
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми  «Маркетинг» 

Освітнього рівня   бакалавр 

Спеціальності        075 «Маркетинг» 

Галузь знань          07 «Управління і адміністрування» 

1. Назва освітньої компоненти   «Поведінка споживачів» 

2. Тип  основна 

 

3. Обсяг: 

Кредитів 

ECTS 
Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар Практичних занять Лабораторних занять Самостійна підготовка 

4 120 26 - 36 - 58 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 
Освітні компоненти, які передують вивченню 1. Маркетинг.                                              2. Сучасні види маркетингу 

Освітні компоненти для яких є базовою 
1. Практикум рекламної презентації.       2. Маркетинговий менеджмент. 

3. Маркетингова політика.                         4. Маркетингові дослідження і бізнес-аналітика 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

Знати Вміти 

 

 логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної області маркетингу 
 критично аналізувати й узагальнювати положення предметної області сучасного маркетингу 
 використовувати теоретичні положення маркетингу для інтерпретації та прогнозування явищ і 

процесів у маркетинговому середовищі 
 проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння сутності та змісту теорії маркетингу і 

функціональних зв'язків між її складовими 
 коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу 
 проводити маркетингові дослідження у різних сферах маркетингової діяльності 

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

Знати Вміти 
 економічну сутність та моделі поведінки споживачів  
 чинники зовнішнього середовища, які впливають на формування поведінки 

споживачів; 
 характеристику чинників внутрішнього впливу на поведінку споживачів  
 складові процесу прийняття рішення індивідуальним споживачем  
 особливості процесу прийняття рішення індустріальним споживачем  
 чинники впливу маркетингових інструментів на поведінку споживача  
 технологію застосування кількісних методів дослідження поведінки споживачів.  
 особливості використання якісних методів дослідження поведінки споживачів.  
 інструменти когнітивного маркетингу дослідження поведінки споживачів.. 

 розробляти та обґрунтовувати моделі поведінки споживачів,   
 визначати вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на поведінку споживачів; 
 обґрунтовувати вибір засобів впливу на окремі етапи  процесу споживчого рішення 
 застосовувати якісні та кількісні методи дослідження поведінки споживачів 
 використовувати когнітивні засоби управління поведінкою споживачів; 



6. Результати навчання відповідно до ОПП 

1. Демонструвати знання і розуміння теоретичних основ та принципів провадження маркетингової діяльності. 

2. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань у сфері маркетингу. 

3. Збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та маркетингові показники, обґрунтовувати управлінські рішення на 

основі використання необхідного аналітичного й методичного інструментарію. 

4. Виявляти й аналізувати ключові характеристики маркетингових систем різного рівня, а також особливості поведінки їх суб’єктів. 

5. Визначати функціональні області маркетингової діяльності ринкового суб’єкта та їх взаємозв’язки в системі управління, розраховувати відповідні 

показники, які характеризують результативність такої діяльності. 

6.  Відповідати вимогам, які висуваються до сучасного маркетолога, підвищувати рівень особистої професійної підготовки. 

7. Демонструвати відповідальність у ставленні до моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства у професійній маркетинговій 

діяльності 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістов-

ний 

розділ 

Вид 

заня

ття 
Тема Знати Вміти 

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 
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1-
2 

Поняття, структура та сутність 

поведінки споживачів 

 економічну 
сутність та 
моделі 
поведінки 
споживачів  

 логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної 
області маркетингу 

 критично аналізувати й узагальнювати положення предметної 
області сучасного маркетингу 

 використовувати теоретичні положення маркетингу для 
інтерпретації та прогнозування явищ і процесів у маркетинговому 
середовищі 

 розробляти та обґрунтовувати моделі поведінки споживачів,   

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=2304 

http://dl.dut.edu.ua/

course/view.php?id

=2304 

Л
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ц
ія

 3
-4

 

Чинники зовнішнього впливу на 

поведінку споживачів 

 чинники 
зовнішнього 
середовища, які 
впливають на 
формування 
поведінки 
споживачів; 

 логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної 
області маркетингу 

 критично аналізувати й узагальнювати положення предметної 
області сучасного маркетингу 

 використовувати теоретичні положення маркетингу для 
інтерпретації та прогнозування явищ і процесів у маркетинговому 
середовищі 

 визначати вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на поведінку 
споживачів 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=2304 

http://dl.dut.edu.ua/

course/view.php?id

=2304 
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ц
ії 

5-
6 

Чинники внутрішнього впливу на 

поведінку споживачів 

 характеристику 
чинників 
внутрішнього 
впливу на 
поведінку 
споживачів  

 логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної 
області маркетингу 

 критично аналізувати й узагальнювати положення предметної 
області сучасного маркетингу 

 використовувати теоретичні положення маркетингу для 
інтерпретації та прогнозування явищ і процесів у маркетинговому 
середовищі 

 визначати вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на поведінку 
споживачів 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=2304 

http://dl.dut.edu.ua/

course/view.php?id

=2304 
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1-
2 Визначення суті та моделі 

поведінки споживачів. 

 економічну 
сутність та 
моделі 
поведінки 
споживачів  

 логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної 
області маркетингу 

 критично аналізувати й узагальнювати положення предметної 
області сучасного маркетингу 

 використовувати теоретичні положення маркетингу для 
інтерпретації та прогнозування явищ і процесів у маркетинговому 
середовищі 

 розробляти та обґрунтовувати моделі поведінки споживачів,   

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=2304 

http://dl.dut.edu.ua/

course/view.php?id

=2304 
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Чинники зовнішнього впливу на 

поведінку споживачів 

 чинники 
зовнішнього 
середовища, які 
впливають на 
формування 
поведінки 
споживачів; 

 логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної 
області маркетингу 

 критично аналізувати й узагальнювати положення предметної 
області сучасного маркетингу 

 використовувати теоретичні положення маркетингу для 
інтерпретації та прогнозування явищ і процесів у маркетинговому 
середовищі 

 визначати вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на поведінку 
споживачів 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=2304 

http://dl.dut.edu.ua/

course/view.php?id

=2304 
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Чинники внутрішнього впливу на 

поведінку споживачів 

 характеристику 
чинників 
внутрішнього 
впливу на 
поведінку 
споживачів  

 логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної 
області маркетингу 

 критично аналізувати й узагальнювати положення предметної 
області сучасного маркетингу 

 використовувати теоретичні положення маркетингу для 
інтерпретації та прогнозування явищ і процесів у маркетинговому 
середовищі 

 визначати вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на поведінку 
споживачів 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=2304 

http://dl.dut.edu.ua/

course/view.php?id

=2304 

С
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ті

й
н
а 
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та
 

1. Становлення науки про 
поведінку споживачів  
2. Сутність поведінки споживача.  
3. Моделі поведінки споживача.  
4. Соціологічні та інтегровані 
підходи до вивчення поведінки 
споживачів  
5. Вплив культурних факторів на 
поведінку споживачів  
6. Вплив належності до 
соціального класу на поведінку 
споживачів  
7. Вплив соціальних факторів на 
поведінку споживачів  
8. Вплив родини на поведінку 
споживачів  
9. Ситуативні чинники впливу на 
поведінку споживачів 

 економічну 
сутність та 
моделі 
поведінки 
споживачів  

 чинники 
зовнішнього 
середовища, які 
впливають на 
формування 
поведінки 
споживачів; 

 характеристику 
чинників 
внутрішнього 
впливу на 
поведінку 
споживачів  

 логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної 
області маркетингу 

 критично аналізувати й узагальнювати положення предметної 
області сучасного маркетингу 

 використовувати теоретичні положення маркетингу для 
інтерпретації та прогнозування явищ і процесів у маркетинговому 
середовищі 

 розробляти та обґрунтовувати моделі поведінки споживачів,   
 визначати вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на поведінку 

споживачів; 
 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=2304 

http://dl.dut.edu.ua/

course/view.php?id

=2304 
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7-
8 

Процес прийняття рішення 

індивідуальним споживачем 

 складові 
процесу 
прийняття 
рішення 
індивідуальним 
споживачем  

 проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння 
сутності та змісту теорії маркетингу і функціональних зв'язків між 
її складовими 

 коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти 
маркетингу 

 обґрунтовувати вибір засобів впливу на окремі етапи  процесу 
споживчого рішення 
 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=2304 

http://dl.dut.edu.ua/

course/view.php?id

=2304 
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9-
10

 

Процес прийняття рішення 

індустріальним споживачем 

 особливості 
процесу 
прийняття 
рішення 
індустріальним 
споживачем  

 проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння 
сутності та змісту теорії маркетингу і функціональних зв'язків між 
її складовими 

 коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти 
маркетингу 

 обґрунтовувати вибір засобів впливу на окремі етапи  процесу 
споживчого рішення 

 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=2304 

http://dl.dut.edu.ua/

course/view.php?id

=2304 
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2 

Маркетингові інструменти 

впливу на реакцію споживачів   

 чинники впливу 
маркетингових 
інструментів на 
поведінку 
споживача  

 проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння 
сутності та змісту теорії маркетингу і функціональних зв'язків між 
її складовими 

 коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти 
маркетингу 

 обґрунтовувати вибір засобів впливу на окремі етапи  процесу 
споживчого рішення 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=2304 

http://dl.dut.edu.ua/

course/view.php?id

=2304 

П
ра

кт
и
чн

і 
за

н
ят

тя
 7

-8
 

Алгоритм процесу споживчого 

рішення 

 складові 
процесу 
прийняття 
рішення 
індивідуальним 
споживачем  

 проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння 
сутності та змісту теорії маркетингу і функціональних зв'язків між 
її складовими 

 коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти 
маркетингу 

 обґрунтовувати вибір засобів впливу на окремі етапи  процесу 
споживчого рішення 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=2304 

http://dl.dut.edu.ua/

course/view.php?id

=2304 

П
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и
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е 
за

н
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тя
  9
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Складові процесу прийняття 

рішення індустріальним 

споживачем 

 особливості 
процесу 
прийняття 
рішення 
індустріальним 
споживачем 

 проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння 
сутності та змісту теорії маркетингу і функціональних зв'язків між 
її складовими 

 коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти 
маркетингу 

 обґрунтовувати вибір засобів впливу на окремі етапи  процесу 
споживчого рішення 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=2304 

http://dl.dut.edu.ua/

course/view.php?id

=2304 
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2 Вплив маркетингових 

інструментів на поведінку 

споживача. 

 чинники впливу 
маркетингових 
інструментів на 
поведінку 
споживача  

 проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння 
сутності та змісту теорії маркетингу і функціональних зв'язків між 
її складовими 

 коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти 
маркетингу 

 обґрунтовувати вибір засобів впливу на окремі етапи  процесу 
споживчого рішення 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=2304 

http://dl.dut.edu.ua/

course/view.php?id

=2304 
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1. Вплив особистісних чинників на 
поведінку споживача  
2. Вплив психологічних чинників 
на поведінку споживача  
3. Основні характеристики ринку 
організаційних споживачів  
4. Модель поведінки 
організаційного покупця. 
5. Учасники процесу купівлі 
товарів організацією та фактори 
впливу на них. 
6. Вплив маркетингових 
інструментів на поведінку 
споживача  
7. Вплив маркетингових 
комунікацій на поведінку 
споживачів  
8. Вплив товарної політики 
підприємства на поведінку 
споживачів  
9. Політика розподілу і поведінка 
споживачів  

 складові 
процесу 
прийняття 
рішення 
індивідуальним 
споживачем  

 особливості 
процесу 
прийняття 
рішення 
індустріальним 
споживачем  

 чинники впливу 
маркетингових 
інструментів на 
поведінку 
споживача  

 проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння 
сутності та змісту теорії маркетингу і функціональних зв'язків між 
її складовими 

 коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти 
маркетингу 

 обґрунтовувати вибір засобів впливу на окремі етапи  процесу 
споживчого рішення 
 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=2304 

http://dl.dut.edu.ua/

course/view.php?id

=2304 
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Кількісні дослідження поведінки 

споживачів 

 технологію 
застосування 
кількісних 
методів 
дослідження 
поведінки 
споживачів.  

 логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної області 
маркетингу 

 критично аналізувати й узагальнювати положення предметної області 
сучасного маркетингу 

 використовувати теоретичні положення маркетингу для інтерпретації та 
прогнозування явищ і процесів у маркетинговому середовищі 

 проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння сутності та 
змісту теорії маркетингу і функціональних зв'язків між її складовими 

 коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу 
 проводити маркетингові дослідження у різних сферах маркетингової 

діяльності 
 застосовувати якісні та кількісні методи дослідження поведінки споживачів 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=2304 

http://dl.dut.edu.ua/

course/view.php?id

=2304 
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Якісні дослідження поведінки 

споживачів 

 особливості 
використання 
якісних методів 
дослідження 
поведінки 
споживачів.  

 логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної області 
маркетингу 

 критично аналізувати й узагальнювати положення предметної області 
сучасного маркетингу 

 використовувати теоретичні положення маркетингу для інтерпретації та 
прогнозування явищ і процесів у маркетинговому середовищі 

 проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння сутності та 
змісту теорії маркетингу і функціональних зв'язків між її складовими 

 коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу 
 проводити маркетингові дослідження у різних сферах маркетингової 

діяльності 
 застосовувати якісні та кількісні методи дослідження поведінки споживачів 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=2304 

http://dl.dut.edu.ua/

course/view.php?id

=2304 
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Когнітивний маркетинг 

 інструменти 
когнітивного 
маркетингу 
дослідження 
поведінки 
споживачів 

 логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної області 
маркетингу 

 критично аналізувати й узагальнювати положення предметної області 
сучасного маркетингу 

 використовувати теоретичні положення маркетингу для інтерпретації та 
прогнозування явищ і процесів у маркетинговому середовищі 

 проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння сутності та змісту 
теорії маркетингу і функціональних зв'язків між її складовими 

 коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу 
 проводити маркетингові дослідження у різних сферах маркетингової діяльності 
 використовувати когнітивні засоби управління поведінкою споживачів; 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=2304 

http://dl.dut.edu.ua/

course/view.php?id

=2304 
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Кількісні методи дослідження 

поведінки споживачів 

 технологію 
застосування 
кількісних 
методів 
дослідження 
поведінки 
споживачів.  

 логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної області 
маркетингу 

 критично аналізувати й узагальнювати положення предметної області 
сучасного маркетингу 

 використовувати теоретичні положення маркетингу для інтерпретації та 
прогнозування явищ і процесів у маркетинговому середовищі 

 проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння сутності та змісту 
теорії маркетингу і функціональних зв'язків між її складовими 

 коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу 
 проводити маркетингові дослідження у різних сферах маркетингової діяльності 
 застосовувати якісні та кількісні методи дослідження поведінки споживачів 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=2304 

http://dl.dut.edu.ua/

course/view.php?id
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Якісні методи дослідження 

поведінки споживачів 

 особливості 
використання 
якісних методів 
дослідження 
поведінки 
споживачів.  

 логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної області 
маркетингу 

 критично аналізувати й узагальнювати положення предметної області 
сучасного маркетингу 

 використовувати теоретичні положення маркетингу для інтерпретації та 
прогнозування явищ і процесів у маркетинговому середовищі 

 проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння сутності та змісту 
теорії маркетингу і функціональних зв'язків між її складовими 

 коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу 
 проводити маркетингові дослідження у різних сферах маркетингової діяльності 
 застосовувати якісні та кількісні методи дослідження поведінки споживачів 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=2304 
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Інструменти когнітивного 

маркетингу 

 інструменти 
когнітивного 
маркетингу 
дослідження 
поведінки 
споживачів 

 логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної області 
маркетингу 

 критично аналізувати й узагальнювати положення предметної області 
сучасного маркетингу 

 використовувати теоретичні положення маркетингу для інтерпретації та 
прогнозування явищ і процесів у маркетинговому середовищі 

 проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння сутності та змісту 
теорії маркетингу і функціональних зв'язків між її складовими 

 коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу 
 проводити маркетингові дослідження у різних сферах маркетингової діяльності 
 використовувати когнітивні засоби управління поведінкою споживачів; 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=2304 

http://dl.dut.edu.ua/

course/view.php?id

=2304 
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1. Сутність кількісних методів 
дослідження поведінки 
споживачів  
2. Вимірювання емоційної реакції 
споживачів  
3. Вимірювання поведінкової 
реакції споживачів  
4. Сутність якісних методів 
дослідження поведінки 
споживачів 
5. Ситуації використання якісних 
методів дослідження поведінки 
споживачів 
6. Методи дослідження 
споживачів в рамках концепції 
когнітивного маркетингу. 

 технологію 
застосування 
кількісних 
методів 
дослідження 
поведінки 
споживачів.  

 особливості 
використання 
якісних методів 
дослідження 
поведінки 
споживачів.  

 інструменти 
когнітивного 
маркетингу 
дослідження 
поведінки 
споживачів.. 

 логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної 
області маркетингу 

 критично аналізувати й узагальнювати положення предметної 
області сучасного маркетингу 

 використовувати теоретичні положення маркетингу для 
інтерпретації та прогнозування явищ і процесів у маркетинговому 
середовищі 

 проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння 
сутності та змісту теорії маркетингу і функціональних зв'язків між 
її складовими 

 коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти 
маркетингу 

 проводити маркетингові дослідження у різних сферах маркетингової 
діяльності 

 застосовувати якісні та кількісні методи дослідження поведінки 
споживачів 

 використовувати когнітивні засоби управління поведінкою 
споживачів; 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=2304 

http://dl.dut.edu.ua/

course/view.php?id

=2304 

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

українська 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

• Окландер М.А., Жарська І.О. Поведінка споживача. Навч. пос. – К.: 2014.- 208с. 

• Ларіна Я. С., Рябчик А. В. Поведінка споживача. Навч. пос. – К.: 2014.- 224с. 

• Поведінка споживачів:   Посібн.   для  самост  роб.   студ.   спец.   ―Маркетинг‖  /Уклад. Л.В. Страшинська. — К.: ЕКОМЕН, 2010. — 77с. 

• Портал споживача. [Электронный ресурс]. Режим доступу -  www.consumerinfo.org.ua/  

• Journal of the Association for Consumer Research[Електронний ресурс]. Режим доступу - http://www.journals.uchicago.edu/toc/jacr/current/   

• Journal of Consumer Behavior [Електронний ресурс]. Режим доступу -http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1479-1838/   

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

залік 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

• Moodle – дистанційне навчання і контроль 

• Googledocs, Googleanalytics, GoogleTrends - проведення та оцінка маркетингових досліджень; 

• HohliBuilder, GoogleCharts, Vizualize-онлайн сервіси для створення інфографіки; 

• Microsoft PowerPoint –  візуалізація даних Microsoft Power BI – аналітика та візуалізація даних; 

 

http://www.consumerinfo.org.ua/
http://www.journals.uchicago.edu/toc/jacr/current/

