включають: 

 суму коштів, потрібних для купівлі товару; 

 ризик фізичної шкоди; 

 експлуатаційні характеристики товару; 

 психологічну форму вираження цих наслідків: що будуть думати або 

казати про мій вибір інші люди. 

 Передбачуваний ризик впливає на пошук інформації: чим більші вагання, тим 

вища ймовірність розширеного пошуку зовнішньої інформації. 

 Компанії намагаються скоротити передбачуваний ризик споживачів і заохотити 

закупівлі, використовуючи одну або більше із наступних стратегій: 

 гарантії заміни виробу з дефектом чи повернення грошей|санкції|; 

 свідчення впливових людей на користь товару; 

 надання докладної інформації про використання продукту на упаковці. 

Навчання 

 Поведінка споживача у процесі навчання керується різними джерелами, 

наприклад, джерелами інформації, щоб бути обізнаним відносно продукції, 

оцінні критерії для використання та оцінки альтернатив, і джерела для 

ухвалення рішення закупівлі. 

 Навчання посилається на поведінкові звички індивіда, що є результатом: (1) 

повторюваного досвіду і (2) розумового процесу. 

1. Поведінкове навчання – це процес розвитку автоматичних реакцій 

людини на будь-яку ситуацію, що закріплюються внаслідок її повторення. 

 Споживач формує поведінку на основі досвіду під впливом чотирьох 

змінних: 
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 потреба – спонукає людину до дії; 

 сигнал  –  подразник, який сприймає споживач; 

 реакція – дія споживача у відповідь на подразник; 

 підкріплення – винагорода, що сприяє посиленню зворотної реакції. 

 Маркетологи використовують два поняття з теорії поведінкового навчання: 

 узагальнення подразників відбувається|походить|, коли викликана 

одним подразником (сигналом) реакція поширюється і на інший 

подразник; 

 розрізнення подразників – це здатність сприймати відмінності у 

подразниках і застосовується для донесення відмінностей товару від 

інших подібних. 

2. Пізнавальне навчання передбачає встановлення зв’язків між двома чи 

кількома ідеями, спостереження за результатами поведінки інших людей і 

регулювання своєї поведінки відповідним чином. 

3. Прихильність до торговельної марки – прихильне ставлення до певної 

торговельної марки і регулярне придбання товарів цієї марки протягом 

тривалого часу. 

 Формується під впливом позитивного попереднього досвіду. 

 Скорочується ризик і відбувається економія часу завдяки сприятливим 

результатам. 

Цінності, переконання і ставлення 

Вони відіграють ключову роль у прийнятті споживачем рішення та у здійсненні 

відповідних маркетингових дій компаніями. 

 1. Ставлення. 

 а. Ставлення – це засвоєна людиною схильність до стійкого вияву сприятливих 

або несприятливих реакцій на об’єкт чи клас об’єктів. 

 Ставлення формуються під впливом цінностей і переконань. 

 Маркетологи зацікавлені в особистих цінностях, які пов’язані з формуванням 

значущості, яку споживач приписує товару. 

 b. Переконання – це впевненість споживача у властивостях товару та власному 

виборі.  

 Переконання ґрунтуються на особистому досвіді, рекламі й обміні думками з 

іншими людьми. 

 Переконання про властивості продукту створює сприятливе або 

несприятливе ставлення, яке споживач відчуває до певної продукції, послуг, 

марок. 

 2.  Зміна ставлення.  Маркетологи використовують три підходи до зміни ставлення 

споживачів до товарів і марок. 

 а. Зміна переконань про наявність у конкретної товарної марки певних 

властивостей. 

 b. Зміна значущості суттєвих властивостей товару. 

 c. Додавання товару нових властивостей. 

Спосіб життя – поведінкові особливості людей: як вони витрачають свій час і ресурси, 

інтереси, які вони вважають важливими у своєму навколишньому середовищі, 

думки, що вони думають про себе і світ. 
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 Психографіка: 

 а. об’єднуючи психологію споживача, стиль його життя, 

демографію для розкриття мотивації для закупівлі і використання 

продукції; 

 b. забезпечує розуміння споживчих потреб і стає в пригоді у процесі 

сегментації і вибору цільових ринків для нових і вже наявних 

товарів. 

 

ІІІ. СОЦІОКУЛЬТУРНІ ВПЛИВИ НА СПОЖИВЧУ ПОВЕДІНКУ 

Соціокультурні впливи еволюціонують з формальних і неформальних відносин з 

іншими людьми. 

Особистий вплив 

Аспектами особистого впливу, які важливі для маркетингу є: 

 1. Лідери думки – індивідууми, які проявляють прямий або непрямий 

соціальний вплив на інших. 

 Вони бажають бути добре обізнаними щодо загальної або вживаної  

інформації про специфічні товари, таким чином  їх думки 

впливають на вибір інших. 

 Деякі фірми використовують відомих людей як представників, щоб 

репрезентувати їхню продукцію, вважаючи, що вони є лідерами 

думки.  Інші рекламують свої товари в ЗМІ, прагнучи досягти 

подібних результатів. 

 2. «Із уст в уста» є людським впливом один на одного протягом 

спілкування, і є могутнім джерелом інформації для споживачів, тому 

що це залучає друзів, які  заслуговують довіру. 

Референтні групи 

        Референтні групи – люди, думка яких є підґрунтям для самооцінки 

індивіда чи формування у нього особистих поглядів, у такий спосіб впливає на 

його купівельну поведінку. 

  Вони мають важливий вплив на закупівлю розкішної продукції але не 

на потреби. 

  Три групи мають маркетингові значення: 

 а. Членська група – це група, до якої належить сам споживач (партії, 

релігійні організації, клуби, громади тощо). 

 b. Група прагнення – це група, з якою споживач прагне ототожнити 

себе і хоче бути з нею, наприклад, професійне товариство або клуб 

за інтересами. 

 c. Небажана (дисоціативна) група – це група, в якій людина бажає 

триматися на відстані внаслідок  відмінностей в цінностях  або 

поведінці. 

Вплив сім’ї  

Родинні впливи на споживчу поведінку походять з трьох джерел: 

 1. Споживча соціалізація – процес, внаслідок якого люди набувають навичок, 

знань, відносин, необхідних, щоб функціонувати як свідомий та соціально 

відповідальний споживач.  Діти вчаться, як купити: 
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 - взаємодія з дорослими в ситуаціях закупівлі; 

 - участь в їхній власній покупці і дослідах використання. 

 2. Життєвий цикл сім’ї виділяє чіткі етапи, через які проходить сім’я від 

створення до припинення існування, кожному етапу властива пізнавана 

купівельна поведінка. 

 Традиційна сім’я.  Складається із подружжя з дітьми до 18 років. 

 Неодружені пари.  Це переважно покупці туристичних путівок, модного одягу, 

спортивних послуг, комп’ютерної техніки. 

 Молоде подружжя без дітей. Вони найбільш багаті, ніж неодружені молоді пари, 

тому що зазвичай обидва члена сім’ї задіяні у цьому процесі. Ці пари надають 

перевагу меблям, предметам домашнього вжитку, подарункам один для одного. 

 Молоде подружжя з дітьми. Купують товари, які насамперед визначаються 

потребами їхніх дітей і веденням домашнього господарства. 

 Самотні батьки з дітьми.  Є найменш матеріально забезпеченими, надають 

переваги продуктам – напівфабрикатам, послугам служби турботи про дітей, 

особистим елементам турботи. 

 Подружжя (середнього віку) з дітьми.  Зазвичай краще матеріально забезпечені, 

ніж їхні молодші колеги. Вони – істотний ринок для дозвілля і товарів для 

облаштування помешкання. 

 Пари (похилого віку) без дітей. Мають великий дохід після сплати податків. Ці 

пари купують краще домашнє меблювання, дорогі автомобілі, фінансові послуги. 

  Одружений і  неодружений (похилого віку).  Складають значний ринок ліків, що 

відпускають по рецептам, медичні послуги, туристичні путівки, подарунки для 

молодших родичів. 

 3. Родинне ухвалення рішення. 

   Існують два стилі ухвалення рішення: 

  Вплив на рішення одного із членів подружжя.  Є ті, за які, або 

чоловік (додому і автомобільні експлуатаційні закупівлі), або дружина 

(бакалійні магазини, дитячі іграшки, одяг, ліки) відповідальні. 

  Спільне прийняття рішення. Як чоловік, так і дружина спільно 

ухвалюють рішення щодо автомобілів, канікул, будинків, домашніх 

побутових приладів і електроніки,  медичних послуг. 

 Існує п'ять ролей індивідуальних членів сім'ї  в процесі закупівлі: 

(1) збирач інформації, (2) впливовий порадник, (3) особа, що приймає 

рішення, (4) покупець, і (5) користувач. 

Соціальний клас 

  Соціальний клас визначений як відносно стабільні й однорідні групи 

суспільства, що характеризуються схожими цінностями й інтересами та 

поведінкою.  

 Належність людини до певного соціального класу визначається 

джерелом її доходів, освітою та родом занять.  

 Існує три великі соціальні класи: вищий, середній і нижчий; кожен з 

них поділяється на підкласи. 

Споживачі, що належать до одного соціального класу, характеризуються 

схожим стилем споживання і купівельною поведінкою. 
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Люди нижчого класу мають короткострокову орієнтацію, вони більш 

емоційніші ніж раціональні, думають конкретно, не абстрактні 

умови, і бачать менші особисті можливості. 

Члени верхніх класів зосереджуються на досягненнях і майбутньому, 

думають в абстрактних або символічних умовах. 

ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ 

 1. Проблема, яка виникла у компанії Toro під час випуску Snow Pup стала 

прикладом ___________. 

Відповідь: вибіркового осмислення (йдеться про схильність людини 

інтерпретувати інформацію так, щоб вона підкріплювала ті ставлення і 

переконання, що сформувалися у неї до отримання інформації). 

 2. Які типи референтних груп цікавлять маркетолога? 

Відповідь: членські групи; група прагнення і небажана (дисоціативна) група. 

 3. Назвіть п’ять ролей, які можуть виконувати члени сім’ї під час 

прийняття рішення про купівлю. 

Відповідь: збирач інформації, впливовий порадник, той, хто приймає рішення, 

покупець, користувач. 

ВІДПОВІДІ НА «ЗАВДАННЯ В ІНТЕРНЕТІ» 

Проаналізувавши альтернативні варіанти при покупці лазерного принтера на 

сайті www.hotline.ua споживач має можливість оцінити весь перелік товару по 

оціночним критеріям: торгівельна марка, формат друку (А4, А3), швидкість 

друку, інтерфейс, кольоровий чи монохромний, вартість. Проаналізувавши свою 

потребу, споживач має можливість визначити, які оціночні критерії для нього є 

пріоритетними і виходячи з цього зробити свій вибір на тій чи іншій моделі 

лазерного принтера. На параметри: у кого і коли купувати принтер, впливає дія 

продавців по стимулюванню збуту (акції, розпродажі, купони тощо).  

При купівлі металопластикового вікна інформації із сайту www.okna.ua 

(загально доступні джерела) буде недостатньо. В більшості випадків, споживач 

звернеться за порадою до родичів, друзів, знайомих (особисті джерела). Веб-

ресурс допоможе споживачу із визначенням оціночних критеріїв, а саме: марка 

профілю, фурнітури, склопакета, гарантія, строки виконання замовлення, вартість. 

Саме за допомогою цього ресурсу споживач має можливість зробити порівняльну 

характеристику виробників за оціночними параметрами та визначиться із своїми 

уподобаннями.   

При інвестування капіталу в пайовий інвестиційний фонд, споживач перш за 

все має бути фінансово обізнаний, так як інвестиції в інвестиційний фонд йдуть 

другою чергою після депозитів. В даному випадку споживач ще більше довіряє 

особистим джерелам та намагається знайти родича, друга чи знайомого з 

фінансовий досвідом інвестування капіталу у пайовий інвестиційний фонд. 

Інтернет-ресурс www.investfunds.com.ua в даному випадку може бути корисним 

для споживача перш за все розділом «Форум», де досвідченні інвестори діляться 

своїми вражаннями та зауваженнями. Оціночні критерії при інвестуванні капіталу 

в пайовий інвестиційний фонд: кількість вкладників, середня відсоткова ставка 

можливого доходу на вкладений капітал, рік заснування. 

http://www.hotline.ua/
http://www.okna.ua/
http://www.investfunds.com.ua/
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Конспект 

Питання самостійного вивчення 

ПІДПРИЄМСТВО ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ 

        Харківський машинобудівний завод «Світло шахтаря» – одне з 

найвідоміших машинобудівних підприємств, що спеціалізується на виготовленні 

точного приладобудування, гірничошахтного устаткування за індивідуальними 

замовленнями шахт з урахуванням гірничо-геологічних умов роботи, яке має 

великий попит у країні та за її межами. 

        Завод став найбільшим постачальником устаткування забійного 

транспорту вугільним і сланцевим шахтам, калієвим копальням та іншим гірничим 

підприємствам близького і далекого зарубіжжя.  

Завод «Світло шахтаря» як підприємство-покупец, закуповує комплектуючі 

вироби у провідних зарубіжних компаній, таких як Damel, Fasing, Thiele, SKF та 

інших для удосконалення і підвищення якості своєї продукції. 

I. ХАРАКТЕРИСТИКА Й ОБСЯГ РИНКУ ОРГАНІЗАЦІЙ   

          Промисловий маркетинг – це маркетинг продуктів і послуг, покупцями 

яких виступають підприємства та організації, що використовують їх для 

виробництва інших, власного використання чи перепродажу некінцевим 

споживачам. 

 Організації-покупці – виробники, гуртово-роздрібні торговці, державні 

установи, некомерційні організації, які купують продукти та послуги для 

власного використання або перепродажу. 

Виробники купують сировину і матеріали, обладнання, що використовуються у 

процесі виробництва інших товарів, які вони потім продають. 

Оптові торговці і роздрібні продавці купують продукцію і перепродають її без 

будь-якої переробки. 

Організації-покупці – це усі покупці, окрім кінцевих споживачів. 

Організації-покупці функціонують на ринках чотирьох типів: ринку товарів 

промислового призначення, ринку торговельних посередників, ринку 

державних установ і ринку некомерційних організацій. 

  A.  Ринки товарів промислового призначення 

  · Промислові ринки включають більш ніж 12 мільйонів фірм: 26 % продають 

товари і 73 % надають послуги. 

       ·  Промислові підприємства діють на ринку товарів промислового 

призначення (сільське господарство, мисливство, лісове й рибне господарство, 

добувна й обробна промисловість, виробництво і розподілення електроенергії, 

газу й води, будівництво, транспорт і зв’язок), продають матеріальні вироби і 

становлять 39,6 % усіх підприємств. 

          B.  Ринки торговельних посередників 

        ·  Посередники – гуртово-роздрібні торговці, що купують і 

перепродають товари знову без будь-якого додаткового оброблення. 

         ·  В Україні майже 390 000 роздрібних і гуртових продавців.  

  C.  Ринки державних установ 

 ·  Урядові покупці – уряд, державні установи і організації місцевого 

самоврядування, які купують продукти та послуги для здійснення своїх 

функцій.  
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                    ·  В Україні кількість державних установ становить 36 700. 
МАРКЕТИНГ У ПРИКЛАДАХ 

Система державних закупівель в Україні  

 Система задоволення суспільних потреб в Україні складається з двох 

взаємозалежних підсистем – державних закупівель і державного замовлення. 

            

Державні закупівлі здійснюють регулювальні функції, а саме: 

 

1) матеріальне забезпечення діяльності установ та організацій, що утримуються за 

рахунок державного і місцевого бюджетів; 

2) створення нових робочих місць шляхом закупівлі державою окремих видів 

продуктів або послуг; 

3) упорядкування кон’юнктурних відносин на ринках окремих видів товарів за 

рахунок державних закупівель, які відновлюють рівновагу попиту і пропозиції. 

            

Державне замовлення забезпечує рішення найбільш пріоритетних і стратегічних 

загальнодержавних питань соціально-економічного розвитку країни, насамперед таких, як 

національна оборона та безпека; збереження і розвиток науково-технічного, освітнього і 

соціокультурного потенціалу країни. 

D.  Ринки некомерційних організацій Некомерційні організації –  

неурядові громадські організації, приватні освітні та медичні заклади 

тощо, тобто установи, основне фінансування яких не здійснюється 

державою. 

 Ці організації надають суспільству різні послуги і закуповують продукти 

не для отримання прибутку, а для надання відповідних послуг. 

            I.       Глобальні ринки організацій 

          ·  Промислові, посередницькі, урядові та ринки некомерційних організацій 

існують також в глобальному масштабі. Найбільша експортна промисловість в 

розвинених країнах зосереджується на промислових клієнтах, а не на кінцевих 

споживачах. 

         ·  Світова торгівля втягує виробників, посередників, урядові та некомерційні 

організації в товарообмін, що охоплює усю земну кулю. 

 

II. КЛАСИФІКАЦІЯ МІСЦЕВИХ І ГЛОБАЛЬНИХ РИНКІВ 

               ·   Північноамериканська Система Класифікації Промисловості 

(NAICS) розробляє загальні властивості промисловості для Канади, Мексики, 

Сполучених Штатів Америки, що спрощує економічну діяльність в трьох 

державах – членах Північноамериканської Угоди про Вільну Торгівлю 

(NAFTA). 

         ·  В Україні на базі європейської класифікації видів економічної діяльності 

(NACE) створено та запроваджено Класифікацію видів економічної 

діяльності (КВЕД), яка входить до складу системи національних 

класифікаторів і використовується для систематизації і групування продукції 

підприємств. 

               ·   КВЕД надає промисловості числовий код з п’ятьма цифрами: 

  а.   Перші дві цифри визначають розділ економіки. 

  b.   Третя цифра визначає групу промисловості. 

  с.   Четверта цифра представляє клас. 



 
 Тема 2.1. 15 

  d.   П'ята цифра визначає підклас. 

ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ  

 1.  Назвіть чотири основні види організацій–покупців. 

Відповідь: промислові підприємства; посередники; урядові покупці; 

некомерційні організації. 

 2.   Охарактеризуйте Класифікацію видів економічної діяльності (КВЕД)? 

Відповідь: КВЕД – це система національних класифікаторів, яка створена на 

базі европейської класифікації видів економічної діяльності (NACE), 

використовується для систематизації і групування продукції підприємств. 

 

III. ПРОЦЕС ЗАКУПІВЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЯМИ-ПОКУПЦЯМИ 

 Купівельна поведінка організацій – це процес прийняття рішення, за 

допомогою якого організації встановлюють потреби в товарах, а також визначають, 

оцінюють і вибирають певні марки товарів та їхніх постачальників.  

  A.  Характеристики попиту 

  ·  Споживчий попит на продукти і послуги визначається їх ціною, якістю, 

споживчими перевагами й витратами на післяпродажне обслуговування. 

   ·  Попит на промислові продукти і послуги  – похідний, вторинний, тобто 

залежить від попиту на споживчі товари й послуги. 

B.    Обсяг замовлення чи закупівлі 

· Закупівлі, які здійснюють організації, значно більші за своїми обсягами, ніж 

покупки кінцевих споживачів, а вартість одиничної закупівлі організації часто 

становить десятки тисяч, а то й мільйони гривень (доларів, євро).  

·  Якщо йдеться про закупівлю вартістю понад певну суму, наприклад, 10 000 

грн., то політика компанії може вимагати аналізу не менше трьох 

альтернативних пропозицій товару від різних постачальників. 

·  Коли замовлення потребує ще більших коштів (наприклад, 100 000 грн.), то 

прийняття купівельного рішення вимагає аналізу і схвалення віце-президента 

або навіть президента компанії. 

   C.      Кількість потенційних клієнтів 

  ·  Компанії, що продають споживчі продукти і послуги, намагаються залучити 

тисячі або мільйони осіб чи родин. 

  ·  Компанії, що продають свої товари організаціям, часто обмежуються 

набагато меншою кількістю споживачів. 

           D.     Цілі закупівель для потреб організацій  

·  Організації закуповують продукти і послуги з однієї головної причини – 

забезпечити досягнення своїх цілей.  

·  Для комерційних організацій мета закупівлі полягає, як правило, у прирості 

прибутку за рахунок скорочення витрат, збільшення доходів від продажу та 

частки ринку. 

·  Некомерційні організації та державні установи мають відповідати потребам 

тих соціальних груп, які вони обслуговують.  

·  Освітні установи закуповують книжки для своїх бібліотек, комп’ютери для 

лабораторій і лекційних аудиторій. 

   E.   Закупівельні критерії організацій 
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·   Закупівельні критерії організацій – це характеристики продуктів і послуг 

постачальника та його можливостей.  

·   Найчастіше експерти виділяють сім критеріїв закупівлі:  

1) ціна;  

2) якість; 

3) графік постачань;  

4) технічні можливості; 

5) гарантії та порядок розгляду претензій;  

6) якість виконання попередніх угод (репутація на ринку);  

7) виробничі потужності й устаткування. 

  ·  Організації, що купують товари і послуги на глобальному ринку часто 

доповнюють перелік закупівельних критеріїв вимогами щодо відповідності 

якості продукції стандартам якості ISO 9000. 

  ·  Стандарт ISO 9000 розвинений Міжнародною Організацією Стандартів 

(Міжнародна Організація по Стандартиза вимогами щодо відповідностіції) в 

Женеві, Швейцарії, відноситься до стандартів для реєстрації і свідоцтва про 

якісне управління, систему гарантії виробника, заснованої на локальній ревізії 

методів і процедур.  

·   Зворотний маркетинг спрямований на побудову тривалих відносин 

організацій-покупців, які перетворюють свої критерії закупівлі на визначені 

вимоги, які повідомляють майбутнім постачальникам, завдяки яким взаємодія 

продавців і покупців стає більш узгодженою. 
МАРКЕТИНГ У ПРИКЛАДАХ 

Від традиційного способу закупівлі до готових комплексів   

На українському ринку торговельного устаткування (стелажі, 

високотехнологічне кухонне і кондитерське обладнання, холодильні стелажі тощо) 

споживачі – великі роздрібні мережі – прагнуть комплексних рішень. Вони бажають 

отримати не набір холодильників від одного постачальника, стелажі від іншого, а 

готове замовлення із холодильниками, стелажами та автоматизованою системою 

управління. 

       Тому компанія «Модерн&Експо» (м. Луцьк) бере на себе дизайн зали, 

конструкторські роботи і виробництво стелажів, установку холодильників і касових 

зон сторонніх постачальників. Покупка «комплексу» для одного магазину коштує на 

10–15 % дорожче, ніж придбання його складників у різних постачальників.  

  ·   Багато виробників у всьому світі використовують систему постачань 

«точно в строк» (JIT – just-in-time), що скорочує час забезпечення виробників 

запчастинами до кількох днів або годин. Використання постачальниками 

системи «точно в строк» стає важливим критерієм закупівлі, а в деяких 

випадках навіть неодмінною умовою. 

  F.   Відносини між покупцем і продавцем та партнерство с 

постачальником 

 ·   закупівля організаціями – це часто складні та тривалі переговори про умови 

постачань, що стосуються форми доставки, ціни, технічних специфікацій, 

гарантій і порядку задоволення претензій. Такі переговори можуть тривати 

довго.  

   ·  Взаємність – промислова купівельна практика, в якій дві організації 

погоджуються купити товари і послуги один одного. 
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 ·   Взаємна закупівля не схвалюється державними органами, тому що це 

обмежує нормальне функціонування вільного ринку, а саме вільний вибір 

можливих постачальників. У такий спосіб компанії намагаються отримати 

гарантії збуту своєї продукції та зміцнити зв’язки з партнерами. 

  ·  Партнерство з  постачальниками існує, коли покупець і його 

постачальник укладають взаємовигідні угоди, ставлячи перед собою спільну 

мету – зниження (підвищення) вартості або цінності продуктів і послуг, що 

поставляються кінцевому споживачеві. 
МАРКЕТИНГ У ПРИКЛАДАХ 

Значна споживча цінність і якісне збирання зерна 

Херсонський машинобудівний завод – єдиний в Україні промисловий гігант, що випускає 

зернозбиральні комбайни за повним циклом – від виготовлення більшості комплектуючих до 

комбайнів та їх складання. Комбайн «Славутич» спроектований винахідниками Ізаксоном і 

Ярмашевим у ГСКБ міста Таганрога наприкінці 80-х років минулого століття, пристосований до 

сучасних умов у КБ «Південмаш» (Дніпропетровськ). 

На сьогодні комбайн «Славутич» – одна із найпоширеніших моделей, яку масово 

випускають в Україні. Практично всі аграрії, які мають комбайни (John Deere, CLAAS, «Дон», 

«Єнісей», «Вектор», «Палессе» тощо), звертаються із проханням на машинобудівний завод за 

жниварками для збирання кукурудзи та соняшника. Херсонські жниварки визнані кращими в 

Європі, тому що вони, окрім усіх інших переваг, практично повністю запобігають втратам зерна 

під час роботи. Зараз товариство «Херсонський машинобудівний завод» у партнерстві з НВП 

«БІЛОЦЕРКІВМАЗ» значно розширив свою номенклатуру, включаючи випуск ґрунтообробної 

техніки. Водночас підприємства разом з «Гомсільмаш» (Білорусь) почали спільне складання 

комбайнів «Палессе». 

          G.  Закупівельний центр: міжфункціональна група 

Коли кілька осіб в організації беруть участь в процесі закупівлі, група, яка 

називається закупівельний центр, ставлять перед собою загальні цілі, ділять 

ризики, і збірають всю необхідну інформацію, щоб прийняти оптимальне рішення 

про закупівлю. 

         ·   Чотири запитання, відповівши на які можна з’ясувати, як відбуваються 

закупівлі на підприємстві: 

1)  Які особи в закупівельному центрі відповідають за придбання продукту 

або послуги? 

2)  У чому виявляється відносний вплив кожного члена групи на загальну 

думку? 

3)  Якими закупівельними критеріями керується кожен член закупівельного 

центру? 

4)  Що примушує кожного члена групи обрати саме цю компанію, продукти 

і послуги, а також продавців? 

  I.   Склад закупівельного центру 

Склад закупівельного центру залежить від складності й важливості рішення 

про закупівлю та специфікацій товарів.  

Хоча безпосередньо покупець або менеджер із закупівлі – це майже завжди 

члени закупівельного центру, персонал інших відділів також включається у процес 

залежно від того, що має купуватися.  

Під час придбання устаткування на мільйон гривень, президент компанії або 

менеджер із виробництва, ймовірно, стануть членами закупівельного центру через 

вартість покупки.  
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Для ключових складників, які включатиме кінцевий вироблений продукт, у 

міжфункціональну групу осіб, напевне, увійде додатковий персонал – експерти з 

різних відділів: від дослідження та розроблення до монтажу та контролю якості.  

  2.   Розподіл ролей у закупівельному центрі.  

У складі закупівельного центру визначено п’ять основних ролей, які можуть 

виконувати учасники. 

1. Користувачі – це люди в організації, які на практиці використовують 

продукт або послугу. 

2. Спеціалісти – це люди, які чітко розуміють якість товару, впливають на 

рішення про закупівлю, допомагаючи визначити специфікації для товару.  

3. Покупці мають формальні повноваження та обов’язок вибрати постачальника 

та проводити переговори щодо термінів виконання й умов договору. 

4. Радники мають формальні або неформальні повноваження, щоб вибрати або 

схвалити постачальника, з яким буде укладено угоду.  

5. Координатори управляють потоком інформації у закупівельному центрі. 

  3.   Купівельні категорії і закупівельний центр 

  а.  Кількість людей в закупівельному центрі  залежить від певних ситуацій, що 

виникають під час купівлі. 

 

  b.  Є три типи ситуації купівлі, названі купівельними категоріями, які 

змінюються від звичайного повторного замовлення до повністю нової 

закупівлі: 

  ·  Повторна закупівля без змін, де покупець повторно замовляє існуючий 

продукт або послугу в одного з постачальників. 

  ·  Повторна закупівля з модификацією, де користувачі, впливовці або 

вирішувачі в центрі купівлі хочуть змінити специфікації продукту, ціну, графік 

постачання, або постачальника, хоча виріб куплений  в значній мірі такий 

самий. 

        ·  Нова закупівля. Під час здійснення нової закупівлі організація стає покупцем 

продукту або послуги вперше. Це призводить до збільшення ризику, тому 

закупівельний центр розширюється до участі в ньому всіх зацікавлених у 

прийнятті рішення про закупівлю. 

с. Залежно від категорії змінюються маркетингові стратегії збуту, бо думка 

персоналу (купівля, розроблення, виробництво) часто залежить як від 

купівельної категорії, так і від стадії закупівлі. 

ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ  

1. Який відділ майже завжди представлений «своєю людиною» у 

закупівельному центрі?. 

Відповідь: - відділ постачання 

2. Назвіть три купівельні категорії. 

Відповідь: - повторна закупівля без змін; 

                               - повторна закупівля з модификацією; 

                               - нова закупівля. 
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IV. ПЛАНУВАННЯ ПРОЦЕСУ ЗАКУПІВЛІ ДЛЯ ПОТРЕБ ОРГАНІЗАЦІЇ 

Етапи прийняття рішення про закупівлю (на прикладі системи 

відеоспостереження) 

1. Усвідомлення проблеми. Фахівці з продажу обговорюють із керівництвом 

організацій-споживачів автоматизованого устаткування можливості нових 

індустріальних проектів автоматизації.  

Коли компанія, якій потрібна автоматизована система відеоспостереження, 

виробляє проект, інженери компанії починають працювати із компанією, щоб 

обрати систему відповідно до потреб замовника.  

Компанія, яка щойно виступала у ролі продавця і продала комплексне 

рішення з відеоспостереження, сама стає покупцем необхідних комплектуючих та 

устаткування, яке, у свою чергу, необхідне, щоб виконати її зобов’язання продавця. 

2.  Пошук інформації 

Інформація часто може бути отримана з ділових журналів – технічних, 

індустріальних або з міжнародної торгівлі, де йдеться про останні новинки. У 

деяких випадках представники постачальника можуть запросити закупівельний 

центр Siemens внести свої пропозиції щодо потрібного товару. Така група часто 

складається з інженера проекту, кількох дизайнерів, системних і виробничих 

інженерів та агента із закупівель. 

3. Оцінювання результатів 

Критерії закупівлі, що найчастіше використовують організації для вибору 

постачальників – це ціна, якість, графік постачань, технічні можливості, 

гарантії і порядок розгляду претензій, якість виконання попередніх контрактів, 

виробничі потужності і устаткування.  

Зазвичай, покупцем вибирається декілька постачальників для кожного товару та 

послуги. Покупцями формується список можливих постачальників – компаній, 

що відповідають критеріям закупівлі. 

Компаніям, відібраним до списку покупця, надсилається запит від менеджера по 

закупівлях компанії-покупця, в якому описуються критерії закупівлі – бажана 

кількість поставки товару, термін постачання і специфікації товару. Зазвичай 

покупці чекають на відповідь постачальників приблизно 30 днів. 

4. Рішення про купівлю 

Стадія вибору постачальника покупцем може зайняти декілька тижнів або навіть 

місяців. 

Навіть після того, як умови поставки представлені постачальнику, зазвичай 

ведуться додаткові переговори з приводу ціни, терміну поставки та інших 

умов. 

Іноді, у випадках великих або складних закупівель, компанія-покупець укладає 

контракт з двома або більше постачальниками. 

Постачальників, що не були вибрані компаніями-покупцями, інформують про 

причини, з яких не були вибрані їхні пропозиції. 

5. Поведінка після купівлі 

Робота з постачальниками жорстко контролюється і документується, визначаються 

майбутні можливості поставок. Недостатня робота постачальника може 

призвести до вилучення цього постачальника зі списку компаній, що 

відповідають критеріям закупівлі. 
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Існують чотири правила роботи з організаційними покупцями: 

 · Розумійте потреби організації. 

 · Отримайте список критеріїв закупівлі. 

 · Знайдіть людей в закупівельному центрі покупця, з якими можна 

налагодити вигідні відносини, домовитися. 

 · Задовольніть потреби компаній-покупців. 

ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ  

1.Визначте ключові відміннсті між здійсненням купівлі організацією та 

кінцевим споживачем. 

Відповідь: 

a. у закупівлі  організацією бере участь більша кількість людей; 

b. можлівості постачальніка для організації  мають більше значення; 

c. повединка організації після укладання угоди здається несуттєвою. 

2.Які чотири правила існують для постачальників продуктів і послуг, що 

продають організаціям-покупцям? 

Відповідь: 

1. зрозуміти потреби організації; 

2. отримати|одержте| список критеріїв закупівлі; 

3. знайти потрібних людей у закупівельному центрі, від яких залежить 

прийняття рішення; 

4. забезпечити своєчасність постачання організаціям-покупцям. 

  

V.  ОНЛАЙН-ЗАКУПІВЛІ НА РИНКАХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

Поведінка організації-покупця і промисловий маркетинг продовжує 

розвиватися із запровадженням технології Інтернет. Очікується, що у 2008 році 

організації-споживачі у всьому світі куплять через мережу продуктів і послуг на 6–

7,5 трлн дол. 

  1. Переваги он-лайн-закупівлі на ринках організацій 

Практика оn-line-закупівель на ринках організацій поширилась з трьох причин: 

 · Діяльність організацій-покупців значно залежить від своєчасного надання 

постачальником інформації щодо критерій закупівлі – ціни виробу, технічних 

специфікацій, технічних можливостей, гарантій тощо. 

 · Виникнення Інтернет-технологій суттєво скоротили час та витрати покупця 

на організацію зменшили порядок замовлення  і  затрати. 

 · Маркетологи на бізнес-ринках побачили|опинилися,порахували,полічити|, 

що Інтернет-технології можуть значно скоротити маркетингові витрати, особливо 

на продажі та рекламу, і розширюють їх можливості впливу на потенційних 

споживачів багатьох видів продукції і послуг. 

                          2. Е-ринки: віртуальні ринки організацій 

·  Істотною інновацією у процесі здійснення за купівлі організаціями-покупцями 

стало створення в Інтернеті торговельних співтовариств, названих е-ринками, які 

об’єднують організації-споживачі з організаціями-постачальниками.  

·   E-ринки можуть бути незалежними торговельними співтовариствами або 

функціонувати як приватні незалежні ринки.  
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·  E-ринок – це «нейтральна» третя сторона, яка забезпечує торговельну 

платформу в Інтернеті та вважається централізованим ринком, що дозволяє 

здійснювати обміни між покупцями та торговцями.  

      ·  Вони одержують винагороду за свій сервіс та існують у сферах, що мають 

такі особливості:  

1) тисячі географічно розрізнених покупців і торговців;  

2) непостійні ціни, що викликано коливаннями попиту і пропозиції;  

3) швидка зміна технологій виробництва чи обслуговування; 

 4) легко порівнювані пропозиції різноманітних постачальників.  

           3. On-line – аукціони на ринках організацій  

Багато електронних ринків пропонують оn-line-аукціони. Існує два типи оn-

line-аукціонів: 

        · Традиційний аукціон – продавець пропонує товар або послугу на 

продаж, а претенденти на покупку пропонують найвищі ціни за товар в 

конкуренції один з одним.  Претенденти збільшують ціну закупки поки не 

залишиться один покупець.  

        · Зворотний аукціон – покупець повідомляє про потребу в товарі або 

послузі, претенденти на продажу пропонують найнижчі ціни за товар в 

конкуренції один з одним. Претенденти зменшують ціну на товар поки не 

залишиться один продавець.  

               · Деякі постачальники надають перевагу зворотнім аукціонам, тому що 

вони надають їм можливість розпочати взаємовідносини з покупцями, які вже 

мають довгострокові взаємовідносини з іншим постачальником. Тобто зворотні 

аукціони допомагають переманювати навіть клієнтів, що вже мають 

довгострокові контракти з іншими постачальниками. 

               · Інші постачальники говорять, що зворотні аукціони ставлять дуже 

великий акцент на ціні і перешкоджають розгляду інших важливих критеріїв 

закупівлі. 

ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ  

 1. Що означає поняття «електронні віртуальні ринки»? 

Відповідь: електронні віртуальні ринки – організації оn-line-торгівлі, які 

зводять разом покупців і постачальників на Інтернет-середовищі. 

 2. Який вид оn-line–аукціону базується на зменшенні ціни на продукти та 

послуги, а який на збільшенні ціни? 

Відповідь: зворотній аукціон та традиційний аукціон.  

 
ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ  ЛЕКЦІЇ 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАКУПІВЛІ СТВОРЮЮТЬ ЦІННОСТІ  ДЛЯ ЗАМОВНИКА! 

Компанії-виробники в середньому витрачають 55 центів з кожного долара доходів для 

власного використання або для використання на продукцію, що продається їхнім клієнтам.  

Компанії з надання послуг витрачають понад 15 % їх доходів на інші товари та послуги.  

Скорочення цих витрат та економія у формі нижчих цін створюють цінність для клієнтів. 

Організаційні покупці дедалі частіше звертаються до «творчої співпраці з постачальниками, 

– говорить Daniel Carroll, людина, відповідальна за 20-тимільярдні (дол.) річні бюджети на 

закупівлю товарів і послуг для компанії AT&T.  Ця співпраця має різноманітні форми. Intel 

підтримує своїх постачальників, пропонуючи програми якісного управління та інвестуючи в 

обладнання постачальника, щоб продукція вироблялась з меншими дефектами, таким чином, 
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знижує витрати. Компанія Harley-Davidson надає письмові плани поліпшення якості товарів та  

контролює просування постачальників у напрямі досягнення цієї мети. Покращуючи якість 

товарів і послуг, скорочуючи витрати, організаційна закупівля відіграє непомітну роль, але 

важливу роль у створенні цінності клієнта. 

ЯК ОРГАНІЗАЦІЇ  МОЖУТЬ УДОСКОНАЛИТИ СВОЇ ЗАКУПІВЛІ 

Економія в закупівлі продукції і послугах сприяють безпосередньо збереженню доходів 

компанії або дозволяють державній установі зекономити для інших проектів. Як бізнес 

організації, так і державні установи визначили ключові кроки ефективних закупівель: 

 1.Проясніть мету закупівлі.  Більшість шукають комбінацію шести цілей закупівлі: (a) 

висока якість; (b) низька ціна; (c) висока продаваюча можливість товару; (d) невисокі інвестиції в 

устаткування; (e) обслуговування замовлення, технічна підтримка. Оскільки такі цілі часто 

конфліктують, департамент із закупівель має розташувати їх по пріоритетах для кожної закупівлі 

по встановлених критеріях закупівлі.  2.Розробляйте точні специфікації закупівлі. Загальне 

правило – чим більше уточнені специфікації закупівлі, тим краще буде здатний постачальник 

поставляти продукт або послугу певної якості в потрібний час.  3.Створіть ефективну 

конкуренцію у виборі постачальників. Точні специфікації роблять можливим оповіщення про 

закупівлю публічно, отримувати пропозиції від  компетентних продавців і вибирати ті 

пропозиції, в яких пропонують кращу ціну і якість.  4.Оцінюйте і тестуйте продукцію та 

послуги постачальників, інформуйте їх про результати тестів. Ці результати стануть 

корисними для постачальника, він матиме можливість прийняти необхідні заходи для 

корегування своєї діяльності.  5.Впроваджуйте оціночні системи постачальників. 

Компанії, які впроваджують оціночні системи постачальника, полегшують процес відбору 

постачальників, що  відповідають його нормам. 

Департаменти і відділи закупівель, що порушують ці загальні правила, зазвичай працюють 

неповністю ефективно. 
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