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Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ 

СТИЛЬ ПОВЕДІНКИ ПОКУПЦІВ ПОКОЛІННЯ БЕЙБІ-
БУМЕРІВ, Х, У, Z В СУЧАСНІЙ ЕЛЕКТРОННІЙ КОМЕРЦІЇ 

Початок 2020-х років засвідчив, що траєкторія розвитку елек-
тронної комерції суттєво змінилася. Донедавна ті, хто працював 
у сфері онлайн-торгівлі орієнтувалися, перш за все, на наміри 
покупців, намагалися відслідкувати зацікавленість онлайн-відві-
дувачів і використати її на свою користь. Тим самим, суб’єкти 
електронної комерції бажали «спіймати» наявний попит, який 
можна задовольнити найбільш зручним для покупця і найменш 
затратним для продавця способом. Раніше в онлайн-торгівлі по-
купцеві показували той товар, який він колись хотів придбати. 
Зробити це легко – відслідкувати товари, які покупець поміщає 
в електронний кошик. Проте, не всі товари, залишені в кошику, 
відповідають бажанням покупця, та й не всі вони купуються. 

Відтак філософія бізнесу змінюється, зазнає змін і поведінка 
учасників електронної комерції. Недостатньо просто відстежу-
вати існуючі наміри, треба мислити ширше – як створити абсо-
лютно новий попит, який буде сприяти подальшому зростанню. 
Важливо, щоб товар сам знаходив покупців в електронній ко-
мерції. Цей новий підхід до здійснення електронної комерції но-
сить назву discovery commerce. Його суть у тому, що успішними 
на ринку є ті суб’єкти електронної комерції, які прагнуть не 
тільки задовольняти запити покупців, а й мають бажання створю-
вати попит та надихати людей на знайомство з новим товаром. 

Передбачається, що discovery commerce включає: спроби пе-
редбачити бажання людей через особливості їх поведінки; ак-
тивне використання сучасних інструментів, щоб продемонстру-
вати покупцям релевантну пропозицію; безшовний досвід для 
усіх учасників електронної комерції; створення безпечного сере-
довища, що забезпечує збереження даних [6]. 

Однак, ефективність нової концепції електронної комерції 

значною мірою залежить від того, на кого вона орієнтована. А 

це означає, що не можливо сьогодні залишати поза увагою стиль 
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поведінки різних поколінь покупців на глобальному ринку елек-

тронної комерції. Добре відомі нам покоління бейбі-бумерів, Х, 

У, Z (табл. 1). Що ж робить кожне покоління особливим? 

Таблиця 1 – Характеристика поколінь бейбі-бумерів, X, Y, Z 

за пріоритетами в сфері електронної комерції 

 

Покоління бейбі-

бумери 

(1946–1964 р.н.) 

Покоління Х 

(1965–1979/80 р.н.) 

Покоління У – 

міленіали 

(1981–1994/6 р.н.) 

Покоління Z – зумери 

(1997–2012/15 р.н.) 

С
п

о
ж

и
в

а
н

н
я

 З
М

І 

Споживачі традицій-

них ЗМІ (телебачен-

ня, радіо, журнали, 

газети); 90 % мають 

обліковий запис у 

Facebook; застосо-

вують технології, 

щоб залишатись на 

зв’язку з членами 

сім’ї та друзями 

читають газети, 

журнали, слухають 

радіо та дивляться 

телевізор; кмітливі 

в цифровому плані 

і проводять близно 

7 годин на тиждень 

у Facebook (най-

вищий показник 

серед поколінь) 

95 % дивляться теле-

візор, але Netflix 

вилучає традиційне 

телебачення; вико-

ристання мережевих 

послуг та мобільних 

пристроїв, але 32 % 

все ще купують через 

комп’ютер; мають 

кілька акаунтів у 

соціальних мережах 

середньостатистичний 

зумер отримав свій 

перший мобільний 

телефон у віці 10,3 року; 

виросли в гіперпов’я-

заному світі, і смартфон 

є найкращим способом 

спілкування; в середньо-

му проводять по 3 годи-

ни в день з мобільним 

пристроєм 

Б
а

н
к

ів
с
ь

к
і 

зв
и

ч
к

и
 

Відвідують банк  

для здійснення 

транзакцій; 

використовують 

переважно готівку 

цифрово «підко-

вані», тому прово-

дять окремі фінан-

сові операції в Ін-

тернеті, але все ж 

воліють робити 

транзакції в бан-

ках; вважають, що 

банківська справа – 

це особистий біз-

нес і демонструють 

лояльність до 

бренду 

вважають за краще 

спочатку купувати 

товари і не мають 

терпіння щодо 

поганого обслуго-

вування; довіряють 

брендам з чудовою 

історією (Apple, 

Google); шукають 

цифрові інструменти, 

щоб допомогти 

управляти своїм 

боргом 

хочуть уникнути боргів 

та оцінюють рахунки чи 

послуги, які допома-

гають у цій справі; 

дебетові картки 

займають перше місце 

серед пріоритетів, за 

ними слідує мобільний 

банк 

Ф
о
р

м
у
в

а
н

н
я

 п
о

д
ій

 

оптимізм після 

Другої світової війни, 

холодна війна та рух 

хіпі 

кінець «холодної 

війни», поширення 

персональних 

комп’ютерів і 

відчуття втрати 

між двома 

величезними 

поколіннями 

Велика рецесія, 

технологічний 

«вибух» Інтернету та 

соціальних медіа, 11 

вересня 2001 року в 

США 

смартфони, соціальні 

медіа, бачать фінансові 

труднощі своїх батьків 

(покоління X) 

Ф
ін

а
н

с
о

в
і 

п
е
р

с
п

е
к

т
и

в
и

 мають найбільше 

статків і прагнуть 

допомогти своїм 

дітям у виплаті 

студентських боргів; 

гарантія успішного 

фінансувати пенсії 

намагаються 

створити сім’ю, 

погасити борг 

студентів та 

піклуватися про 

старість батьків; 

прагнуть 

фінансової 

стабільності та 

заощаджують на 

майбутнє 

забезпечують робочу 

силу; фінансово 

нестабільні, тому 

обирають доступ над 

власністю, що можна 

побачити через їх 

перевагу послугам за 

запитом; шукають 

партнерів, які 

допоможуть 

здійснити покупки 

навчання про особисті 

фінанси; мають сильний 

«апетит» до фінансової 

освіти і відкривають 

ощадні рахунки у 

молодшому віці, ніж 

попередні покоління 
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Ці групи людей не лише культурно відрізняються, вони нині 

знаходяться на різних етапах фінансового життя. Якщо молоде 

покоління Z лише починає формувати свою купівельну спро-

можність, то представники бейбі-бумерів мають досить широку 

фінансову історію [5]. Контраст між пріоритетами, цінностями, 

потребами та інтересами зазначених поколінь різкий. 

Знання особливостей зазначених поколінь та їх відмінностей 

у стереотипах, поведінці, поглядах на сучасність і майбутнє є 

важливим для подальшого усвідомлення впливу мега трендів на 

наше життя. Звісно ж, поділ груп людей на покоління не є чи-

мось стійким, віковий діапазон швидко ускладнюється, коригу-

ється, а, відповідно, потребує перегляду й маркетингова тактика 

суб’єктів електронної комерції, що орієнтована на масових он-

лайн-покупців. 

Дані таблиці 1 свідчать, що молодші покоління часто сприя-

ють сьогодні прийняттю та використанню сучасних технологій 

літніми людьми, і це в значній мірі справедливо. Швидкість, з 

якою бейбі-бумери розширюють використання Інтернет-техно-

логій, суттєво прискорюється. Так, у 2019 році 68 % бейбі-бу-

мерів володіли смартфоном, тоді як у 2011 році таких було лише 

25 % [1]. 

Знання тенденцій та пріоритетів різних поколінь нині важ-

ливо, оскільки дозволяє виявляти з легкістю уподобання учасни-

ків електронної комерції та проєктувати майбутню їх поведінку. 

Розуміння відмінностей цих вікових груп, дає змогу підібрати 

дієві маркетингові інструменти, адже сегментація цільової ауди-

торії так чи інакше включає вік як один із факторів. 

Досліджені покоління людей відзначаються різною фінансо-

вою історією та мають свої «фінансові страхи». Так, кожне по-

коління готується і заощаджує для різних життєвих етапів – пен-

сія, навчання в університеті, покупка автомобіля тощо. Зазна-

чені покоління людей росли в технологічному світі, що розвива-

ється, але кожна з вікових груп мають свої унікальні уподобання 

щодо управління фінансовими відносинами [3, c. 186]. Всі дослі-

джені покоління людей формувалися в різному фінансовому клі-



158 - © ПУЕТ - 

маті зі своїми фінансовими позиціями. Проте пандемія COVID-19 

стала великим еквалайзером, оскільки всі покоління повинні бу-

ли адаптуватися до нового способу професійного та особистого 

життя. 

Так, зокрема, змінюється банківська поведінка людей. За не-

давнім дослідженням Adobe Analytics, 44 % людей покоління Z 

та 31 % міленіалів використовують банківські чат-боти для від-

повіді на свої запитання й вважають, що такий досвід спілку-

вання навіть кращий, ніж розмова з реальною людиною [5]. Од-

нак, звісно ж для більш складних банківських завдань навіть мо-

лоде покоління воліє отримати додаткову допомогу банківсько-

го працівника. 

Сучасні цифрові технології, що лежать в основі електронної 

комерції вже давно перестали стосуватися виключно молодих 

поколінь. Кожне наступне покоління легше освоює послуги 

цифрового та мобільного банкінгу, і не тільки. Але пандемія 

COVID-19 зумовила нову хвилю «пізньоприйнятих», які зараз 

активно «банкують» у цифровому форматі [2]. Звісно ж, лише 

час покаже, скільки триватиме повний перехід до цифрових 

інструментів та послуг, але отриманий вже сьогодні позитивний 

цифровий досвід, розширить ймовірність тотального цифрового 

охоплення всіх поколінь [4]. 

В міру того, як великі світові гравці електронної комерції 
удосконалюють свої методи продажів, дрібним продавцям та-

кож доводиться враховувати ряд актуальних тенденцій. Так, у 
2019 році тільки 6 з 10 бебі-бумерів в США купували продукти 

онлайн, але чим молодші покупці, тим цей відсоток вище. Серед 
мілленіалів онлайн-покупців майже 85 %, і з кожним роком во-

ни нарощують свою купівельну спроможність, а значить – і свій 
вплив. Понад 60 % споживачів покоління Z обирають бренд, 

який пропонує варіанти покупки через Інтернет і отримання 

товару в магазині. 

Покоління бейбі-бумерів робить покупки онлайн значно рід-

ше, ніж покоління Z і міленіали. При цьому, жіноча частина 

Інтернет-аудиторії у віці 55–64 роки частіше здійснює онлайн-

покупки, ніж чоловіки у віці 16–24 роки. Молодь же частіше 
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використовує мобільні телефони для онлайн-покупок, тоді як 

бейбі-бумери в більшості своїй роблять онлайн-покупки з 

комп’ютера. 

Світ сьогодні змінюється так швидко і динамічно, що це не 

може не позначитися на торгівлі, яка все більше переходить в 

«онлайн», у сектор електронної комерції. Можливість робити 

покупки будь-де й будь-коли – це головна причина, чому пред-

ставники всіх поколінь обирають Інтернет-шопінг. Відтак, у не-

далекому майбутньому комерційний успіх буде прямо залежати 

від того, наскільки винятковий досвід покупки зможе запропо-

нувати продавець для кожного покоління. Необхідно адаптувати 

маркетингові активності з урахуванням віку споживачів і кращо-

го способу покупок, адже це допоможе розвинути необхідну 

гнучкість для подолання можливих криз у майбутньому. 
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