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Назва курсу ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧА 

Адреса викладання 

курсу 

79000, Україна, м. Львів, пр. Свободи, 18, економічний факультет 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Кафедра маркетингу економічного факультету 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

07 «Управління і адміністрування» 

075 «Маркетинг» 

Викладачі курсу ГОРОДНЯК Ірина Василівна, кандидат соціологічних наук, доцент, доцент 

кафедри маркетингу 

Контактна 

інформація 

викладачів 

iryna.horodnyak@lnu.edu.ua; gorodnyakira@gmail.com; 

https://econom.lnu.edu.ua/employee/horodnyak-iryna-vasylivna 

Консультації по 

курсу 

відбуваються 

Консультації проводяться (за попередньою домовленістю) в день проведення 

лекцій та практичних занять  (адреса економічного факультету: 79000, 

Україна, м. Львів, пр. Свободи, 18, ауд. 210). Також можливі он-лайн 

консультації через ZOOM або подібні ресурси. Для погодження часу он-лайн 

консультацій слід писати на електронну пошту викладача або дзвонити. 

Сторінка курсу https://econom.lnu.edu.ua/course/povedinka-spozhyvacha 

Інформація про 

курс 

У поданому курсі розглянуто сутність і характерні особливості поведінки 

споживача. Обґрунтовано методологічні засади сучасних концепцій 

дослідження споживання як міждисциплінарної категорії. Визначено потреби 

та мотиви особистості в системі споживчої поведінки. Окреслено процес 

прийняття рішення про покупку споживачем та його особливості. Значну 

увагу приділено маркетинговим інструментам впливу на поведінку 

споживача. Розглянуто основні моделі індивідуальної споживчої поведінки. . 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Поведінка споживача» є завершальною нормативною 

дисципліною для освітньої програми підготовки бакалавра зі спеціальності 

075 «Маркетинг», яка викладається в 6-му семестрі в обсязі 3-х кредитів (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу 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. 

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 

mailto:iryna.horodnyak@lnu.edu.ua
mailto:gorodnyakira@gmail.com
https://econom.lnu.edu.ua/employee/horodnyak-iryna-vasylivna
https://econom.lnu.edu.ua/course/povedinka-spozhyvacha
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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. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Основна література:  

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, 2020. 42с. 

3. Городняк І.В. Поведінка споживача: Методичні вказівки та плани 

семінарських занять для студентів спеціальності 075 Маркетинг. Львів, 2020. 

39с. 

4. Ларіна Я.С., Рябчик А.В. Поведінка споживача: навч. посіб. Київ: 

Видавничий центр «Академія», 2014. 224с. 

5. Окландер М. А., Жарська І.О. Поведінка споживача: навч. посіб. Київ: 

«Центр учбової літератури», 2014. 208с. 

6. Практикум з маркетингу: навч. посібник / За ред. Є.Й. Майовця. Львів: 

Край, 2014. 244с. 

7. Прокопенко О.В., Троян М.Ю. Поведінка споживачів. Київ: ЦУЛ, 2008. 

176с. 

8. Скибінський С.В. Поведінка споживачів: навч. посібник. Львів: 

Укоопспілка Вид-во Львівської КА, 2009. 260с. 

9. Страшинська Л. В. Поведінка споживачів: конспект лекцій. Київ: 

ЕКОМЕН, 2010. 101 с. 

10. Шафалюк О.К. Поведінка споживачів: курс лекцій. Київ: КНЕУ, 2003. 

68с. 

Додаткова література:  

1. Біленька І.Г. Культура в суспільстві споживання: постмодерністські 

вияви. Культура України. 2012. Вип. 37. С. 66-75.  

2. Болотіна Є. Методологія інституціонального аналізу поведінки 

домашніх господарств. Галицький економічний вісник. 2012. №2(35). С.123-

130. 

3. Василькевич Л.О. Структура поведінки споживачів і характеристика її 

основних компонентів у системі економічних відносин. Економіка і регіон. 

2011. №4(31). С. 187-191. 

4. Виноградова О.В. Поведінка споживачів. Практикум. Навчальний 

посібник. Київ:ДУТ. 2020. 78с. 

5. 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. 
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6. Городняк І.В. Особливості споживання продуктів харчування 

домогосподарствами України. Інтелект ХХІ. Херсон. 2020. №2. С. 55-59. 

7. 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. 

8. Городняк І.В. Чинники формування споживчої поведінки 

домогосподарств. Глобальні та національні проблеми економіки. 

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

9. 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. 

10. Закон України „Про захист прав споживачів” від 12.05.1991р. ВВР. 

1991. №30. Ст.. 379. 

11. Зозулев А.В. Поведение потребителей: учеб пособие. Київ: Знання, 

2004. 364с. 

12. Кузик О.В. Маркетинг послуг: технології та стратегії: навч. посіб. 

Львів: Видавництво ЛНУ ім. І.Франка, 2018. 338 с. 

13. Майовець Є., Кузик О. Маркетингові комунікації: навч. посібник.  

Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 192 с. 

14. Майовець Є.Й. Маркетинг: теорія та методологія: навч. посібник. 

Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2015. 450с. 

15. Ольховська А.Б. Поведінка споживача: методичні рекомендації до 

практичних занять. Харків: НФаУ, 2015. 54с. 

16. Пачковський Ю.Ф., Максименко А.О. Споживча поведінка українських 

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

292с. 

17. Соціологія і психологія: навч. посібник / За ред. Ю.Ф. Пачковського. 

Київ: Каравела, 2009. 760с. 

18. Тенденції розвитку маркетингу в Україні: функціональний підхід: 

монографія / за наук. ред. проф. Є.Й. Майовця. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 

2016. 262с. 

Тривалість курсу 90 год. 

Обсяг курсу 64 години аудиторних занять. З них 32 години лекцій, 32 години практичних 

занять. Самостійна робота - 26 годин. 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде:  

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 : 
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- досліджувати ринкову поведінку споживачів; 

- сегментувати ринок на основі виявлених моделей поведінки споживачів; 

- 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. 

Ключові слова Споживач, споживання, поведінка споживача, потреби, мотивація, моделі 

споживчої поведінки, референтні групи, знання споживача, покупка, процес 

прийняття рішення про покупку, маркетингові інструменти впливу на 

поведінку споживача, споживча поведінка домогосподарств, консюмеризм.  

Формат курсу Очний  

 Проведення лекцій, практичних занять та консультації для кращого 

розуміння тем навчальної дисципліни.  

Теми Тема 1. Вступ до курсу „Поведінка споживача” 

Тема 2. Споживання як міждисциплінарна категорія 

Тема 3. Потреба як складова поведінки споживача 

Тема 4. Особистість як суб’єкт споживання 

Тема 5. Мотивація особистості в системі споживчої поведінки 

Тема 6. Вплив референтних груп на поведінку споживача 

Тема 7. Знання споживача  

Тема 8. Моделі індивідуальної споживчої поведінки 

Тема 9. Процес прийняття рішення про покупку 

Тема 10. Маркетингові інструменти впливу на поведінку споживача 

Тема 11. Особливості формування споживчої поведінки домогосподарств 

Тема 12. Консюмеризм і права споживачів. 

Підсумковий 

контроль, форма 

Письмовий екзамен в кінці семестру 

Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів є важливим 

структурним компонентом навчально-виховного процесу. Підсумкове 

оцінювання знань студентів здійснюється за поточним та проміжним 

контролем знань протягом семестру. 

З метою перевірки якості підготовки, знань, умінь студента з дисципліни 

використовуються такі засоби оцінювання:  

- для поточного контролю - усне опитування, проведення тестування, 

розгляд ситуацій; 

- для проміжного контролю – проведення модульного контролю, що 

включають тестування, теоретичні питання; 

- для підсумкового контролю – проведення письмового екзамену. 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з таких дисциплін як 

соціологія, маркетинг.  

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Основними методами навчання, що використовуються в процесі викладання 

навчальної дисципліни «Поведінка споживача» є:  

- метод передачі і сприйняття навчальної інформації, пробудження 

наукового інтересу (лекції, ілюстрації, презентації); 

- метод практичного засвоєння курсу з допомогою складання тестових 

завдань, вирішення задач та ситуацій з метою набування умінь і практичних 

навичок  (практичні заняття); 
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- метод модульного контролю з допомогою періодичного складання 

модулів за тематикою лекційних та практичних занять; 

- метод самостійного засвоєння студентами навчального матеріалу у 

вигляді складання тестів, вирішення задач та ситуацій, написання рефератів 

на підставі самостійно опрацьованої базової літератури та додаткових 

джерел інформації (в т.ч. законодавчих актів) з метою конкретизації й 

поглиблення базових знань, необхідних умінь та практичних навичок 

(самостійна робота); 

- методи усного та письмового контролю (практичні заняття та 

самостійна робота); 

- електронні матеріали з відповідного курсу та інших пов’язаних курсів 

у системі (платформі) Moodle.  

Під час навчання застосовуватимуться презентація, лекції, комплексні 

модулі та завдання, електронні матеріали з відповідного курсу, 

колаборативне навчання (групові проекти, спільні розробки), дискусія, 

написання наукових праць та розробок. 

Необхідне 

обладнання 

Вивчення курсу «Поведінка споживача» потребує використання загально 

вживаних програм і операційних систем з метою подання електронних 

матеріалів: електронна пошта, платформи Microsoft Teams, Zoom, Telegram, 

Moodle. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

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; 

2) виконання модульних (контрольних) завдань. 

При оцінці систематичності та активності роботи студента на 

практичних заняттях враховується: 

- рівень знань, продемонстрований у відповідях на практичних 

заняттях; 

- активність при обговоренні дискусійних питань; 

- результати виконання практичних робіт, завдань поточного контролю 

тощо. 

При оцінці виконання модульних (контрольних) завдань враховується 
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загальний рівень теоретичних знань та практичні навички, набуті студентами 

під час опанування відповідного змістовного модуля. 

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання підсумкових 

результатів навчання і проводиться у формі письмового екзамену.  

Засоби діагностики успішності навчання 

Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів є важливим 

структурним компонентом навчально-виховного процесу. Підсумкове 

оцінювання знань студентів здійснюється за поточним та проміжним 

контролем знань протягом семестру. 

З метою перевірки якості підготовки, знань, умінь студента з 

дисципліни використовуються такі засоби оцінювання:  

- для поточного контролю - усне опитування, проведення тестування, 

розгляд ситуацій, виконання індивідуальних завдань; 

- для проміжного контролю – проведення модульного контролю, що 

включають тестування, теоретичні питання; 

- для підсумкового контролю – проведення письмового екзамену. 

Засоби поточного контролю: 

 

Засоби контролю Кількість балів 

Поточне опитування на практичних заняттях 30 

Тестування за змістовим модулем 1 10 

Тестування за змістовим модулем 2 10 

 

Засоби підсумкового контролю: 

 

Засоби контролю Кількість балів 

Письмовий екзамен 50 

 

Письмові роботи: Очікується, що студенти можуть виконувати 

індивідуальне письмове завдання (реферат).  

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їхніми 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на 

використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу 

інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої 

академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності 

в письмовій роботі студента є підставою для її незарахування викладачем, 

незалежно від масштабів плагіату чи обману.  

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі 

студенти відвідають усі лекції і практичні заняття курсу. Студенти мають 

інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому 

випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для 

виконання усіх видів письмових робіт, передбачених курсом.  

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, 

буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі 

третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої 

літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на поточному 



 8 

тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового тестування. При цьому 

обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність студента під 

час практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; 

користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 

пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання тощо. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
81-89 В 

добре  
71-80 С 

61-70 D 
задовільно  

51-60 Е  

0-50 FX 

незадовільно з 

можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 
 

Питання до 

екзамену 

Перелік питань для проведення підсумкової оцінки знань 

1. Об’єкт та предмет вивчення « Поведінки споживача». 

2. Історія вивчення поведінки споживача. 

3. Споживання як міждисциплінарна категорія.  

4. Дослідження споживання в економічній теорії. 

5. Дослідження споживання в маркетингу. 

6. Еволюція наукових поглядів про поведінку споживача. 

7. Особливості вивчення поведінки споживача різними науками. 

8. Споживання у модерному та постмодерному суспільстві  

9. Сутність потреб людини. 

10. Особливості потреб споживача та їхня класифікація. 

11. Причини актуалізації потреб споживача. 

12. Особистість як суб’єкт споживання. 

13. Психологічна структура особистості. 

14. Функціональна динамічна структура особистості за К.Платоновим. 

15. Мотив як актуалізована потреба споживача. (Полімотивованість 

поведінки споживача). 

16. Різновиди мотивів споживача. 

17. Чинники, що зумовлюють динамічність мотивації споживача. 

18. Теорії мотивації. 

19. Спеціальні теорії мотивації поведінки споживача. 

20. Спосіб життя споживача  

21. Сутність соціальної групи та її різновиди. 

22. Натовп та його різновиди. 

23. Групи членства та референтні групи. 

24. Вплив референтних груп на споживчу поведінку. 

25. Групування товарів за ступенем впливу референтних груп. 
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26. Публічне та приватне споживання предметів першої необхідності  та 

предметів розкоші. 

27. Сутність та різновиди знань споживача. 

28. Вплив знань споживача на його споживчу поведінку. 

29. Джерела формування знань споживача. 

30. Особистісні та суспільні джерела знань споживача. 

31. Сутність та різновиди покупок. 

32. Різновиди ролей людини в процесі ухвалення рішення про покупку. 

33. Типи купівельної поведінки. 

34. Вибір джерела покупки. 

35. Відвідини роздрібних магазинів. 

36. Прямий маркетинг. 

37. Основні етапи процесу прийняття рішення про купівлю. 

38. Чотири базові моделі людини для опису процесу прийняття рішення 

про купівлю. 

39. Послідовність набору марок, які задіяні в процесі прийняття рішення 

про покупку. 

40. Процес оцінювання та вибору альтернатив споживачем. 

41. Порівняльна характеристика обмеженого та розширеного процесу 

прийняття рішення про купівлю споживачем. 

42. Типи рішень споживача. 

43. Оцінка наслідків покупки споживачем. 

44. Подальша доля покупки. Використання, розпорядження та розставання 

з товаром.  

45. Три класи моделей поведінки споживача. Традиційні моделі поведінки 

споживача. 

46. Економіко-поведінкові моделі поведінки споживача. Модель 

економічної перспективи Дж.Катона. 

47. Модель Ф. Нікосія. 

48. Модель поведінки споживача Ховарда–Шета. 

49. Модель поведінки споживача Росані. 

50. Модель поведінки споживача Енгла-Коллата-Блеквела. 

51. Модель сімейного прийняття рішення про покупку Шета. 

52. Модель поведінки споживача Беттмана. 

53. Модель споживчих цінностей Шета-Ньюмана-Гросс. 

54. Консьюмеризм і права споживачів. 

55. Сім’я та домогосподарство як суб’єкти споживання. 

56. Особливості споживання на кожному етапі життєвого циклу сім’ї. 

57. Вплив реклами на поведінку споживача. 

58. Соціальний клас і поведінка споживача. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню 

курсу. 
 

 

СХЕМА КУРСУ «ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧА» 

 

Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. 
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1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи аналізу споживання 

Тема 1. Вступ до курсу 

„Поведінка споживача” 

6 2 2   2 

Тема 2. Споживання як 

міждисциплінарна 

категорія 

11 4 4   3 

Тема 3. Потреба як 

складова поведінки 

споживача 

6 2 2   2 

Тема 4. Особистість як 

суб’єкт споживання 

6 2 2   2 

Тема 5. Мотивація 

особистості в системі 

споживчої поведінки 

6 2 2   2 

Тема 6. Вплив 

референтних груп на 

поведінку споживача 

10 4 4   2 

Разом за змістовим 

модулем 1 

45 16 16   13 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2. Прикладні аспекти вивчення поведінки споживача 

Тема 7. Знання 

споживача 

6 2 2   2 

Тема 8. Моделі 

індивідуальної споживчої 

поведінки 

6 2 2   2 

Тема 9. Процес 

прийняття рішення про 

покупку 

11 4 4   3 

Тема 10. Маркетингові 

інструменти впливу на 

поведінку споживача 

10 4 4   2 

Тема 11. Особливості 

формування споживчої 

поведінки 

домогосподарств 

6 2 2   2 

Тема 12. Консюмеризм і 

права споживачів 

6 2 2   2 

Разом за змістовим 

модулем 2 

45 16 16   13 

Усього годин 90 32 32   26 

 

Схема курсу 

 
Тиж. / 

дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття)* 

Література.*** 

Ресурси в інтернеті 

Завдання, год Термін 

виконання 
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*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова 

робота) 

Перший 

тиждень 

(2 год.) 

Тема 1. Вступ до курсу 

„Поведінка споживача” 

Об'єкт, предмет, завдання 

„Поведінки споживача”. 

Історія вивчення споживання 

і поведінки споживачів. 

Принципи дослідження 

поведінки споживачів. 

Основні функції дослідження 

поведінки споживача: 

описова, пояснювальна, 

прогнозуюча. 

Лекція Городняк І.В. 

Поведінка 

споживача: навч. 

посібник. Львів: 

ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018. 256 с. 

Городняк І.В. 

Поведінка 

споживача: Завдання 

для самостійної 

роботи студентів 

спеціальності 075 

Маркетинг. Львів, 

2020. 42с. 

Городняк І.В. 

Поведінка 

споживача: 

Методичні вказівки 

та плани 

семінарських занять 

для студентів 

спеціальності 075 

Маркетинг. Львів, 

2020. 39с. 

Окландер М. А., 

Жарська І.О. 

Поведінка 

споживача: навч. 

посіб. Київ: «Центр 

учбової літератури», 

2014. 208с. 

Практикум з 

маркетингу: навч. 

посібник / За ред. 

Є.Й. Майовця. Львів: 

Край, 2014. 244с. 

Прокопенко О.В., 

Троян М.Ю. 

Поведінка 

споживачів. Київ: 

ЦУЛ, 2008. 176с. 

Опрацювати 

рекомендовану 

літературу, 

підготуватись до 

семінарського 

заняття. (1 год.) 

Тиждень 

Перший 

тиждень 

(2 год.) 

Тема 1. Вступ до курсу 

„Поведінка споживача” 

1. Суть та зміст науки про 

поведінку споживача: 

2. Об’єкт та предмет курсу 

„Поведінка споживача”: 

3. Історія вивчення поведінки 

споживача: 

 

Практичне 

заняття 

Городняк І.В. 

Поведінка 

споживача: навч. 

посібник. Львів: 

ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018. 256 с. 

Городняк І.В. 

Поведінка 

споживача: Завдання 

для самостійної 

роботи студентів 

спеціальності 075 

Маркетинг. Львів, 

Суть поведінки 

споживача; 

співвідношення 

понять «споживач» і 

«клієнт». 

Особливості та цілі 

наукових досліджень 

поведінки 

споживачів. Об’єкт 

та предмет 

дисципліни. 

Цілі та завдання 

курсу. Особливості 

Тиждень 
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2020. 42с. 

Городняк І.В. 

Поведінка 

споживача: 

Методичні вказівки 

та плани 

семінарських занять 

для студентів 

спеціальності 075 

Маркетинг. Львів, 

2020. 39с. 

Окландер М. А., 

Жарська І.О. 

Поведінка 

споживача: навч. 

посіб. Київ: «Центр 

учбової літератури», 

2014. 208с. 

Практикум з 

маркетингу: навч. 

посібник / За ред. 

Є.Й. Майовця. Львів: 

Край, 2014. 244с. 

Прокопенко О.В., 

Троян М.Ю. 

Поведінка 

споживачів. Київ: 

ЦУЛ, 2008. 176с. 

вивчення поведінки 

споживача в межах 

фундаментальних 

наукових дисциплін. 

Перші наукові 

спроби вивчення 

поведінки 

споживача. 

Інституціоналізація 

дисципліни 

„Поведінка 

споживача”.  

Маркетингова 

революція. (1 год.) 

Другий, 

третій 

тиждень 

(2+2 год.) 

Тема 2. Споживання як 

міждисциплінарна 

категорія. 

(1) Сутність споживання у 

широкому та вузькому 

трактуванні. Дослідження 

споживання у класичній 

політичній економії. 

Особливості дослідження 

споживання в маркетингу.  

(2) Дослідження споживання 

в психології. Дослідження 

споживання в соціології. 

Споживання як процес 

соціальноекономічного 

стратифікування. 

Особливості 

демонстративно-показного та 

референтного споживання. 

Порівняльний аналіз 

споживання у модерному та 

постмодерному суспільстві. 

Суспільство споживання та 

його особливості. 

Лекція Городняк І.В. 

Поведінка 

споживача: навч. 

посібник. Львів: 

ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018. 256 с. 

Городняк І.В. 

Поведінка 

споживача: Завдання 

для самостійної 

роботи студентів 

спеціальності 075 

Маркетинг. Львів, 

2020. 42с. 

Городняк І.В. 

Поведінка 

споживача: 

Методичні вказівки 

та плани 

семінарських занять 

для студентів 

спеціальності 075 

Маркетинг. Львів, 

2020. 39с. 

Біленька І.Г. 

Культура в 

суспільстві 

споживання: 

постмодерністські 

вияви. Культура 

України. 2012. Вип. 

Опрацювати 

рекомендовану 

літературу, 

підготуватись до 

семінарського 

заняття. (1 год.) 

Два тижні 
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37. С. 66-75. 

Пачковський Ю.Ф., 

Максименко А.О. 

Споживча поведінка 

українських 

домогосподарств: 

монографія. Львів: 

Видавн. центр ЛНУ 

ім. І. Франка, 2014. 

292с. 

Практикум з 

маркетингу: навч. 

посібник / За ред. 

Є.Й. Майовця. Львів: 

Край, 2014. 244с. 

Соціологія і 

психологія: навч. 

посібник / За ред. 

Ю.Ф. Пачковського. 

Київ: Каравела, 2009. 

760с. 

Другий, 

третій 

тиждень 

(2+2 год.) 

Тема 2. Споживання як 

міждисциплінарна 

категорія. 

(1) 1. Дослідження 

споживання в економічній 

теорії: 

2. Дослідження споживання в 

маркетингу: 

(2) 1. Дослідження 

споживання в психології.  

2. Дослідження споживання в 

соціології. 

Практичне 

заняття  

Городняк І.В. 

Поведінка 

споживача: навч. 

посібник. Львів: 

ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018. 256 с. 

Городняк І.В. 

Поведінка 

споживача: Завдання 

для самостійної 

роботи студентів 

спеціальності 075 

Маркетинг. Львів, 

2020. 42с. 

Городняк І.В. 

Поведінка 

споживача: 

Методичні вказівки 

та плани 

семінарських занять 

для студентів 

спеціальності 075 

Маркетинг. Львів, 

2020. 39с. 

Біленька І.Г. 

Культура в 

суспільстві 

споживання: 

постмодерністські 

вияви. Культура 

України. 2012. Вип. 

37. С. 66-75. 

Пачковський Ю.Ф., 

Максименко А.О. 

Споживча поведінка 

українських 

домогосподарств: 

монографія. Львів: 

(1) Проблематика 

споживання у 

класичній 

політичній економії. 

Основні риси 

споживача як 

передусім 

„економічної 

людини”. Аналіз 

споживчої поведінки 

Г.Беккером. 

Дослідження 

купівельної 

поведінки. 

Дослідження 

поведінки 

споживачів. 

Дослідження 

споживачів. 

Дослідження 

споживання. 

(2) Психоаналітична 

теорія. Мотиваційна 

теорія. Теорія 

характерних рис. 

Теорія самооцінки. 

Споживання як 

процес 

соціоекономічного 

стратифікування. 

Демонстративно-

показне та 

референтне 

споживання. 

Споживання в 

просторі стилів 

життя. Споживання 

як символічний 

Два тижні 
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Видавн. центр ЛНУ 

ім. І. Франка, 2014. 

292с. 

Практикум з 

маркетингу: навч. 

посібник / За ред. 

Є.Й. Майовця. Львів: 

Край, 2014. 244с. 

Соціологія і 

психологія: навч. 

посібник / За ред. 

Ю.Ф. Пачковського. 

Київ: Каравела, 2009. 

760с. 

обмін. Споживання 

як процес 

конструювання 

ідентичності. 

Споживання у 

модерному та 

постмодерному 

суспільстві. (2 год.). 

Четвертий 

тиждень 

(2 год.) 

Тема 3. Потреба як 

складова поведінки 

споживача. 

Сутність та різновиди 

потреб. Усвідомлена потреба. 

Взаємозв’язок понять 

„потреба” та „інтерес”. 

Причини актуалізації\ 

потреб. Класифікація потреб 

А. Маслоу. Особливості 

задоволення людиною різних 

рівнів потреб. Теорія потреб 

Д. Мак-Клеланда. Утилітарні 

та гедоністичні потреби. 

Абсолютні та відносні 

потреби за Кейнсом. Родові 

та похідні потреби за 

Ебботом.  

Лекція  Городняк І.В. 

Поведінка 

споживача: навч. 

посібник. Львів: 

ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018. 256 с. 

Городняк І.В. 

Поведінка 

споживача: Завдання 

для самостійної 

роботи студентів 

спеціальності 075 

Маркетинг. Львів, 

2020. 42с. 

Городняк І.В. 

Поведінка 

споживача: 

Методичні вказівки 

та плани 

семінарських занять 

для студентів 

спеціальності 075 

Маркетинг. Львів, 

2020. 39с. 

Ларіна Я.С., Рябчик 

А.В. Поведінка 

споживача: навч. 

посіб. Київ: 

Видавничий центр 

«Академія», 2014. 

224с. 

Практикум з 

маркетингу: навч. 

посібник / За ред. 

Є.Й. Майовця. Львів: 

Край, 2014. 244с. 

Прокопенко О.В., 

Троян М.Ю. 

Поведінка 

споживачів. Київ: 

ЦУЛ, 2008. 176с. 

Соціологія і 

психологія: навч. 

посібник / За ред. 

Ю.Ф. Пачковського. 

Опрацювати 

рекомендовану 

літературу, 

підготуватись до 

семінарського 

заняття. (1 год.) 

Тиждень  
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Київ: Каравела, 2009. 

760с. 

Четвертий 

тиждень 

(2 год) 

Тема 3. Потреба як 

складова поведінки 

споживача. 

1. Сутність потреб людини. 

2. Причини актуалізації 

потреб. 

3. Класифікації потреб. 

Практичне 

заняття 

Городняк І.В. 

Поведінка 

споживача: навч. 

посібник. Львів: 

ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018. 256 с. 

Городняк І.В. 

Поведінка 

споживача: Завдання 

для самостійної 

роботи студентів 

спеціальності 075 

Маркетинг. Львів, 

2020. 42с. 

Городняк І.В. 

Поведінка 

споживача: 

Методичні вказівки 

та плани 

семінарських занять 

для студентів 

спеціальності 075 

Маркетинг. Львів, 

2020. 39с. 

Ларіна Я.С., Рябчик 

А.В. Поведінка 

споживача: навч. 

посіб. Київ: 

Видавничий центр 

«Академія», 2014. 

224с. 

Практикум з 

маркетингу: навч. 

посібник / За ред. 

Є.Й. Майовця. Львів: 

Край, 2014. 244с. 

Прокопенко О.В., 

Троян М.Ю. 

Поведінка 

споживачів. Київ: 

ЦУЛ, 2008. 176с. 

Соціологія і 

психологія: навч. 

посібник / За ред. 

Ю.Ф. Пачковського. 

Київ: Каравела, 2009. 

760с. 

Співвідношення 

понять „потреба” та 

„інтерес”. 

Особливості 

інтересів та їхні 

різновиди. Матриця 

аналізу задоволення 

потреб. Чинники, які 

зумовлюють 

актуалізацію потреб 

людини. Ієрархія 

потреб А. Маслоу; 

первинні та вторинні 

потреби. Види 

потреб за Д. 

Макклелландом, Дж. 

Кейнсом, та ін. (1 

год.) 

Тиждень 

П’ятий 

тиждень 

(2 год.) 

Тема 4. Особистість як 

суб’єкт споживання. 

Співвідношення понять 

„людина”, „індивід”, 

„індивідуальність” та 

„особистість”. Характерні 

ознаки особистості. 

Структура особистості та 

підходи щодо її визначення. 

Лекція  Городняк І.В. 

Поведінка 

споживача: навч. 

посібник. Львів: 

ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018. 256 с. 

Городняк І.В. 

Поведінка 

споживача: Завдання 

для самостійної 

Опрацювати 

рекомендовану 

літературу, 

підготуватись до 

семінарського 

заняття. (1 год.) 

Тиждень  
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Теорії особистості. 

Особливості розробки 

„особистісного профілю” та 

„особистості бренда”. 

роботи студентів 

спеціальності 075 

Маркетинг. Львів, 

2020. 42с. 

Городняк І.В. 

Поведінка 

споживача: 

Методичні вказівки 

та плани 

семінарських занять 

для студентів 

спеціальності 075 

Маркетинг. Львів, 

2020. 39с. 

Практикум з 

маркетингу: навч. 

посібник / За ред. 

Є.Й. Майовця. Львів: 

Край, 2014. 244с. 

Прокопенко О.В., 

Троян М.Ю. 

Поведінка 

споживачів. Київ: 

ЦУЛ, 2008. 176с. 

Соціологія і 

психологія: навч. 

посібник / За ред. 

Ю.Ф. Пачковського. 

Київ: Каравела, 2009. 

760с. 

Шафалюк О.К. 

Поведінка 

споживачів: курс 

лекцій. Київ: КНЕУ, 

2003. 68с. 

П’ятий 

тиждень 

(2 год.) 

Тема 4. Особистість як 

суб’єкт споживання. 

1. Особистість як суб’єкт 

споживання. 

2. Теорії особистості. 

 

Практичне 

заняття 

Городняк І.В. 

Поведінка 

споживача: навч. 

посібник. Львів: 

ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018. 256 с. 

Городняк І.В. 

Поведінка 

споживача: Завдання 

для самостійної 

роботи студентів 

спеціальності 075 

Маркетинг. Львів, 

2020. 42с. 

Городняк І.В. 

Поведінка 

споживача: 

Методичні вказівки 

та плани 

семінарських занять 

для студентів 

спеціальності 075 

Маркетинг. Львів, 

2020. 39с. 

Поняття особистості 

у соціології, 

психології та 

економіці. 

Структура 

особистості 

(психоаналітична 

структура 

особистості З. 

Фройда, 

психологічна 

структура 

особистості, 

функціональна 

динамічна структура 

особистості К. 

Платонова, 

мотиваційно-

смислова структура 

особистості). 

Соціологічні та 

психологічні теорії 

особистості. Теорія 

„Я” К.Роджерса та 

Тиждень 
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Практикум з 

маркетингу: навч. 

посібник / За ред. 

Є.Й. Майовця. Львів: 

Край, 2014. 244с. 

Прокопенко О.В., 

Троян М.Ю. 

Поведінка 

споживачів. Київ: 

ЦУЛ, 2008. 176с. 

Соціологія і 

психологія: навч. 

посібник / За ред. 

Ю.Ф. Пачковського. 

Київ: Каравела, 2009. 

760с. 

Шафалюк О.К. 

Поведінка 

споживачів: курс 

лекцій. Київ: КНЕУ, 

2003. 68с. 

його структура. 

Теорія характерних 

рис Б.Кеттелла. 

Споживча 

соціалізація 

особистості. 

Особливості 

розробки 

„особистісного 

профілю” та 

„особистості 

бренда”. (1 год.). 

Шостий 

тиждень 

(2 год.) 

Тема 5. Мотивація 

особистості в системі 

споживчої поведінки 

Внутрішні чинники впливу 

на поведінку споживача. 

Визначення мотивації. 

Модель процесу мотивації. 

Мотиваційні теорії. 

Спеціальні теорії мотивації. 

Теорія протилежних 

процесів. Теорія підтримання 

оптимального рівня 

стимулювання. Мотивація, 

спрямована на зменшення 

ризику. Види споживчих 

ризиків. Чинники впливу на 

відчуття ризику. Спонукання 

до встановлення причинного 

зв’язку. 

Лекція Городняк І.В. 

Поведінка 

споживача: навч. 

посібник. Львів: 

ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018. 256 с. 

Городняк І.В. 

Поведінка 

споживача: Завдання 

для самостійної 

роботи студентів 

спеціальності 075 

Маркетинг. Львів, 

2020. 42с. 

Городняк І.В. 

Поведінка 

споживача: 

Методичні вказівки 

та плани 

семінарських занять 

для студентів 

спеціальності 075 

Маркетинг. Львів, 

2020. 39с. 

Прокопенко О.В., 

Троян М.Ю. 

Поведінка 

споживачів. Київ: 

ЦУЛ, 2008. 176с. 

Скибінський С.В. 

Поведінка 

споживачів: навч. 

посібник. Львів: 

Укоопспілка Вид-во 

Львівської КА, 2009. 

260с. 

Соціологія і 

психологія: навч. 

Опрацювати 

рекомендовану 

літературу, 

підготуватись до 

семінарського 

заняття. (1 год.) 

Тиждень  
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посібник / За ред. 

Ю.Ф. Пачковського. 

Київ: Каравела, 2009. 

760с. 

Страшинська Л. В. 

Поведінка 

споживачів: 

конспект лекцій. 

Київ: ЕКОМЕН, 

2010. 101 с. 

Шафалюк О.К. 

Поведінка 

споживачів: курс 

лекцій. Київ: КНЕУ, 

2003. 68с. 

Шостий 

тиждень 

(2 год.) 

Тема 5. Мотивація 

особистості в системі 

споживчої поведінки  

1. Мотив як актуалізована 

потреба особистості. 

2. Теорії мотивації. 

3. Спеціальні теорії 

мотивації. 

4. Спосіб життя споживача. 

 

Практичне 

заняття 

Городняк І.В. 

Поведінка 

споживача: навч. 

посібник. Львів: 

ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018. 256 с. 

Городняк І.В. 

Поведінка 

споживача: Завдання 

для самостійної 

роботи студентів 

спеціальності 075 

Маркетинг. Львів, 

2020. 42с. 

Городняк І.В. 

Поведінка 

споживача: 

Методичні вказівки 

та плани 

семінарських занять 

для студентів 

спеціальності 075 

Маркетинг. Львів, 

2020. 39с. 

Прокопенко О.В., 

Троян М.Ю. 

Поведінка 

споживачів. Київ: 

ЦУЛ, 2008. 176с. 

Скибінський С.В. 

Поведінка 

споживачів: навч. 

посібник. Львів: 

Укоопспілка Вид-во 

Львівської КА, 2009. 

260с. 

Соціологія і 

психологія: навч. 

посібник / За ред. 

Ю.Ф. Пачковського. 

Київ: Каравела, 2009. 

760с. 

Страшинська Л. В. 

Поведінка 

Модель процесу 

мотивації. 

Позитивна та 

негативна 

спрямованість 

мотивації. Різновиди 

мотивів. Схема 

формування мотиву 

за Е. Ільїним. 

Чинники впливу на 

динаміку мотивації 

особистості. 

Психологічний 

вплив на споживача. 

Теорія мотивації З 

Фройда та 

неофрейдиська 

теорія мотивації. 

Трьохрівнева модель 

дослідження 

споживачів Д. 

Макадамса. 

Класифікація 

способу життя 

споживачів VALSTM 

(1 год.). 

Тиждень 
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споживачів: 

конспект лекцій. 

Київ: ЕКОМЕН, 

2010. 101 с. 

Шафалюк О.К. 

Поведінка 

споживачів: курс 

лекцій. Київ: КНЕУ, 

2003. 68с. 

Сьомий, 

восьмий 

тиждень 

(2+2 год.) 

Тема 6. Вплив референтних 

груп на поведінку 

споживача. 

(1) Поняття групи та натовпу. 

Різновиди соціальних груп 

(первинні та вторинні групи; 

формальні групи та 

неформальні групи тощо). 

Сутність та особливості 

референтної групи. 

Різновиди референтних груп.  

(2) Вплив референтних груп 

на споживчу поведінку. 

Група соціальної взаємодії. 

Реальна референтна група. 

Уявлювана референтна група 

як результат соціального 

конструювання. Зв’язок 

індивіда з референтними 

групами. Відносний характер 

референтних груп. 

Інформаційна референтна 

група. Експерти. Група 

самоідентифікації. Ціннісна 

референтна група.  

Лекція  Городняк І.В. 

Поведінка 

споживача: навч. 

посібник. Львів: 

ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018. 256 с. 

Городняк І.В. 

Поведінка 

споживача: Завдання 

для самостійної 

роботи студентів 

спеціальності 075 

Маркетинг. Львів, 

2020. 42с. 

Городняк І.В. 

Поведінка 

споживача: 

Методичні вказівки 

та плани 

семінарських занять 

для студентів 

спеціальності 075 

Маркетинг. Львів, 

2020. 39с. 

Ларіна Я.С., Рябчик 

А.В. Поведінка 

споживача: навч. 

посіб. Київ: 

Видавничий центр 

«Академія», 2014. 

224с. 

Окландер М. А., 

Жарська І.О. 

Поведінка 

споживача: навч. 

посіб. Київ: «Центр 

учбової літератури», 

2014. 208с. 

Прокопенко О.В., 

Троян М.Ю. 

Поведінка 

споживачів. Київ: 

ЦУЛ, 2008. 176с. 

Соціологія і 

психологія: навч. 

посібник / За ред. 

Ю.Ф. Пачковського. 

Київ: Каравела, 2009. 

760с. 

Опрацювати 

рекомендовану 

літературу, 

підготуватись до 

семінарського 

заняття. (1 год.) 

Два тижні 

Сьомий, Тема 6. Вплив референтних Практичне Городняк І.В. Поняття групи. Два тижні 
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восьмий 

тиждень 

(2+2 год.) 

груп на поведінку 

споживача. 

(1) 1. Соціальна група та її 

різновиди. 

2. Поняття референтної 

групи та її види. 

(2) 1. Особливості впливу 

референтних груп на 

поведінку споживача. 

 

заняття Поведінка 

споживача: навч. 

посібник. Львів: 

ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018. 256 с. 

Городняк І.В. 

Поведінка 

споживача: Завдання 

для самостійної 

роботи студентів 

спеціальності 075 

Маркетинг. Львів, 

2020. 42с. 

Городняк І.В. 

Поведінка 

споживача: 

Методичні вказівки 

та плани 

семінарських занять 

для студентів 

спеціальності 075 

Маркетинг. Львів, 

2020. 39с. 

Ларіна Я.С., Рябчик 

А.В. Поведінка 

споживача: навч. 

посіб. Київ: 

Видавничий центр 

«Академія», 2014. 

224с. 

Окландер М. А., 

Жарська І.О. 

Поведінка 

споживача: навч. 

посіб. Київ: «Центр 

учбової літератури», 

2014. 208с. 

Прокопенко О.В., 

Троян М.Ю. 

Поведінка 

споживачів. Київ: 

ЦУЛ, 2008. 176с. 

Соціологія і 

психологія: навч. 

посібник / За ред. 

Ю.Ф. Пачковського. 

Київ: Каравела, 2009. 

760с. 

Класифікація груп. 

Вплив групи на 

поведінку людини. 

Вплив групи на 

поведінку 

споживача. Влада 

винагороди. Влада 

примусу. Влада 

самоідентифікації. 

Вплив групи на 

поведінку 

споживача. Влада 

винагороди. Влада 

примусу. Влада 

самоідентифікації. 

Референтна група та 

її види.  Функції 

референтних груп. 

(2) Механізм 

групового впливу на 

споживчу поведінку 

людини. Вплив 

референтної групи 

на купівлю 

предметів першої 

необхідності та 

предметів розкоші. 

(1 год.). 

Дев’ятий 

тиждень 

(2 год.). 

Тема 7. Знання споживача 

Суть та особливості категорії 

„знання”. Співвідношення 

понять „знання” та „досвід”. 

Взаємозв’язок знань та 

досвіду людини. Різновиди 

знань. Процеси інтеграції та 

диференціації знань. Знання 

споживача. Види знань 

споживачів. Знання 

споживачів про товари, про 

Лекція Городняк І.В. 

Поведінка 

споживача: навч. 

посібник. Львів: 

ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018. 256 с. 

Городняк І.В. 

Поведінка 

споживача: Завдання 

для самостійної 

роботи студентів 

Опрацювати 

рекомендовану 

літературу, 

підготуватись до 

семінарського 

заняття. (1 год.) 

Тиждень 
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бренд та про покупку. 

Джерела отримання знань 

споживачем. Особистісні та 

суспільні джерела знань. 

Вплив набутого соціального 

досвіду на поведінку 

споживача. Вплив засобів 

масової інформації на 

поведінку споживачів. 

спеціальності 075 

Маркетинг. Львів, 

2020. 42с. 

Городняк І.В. 

Поведінка 

споживача: 

Методичні вказівки 

та плани 

семінарських занять 

для студентів 

спеціальності 075 

Маркетинг. Львів, 

2020. 39с. 

Ларіна Я.С., Рябчик 

А.В. Поведінка 

споживача: навч. 

посіб. Київ: 

Видавничий центр 

«Академія», 2014. 

224с. 

Окландер М. А., 

Жарська І.О. 

Поведінка 

споживача: навч. 

посіб. Київ: «Центр 

учбової літератури», 

2014. 208с. 

Дев’ятий 

тиждень 

(2 год.). 

Тема 7. Знання споживача. 

1. Суть та особливості 

категорії „знання”. 

2. Види знань споживачів. 

3. Джерела знань споживача.  

4. Методи навчання 

споживачів. 

Практичне 

заняття 

Городняк І.В. 

Поведінка 

споживача: навч. 

посібник. Львів: 

ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018. 256 с. 

Городняк І.В. 

Поведінка 

споживача: Завдання 

для самостійної 

роботи студентів 

спеціальності 075 

Маркетинг. Львів, 

2020. 42с. 

Городняк І.В. 

Поведінка 

споживача: 

Методичні вказівки 

та плани 

семінарських занять 

для студентів 

спеціальності 075 

Маркетинг. Львів, 

2020. 39с. 

Ларіна Я.С., Рябчик 

А.В. Поведінка 

споживача: навч. 

посіб. Київ: 

Видавничий центр 

«Академія», 2014. 

224с. 

Окландер М. А., 

Сутність знання. 

Взаємозв’язок знань 

та досвіду людини. 

Взаємозв’язок 

різних видів знань. 

Знання про товари.  

Знання про бренд. 

Знання про покупку. 

Особистісні та 

суспільні джерела 

знань споживача. 

Вплив засобів 

масової інформації 

на формування знань 

споживачів. 

Біхевіориський 

підхід до навчання. 

Модель класичного 

научіння І. Павлова. 

Використання 

класичного научіння 

в рекламі. Метод 

інструментального 

навчання. Модель 

інструментального 

научіння. 

Когнітивне 

навчання. Методи 

когнітивного 

навчання. (1 год.). 

Тиждень 



 22 

Жарська І.О. 

Поведінка 

споживача: навч. 

посіб. Київ: «Центр 

учбової літератури», 

2014. 208с. 

Десятий 

тиждень 

(2 год.). 

Тема 8. Моделі 

індивідуальної споживчої 

поведінки 

Сутність моделювання 

поведінки людини та 

різновиди моделей. Три 

класи моделей поведінки 

споживача: традиційні, 

економіко-поведінкові та 

загальні або сучасні моделі 

споживчої поведінки. Суть 

традиційних моделей 

поведінки споживача. 

Економіко-поведінкові 

моделі: модель економічної 

перспективи Дж. Катона.  

Особливості моделювання 

споживчої поведінки. 

Модель Ф. Нікосія. Модель 

Росані. Модель Ховарда-

Шета. Модель Енгла-

Коллата-Блеквела. Модель 

Баттмана. Модель Шета-

Ньюмана-Гросс. Модель 

Шета.  

 

Лекція  Городняк І.В. 

Поведінка 

споживача: навч. 

посібник. Львів: 

ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018. 256 с. 

Городняк І.В. 

Поведінка 

споживача: Завдання 

для самостійної 

роботи студентів 

спеціальності 075 

Маркетинг. Львів, 

2020. 42с. 

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. 

Городняк І.В. 

Поведінка 

споживача: 

Методичні вказівки 

та плани 

семінарських занять 

для студентів 

спеціальності 075 

Маркетинг. Львів, 

2020. 39с. 

Зозулев А.В. 

Поведение 

потребителей: учеб 

пособие. Київ: 

Знання, 2004. 364с. 

Соціологія і 

психологія: навч. 

посібник / За ред. 

Ю.Ф. Пачковського. 

Київ: Каравела, 2009. 

760с. 

Опрацювати 

рекомендовану 

літературу, 

підготуватись до 

семінарського 

заняття. (1 год.) 

Тиждень  

Десятий 

тиждень 
Тема 8. Моделі 

індивідуальної споживчої 

Практичне 

заняття 

Городняк І.В. 

Поведінка 

Традиційні моделі 

поведінки 

Тиждень  
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(2 год.) поведінки. 

1. Суть і різновиди моделей 

поведінки споживача. 

2. Три класи моделей 

поведінки споживача. 

3. Моделі споживчої 

поведінки. 

 

споживача: навч. 

посібник. Львів: 

ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018. 256 с. 

Городняк І.В. 

Поведінка 

споживача: Завдання 

для самостійної 

роботи студентів 

спеціальності 075 

Маркетинг. Львів, 

2020. 42с. 

Городняк І.В. 

Поведінка 

споживача: 

Методичні вказівки 

та плани 

семінарських занять 

для студентів 

спеціальності 075 

Маркетинг. Львів, 

2020. 39с. 

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. 

Зозулев А.В. 

Поведение 

потребителей: учеб 

пособие. Київ: 

Знання, 2004. 364с. 

Соціологія і 

психологія: навч. 

посібник / За ред. 

Ю.Ф. Пачковського. 

Київ: Каравела, 2009. 

760с. 

споживача. 

Економіко-

поведінкові моделі. 

Модель економічної 

перспективи Дж. 

Катона. 

Індекс споживчого 

настрою. а) Модель 

Ф.Нікосія. Модель 

Говарда-Шета. 

Модель Энджела-

Коллапа-Блэкуэлла. 

Модель Шета. 

Модель Баттмана. 

Модель Шета-

Ньюмана-Гросс. 

Порівняти різні 

моделі поведінки 

споживачів. (1 год.). 

Одинад-

цятий, 

дванад-

цятий 

тиждень 

(2+2 год.). 

Тема 9. Процес прийняття 

рішення про покупку 

(1) Сутність покупки. Процес 

купівлі. Різновиди покупок: 

повністю заплановані та 

частково заплановані 

покупки. Вибір джерела 

покупки. 

(2) Процес прийняття рішень 

про покупку та його основні 

Лекція Городняк І.В. 

Поведінка 

споживача: навч. 

посібник. Львів: 

ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018. 256 с. 

Городняк І.В. 

Поведінка 

споживача: Завдання 

для самостійної 

Опрацювати 

рекомендовану 

літературу, 

підготуватись до 

семінарського 

заняття. (1 год.) 

Два тижні 
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етапи. Модель процесу 

прийняття рішень 

споживачем. Зовнішні та 

соціопсихологічні чинники 

впливу на процес прийняття 

рішення про здійснення 

покупки. Роль інформації та 

знань в процесі прийняття 

рішень. Види споживачів за 

ступенем поінформованості 

про товар. Процес оцінки 

споживачем всіх можливих 

альтернатив у процесі 

здійснення покупки.  

Процеси після купівлі. 

Дисонанс після купівлі. 

Оцінка покупки. 

роботи студентів 

спеціальності 075 

Маркетинг. Львів, 

2020. 42с. 

Городняк І.В. 

Поведінка 

споживача: 

Методичні вказівки 

та плани 

семінарських занять 

для студентів 

спеціальності 075 

Маркетинг. Львів, 

2020. 39с. 

Кузик О.В. 

Маркетинг послуг: 

технології та 

стратегії: навч. посіб. 

Львів: Видавництво 

ЛНУ ім. І.Франка, 

2018. 338 с. 

Ларіна Я.С., Рябчик 

А.В. Поведінка 

споживача: навч. 

посіб. Київ: 

Видавничий центр 

«Академія», 2014. 

224с. 

Окландер М. А., 

Жарська І.О. 

Поведінка 

споживача: навч. 

посіб. Київ: «Центр 

учбової літератури», 

2014. 208с. 

Прокопенко О.В., 

Троян М.Ю. 

Поведінка 

споживачів. Київ: 

ЦУЛ, 2008. 176с. 

Страшинська Л. В. 

Поведінка 

споживачів: 

конспект лекцій. 

Київ: ЕКОМЕН, 

2010. 101 с. 

Шафалюк О.К. 

Поведінка 

споживачів: курс 

лекцій. Київ: КНЕУ, 

2003. 68с. 

Одинад-

цятий, 

дванад-

цятий 

тиждень 

(2+2 год.). 

Тема 9. Процес прийняття 

рішень про покупку. 
(1) 1. Сутність і різновиди 

покупок.  

2. Вибір джерела покупки. 

(2) 1. Сутність рішення та 

його види. 

2. Основні етапи процесу 

Практичне 

заняття 

Городняк І.В. 

Поведінка 

споживача: навч. 

посібник. Львів: 

ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018. 256 с. 

Городняк І.В. 

Поведінка 

(1) Процес купівлі. 

Роль осіб, що 

приймають участь в 

процесі прийняття 

рішення про 

покупку.  Повністю 

заплановані 

покупки. Частково 

Два тижні 
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прийняття рішення про 

купівлю. 

3. Оцінка наслідків покупки. 

 

споживача: Завдання 

для самостійної 

роботи студентів 

спеціальності 075 

Маркетинг. Львів, 

2020. 42с. 

Городняк І.В. 

Поведінка 

споживача: 

Методичні вказівки 

та плани 

семінарських занять 

для студентів 

спеціальності 075 

Маркетинг. Львів, 

2020. 39с. 

Кузик О.В. 

Маркетинг послуг: 

технології та 

стратегії: навч. посіб. 

Львів: Видавництво 

ЛНУ ім. І.Франка, 

2018. 338 с. 

Ларіна Я.С., Рябчик 

А.В. Поведінка 

споживача: навч. 

посіб. Київ: 

Видавничий центр 

«Академія», 2014. 

224с. 

Окландер М. А., 

Жарська І.О. 

Поведінка 

споживача: навч. 

посіб. Київ: «Центр 

учбової літератури», 

2014. 208с. 

Прокопенко О.В., 

Троян М.Ю. 

Поведінка 

споживачів. Київ: 

ЦУЛ, 2008. 176с. 

Страшинська Л. В. 

Поведінка 

споживачів: 

конспект лекцій. 

Київ: ЕКОМЕН, 

2010. 101 с. 

Шафалюк О.К. 

Поведінка 

споживачів: курс 

лекцій. Київ: КНЕУ, 

2003. 68с. 

заплановані та 

незаплановані 

покупки.  

(2) Різновиди 

людських рішень. 

Оптимальність та 

обґрунтованість 

рішення.  Модель 

процесу прийняття 

рішень споживачем. 

Роль інформації в 

прийнятті рішень. 

Зовнішні джерела 

формації, які 

використовує 

споживач в процесі 

прийняття рішення. 

Види споживачів за 

ступенем 

поінформованості 

про товар. Процес 

оцінки всіх 

можливих 

альтернатив. 

Післяпродажна 

оцінка товару. 

Поведінкова реакція 

покупців. Звільнення 

від продуктів 

користування. (2 

год.). 

Тринад-

цятий, 

Чотирнад-

цятий 

(2+2 год.). 

Тема 10. Маркетингові 

інструменти впливу на 

поведінку споживача. 

(1) Вплив засобів 

маркетингових комунікацій 

на поведінку споживача. 

Лекція Городняк І.В. 

Поведінка 

споживача: навч. 

посібник. Львів: 

ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018. 256 с. 

Опрацювати 

рекомендовану 

літературу, 

підготуватись до 

семінарського 

заняття. (1 год.) 

Два тижні 



 26 

Визначення поняття 

«реклама». Переваги та 

недоліки основних носіїв 

реклами. Класифікація 

реклами залежно від етапів 

життєвого циклу товару. 

Вплив товарної політики 

підприємства на поведінку 

споживача.  

(2) Вплив політики розподілу 

підприємства на поведінку 

споживача. Критерії 

ефективності каналів 

розподілу. Вплив цінових 

стратегій на поведінку 

споживача. Чинники цінової 

чутливості покупців у 

системі реалізації цінових 

стратегій підприємств. 

Городняк І.В. 

Поведінка 

споживача: Завдання 

для самостійної 

роботи студентів 

спеціальності 075 

Маркетинг. Львів, 

2020. 42с. 

Городняк І.В. 

Поведінка 

споживача: 

Методичні вказівки 

та плани 

семінарських занять 

для студентів 

спеціальності 075 

Маркетинг. Львів, 

2020. 39с. 

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. 

Ларіна Я.С., Рябчик 

А.В. Поведінка 

споживача: навч. 

посіб. Київ: 

Видавничий центр 

«Академія», 2014. 

224с. 

Майовець Є., Кузик 

О. Маркетингові 

комунікації: навч. 

посібник.  Львів: 

ЛНУ імені Івана 

Франка, 2013. 192 с. 

Майовець Є.Й. 

Маркетинг: теорія та 

методологія: навч. 

посібник. Львів: 

Видавн. центр ЛНУ 

ім. І. Франка, 2015. 

450с. 

Тринад-

цятий, 

Чотирнад-

цятий 

(2+2 год.). 

Тема 10. Маркетингові 

інструменти впливу на 

поведінку споживача. 

(1). 1. Вплив засобів 

маркетингових комунікацій 

Практичні 

заняття 

Городняк І.В. 

Поведінка 

споживача: навч. 

посібник. Львів: 

ЛНУ імені Івана 

(1) Сутність та 

різновиди 

маркетингових 

комунікацій. Види та 

функції реклами. 

Два тижні 
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на поведінку споживача. 

2. Вплив товарної політики 

підприємства на поведінку 

споживача. 

(2). 1. Вплив політики 

розподілу підприємства на 

поведінку споживача. 

2. Вплив цінових стратегій на 

поведінку споживача. 

Франка, 2018. 256 с. 

Городняк І.В. 

Поведінка 

споживача: Завдання 

для самостійної 

роботи студентів 

спеціальності 075 

Маркетинг. Львів, 

2020. 42с. 

Городняк І.В. 

Поведінка 

споживача: 

Методичні вказівки 

та плани 

семінарських занять 

для студентів 

спеціальності 075 

Маркетинг. Львів, 

2020. 39с. 

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. 

Ларіна Я.С., Рябчик 

А.В. Поведінка 

споживача: навч. 

посіб. Київ: 

Видавничий центр 

«Академія», 2014. 

224с. 

Майовець Є., Кузик 

О. Маркетингові 

комунікації: навч. 

посібник.  Львів: 

ЛНУ імені Івана 

Франка, 2013. 192 с. 

Майовець Є.Й. 

Маркетинг: теорія та 

методологія: навч. 

посібник. Львів: 

Видавн. центр ЛНУ 

ім. І. Франка, 2015. 

450с. 

Переваги та 

недоліки основних 

носіїв реклами. 

Вплив рекламного 

повідомлення на 

поведінку 

споживача. Вплив 

товарного 

асортименту на 

поведінку 

споживача. 

Стратегія 

стандартного товару. 

Упаковка товару.  

(2) Критерії 

ефективності каналів 

розподілу. Критерії 

вибору місця 

покупки споживачем 

(розташування, 

атмосфера магазину, 

якість 

обслуговування, 

методи 

стимулювання 

продажу). Чинники 

цінової чутливості 

покупців у системі 

реалізації цінових 

стратегій 

підприємств.  

(1 год.). 



 28 

Пятнад-

цятий 

тиждень 

(2 год.). 

Тема 11. Особливості 

формування споживчої 

поведінки домогосподарств. 

Сім’я та домогосподарство 

як суб’єкти споживання. 

Купівельні ролі членів сім’ї. 

Матриця сімейного 

маркетингу. Споживання на 

різних етапах життєвого 

циклу сім’ї. Особливості 

споживчої поведінки на 

різних етапах життєвого 

циклу сім’ї. Чинники 

формування споживчої 

поведінки домогосподарств.  

Лекція  Городняк І.В. 

Поведінка 

споживача: навч. 

посібник. Львів: 

ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018. 256 с. 

Городняк І.В. 

Поведінка 

споживача: Завдання 

для самостійної 

роботи студентів 

спеціальності 075 

Маркетинг. Львів, 

2020. 42с. 

Городняк І.В. 

Поведінка 

споживача: 

Методичні вказівки 

та плани 

семінарських занять 

для студентів 

спеціальності 075 

Маркетинг. Львів, 

2020. 39с. 

Городняк І.В. 

Особливості 

споживання 

продуктів 

харчування 

домогосподарствами 

України. Інтелект 

ХХІ. Херсон. 2020. 

№2. С. 55-59. 

Городняк І.В. 

Чинники 

формування 

споживчої поведінки 

домогосподарств. 

Глобальні та 

національні 

проблеми економіки. 

Електронне наукове 

фахове видання, 

2016. №13. С. 13-16. 

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. 

Опрацювати 

рекомендовану 

літературу, 

підготуватись до 

семінарського 

заняття. (1 год.) 

Тиждень  
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24. Ч.1. С. 106–111. 

Пачковський Ю.Ф., 

Максименко А.О. 

Споживча поведінка 

українських 

домогосподарств: 

монографія. Львів: 

Видавн. центр ЛНУ 

ім. І. Франка, 2014. 

292с. 

Тенденції розвитку 

маркетингу в 

Україні: 

функціональний 

підхід: монографія / 

за наук. ред. проф. 

Є.Й. Майовця. Львів: 

ЛНУ ім. І. Франка, 

2016. 262с. 

Пятнад-

цятий 

тиждень 

(2 год.). 

Тема 11. Особливості 

формування споживчої 

поведінки домогосподарств. 

1. Сім’я та домогосподарство 

як суб’єкти споживання. 

2. Купівельні ролі членів 

сім’ї. 

3. Споживання на різних 

етапах життєвого циклу сім’ї. 

4. Чинники формування 

споживчої поведінки 

домогосподарств. 

Практичне 

заняття  

Городняк І.В. 

Поведінка 

споживача: навч. 

посібник. Львів: 

ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018. 256 с. 

Городняк І.В. 

Поведінка 

споживача: Завдання 

для самостійної 

роботи студентів 

спеціальності 075 

Маркетинг. Львів, 

2020. 42с. 

Городняк І.В. 

Поведінка 

споживача: 

Методичні вказівки 

та плани 

семінарських занять 

для студентів 

спеціальності 075 

Маркетинг. Львів, 

2020. 39с. 

Городняк І.В. 

Особливості 

споживання 

продуктів 

харчування 

домогосподарствами 

України. Інтелект 

ХХІ. Херсон. 2020. 

№2. С. 55-59. 

Городняк І.В. 

Чинники 

формування 

споживчої поведінки 

домогосподарств. 

Глобальні та 

національні 

Співвідношення 

понять «сімя» та 

«домогосподарство». 

Функції сім’ї та 

домогосподарства. 

Купівельні ролі 

членів сім’ї 

(ініціатор, 

впливаючий, 

ухвалюючий 

рішення, покупець, 

використовуючий). 

Матриця сімейного 

маркетингу. 

Особливості 

споживчої поведінки 

на різних етапах 

життєвого циклу 

сім’ї. зовнішні та 

внутрішні чинники 

формування 

споживчої поведінки 

домогосподарств. (1 

год.). 

Тиждень  
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проблеми економіки. 

Електронне наукове 

фахове видання, 

2016. №13. С. 13-16. 

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. 

Пачковський Ю.Ф., 

Максименко А.О. 

Споживча поведінка 

українських 

домогосподарств: 

монографія. Львів: 

Видавн. центр ЛНУ 

ім. І. Франка, 2014. 

292с. 

Тенденції розвитку 

маркетингу в 

Україні: 

функціональний 

підхід: монографія / 

за наук. ред. проф. 

Є.Й. Майовця. Львів: 

ЛНУ ім. І. Франка, 

2016. 262с. 

Шістнад-

цятий 

тиждень 

(2 год). 

Тема 12. Консюмеризм і 

права споживачів. 

Поняття „консюмеризму” та 

історія виникнення. Чотири 

основні права споживачів 

визначені Дж.Кеннеді. Право 

на безпеку, право на 

інформацію, право на вибір і 

право бути почутим та їхні 

характеристики. Закон 

України „Про захист прав 

споживачів”. 

Лекція  Городняк І.В. 

Поведінка 

споживача: навч. 

посібник. Львів: 

ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018. 256 с. 

Городняк І.В. 

Поведінка 

споживача: Завдання 

для самостійної 

роботи студентів 

спеціальності 075 

Маркетинг. Львів, 

2020. 42с. 

Городняк І.В. 

Поведінка 

споживача: 

Методичні вказівки 

та плани 

семінарських занять 

для студентів 

Опрацювати 

рекомендовану 

літературу, 

підготуватись до 

семінарського 

заняття. (1 год.). 

Тиждень  
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спеціальності 075 

Маркетинг. Львів, 

2020. 39с. 

Закон України „Про 

захист прав 

споживачів” від 

12.05.1991р. ВВР. 

1991. №30. Ст.. 379. 

Шістнад-

цятий 

тиждень 

(2 год). 

Тема 12. Консюмеризм і 

права споживачів. 

1. Сутність консюмеризму. 

2. Права споживачів в 

Україні.” 

Практичне 

заняття 

Городняк І.В. 

Поведінка 

споживача: навч. 

посібник. Львів: 

ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018. 256 с. 

Городняк І.В. 

Поведінка 

споживача: Завдання 

для самостійної 

роботи студентів 

спеціальності 075 

Маркетинг. Львів, 

2020. 42с. 

Городняк І.В. 

Поведінка 

споживача: 

Методичні вказівки 

та плани 

семінарських занять 

для студентів 

спеціальності 075 

Маркетинг. Львів, 

2020. 39с. 

Закон України „Про 

захист прав 

споживачів” від 

12.05.1991р. ВВР. 

1991. №30. Ст.. 379. 

Історія виникнення 

консюмеризму. 

Основні права 

споживачів за 

Дж.Кеннеді. 

Сутність права 

споживача на 

безпеку, права на 

вибір, права на 

відшкодування 

збитку, права на 

чисте та здорове 

навколишнє 

середовище. Основні 

права споживачів в 

Україні. (1 год.). 

Тиждень  

 
 


