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преференцій. Управлінці топ-рівня виявилися людьми без професійного минулого та моральних 

принципів. Результат їхньої діяльності – подальший занепад економіки, криза в усіх галузях та 
поступове вивільнення території від її населення» [4, с. 76]. Ця поведінка вже стала ганебним 
вітчизняним трендом. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОВЕДІНКОВОЇ БІЗНЕС-ЕКОНОМІКИ 

 
Поведінкова економіка (behavioral economics) – відносно нова наука. На наш погляд, вона має 

швидше міждисциплінарний характер і знаходиться на стику двох наук: психології та економіки, що 
дозволяє виявити психологічну основу та динаміку прийняття рішень топ-менеджментом в бізнес-
діяльності [1-5].  

В цей час поведінкову економіку не можна не брати до уваги, оскільки поведінковий підхід [1]:  
- притаманний діяльності різних суб'єктів: від індивіда та фірми до ринків та регіонів; - 

систематично повторюється та ускладняється;  
- дозволяє виявити глибинні мотиви діяльності агентів, які не завжди наступають канонам 

традиційної економіки.  
Поведінкову економіку донедавна багато хто вважав наукою другорядною, необов'язковою, 

певним різновидом традиційної економіки. Однак прихильники останньої все ж таки визнавали, що 
індивіди час від часу поводяться нерозумно, нераціонально, але на це завжди були теоретичні доводи. 
Вони стверджували, що експерименти біхевіористів – психологів та економістів, хоч би як були 
цікаві, не спростовують раціональних моделей, тому що їх проводять у контрольованих умовах та у 
відсутності головного регулятора раціональної поведінки – конкурентного середовища ринку [1, 4]. 

Підприємство, будучи інститутом сучасної економіки, постає як відокремлена, організаційно-
оформлена, юридично незалежна одиниця, що засновує свою діяльність на цілій системі властивих їй 
норм і правил, формальних, неформальних, економічних, соціокультурних та правових. Традиційна 
економічна теорія, що представляє підприємство у вигляді «чорної скриньки», де на вході – ресурси, 
а на виході – результат господарської діяльності, прийшла в суперечність з економічною реальністю 
через відсутність передбачуваної повної інформації та припущення, що всередині підприємства 
бізнес-агенти поводяться раціонально. Неокласики не передбачали існування підприємства як 
особливого громадського інституту групи людей, у кожного з яких можуть бути особливі інтереси, 
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цілі та цінності. Інституційний підхід у дослідженні підприємства дозволяє розкрити природу 

процесів, що відбуваються всередині і поза фірмою і відповісти на ряд важливих питань взаємодії 
інститутів, під якими ми розуміємо правила і норми, а також механізми примусу щодо їх виконання. 
Неоінституційна теорія досліджує економічні взаємодії, використовуючи принцип методологічного 
індивідуалізму, де центральним об'єктом аналізу є індивіди, їх мотиви та стимули поведінки. 
Сучасний інституціоналізм представлений різними школами та напрямками, що вивчають фірму як 
інститут економіки. В даний час існує більше 20 напрямків теорії підприємства, кожен з яких 
ґрунтується на певних наукових принципах досліджень, методах та специфічних категоріальних 

поняттях. Але і неокласичний, і інституційний підходи не охоплюють собою все різноманіття природи 
підприємства, його внутрішній устрій та взаємини із зовнішнім середовищем. 

Споживча економіка заснована на певних інститутах (правилах гри), в числі основних, на нашу 
думку, слід розглядати демонстративне споживання та бум споживчого кредитування, поява та 
тотальне поширення мережевих рітейлерів, пов'язаного з ними шопінгу (невмотивоване постійне 
придбання благ) як самоцілі організації дозвілля, фінансовий фетишизм, коли гроші із засобу 
досягнення цілей перетворюються на самоціль і стають об'єктом схиляння та здійснення 

всемогутності.  
Споживчій економіці притаманні і негативні риси. Споживчу економіку називають затратною, 

оскільки вона за спрямованості на задоволення різних потреб суб'єктів, фактично спрямована на 
споживання ресурсів далеко не завжди і в усьому раціональне, на збільшення обсягів продажу товарів 
як тривалого, так і короткочасного користування будь-якими способами і методами. 

Споживча економіка в порівнянні з іншими видами економік, таких як, наприклад, економіка 
щастя, економіка вражень, з позицій макроекономічного підходу є більш витратною і менш 
ефективною, але з позицій мікроекономічного підходу, на рівні фірм виробників тих чи інших 

товарів, споживчих благ, численних посередників, різних торгових структур дана економіка постає в 
іншому ракурсі, приносячи їм високі доходи та високий прибуток.  

З інших позицій сприймається споживча економіка і на рівні споживача, вона дозволяє не 
тільки задовольняти постійно зростаючі потреби, але й здійснювати це персоніфіковано, для кожного 
з них, що фактично «розігріває» та «розганяє» їх потреби до нескінченності і залишає частину їх 
невгамовної але дуже бажаною для задоволення. Гуманні цілі людського буття, діяльності суб'єктів 
поступово можуть замінюватися на сурогатні, заміщатися на нескінченний пошук незвіданих 

відчуттів від споживання тих чи інших благ, раціональність і розумність поступитися місцем чисто 
гедоністичним підходам. На думку, це дуже небезпечний і, можливо, навіть тупиковий шлях 
розвитку. Існує об'єктивно кілька груп мегатрендів [1], що формують у довгостроковій перспективі 
контури та вигляд майбутньої більшості країн світу:  

– глобалізація;  
– формування економіки знань та зростання значимості інновацій як основи сталого 

економічного розвитку;  

– розвиток цифрових, біо- та нанотехнологій – конвергенція технологій; нових джерел енергії 
та енерго- та ресурсозабезпечення;  

– зміна клімату та навколишнього середовища;  
– медицина довголіття та досягнення нової якості життя;  
– кадри як визначальний фактор конкурентної переваги, підвищення рівня їхньої мобільності;  
– індивідуалізація споживання та культурна різноманітність;  
– боротьба за глобальне лідерство.  
Ці глобальні мегатренди мають безліч ефектів, тому вони різною мірою впливатимуть як на 

економіку розвинутих країн, так і на майбутні позиції української економіки. Можна вважати 
встановленим фактом, що відродження економічної психології та поява поведінкової економіки як 
важливої сфери наукового пошуку припадають на період інтеграції у розвитку науки [1, 3, 5]. У 
зв'язку з цим можна стверджувати, що сучасна поведінкова економіка – це не спеціалізація в рамках 
психології чи економічної теорії, а інтеграція даних наук, надбудова над ними, що дозволяє подолати 
сучасну методологічну кризу обох материнських наук за рахунок перегляду їх фундаментальних 
положень. Поведінкова бізнес-економіка досліджує, що відбудеться в економічній системі, на ринках, 

де окремі бізнес-партнери демонструють обмеження у пізнавальних здібностях і природні проблеми 
у прийнятті бізнес-рішень. 
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ПОКОЛІННЯ ALPHA – МАЙБУТНІ  ЧИ  СЬОГОДНІШНІ СПОЖИВАЧІ? 

 

Термін «Покоління Alpha» було запроваджено у 2005 році австралійським соціологом Mark 
McCrindle, яким він позначає діапазон дітей, що народилися з 2010 по 2025 рік [1]. Сьогодні їм від 
кількох місяців до 11 років, в Україні їх трохи менше 5 млн (але це майже 12 % населення 
країни). Представники нового покоління майбутніх покупців – Alpha – народилися у рік появи iPad та 
запуску Instagram, вони товаришують із Siri (їх улюблені слова: Hey Siri! і Hey Google!), живуть у 

соцмережах і грають із роботами-цуценятами. У той час як Покоління Z досягло повноліття 

приблизно в тандемі з Інтернетом та мобільними бездротовими технологіями [2], покоління Alpha 
народилося у світі, де є постійний взаємозв’язок зі всесвітом, з оточенням, що сприймається як 
даність, а не можливість. Сучасні діти ніколи не бачили світу без технологій і без доступу до будь-
якої інформації. Їх руки торкаються спочатку планшета або смартфона батьків, перш ніж вони 
познайомляться з олівцем або ручкою (тому це покоління ще називають «Generation Glass»), а за 
допомогою зображень вони одразу вчаться та розмовляють. Для цього покоління є звичайним, що 
кожною своєю думкою або, наприклад, фотографією, відразу можна поділитися із всесвітом (вчаться 

ділитися фотографіями, перш ніж говорити).  
Учені уважно спостерігають за цим поколінням, воно найшвидше за всіх має доступ до 

інформації, вже в 3 роки воно вміє її шукати і знає як її використовувати, сьогодні в 4 роки дитина 
може не тільки розуміти прості поняття, але й писати, а багато хто вже вміє і читати. 

У своїх дослідженнях Dan Schawbel визначив 5 ключових особливостей покоління Alpha [3]: 
1) вони будуть більш підприємницьким поколінням; 2) будуть найбільш підкованими в техніці й не 
знають світу без соціальних мереж; 3) в першу чергу будуть здійснювати купівлю в Інтернеті та мати 

менше контактів з людьми, ніж попередні покоління; 4) будуть більш самодостатніми, краще освічені 

й підготовлені до великих викликів; 5) а їх батьки з Покоління Y і Покоління X будуть 
надзвичайно пестити своїх дітей і піддаватися їх впливу. 

Дані, опубліковані у звіті «Generation Alpha: Preparing for the Future Consumer Report, 2019» [4], 

                                                           
 Покоління Z або Gen Z, або Digital Nativе, дати народження з 1996…2000 по 2009 рр. 
 Покоління Y, Gen Y або Міленіали, дати народження 1980…1984 по 1995…1999 роки [2]. 
 Покоління Х, Gen Х, дати народження з 1960…1963 по 1980…1984 роки [2]. 
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