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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СПОЖИВЧОЇ ПОВЕДІНКИ 

МОЛОДІ 
 

Кожного дня ми можемо спостерігати те, що  ринок товарів 
збільшується новою продукцією, починаючи від товарів 
повсякденного попиту(продукти харчування, ліки) до товарів елітного 
класу (товари відомих фірм-виробників). Напевне чи не кожен 
українець прагне  купувати товари найкращої якості. Але в сучасних, 
«важких» для України, соціально-економічних умовах споживчу 
поведінку більшості людей  можна охарактеризувати принципом 
«дешево й сердито». Розвиток суспільства, споживання товарів, 
зміни в економіці  та зумовлені цим зміни у способі життя українців 
викликають зростання кількості досліджень по даній проблематиці.  

Споживча поведінка є явищем багатогранним і складним. Також 
являється об‘єктом дослідження різних наук: маркетингу, економіки, 
соціології, філософії і звичайно психології. Кожна із цих галузей 
трактує споживчу поведінку виходячи із своїх теоретичних основ. 
Економіка та маркетинг стверджують що це процес формування 
попиту споживачів на різні товари і послуги. У соціології споживчу 
поведінку розглядають як варіант соціоекономічної поведінки 
індивіда (В.Пилипенко, Т. Єфременко, Е. Суїменко). Психологічні 
аспекти споживчої поведінки розглядаються в дослідженнях 
Н.Самарбаєвої (особливості споживчої поведінки міської молоді), О. 
Громової (соціально-психологічна типологія споживачів), 
М.Меньшикової (соціально-психологічні чинники вибору товарів 
молоддю), О.Овчара (соціально-психологічні чинники споживчої 
поведінки) [4]. 

О. Посипанова трактує споживчу поведінку як «соціальна 
активність, що безпосередньо спрямована на придбання, 
використання та позбавлення продуктів, послуг, ідей (включаючи 
процеси прийняття рішень, що передують цій активності та слідують 
за нею)» [5, с.9]. 

Аналіз досліджень з проблематики споживчої поведінки показує, 
що проблема психологічних особливостей споживчої поведінки 
молоді в сьогочасних умовах є актуальною і потребує подальших 
досліджень. Тому в нашій роботі ми поставили за мету здійснити 
дослідження цих особливостей купівельної поведінки молоді та 
визначити причинно-наслідкові зв‘язки такої поведінки. Для 
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досягнення поставленої мети нами був проведений констатуючий 
експеримент (експеримент, метою якого є встановлення причинно-
наслідкового зв‘язку між явищами)з однією незалежною змінною 
(дослідник маніпулює лише однією незалежною змінною, яка може 
мати необмежену кількість варіантів прояву) [1, с.40]. 

 Вибірку склали 50 осіб віком 19-26 роки, 50% - чоловіки, 50% - 
жінки. Дослідження проводилось у період вересень-жовтень 2015 
року. 

На першому етапі експерименту досліджуваним потрібно було 
здійснити рандомізацію товарів із списку запропонованих(складався 
із 14 груп товарів: хлібобулочні, молочні продукти, тютюнові вироби, 
м'ясо, крупи, риба, алкоголь, засоби гігієни, одяг, канцелярія, ліки, 
взуття, техніка та дозвілля) за їх першочерговою нагальністю. На 
другому етапі досліджуваним необхідно було, виходячи із зазначеної 
їм суми, здійснити покупку цих товарів (сума всіх товарів 
перевищувала суму грошей,яку може витратити досліджуваний на 
покупку на 50 гривень). Третій та четвертий етап відбувався по 
аналогії другого етапу, тільки сума товарів перевищувала суму  
грошей, яку може витратити досліджуваний відповідно на 100 та на 
250 гривень. Отримані заповнені бланки з відповідями проходили 
кількісну обробку, в результаті чого були отримані такі дані 
(табл.1.1). 

Табл. 1.1 
Рандомізований розподіл споживчих товарів серед чоловіків та жінок  

 

Таким чином, отримані результати свідчать про те, що для 
чоловіків на першому місці знаходиться одяг, на другому – взуття, на 
третьому – м'ясо. А для жінок на першому – молочні продукти, на 

Чоловіки Жінки 

Група товарів   Черговість Група товарів Черговість 

Одяг 1 Молочні продукти 1 

Взуття 2 Хлібобулочні 
продукти 

2 

М'ясо 3 Крупи 3 

Риба 4 Ліки 4 

Засоби гігієни 5 Одяг 5 

Дозвілля 6 Риба 6 

Техніка 7 Засоби гігієни 7 

Тютюнові вироби 8 Взуття 8 

Хлібобулочні  вироби  
9 

М'ясо 9 

Ліки Техніка 10 

Крупи 10 Дозвілля 11 

Канцелярія 11 Тютюнові вироби 12 

Алкоголь 12 Алкоголь 13 

Молочні продукти 13 Канцелярія 14 
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другому – хлібобулочні продукти і на третьому – крупи. Якщо 
порівняти отримані дані, то можна помітити те, що послідовність 
товарів обраних чоловіками майже повністю відповідає оберненій 
послідовності товарів обраних жінками. Тобто, жінки в першу чергу 
при покупці товарів обирають молочні продукти, а чоловіки обирають 
молочні продукти в останню чергу(на 13 місці). Така ж тенденція і з 
придбанням хлібобулочних продуктів,  круп та ліків (чоловіки 
придбають хлібобулочні продукти в дев‘яту чергу, а жінки – в другу). 
Це можливо пов‘язане із соціальною роллю чоловіка та жінки в сім‘ї. 
Історично склалося так, що за чоловіком була закріплена функція 
забезпечення жінки і дітей всім необхідним. На сьогоднішній день, в 
силу складних соціально-економічних умовах, чоловік в сім‘ї 
найчастіше є джерелом фінансового забезпечення. В історичному 
контексті  жінка - господиня, яка готувала їжу, доглядала дітей була 
берегинею домашнього вогнища, а на сучасному етапі жінка регулює 
взаємовідношення в сім‘ї, відповідає за сімейний бюджет [2]. 
Можливо саме тому чоловіки у своїй споживчій поведінці 
пріоритетним зазначають одяг та взуття, а жінки – продукти 
харчування. 

За умовами нашого експерименту досліджувані здійснювали 
покупку товарів тричі. Їхній бюджет був не змінним на всіх трьох 
етапах, та дорівнював 150 грн. Але сума зазначених товарів 
збільшувалась на кожному етапі. Відповідно, за таких умов, 
споживча поведінка характеризується тим, що молодь 
відмовляється від тих груп товарів, нагальна черговість яких 
знаходиться на найнижчому рівні (табл. 1.2). 

Табл. 1.2 

Гендерний розподіл черговості відмови від товарів залежно від ціни 

 
Дана тенденція спостерігалась як у чоловіків так і у жінок. Тобто, 

при збільшені ціни на товар чоловіки відмовлялися від молочних 
продуктів, ліків, канцелярії (черговість цих товарів відповідно була на 
рівні 9, 11,13). Жінки у свою чергу відмовлялись від тютюнових 
товарів, дозвілля, алкоголю та канцелярії(черговість цих товарів не 
перевищувала позначки 10) .  

Чоловіки Жінки 

Черговість Товари від яких 
відмовляються 

Черговість Товари від яких 
відмовляються 

1 Молочні продукти, ліки, 
канцелярія 

1 Дозвілля, алкоголь, 
тютюнові вироби, 
канцелярія, техніка 

2 Техніка, хлібобулочні 
товари, алкоголь, крупи 

2 Риба, м'ясо, засоби 
гігієни 
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Коли ж ціна на зазначені товари піднялась вдвічі, чоловіки та 
жінки відмовляються  від  тих товарів нагальна черговість яких 
знаходиться на середньому рівні. Чоловіки відмовляються від 
техніки, хлібобулочних товарів, алкоголю та круп, черговість 
вказаних товарів відповідає позначці 7. А жінки виключають із даного 
списку засоби гігієни, рибу та м'ясо. Нагальна черговість цих товарів 
знаходиться також на рівні 7.  

Пояснити це можна тим, що кожна людина, як суб‘єкт 
економічних відносин відповідально ставиться до грошей. Це можна 
помітити у процесі планування витрат, рандомізацією товарів, які 
можуть задовольнити їх нагальні потреби (Кириченко В.В.) [3]. 
Сьогодні в часи економічної кризи кожна людина відчуває 
психологічний дискомфорт, який пов'язаний, найчастіше, з нестачею 
ресурсів для підтримки певного рівня якості життя. Дана проблема 
не являється проблемою лише молоді, кожна людина прагне 
кращого та більшого ніж вона має, але це більше та краще не 
завжди нам потрібне.  
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ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІАЛЬНИХ ТЕНДЕНЦІЙ 
РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ У МОЛОДШОМУ 

ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ 
 

Прoблeмa стaнoвлeння твoрчoї особистості залишається 
актуальною, oскiльки сучасне суспільство все більше потребує 
творчої творчої активності особистості.  
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