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ВСТУП
Серед системних особливостей, які суттє�

во впливають на організацію взаємодій, зумов�
люють її специфіку і потребують окремого оп�
рацювання, є сутність і феномени розвитку ло�
кальних підсистем у споживанні. Системні
ієрархії, а також конвергенція систем спожи�
вання і господарювання є предметом принци�
пових дискусій в маркетингу, визначає широке
коло актуальних методологічних проблем.

Як для промислових підприємств, так і для
домогосподарств, можна повністю підтверди�
ти висновки дослідників щодо низької прогно�
стичної корисності традиційних моделей цент�
рів закупівлі в маркетинговій аналітичній ро�
боті. Можливості множинного виділення дом�
інант ієрархічної організації поведінки, з сут�
тєвим перетином областей кожної з
відокремлених множин, значно роз�
миває акценти і послаблює модифіку�
ючі впливи щодо суб'єктів споживан�
ня (рис. 1) [1; 2; 3; 4; 5].

Точність систематизуючих підхо�
дів, які спираються на базис законо�
мірностей розвитку організаційної
єдності, її поновлення і підтримання
життєздатності, є більш прийнятними.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є визначення та кон�

цептуальне опрацювання перспектив�

УДК 338.439

Т. Б. Сметанюк,
Міжнародний інститут бізнес�освіти Київського національного економічного
університету імені Вадима Гетьмана

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ
ЕВОЛЮЦІЇ СПОЖИВАННЯ ПРОДУКТІВ
ХАРЧУВАННЯ, ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ
РИНКІВ І КРЕАТИВУ В МАРКЕТИНГУ

У статті опрацюовано передумови долання проблем точності прогнозування параметрів ринку
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The article explored the preconditions for overcoming the problems of accuracy of forecasting the
parameters of the market and increase marketing results in the development of new formats of interaction
with consumers.
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Рис. 1. Цілісність взаємоузгодженої поведінки групи

них напрямів розв'язання найбільш поширених
протирічь і парадоксів, пов'язаних з типізацією
елементів споживання, абстрактністю про�
гнозів кон'юнктури ринків.

Узагальнення та висновки статті мають за
базис як дослідження безпосередньо автора,
так і дослідження спеціалізованих організацій
[6; 7; 8; 9; 10; 11; 12]. Подолання окреслених су�
перечностей та розвиток теоретичних і мето�
дичних напрацювань автора з використанням
масиву первинних емпіричних данних склада�
ють зміст подальшого викладення матеріалу.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У розвитку споживання, з відповідним

відображенням у моделях виробничої діяль�
ності й організації економіки підприємства
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(прагнення масштабу, розвиток брендів, персо�
нальних продажів, запровадження нових кате�
горій тощо), виробники орієнтуються на уста�
ленні формати харчування населення, стерео�
типні переваги, які визначають поточну асор�
тиментну структуру пропозиції�споживання на
ринку. Серед ключових тенденцій змін у систе�
мах споживання продуктів харчування виділя�
ються наступні.

1. Відмова (навіть у кризових ситуаціях) від
покупок продуктів і товарів про запас, для май�
бутнього користування.

2. Виникнення нових орієнтирів у органі�
зації життєдіяльності і приорітетах харчуван�
ня, еталонів індустріально розвинених країн,
опанування ефективних міжкультурних компе�
тенцій та форматів організації життя.

3.  Зростання вагомості нецінових чинників
вибору товарів і продуктів (навіть у малозабез�
печених верств населення), серед яких, перш за
все: характер впливу на здоров'я, якість і фун�
кціональність, надійність, престижність.

4. Поява нових стратегій вибору товарів —
побутовий маркетинг, вивчення спеціальних
довідково�рекламних видань, користування
Інтернетом.

5. Поступове відновлення стратегій довго�

строкового пла�
нування покупок,
можливість нако�
пичення грошових
коштів для їх здійс�
нення.

6.  Поява прин�
ципово нових ста�
тей витрат, серед
яких, такі як плат�
на медицина, плат�
на освіта, нові за�
соби комунікацій і
т.д.

7. Усвідомлен�
ня потреби в здо�
ровому способі
життя. Зміна став�
лення до свого
здоров'я: сприй�
няття здоров'я як
своєрідного капі�
талу і вкладення
грошей у підтрим�
ку здоров'я.

8. Поява прин�
ципово нових форм
організації дозві�
лля (особливо у

молоді) і відпочинку, зокрема зростання попу�
лярності зарубіжного туризму.

9. Вестернізація багатьох сторін повсякден�
ного життя, прийняття західних стандартів у
споживанні.

В якості інтегрованого суб'єкта споживан�
ня, з відповідними індивідуальними проекція�
ми, у маркетингових та інших соціально�еко�
номічних дослідженнях виступають домогос�
подарства (родини), підприємства і організації,
в тому числі ті, що забезпечують регламенто�
ване і централізоване харчування певних
людських угрупувань (їдальні, школи, лікарні,
санаторії, армія і т.д.). При цьому важливо, що
ігнорування індивідуальної (прихованої від
зовнішнього спостерігача) спрямованості спо�
живачів чи підприємців, призводить до помил�
кових висновків дослідження, проте їх врахо�
вування на перших етапах дослідницького про�
цесу також неможливе і веде до фальсифікацій
результатів.

За результатами проведення фокус�груп і
напівструктурованих інтерв'ю, організованих
на базі традиційних підходів до вивчення і про�
гнозування колективної поведінки та її індиві�
дуалізованих проекцій, як завжди можна відок�
ремити три групи сімей, відмінних за аспекта�

Таблиця 1. Карта структурування стереотипності у поведінці споживачів
продуктів харчування
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ми персонального
д о м і н у в а н н я
(табл. 1).

У першій групі
сім'я має явно
ідентифікованого
лідера. За другого
типу, відносини в
сім'ях більш де�
мократичні й зба�
лансовані. У них
ролі функціональ�
но розподілені.
Пріоритети в хар�
чуванні визнача�
ють не особисті
бажання одного з
членів сім'ї, а по�
треби, запити і
пристрасті сім'ї в
цілому. У сім'ях
третього типу, від�
носини мають лі�
беральний харак�
тер, оскільки до�
пускають і об'єк�
тивно передбача�
ють високий рі�
вень самостійнос�
ті та індивідуалізації життєдіяльності кожно�
го з членів родини. Вони самостійно ухвалюють
рішення щодо споживання. Їжа для них не є
культом, задоволенням. Для них споживання
їжі — природне задоволення фізіологічної по�
треби і навіть іноді обтяжливий обов'язок. Для
них не значущо спілкування в процесі спожи�
вання. Таким чином, сім'я для даної групи прак�
тично не розглядається як споживчий осере�
док.

Констатуючи відносність відокремлення до�
мінуючого суб'єкта, що абсолютно визначає
рішення щодо споживання родини чи індивіду�
ального (є ще регламентуючі обставини), слід
відмітити значущість особливостей сприйнят�
тя розподілу ролей для подальшої ідентифі�
кації потенційних зон конфлікту. Вони часто
використовуються в маркетинговій діяльності,
програмах модифікації поведінки споживачів
(жінка — не служниця, смачно і без додатко�
вих зусиль, економія часу, грошей і т.п.).

Функціональний розподіл у життєдіяль�
ності, який закріплений традиційно і ефектив�
ний щодо її умов та регламентів, визначає до�
мінанту в закупівлях жінок, проте відразу заз�
начимо їх специфіку — "для всієї родини", яка
є суттєвою в контексті експансії індивідуалізо�

ваних і технологічних форматів харчування.
Серед опитаних, в більшості сімей, саме жінки
ведуть господарство, лише в незначній частині
сімей цим займається чоловік. У виняткових
випадках обов'язки щодо господарювання в
сім'ї розподілені порівну. Таким чином, госпо�
дарство веде практично завжди дружина, не�
залежно від її професійної приналежності. З
підвищенням доходу в сім'ях спостерігаються
демократичніші форми господарювання.

Пояснювальне значення економічного чин�
ника є достатньо важливим з точки зору по�
дальших висновків щодо механізмів та векторів
стабілізації систем споживання, тому потребує
окремого наголосу. В поширених сьогодні дос�
лідженнях він знаходить фрагментарне відоб�
раження як у випадках його типологічної аб�
солютизації, так і у випадках представлення
відокремленим чинником вибору, що статис�
тично корелює з іншими.

Зворотнім боком абсолютизації особистіс�
ної домінанти в організації колективних форм
споживання є детермінація закупівель загаль�
ними характеристиками діяльнісної ситуації, з
відповідною полярізацією дії, бажаних резуль�
татів чи актуальних обмежень і можливостей
(табл. 2). Відповідно перша група — це стерео�

Таблиця 2. Карта структурування стереотипності у поведінці споживачів
продуктів харчування
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типи, орієнтовані на достатньо конкретний ре�
зультат. Друга — передбачає раціоналізацію
дії. Споживач при виборі товарів шукає опти�
мальне співвідношення ціни і якості у найбільш
широкому їх розумінні. При цьому він визна�
чає для себе оптимальне місце купівлі, яке за�
довольняло б його з погляду ціни, якості, асор�
тименту, економії часу і сил. Третя група — має
за базис пояснення безпосередньо традицію
або стереотипність дії. В рамках даної стратегії,
споживач відтворює стійкі схеми поведінки —
стереотипи, які зумовлені його звичками і тра�
диціями. Реалізація подібної поведінки дозво�
ляє споживачу економити фізичні сили, нерви,
час, не акцентуючи уваги на питаннях, що ку�
пити, де, коли і за якою ціною. Невеликі коли�
вання цін або якості можуть абсолютно ігно�
руватися: сила звички виявляється сильнішою
за економічний розрахунок. Традиційна дія в
рамках стратегії порушується таким підйомом
цін, коли індивід вже не має засобів для під�
тримки звичної моделі споживання. Зіткнув�
шись із неможливістю задовольнити свої по�
треби традиційним шляхом, він виходить на ра�
ціональну поведінку.

У матеріалах маркетингових досліджень, як
і у аналогічних роботах фахівців інших сфер
суспільствознавства, особливо і надзвичайно
часто традиційна поведінка проявляється при
здійсненні купівлі товарів, що спричиняють
сильне звикання. В цьому випадку коливання
цін в межах наявного фінансового потенціалу
взагалі ігноруються. Помилковим є ігноруван�
ня дослідниками природи подібних "традицій",
що характеризуються суттєвими біологічними,
психологічними та соціальними особливостя�
ми.

ВИСНОВКИ
Результати досліджень доводять, що всі з

інтегрованих форм споживання мають за осно�
ву стабілізації станів системно узгоджені стан�
дарти взаємодії, які можуть бути пояснені на
базі багатовекторного моделювання і взаємно�
го коригування стереотипності у діяльності
людини.

Динамічний контекст зіставлень на основі
структурно узгоджених елементів взаємодій на
якісно новому рівні забезпечує високу прогно�
стичність висновків, які мають формуватися з
урахуванням об'єктивних закономірностей
розвитку і утворення станів стабілізації систем.
Адже коректне представлення взаємодій по�
требує врахування специфіки кожної з мінімум
двох сторін обміну, гармонізації маркетинго�
вого контексту з організацією їх життєді�

яльністі, базисами орієнтаційних порівнянь та
зіставлень, прикладної ідентифікації неодноз�
начного і комплексного впливу відокремлюва�
них чинників розвитку системи або стабілізації
її станів. Дотримання цих вимог передбачає
необхідність застосування у дослідній роботі
більш складного і одночасно гнучкого методич�
ного апарату, комплекс елементів і процедур,
а також особливості використання якого в
сфері прогнозування поведінки споживачів
будуть опрацьовані у подальших роботах.
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