
ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Факультет міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій 

 

Вибіркова дисципліна 

кафедри маркетингу 

 

Поведінка споживача 



Опис навчальної дисципліни 

Предметом  
вивчення дисципліни є маркетингова 

система управління поведінкою 

споживачів. Дисципліна покликана 

сприяти опануванню основних теорій 

споживчих мотивацій, особливостей 

поведінки споживача на ринку, 

методів вивчення споживчих 

мотивацій і сегментацій на цій основі 

ринку.  

 

Обсяг – 4 

кредитів, 

120 год.,  в т.ч.: 

лекцій – 36 год., 

практичні 

заняття – 

24 год., 

самостійна 

робота – 60 год. 

 

 

Період 

навчання − 

4 курс, 6 

семестр 
 

Підсумкова 

форма 

контролю −  

залік 

 
 

Мета 

вивчення навчальної дисципліни “Поведінка споживача” −  надання 

студенту таких можливостей та переваг: знання складу і напрямів дії 

зовнішніх і внутрішніх чинників поведінки споживачів та можливостей їх 

використання в маркетинговій діяльності; знання процесу прийняття рішень 

індивідуальними і організаційними покупцями; вивчення можливої 

поведінкової реакції споживачів та інструментів впливу на неї; 

ознайомлення з методами дослідження поведінки споживачів. 



Вивчення дисципліни додатково сприяє формуванню 
студентом  таких елементів компетентностей 

• здатність до абстрактного мислення, застосування методів наукового 

пізнання. 

• здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями, генерувати нові ідеї. 

• знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 

• здатність застосовувати професійні знання у практичних ситуаціях, уміння 

виявляти, ставити та вирішувати проблеми, приймати обґрунтовані 

рішення. 

• здатність до проведення досліджень, пошуку, оброблення та аналізу 

інформації. 

• здатність демонструвати розуміння сутності та змісту теорії реклами та PR 

і функціональних зв'язків між її складовими. 

• здатність сприймати нову інформацію й інтерпретувати її в контексті вже 

засвоєної інформації. 

• здатність критично аналізувати й узагальнювати положення предметної 

області сучасної реклами та PR. 

• здатність обґрунтовувати, презентувати і впроваджувати результати 

досліджень. 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Поведінка споживача в умовах економічного обміну. 
Тема 2. Поняття, структура і сутність поведінки споживачів.  
Тема 3. Фактори зовнішнього впливу на поведінку 
споживачів. 
Тема 4. Фактори внутрішнього впливу на поведінку 
споживачів. 
Тема 5. Процес прийняття рішень індивідуальним 
споживачем. 
Тема 6. Процес прийняття рішень індустріальним 
споживачем. 
Тема 7. Маркетингові інструменти впливу на поведінку 
споживачів. 
Тема 8. Поведінкова реакція покупців. 
Тема 9. Кількісні дослідження поведінки споживачів. 
Тема 10. Якісні дослідження поведінки споживачів. 



Навчально-методичне, інформаційне забезпечення 
 
 
 
• Лекційний матеріал 
 
 
 
 
 

• Методичні вказівки до 
проведення практичних 

занять 
 
 
 
 
 
 
• Робоча програма 
навчальної дисципліни 
 
 
 
 
 
 

• Методичні рекомендації і завдання 
для виконання самостійної роботи 



 

к.е.н., доцент  

Вовчанська Ольга 

Михайлівна 

К А Д Р О В Е  
З А Б Е З П Е Ч Е Н Н Я 



Ми чекаємо на вас! 


