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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний світ неможливо уявити без супермаркетів.

Ринку підприємств роздрібної торгівлі притаманна жорст'
ка конкуренція. Споживачі стали більш вимогливо стави'
тися до продуктів, які вони купують, та до умов, в яких
здійснюються покупки. Тому підприємства роздрібної
торгівлі застосовують комплекс маркетингових технологій
для залучення більшої кількості покупців та підвищення
обсягу продаж. Основна мета використання супермарке'
тами ефективних маркетингових технологій — спонукати
споживачів купувати більше продукції, навіть якщо вони не
планували здійснювати покупку того чи іншого товару.

Вже відомим є той факт, що навіть при складанні ре'
тельного плану покупок після відвідування супермаркету
споживачі розуміють, що витратили та купили набагато
більше, ніж планували. У сучасних умовах супермаркети є
досить зручними для здійснення покупок, ніхто не підга'
няє та не квапить, тому є час пройти всю торгівельну пло'
щу. Це може супроводжуватися приємною музикою та аро'
матами, а також різноманітною яскравою рекламою товарів
із написом про акцію чи знижку.

Згідно досліджень Американського інституту реклами
на місці продажу, 70% рішень про покупку приймається
споживачами в торговельному закладі [4, c. 144]. За резуль'
татами досліджень компанії Lіght promotіon: 30% покупок
українських споживачів приходиться на твердо заплано'
вані, 6% — на покупки заплановані взагалі, 4% — на аль'
тернативні, а 60% — на імпульсивні [5, с. 5].

За статистикою 2011 року, у США 40% споживчих вит'
рат притаманні імпульсивним покупкам. Молодші за віком
споживачі частіше здійснюють імпульсивні покупки. Найв'
мотивованіші імпульсивні покупки, а це 88%, мають місце
під час розпродажів. 60% жінок хоча б раз на рік здійснили
імпульсивну покупку. Переважна більшість людей здійсню'
ють імпульсивні покупки під впливом емоцій. 90% людей
здійснюють часті імпульсивні покупки, 30—50% всіх поку'
пок споживачі класифікують як імпульсивні. 20% того, що
купують споживачі у продуктових магазинах, — під впли'
вом імпульсу. 75% споживачів почуваються щасливими після
імпульсивних покупок

Враховуючи зростаючу популярність робити покупки
у супермаркетах та за наявності великої кількості останніх,
більшість з супермаркетів у своїй діяльності використову'
ють результати дослідження конкурентного середовища з
метою розширення асортименту товарів і поліпшення тор'
говельних умов, включаючи вдалий мерчендайзинг, що
відображається у стимулюванні імпульсних покупок. У ви'
соко конкурентному середовищі тільки ті магазини, які пе'
ревершують очікування своїх клієнтів з точки зору забез'
печення приємного шопінгу, можуть вижити і стати успіш'
ними.
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АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемам здійснення імпульсивних покупок, у резуль'

таті вдалого мерчендайзингу зокрема, а також впливу се'
редовища супермаркетів на покупки за імпульсом присвя'
тили свої роботи як вітчизняні, так і вчені закордонні: Е.В.
Ромата [5], Т. Парамонова [3], В.Г. Прушківський, Г.В. Ко'
зацька [4], А.В. Лазуткіна [2], Сеунгууг Уейн, Майкл А.
Джоунс, Шарон Е. Беаті [7].

 Але, незважаючи на низку досліджень, у економічній
науці досі тривають дискусії стосовно дії факторів, які впли'
вають на здійснення імпульсивних покупок. Тому ця про'
блема залишається актуальною.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — визначити ступінь впливу факторів внут'

рішнього середовища супермаркетів на здійснення імпуль'
сивних покупок споживачами.

РЕЗУЛЬТАТИ
В умовах швидкого розвитку торгівлі здійснення імпуль'

сивних покупок є звичайною поведінкою споживача. Су'
часна культура споживання дає можливість піддатися спо'
кусі та здійснити незаплановану покупку не думаючи про
наслідки. Імпульсивну покупку можна характеризувати як
спонтанну покупку тієї речі, яку споживач не планував прид'
бати. Покупку характеризують як спонтанну, тому що вона
зроблена тоді, коли споживач не здійснював активного по'
шуку предмету, не робив планів щодо придбання продукту
та не ставив перед собою задачу його купити [7].

Таке бажання виникає у споживача під впливом певних
факторів. Існують мотиватори для здійснення імпульсив'
них покупок. По'перше, споживачі, які набагато частіше за
інших здійснюють імпульсивні покупки, є більш комуніка'
бельними, вимогливими до свого статусу та іміджу. Зазви'
чай, такі покупці здійснюють імпульсивні покупки, щоб виг'
лядати краще в очах інших. По'друге, таким покупцям, як
правило, важче протистояти емоційним поривам імпульсив'
но витрачати гроші. По'третє, такі покупці, як правило,
здійснюють імпульсивні покупки для поліпшення свого на'
строю. Останнє, імпульсні покупці мають менше шансів за'
думатися про наслідки своїх витрат, вони просто хочуть
купити товар.

Згідно досліджень В.Г. Прушківського та Г.В. Козиряць'
кої, великий вплив на імпульсивні покупки має внутрішнє
середовище супермаркетів, а саме місце та методи розташу'
вання товарів. Безумовно, імпульсивні покупки напряму по'
в'язані з мерчендайзингом. Останній заслуговує на особли'
ву увагу, оскільки він є вагомим елементом маркетингу. Тому
необхідно чітко визначити принципи, за якими він розви'
вається. Одним із напрямів розвитку та формування мерчен'
дайзингу є аналіз психологічних компонентів [4, c. 145].
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Завдяки впливу на психологію споживача останнім
здійснюються імпульсивні покупки. Цьому сприяє
внутрішнє середовище супермаркетів. Цікавим є те, що саме
у процвітаючих супермаркетах кількість імпульсивних по'
купок досягає 60% у співвідношенні з 40% покупок плано'
вих.

Щоб впливати на покупця, підштовхуючи до здійснення
імпульсивних покупок, необхідно з'ясувати, населення яко'
го матеріального статку відвідує супермаркети, і яким чи'
ном вони приймають рішення про здійснення покупок. Не'
обхідно відзначити, що 40% покупців — це жінки всіх віко'
вих категорій із середнім статком, 20% — чоловіки зі стат'
ком нижче середнього, 15% — забезпечені чоловіки, 10%
— пенсіонери, 10% — жінки зі статком нижче середнього і
5% — молодь, а саме школярі та студенти, які матеріально
залежать від батьків.

За твердженням Лазуткіної А.В. [2, c. 42], імпульсивна
покупка не має чітко виражених вимог від споживача та є
додатковою можливістю для компанії збільшити обсяги
збуту своєї продукції. Це досягається шляхом інформуван'
ня про товар та привабливого оформлення звернення до
споживача.

Згідно аналізу внутрішнього середовища супермаркетів
щодо впливу на здійснення імпульсивних покупок спожи'
вачами, необхідно відзначити наступне. По'перше, під час
знаходження у супермаркеті на споживачів діють певні под'
разнюючі фактори. Суттєвим таким фактором, що підви'
щує можливість "випадкового" споживчого вибору, висту'
пає упаковка та оформлення місця продажу. Необхідно
зазначити, що ці фактори виконують роль продавця, однак
вони не завжди є вирішальними при здійснені покупки, а
лише привертають увагу. Основними кольорами, які спо'
нукають до здійснення імпульсивної покупки, є:

— пастельні кольори, які створюють ілюзію "іграшко'
вого світу": рожеві, салатові, світло'лілові, лимонні. Лілові
кольори також вважають "жіночими кольорами". Тому, не
дивно, що деякі бренди, зокрема молочної та шоколадної
груп, частину своєї продукції представляють саме у ліловій
гамі (це можуть бути десерти, біо'йогурти, плитки шоко'
ладу та ін.);

— кольори, які асоціюються із затишком: коричневі,
бежеві.

Згідно спостережень у супермаркетах, необхідно заува'
жити, що кольори оформлення повинні максимально відпо'
відати типу товару та умовам збереження. Так, холодні тони
в оформленні торгових залів (синій, білий, сірий, холодний
рожевий) сприяють зниженню продажів товарів продукто'
вої групи в цілому, однак здатні збільшити кількість імпуль'
сивних покупок у відділі заморожених продуктів (створюєть'
ся ілюзія свіжості і чистоти), коричнюваті і зеленуваті тони
сприяють збільшенню продаж вин і знижують продаж об'
числювальної і комп'ютерної техніки.

По'друге, визначальним фактором, що підвищує
кількість імпульсивних покупок, є розміщення товарів, ви'
користання яких разом підвищує якість та ефективність від
споживання обох товарів (супутні товари та товари'катал'
ізатори). По'третє, важливим елементом є тип викладки та
торгове устаткування.

Внутрішнє середовище супермаркету (а саме торговель'
ної зали), яке безпосередньо впливає на прийняття рішен'
ня споживачем, характеризується: звуковим супроводжен'
ням, світовим оформленням, використанням певних коль'
орів та ароматів [2, c. 9]. Аромомаркетинг вважають інно'
ваційним способом просування продукції у роздрібній
торгівлі. Відповідно, якщо покупець відчуває приємний за'
пах, у нього виникають приємні емоції, гарний настрій, че'
рез що відбувається безліч незапланованих покупок. За да'
ними вчених з Падерборнського університету (Вестфалія,
Німеччина), час перебування клієнтів у ароматизованому
приміщенні збільшується на 16%, готовність купувати — на
15%, імпульсивні покупки зростають на 6%.

Звукове супроводження у супермаркетах відрізняється
в залежності від категорії, розміру та стилю супермаркету.
Доцільно обирати мелодії залежно від контингенту по'

купців і часу доби. Мелодії повинні бути позитивними та не
занадто швидкими. Як відомо, швидкий ритм та музика спо'
нукають до швидких дій та до більш інтенсивного процесу
здійснення покупок.

Також місця, де знаходиться сам продукт, впливають
на прийняття рішення щодо здійснення імпульсивної по'
купки. Лише 40—50% споживачів проходять всі торгівельні
ряди супермаркету, у той час, коли більшість — обходять
лише периметр. Відомо, що прикасова зона є найбільш спри'
ятливою для здійснення імпульсивної покупки. Споживач
у черзі нічим не зайнятий, а біля каси завжди розташова'
ний товар, який частіше купують за імпульсом. Необхідно
зазначити, що безпосередньо наявність візка у супермар'
кеті спонукає споживача його заповнити. По'друге, до
відділу, де частіше здійснюють імпульсивні покупки, відно'
сяться молочний та хлібний або відділ випічки (вони, як пра'
вило, розташовані у кінці торговельної зали). Дитячі това'
ри розташовані на рівні очей дітей. До дитячих товарів ми
можемо віднести не лише іграшки, а й кукурудзяні палички
та дитячі солодощі.

Також певного впливу на купівельну поведінку щодо
здійснення імпульсивної покупки в точці продажу мають:
плакати, де вказані знижки і низькі ціни, — це промоефект;
атмосфера "взаємодії" — насолода від процесу покупки,
сучасність місця та привабливість — також характеризу'
ються пересувними плакатами. Це має назву "ефект від ат'
мосфери внутрішнього середовища" [6].

ВИСНОВОК
Таким чином, із вищенаведеного можна зробити вис'

новок, що елементи та складові внутрішнього середовища
супермаркетів безпосередньо впливають на прийняття
рішення споживачами щодо здійснення імпульсивних по'
купок. За допомогою вдалого поєднання та використання
факторів, які впливають на поведінку споживача, супермар'
кети мають можливість збільшити кількість імпульсивних
покупок, а споживач, не підозрюючи, що його поведінкою
маніпулюють, продовжуватиме купувати.

Щоб зменшити кількість імпульсивних покупок, необ'
хідно змінити свої споживчі звички та звички здійснювати
покупки; здійснювати моніторинг покупок та бюджету.
Необхідно відзначити, що імпульсивні покупки споживачі
так чи інакше здійснюють незалежно від доходу, статті та
соціальної групи.
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