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Опис дисципліни 

В.о. доцента кафедри міжнародних економічних відносин та маркетингу 

Львівського національного університету природокористування, к.е.н. викладач 

з 15-річним досвідом, автор та співавтор понад 40 наукових статей, 2 

навчальних посібників, 40 навчально-методичних розробок. 

Читає курси: «Інтернет-комунікації», «Поведінка споживача», 

«Планування маркетингової діяльності». 

Наукові інтереси: розуміння студентами сутності поведінки споживача, 

визначити та проаналізувати фактори внутрішнього та зовнішнього впливу на 

поведінку споживача, формувати набір альтернатив з наявного асортименту 

товарів. 

Обсяг курсу – 90 годин аудиторних занять, з них 16 годин лекцій, 32 

годин практичних і семінарських занять та 42 години самостійної роботи. 

Пререквізити курсу – правознавство та правове забезпечення, міжнародні 

економічні відносини і міжнародна торгівля, менеджмент, маркетинг і 

міжнародний маркетинг, маркетингові комунікації.  

        Мета та цілі курсу. Метою викладання навчальної дисципліни «Поведінка 

споживача» є вивчення сутності та значення маркетингової політики щодо 

вивчення поведінки споживача, збирання інформації та трансформації моделей 

поведінки у певних маркетингових стратегій, набуття навичок роботи зі 

споживачем та керування їх поведінкою. 

Формат курсу – проведення лекцій, практичних і семінарських занять та 

консультації для кращого розуміння тем, проведення наукових досліджень та 

опублікування їх результатів (написання статей, доповідей круглих столів, 

семінарів тощо). В процесі навчання студентів проводяться різні види лекцій, 

зокрема тематичні лекції, лекції-дискусії, лекції із запрошенням практичних 

спеціалістів зі сфери маркетингу, лекції з виїздом на виробництво. Семінарські 

заняття студентів проводяться у вигляді семінарів-диспутів, семінарів-

практикумів, семінарів з виступами студентів. На практичних заняттях 

застосовуються такі методи як дослідження, самостійна робота, розв'язування 

контрольних завдань. 

Компетентності, яких набуває студент при вивченні дисципліни відповідно 

до освітньо-професійної програми 

Загальні компетентності (ЗК)  
ЗК1 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та  синтезу 

ЗК5. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків 

ЗК6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК8. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК14 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 



Фахові компетентності (СК) 
СК4. Здатність проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння сутності та 

змісту теорії маркетингу і функціональних зв'язків між її складовими. 

СК5 Здатність коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу. 

СК6. Здатність проводити маркетингові дослідження у різних сферах маркетингової 

діяльності 

СК9. Здатність використовувати інструментарій маркетингу в інноваційної діяльності 

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

функціонування ринків 

СК13. Здатність планування і провадження ефективної маркетингової діяльності 

ринкового суб’єкта в кросфункціональному розрізі 

СК14. Здатність пропонувати вдосконалення щодо функцій маркетингової діяльності. 

 
 

 Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної 

(ПРН) 
Р2 Аналізувати і прогнозувати ринкові явища та процеси на основі застосування 

фундаментальних принципів, теоретичних знань і прикладних навичок здійснення 

маркетингової діяльності. 

Р3 Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань у сфері 

маркетингу. 

Р6. Визначати функціональні області маркетингової діяльності ринкового суб’єкта та їх 

взаємозв’язки в системі управління, розраховувати відповідні показники, які 

характеризують результативність такої діяльності. 

Р8. Застосовувати інноваційні підходи щодо провадження маркетингової діяльності 

ринкового суб’єкта, гнучко адаптуватися до змін маркетингового середовища. 

Р10 Пояснювати інформацію, ідеї, проблеми та альтернативні варіанти прийняття 

управлінських рішень фахівцям і нефахівцям у сфері маркетингу, представникам різних 

структурних підрозділів ринкового суб’єкта. 

Р15 Діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі етичних принципів 

маркетингу, поваги до культурного різноманіття та цінностей громадянського 

суспільства з дотриманням прав і свобод особистості. 

Р18 Демонструвати відповідальність у ставленні до моральних, культурних, наукових 

цінностей і досягнень суспільства у професійній маркетинговій діяльності. 
  

 Структура курсу 

Години 

(лек./сем.) 

Тема Результати навчання Завдання 

1/2 1. Поведінка споживача 

в системі маркетингу 

Ознайомитися із сутністю та 

причинами розвитку маркетингу. 

Знати основні поняття, види 

маркетингу, основні принципи та 

концепції розвитку. Вміти 

аналізувати цілі маркетингу. 

Знати функції маркетингу. Знати 

функцій маркетингу 

з позицій місця в ньому покупця. 
Знати принципи формування 

правильного уявлення 

про поведінку споживача. Вміти 

розрізняти типи поведінки 

споживачів. 

Тести 

Питання 

Завдання 

1/2 2.Теорія поведінки Знати теорія поведінки Завдання 



споживача. Мета 

обмеження та 

споживчий вибір 

споживача, мету, обмеження та 

споживчий вибір. Вивчити 

Кардиналістську та 

Ординалістська модель та 

оптимізацію вибору даних 

моделей. 

Ситуаційні 

вправи 

Тести 

2/4 3. Фактори зовнішнього 

та внутрішнього впливу 

на поведінку споживачів 

Визначати фактори зовнішнього 

впливу на поведінку 

індивідуального споживача. Знати 

підходи до визначення суспільних 

класів. Знати як впливають 

економічні фактори на поведінку 

індустріального споживача. Знати 

мотиваційний процес споживача 

щодо прийняття рішення про  

покупку товару на споживчому 

ринку.  

Завдання 

Ситуаційні 

вправи 

2/4 4. Процес прийняття 

рішення про купівлю 

товарів індивідуальним 

споживачем 

 

Вміти розрізняти моделі 

поведінки споживачів у процесі 

прийняття рішення про купівлю. 

Знати фактори, що впливають на 

остаточне рішення про купівлю. 

Знати стадії процесу усвідомлення 

споживачем потреби в товарі. 

Тести 

Питання 

Завдання  

Ситуаційні 

вправи 

2/4 5. Процес прийняття 

рішення про закупівлю 

товарів індустріальним 

споживачем 

Вміти розрізняти моделі 

поведінки споживачів у процесі 

прийняття рішення про купівлю 

індустріальним споживачем. 

Знати фактори, що впливають на 

остаточне рішення про купівлю. 

Знати стадії процесу усвідомлення 

споживачем потреби в товарі. 

Тести 

Питання 

Завдання  

Ситуаційні 

вправи 

2/4 6. Маркетингові 

інструменти впливу 

на поведінку споживача 

Знати поняття, склад та 

характеристику маркетингових 

інструментів впливу на поведінку 

споживача. Знати стратегії вибору 

комбінації показників “ціна-якість 

товару”. Знати способи здійснення 

престижної реклами. Знати цілі та 

інструменти стимулювання збуту 

продукції. Вивчити інструменти 

впливу мерчандайзингу на 

поведінку споживачів. 

Завдання  

Питання 

Ситуаційні 

вправи 

 

2/4 7. Поведінкова реакція 

покупців 

 

Вивчити методику модифікації 

поведінки споживачів. Знати 

модель пам’яті: система 

потрійного зберігання інформації. 

Знати  способи зменшення 

дисонансу після придбання 

товару. Пояснити суть 

компонентної моделі ставлення 

покупця. 

Тести 

Ситуаційні 

вправи 

Ділова гра 

1/2 8.Дослідження 

поведінки споживачів 

Знати завдання, основні напрями 

дослідження поведінки 

Тести 

Питання 



 споживачів та принципи їх 

проведення. Зрозуміти суть 

мотивації, що спонукає 

споживачів до здійснення купівлі 

товарів. Дослідити поведінки 

споживачів у зв’язку із 

здійсненням акту купівлі-

продажу. Знати методи, що 

використовуються в дослідженнях 

мотивів купівлі товарів.  

Ситуаційні 

вправи 

Завдання 

1/2 9. Захист прав 

споживачів як складова 

поведінкового процесу  

Поняття та історична 

ретроспектива конс’юмеризму. 

Знати права споживачів в Україні. 

Знати про ризики в купівельній 

поведінці споживачів. Знати 

законодавчі акти України, що 

регулюють права споживачів. 

Тести 

Питання 

Кросворд 

Ситуаційні 

вправи 

1/2 10. Кількісні та якісні 

дослідження поведінки 

споживачів 

Знати методи досліджень 

поведінки споживачів. Вміти 

вимірювати пізнавальні, емоційні 

та поведінкові реакції споживачів. 

Знати методи дослідження 

мотивації споживачів.  

Тести 

Питання 

Ситуаційні 

вправи 

Завдання 

Застосуванням 

кейс-методів 

1/2 11. Аналіз зарубіжного 

досвіду управління 

споживчою лояльністю 

Знати поняття «задоволеність», 

«популярність», «довіра», 

«прихильність» та «лояльність». 

Знати класифікацію та методику 

лояльності споживачів. Вміти 

визначати коефіцієнт еластичності 

переключення споживачів на 

інші бренди у залежності від 

зміни цін. 

Тести 

Питання 

Ситуаційні 

вправи 

 

АКАДЕМІЧНА ПОЛІТИКА КУРСУ 

Політика щодо перескладання. Роботи, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-15 балів). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних 

причин (наприклад, звільнення, лікарняний).  

Політика щодо відвідування. Відвідування занять є обов’язковим 

компонентом оцінювання. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

звільнення з поважних причин) студенти, які пропустили заняття, 

відпрацьовують їх у додатковий час згідно графіка відпрацювання пропущених 

занять. 

Політика щодо академічної доброчесності. Списування під час 

контрольних робіт заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). 

Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн 

тестування та підготовки практичних завдань під час заняття.  

Методи контролю. Для діагностики результатів навчання 

використовується поточне опитування, тестування, розв’язання задач; письмові 

тести та задачі за змістовими модулями (розв’язування навчальних, 



ситуаційних та тестових завдань, кейсів), командні проекти; презентації 

результатів виконаних завдань та досліджень; студентські презентації та 

виступи на наукових заходах.  

Поточний – здійснюється на аудиторних заняттях. За змістом він 

передбачає перевірку знань студентів з тем практично-семінарського та 

лекційного заняття та умінь самостійно опрацьовувати навчально-методичну 

літературу по даній тематиці, а також виконання завдання самостійної роботи. 

 Види контролю: поточний контроль, проміжний модуль та залік.  

 

 

 

 

Шкала оцінювання студентів за кредитно-модульною системою 

За шкалою 

ECTS 

Залікові оцінки 

 
За шкалою в 

балах 
Екзамен Залік 

A відмінно 

Зараховано 

90-100 

B 
добре 

82-89 

C 74-81 

D 
задовільно 

64-73 

E 60-63 

FX 
Не задовільно Не зараховано 

35-59 

F 1-34 

FX – означає “незадовільно” – необхідно виконати певну додаткову роботу 

для успішного складання; 

F – означає “незадовільно” - необхідна значна подальша робота. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Основна 

1.  Шафалюк О. К. Поведінка споживачів: курс лекцій / О. К. Шафалюк. – Київ 

: КНЕУ, 2003. – 68 с. 

2.  Кожухівська, Р. Б. Поведінка споживачів: навч. пос. /Р. Б. Кожухівська, Л. 

В. Транченко. - Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. – 362 с.  

3.  Ларіна Я.С. Поведінка споживача: навч. пос. /Я. С. Ларіна, А. В. Рябчик; – 

к.: Академія, 2016. – 224 с. 

4. Маркетинг : Навчальний посібник / С. І. Чеботар, Я. С. Ларіна, О. П. Луцій, 

М. Г. Шевчик, Р. І. Буряк, С. М. Боняр, А. В. Рябчик, О. М. Прус, В. А. 

Рафальська - Київ «Наш час» , 2007.- 504 c. 

5. Страшинська Л. В. Поведінка споживачів: конспект лекцій. Київ: ЕКОМЕН, 
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Допоміжна: 
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