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 ВСТУП 
Програма вивчення навчальної дисципліни «Поведінка споживача» складена відповідно до освітньої 

програми підготовки бакалавра спеціальності 075 «Маркетинг». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості поведінки споживача на ринку, 

чинники, що її зумовлюють, мотивація споживача, а також моделі індивідуальної споживчої 

поведінки.  
 

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни «Поведінка споживача» забезпечується отриманими 

знаннями з курсів: «Соціологія», «Маркетинг», «Основи економічної науки», «Мікроекономіка» тощо. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Теоретичні основи аналізу споживання. 

2. Прикладні аспекти вивчення поведінки споживача. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою вивчення нормативної навчальної дисципліни «Поведінка споживача» є набуття студентами 

теоретичних та практичних навичок аналізу поведінки споживачів. Зокрема суті поведінки споживача, 

чинників, що її зумовлюють, а також моделей індивідуальної споживчої поведінки; напрями розширення 

функцій маркетингу в дослідженні механізмів поведінки споживачів і використанні цих механізмів для 

досягнення мети організації, аналіз інструментів маркетингового впливу на поведінку споживача. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Поведінка споживача» є: 

- розуміння суті та особливостей поведінки споживачів; 

- засвоєння суті потреб, мотивів, мотивації, знань споживачів та їхнього впливу на формування 

споживчої поведінки; 

- вивчення особливостей основних етапів процесу прийняття рішення про купівлю споживачем; 

- розуміння впливу маркетингових інструментів на формування поведінки споживачів; 

- вивчення моделей індивідуальної споживчої поведінки; 

- розуміння особливостей впливу зовнішніх і внутрішніх чинників на поведінку споживачів; 

- визначення особливостей формування споживчої поведінки домогосподарств в сучасних соціально-

економічних умовах;  

- ознайомлення з основними методами дослідження поведінки споживачів та можливостей їхнього 

використання в маркетинговій діяльності;  

- формування навичок роботи зі споживачами та управління їхньою поведінкою. 

1.3. Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК8. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК12. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК): 

СК11. Здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості 

функціонування ринків. 
1.4. Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні: 

знати: 

- суть споживання як міждисциплінарної категорії; 

- різновиди потреб споживача; 

- загальні та спеціальні теорії мотивації споживача; 

- модель свідомості споживача та поведінки споживача на ринку; 

- чинники впливу на поведінку споживачів;  

- моделі прийняття споживачем рішення про покупку; 

- соціально-психологічні аспекти роботи з споживачем; 

- моделі індивідуальної споживчої поведінки; 

- маркетингові інструменти впливу на поведінку споживача; 

- права споживачів. 
вміти: 

- досліджувати ринкову поведінку споживачів; 

- сегментувати ринок на основі виявлених моделей поведінки споживачів; 
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- визначати структуру задоволених та незадоволених потреб споживачів; 

- розробити концепцію та інструментарії вивчення споживчих мотивацій; 

- використовувати мотивації споживачів для розробки та управління продуктовою стратегією 

підприємства (товарної, цінової політики, реклами тощо); 

- аналізувати переваги та недоліки різноманітних джерел отримання знань споживачем. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 240 годин 8 кредитів ЄКТС. Зокрема, у 5 та 6 семестрах 

по 120 годин 4 кредити ЄКТС. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 2 Аналізувати і прогнозувати ринкові явища та процеси на основі застосування 

фундаментальних принципів, теоретичних знань і прикладних навичок здійснення 

маркетингової діяльності. 
ПРН 4 Збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та 

маркетингові показники, обґрунтовувати управлінські рішення на основі використання 

необхідного аналітичного й методичного інструментарію. 
ПРН 5 Виявляти й аналізувати ключові характеристики маркетингових систем різного рівня, 

а також особливості поведінки їх суб’єктів. 
ПРН 7 Використовувати цифрові інформаційні та комунікаційні технології, а також 

програмні продукти, необхідні для належного провадження маркетингової діяльності та 

практичного застосування маркетингового інструментарію. 
ПРН 11 Демонструвати вміння застосовувати міждисциплінарний підхід та здійснювати 

маркетингові функції ринкового суб’єкта. 
ПРН 12 Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, 

бути критичним і самокритичним. 
 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

5 семестр 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи аналізу споживання 

Тема Лекції Практичні Самостійна 

робота 

Тема 1. Вступ до курсу «Поведінка споживача» 4 4 7 

Тема 2. Споживання як міждисциплінарна категорія 4 4 7 
Тема 3. Соціолого-психологічне вивчення споживання 4 4 7 
Тема 4. Потреба як складова поведінки споживача 4 4 7 
Тема 5. Особистість як суб’єкт споживання 4 4 7 
Тема 6. Мотивація особистості в системі споживчої 

поведінки 

4 4 7 

Тема 7. Соціальні групи як чинник впливу на поведінку 

споживача 

4 4 7 

Тема 8. Вплив референтних груп на поведінку споживача 4 4 7 
6 семестр 

Змістовий модуль 2. Прикладні аспекти вивчення поведінки споживача 

Тема Лекції Практичні Самостійна 

робота 

Тема 9. Знання споживача 4 4 7 
Тема 10. Моделі індивідуальної споживчої поведінки 4 4 7 
Тема 11. Покупка та її різновиди 4 4 7 
Тема 12. Процес прийняття рішення про покупку 4 4 7 
Тема 13. Маркетингові інструменти впливу на поведінку 

споживача 

4 4 7 

Тема 14. Сім’я та домогосподарство як суб’єкти споживання 4 4 7 
Тема 15. Особливості формування споживчої поведінки 

домогосподарств 

4 4 7 

Тема 16. Консюмеризм і права споживачів 4 4 7 
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3. Рекомендована література 

Базова 

1. Городняк І.В. Поведінка споживача: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 256 с. 

2. Городняк І.В. Поведінка споживача: Завдання для самостійної роботи студентів спеціальності 075 

Маркетинг. Львів, 2021. 48с. 

3. Городняк І.В. Поведінка споживача: Методичні вказівки та плани семінарських занять для студентів 

спеціальності 075 Маркетинг. Львів, 2021. 48с. 

4. Ларіна Я.С., Рябчик А.В. Поведінка споживача: навч. посіб. Київ: Видавничий центр «Академія», 

2014. 224с. 

5. Ларіна Я.С., Рябчик А.В. Поведінка споживачів: навч. посіб. Київ: Видавничий центр «Академія», 

2020. 284с. 

6. Окландер М. А., Жарська І.О. Поведінка споживача: навч. посіб. Київ: «Центр учбової літератури», 

2014. 208с. 

7. Практикум з маркетингу: навч. посібник / За ред. Є.Й. Майовця. Львів: Край, 2014. 244с. 

8. Прокопенко О.В., Троян М.Ю. Поведінка споживачів. Київ: ЦУЛ, 2008. 176с. 

9. Скибінський С.В. Поведінка споживачів: навч. посібник. Львів: Укоопспілка Вид-во Львівської КА, 

2009. 260с. 

10. Страшинська Л. В. Поведінка споживачів: конспект лекцій. Київ: ЕКОМЕН, 2010. 101 с. 

11. Шафалюк О.К. Поведінка споживачів: курс лекцій. Київ: КНЕУ, 2003. 68с. 

 

Допоміжна 

1. Бабко Н.М., Мандич О.В., Сєвідова І.О., Романюк І.А., Квятко Т.М. Поведінка споживача: навч. 

посібник. Харків: ХНТУСГ, 2020. 170с. 

2. Біленька І.Г. Культура в суспільстві споживання: постмодерністські вияви. Культура України. 2012. 

Вип. 37. С. 66-75.  

3. Болотіна Є. Методологія інституціонального аналізу поведінки домашніх господарств. Галицький 

економічний вісник. 2012. №2(35). С.123-130. 

4. Василькевич Л.О. Структура поведінки споживачів і характеристика її основних компонентів у 

системі економічних відносин. Економіка і регіон. 2011. №4(31). С. 187-191. 

5. Виноградова О.В. Поведінка споживачів. Практикум. Навчальний посібник. Київ:ДУТ. 2020. 78с. 

6. Городняк І., Федорончук О. Вплив товарної політики підприємств на споживчу поведінку 

домогосподарств в Україні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і 

менеджмент. Одеса, 2018. Вип. 29. С. 19–22. 

7. Городняк І.В. Особливості споживання продуктів харчування домогосподарствами України. Інтелект 

ХХІ. Херсон. 2020. №2. С. 55-59. 

8. Городняк І.В. Особливості типології споживчої поведінки домогосподарств в сучасних соціально-

економічних умовах. Problems of social and economic development of business: Collection of scientific articles. Vol. 

2 Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2014. Р. 382-386. 

9. Городняк І.В. Порівняльний аналіз впливу ціни на продукти харчування на споживання 

домогосподарств в Україні та країнах світу. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: 

Економіка і менеджмент. Одеса, 2020. Вип. 43. С. 26-30. 

10. Городняк І.В. Чинники формування споживчої поведінки домогосподарств. Глобальні та національні 

проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання, 2016. №13. С. 13-16. 

11. Городняк І.В., Терендій А.Б. Споживання домогосподарств в країнах Центральної та Східної Європи. 

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та 

світове господарство. Ужгород, 2019. Вип. 24. Ч.1. С. 106–111. 

12. Городняк І.В., Терендій А.Б. Споживча поведінка домогосподарств на продовольчому ринку України. 

Економічний простір. 2020. №159. С. 39-43. 

13. Закон України „Про захист прав споживачів” від 12.05.1991р. ВВР. 1991. №30. Ст. 379. 

14. Коломицева О.В., Васильченко Л.С. Особливості поведінки споживачів в умовах сучасного ринку. 

Збірник наукових праць ЧДТУ, 2022. Вип. 64. URL: file:///C:/Users/User/Downloads/255971-

%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-

589148-1-10-20220503.pdf.  

15. Кузик О.В. Маркетинг послуг: технології та стратегії: навч. посіб. Львів: Видавництво ЛНУ ім. 

І.Франка, 2018. 338 с. 

16. Майовець Є., Кузик О. Маркетингові комунікації: навч. посібник.  Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 

2013. 192 с. 

17. Майовець Є.Й. Маркетинг: теорія та методологія: навч. посібник. Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. І. 

Франка, 2015. 450с. 
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18. Макарова В.В., Муштай В.А. Інсайт-технологія при формуванні купівельної поведінки споживачів в 

умовах запровадження маркетингу відносин. Агросвіт, 2022. №1. С. 20-26. 

19. Ольховська А.Б. Поведінка споживача: методичні рекомендації до практичних занять. Харків: НФаУ, 

2015. 54с. 

20. Пачковський Ю.Ф., Максименко А.О. Споживча поведінка українських домогосподарств: 

монографія. Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2014. 292с. 

21. Проскурніна В.Н., Бестужева С.В., Козуб В.О. Аналітичні аспекти дослідження поведінки споживачів 

в умовах цифровізації економіки України. Економіка та суспільство, 2022. Вип. 36. URL: 

https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1149/1107  

22. Семенда Д.К., Корман І.І., Семенда О.В. Вплив менчандайзингу на поведінку споживачів. Східна 

Європа: економіка, бізнес та управління. 2021. Вип. 1(28). С. 42-46. 

23. Семенда О., Корман І. Методика проведення маркетингових досліджень поведінки споживачів у 

віртуальному середовищі. Věda a perspektivy, 2022. №1(8). С. 60-71.  

24. Соціологія і психологія: навч. посібник / За ред. Ю.Ф. Пачковського. Київ: Каравела, 2009. 760с. 

25. Тенденції розвитку маркетингу в Україні: функціональний підхід: монографія / за наук. ред. проф. 

Є.Й. Майовця. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2016. 262с. 

Інформаційні ресурси 

1. База маркетингової інформації. Аналіз ринків. Огляд ринків. URL: http://marketing.vc/  

2. Кандзюба М.О. Мода як засіб маніпулювання свідомістю в епоху споживання. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal 

3. Компания A/R/M/I-Marketing (спеціалізація: маркетингові дослідження та колсандінг). URL: 

http://www.armi-marketing.com/  

4. Клименко О. Суспільство споживання і мода. URL: 

http://www.ekpu.lublin.pl/naukidni/klymenko/klymenko.html 

5. Маркетингові дослідження Міжнародної маркетингової групи в Україні. URL: www.marketing-

ua.com  

6. Міжнародна маркетингова група URL: https://www.marketing-ua.com/  

7. Стернюк О.Б. Деякі аспекти дослідження поведінки споживачів в умовах становлення ринкової 

економіки в Україні. URL: http://vuzlib.com.ua/articles/book/21029-

Dejak%D1%96_aspekti_dosl%D1%96dzhennja/1.html. 

8. Шаманська О.С. Споживча поведінка домогосподарств: основні чинники та мотиви. URL: 

http://www.rusnauka.com/9_NND_2012/Economics/6_104898.doc.htm. 

9. «Маркетинг в Україні» / Науковий журнал / URL: http://uam.in.ua/rus/projects/marketing-in-ua/. 

10. «Маркетинг и реклама» / Науковий журнал / URL:  http://mr.com.ua/. 

11. «Маркетинг і менеджмент інновацій» / Науковий журнал / URL: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/. 

12. «Маркетинг: теорія і практика» / Науковий журнал / URL: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mtip/index.html. 

13. Головне управління статистики України URL: http://www.ukrstat.gov.ua. 

14. Українська Асоціація Маркетингу URL: http://uam.in.ua/. 

15. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського / URL: http://www.nbuv.gov.ua/ 

 

 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання екзамен у 5 та 6 семестрах. 

 
5.     Засоби діагностики успішності навчання  

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за наступним співвідношенням:  

• практичні заняття: 30 % семестрової оцінки; максимальна кількість балів – 30 балів.  

• контрольні заміри (модулі): 20 % семестрової оцінки; максимальна кількість балів – 20 балів. Студент з 

даної дисципліни пише 2 модулі (за один модуль студент може набрати максимально 10 балів). 

• екзамен: 50 % семестрової оцінки. Максимальна кількість балів – 50 балів. 

Підсумкова максимальна кількість балів – 100 балів. 

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання екзамен. 

При викладанні дисципліни «Поведінка споживача» використовуються такі методи контролю: 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять й змістових модулів і має за 

мету перевірку рівня підготовки студента до виконання конкретної роботи. Його інструментами є контрольні 

роботи і тестування. 

Об’єктами поточного контролю знань студентів з дисципліни «Поведінка споживача» є: 

1) систематичність та активність роботи на практичних заняттях; 
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http://www.ekpu.lublin.pl/naukidni/klymenko/klymenko.html
http://www.marketing-ua.com/
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http://vuzlib.com.ua/articles/book/21029-Dejak%D1%96_aspekti_dosl%D1%96dzhennja/1.html
http://vuzlib.com.ua/articles/book/21029-Dejak%D1%96_aspekti_dosl%D1%96dzhennja/1.html
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