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1. Пояснювальна записка 
Контрольні завдання розроблено відповідно до навчальної робочої 

програми дисципліни «Поведінка споживача». 
Контрольна робота виконується студентом-заочником після самостійного 

вивчення курсу «Поведінка споживача» із метою перевірки знань і вмінь 
студентів самостійно працювати з літературою, законодавчими актами та 
іншою додатковою літературою. 

Мета даних методичних рекомендацій – допомогти студенту розкрити 
зміст питань контрольної роботи. 

Методичні рекомендації містять програму курсу, коротку інформацію 
щодо змісту відповіді на теоретичні питання, завдання для самоперевірки, 
варіанти і завдання контрольної роботи та перелік рекомендованої літератури. 

Завдання для виконання контрольних робіт складаються із питань, що 
охоплюють усі теми курсу. 

 
2. Порядок виконання роботи 

1.Слід уважно прочитати пояснювальну записку. За списком дізнатися свій 
варіант та визначити питання контрольної роботи. 

2. Знайти сторінку з питанням, прочитати зміст теми програми, з якої 
визначено питання, ознайомитися з методичними рекомендаціями до питання. 

3. У списку літератури, вміщеному наприкінці методичних рекомендацій, 
слід знайти літературу, яку можна використовувати при розкритті питання 
(дозволяється користуватися іншою літературою, якщо вона відповідає змісту 
питання та є сучасною). 

4.Потрібно ознайомитися з матеріалом питання та визначити, які 
положення слід відобразити в контрольній роботі. 

5. Виконуючи контрольну роботу, студент має дотримуватися таких вимог: 
1) контрольна робота має бути виконана відповідно до передбаченого варіанта. 
Якщо робота буде виконана не за своїм варіантом (хоча б одне питання),то вона 
повертається студенту без перевірки; 
2) робота має бути написана українською мовою; сторінки слід пронумерувати. 
3) слід правильно заповнити титульну сторінку, вказавши назву дисципліни, 
назву відділення куди здається контрольна робота, групу, курс, прізвище та ім’я 
студента; 
4) потрібно вказати номер варіанта; 
5) номери та назви завдань потрібно указати безпосередньо перед їх 
виконанням; 
6) наприкінці роботи потрібно навести перелік використаної літератури, 
поставити дату виконання роботи, підпис. 
7) обсяг роботи повинен становити 10-12 сторінок комп’ютерного набору у 
форматі А4 (шрифт 14), інтервал 1.5, поля знизу,зверху - 20 мм, зліва 30мм, 
справа 10 мм. 
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5. Контрольні завдання 
 

Варіант № 1 
1. Психоаналітична теорія мислення як складова психологічного підходу до 
моделювання поведінки споживачів. 
2. Поняття лідера думки. Значення впливу лідерів думок на формування 
поведінки споживачів. 
 

Варіант № 2 
1. Поняття обміну, умови добровільного обміну. 
2. Сутність впливу родини на поведінку споживачів. 
 

Варіант № 3 
1. Ефективна ринкова взаємодія. 
2. Матриця сімейного маркетингу  
 

Варіант № 4 
1. Етапи, що виділяють в підходах до аналізу поведінки споживачів. 
2. Шляхи та види впливу груп членства. 
 

Варіант № 5 
1. Вивчення поведінки споживачів з позицій постмодерністського світогляду.  
2. Типи споживачів середнього класу та їх характеристики. 
 

Варіант № 6 
1. Розмірності аналізу споживання товарів та послуг. 
2. Вік та етап життєвого циклу родини та їх вплив на поведінку споживачів. 
 

Варіант № 7 
1. Співвідношення референтних груп та груп членства. 
2. Класифікація потреб за Генрі Мюрреєм. 

 
 

Варіант № 8 
1. Поняття абсолютних та відносних потреб за Дж. Кейнсом. 
2. Сутність некомпенсаційних правил прийняття рішення. 

 
Варіант № 9 

1. Класифікація покупок в порядку зростання можливостей впливу на вибір 
споживача. 
2. Сутність етапу вибору постачальника. 

 
Варіант № 10 

1. Побудова матриці задоволеності/незадоволеності. 
2. Сутність методу глибинного інтерв'ю. 
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Варіант № 11 
1. Сфери використання результатів аналізу відомості торгової марки. 
2. Фактори, що визначають силу впливу маркетингової комунікації на 
поведінку споживачів. 

 
Варіант № 12 

1. Риси споживача, які необхідно враховувати при розробці комунікаційної 
стратегії. 
2. Основні типи пам'яті. 

 
Варіант № 13 

1. Способи покращання ставлення споживачів з позиції атрибутивної теорії. 
2. Поняття уваги та її типи. 

 
Варіант № 14 

1. Процес закупівлі через Internet.  
2. Основні характеристики покупця як фактор здійснення купівлі.  

 
Варіант № 15 

1. Обумовлення поведінки споживача з точки зору теорії особистості Фрейда. 
2. Поняття соціальних класів, фактори, що обумовлюють належність до певного 
соціального класу. 

 
Варіант № 16 

1. Обумовлення поведінки споживача з точки зору теорії особистості «Теорія 
«Я».. 
2. Основні купівельні ролі в родині та залежність від них споживчої поведінки. 

 
Варіант № 17 

1. Сутність ефекту сноба. 
2. Теорія реакції на подразнюючий фактор як складова психологічного підходу 
до моделювання поведінки споживачів. 
 

Варіант № 18 
1. Класифікація потреб по А. Маслоу. 
2. Основні показники, якими характеризується процес оцінки альтернатив. 

 
Варіант № 19 

1. Сутність етапу оцінки характеристик товару. 
2. Умови прийняття шаблонного або звичного рішення.  

 
Варіант № 20 

1. Вплив на поведінку споживачів за допомогою базових принципів класичної 
теорії навчання. 
2. Поняття фірмового стилю, його елементи. 
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6. Зміст програми та методичні рекомендації до виконання завдань 
контрольної роботи 

Тема 1. Поведінка споживачів в умовах економічного обміну 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Обмін - це акт отримання бажаного об'єкта від будь-кого з пропозицією 
чого-небудь на заміну. Обмінним продуктом можуть бути гроші, речі, продукти 
або послуги. 

Для здійснення добровільного обміну необхідним є дотримання п'яти 
умов: 

1. Мають бути як мінімум дві сторони. 
2. Кожна сторона повинна мати щось цінне для іншої сторони. 
3. Кожна сторона має бути здатна здійснювати комунікацію і доставку 

свого товару. 
4. Кожна сторона має бути вільною у виборі (прийнятті або відхиленні) 

пропозицій іншої сторони. 
5. Кожна сторона має бути впевнена у доцільності або бажанні мати справу 

з іншою стороною. 
Споживачі — це люди, групи людей, а також організації, різні за 

масштабом і сферою діяльності, які користуються товарами, послугами, ідеями. 
Вивчення людей як споживачів почалося тільки з середини 1960-х років. 
В підходах до аналізу поведінки споживачів виділяють три етапи: 
1. Акцентований на процес прийняття рішення споживачем — припадає на 

кінець 1970 — початок 1980-х років минулого сторіччя. Дослідники бачили 
споживача як людину, що робить обґрунтований вибір, основою слугувала 
когнітивна та експериментальна психологія; 

2. Експериментальний — споживач не завжди робить свій вибір 
раціонально, на нього також впливають емоції, думки, почуття, фантазії. 
Використовуються інтерпретативні методи дослідження (цільове 
спостереження, запис областей інтересів тощо); 

3. Акцентований на аналіз впливу різноспрямованих внутрішніх і 
зовнішніх факторів. 

Розрізняють позитивну та негативну поведінку споживача. 
Позитивна поведінка проявляється у вигляді здійснення вибору певного 

товару та акту його купівлі. 
Негативна поведінка у більшості випадків є прихованою від продавця 

товару і полягає в ухиленні від споживання товару (людина зайшла до 
магазину, подивилася і залишила його нічого не купивши). 

Контрольні питання: 
1. Поняття обміну, умови добровільного обміну. 
2. Поняття споживача. Наука про поведінку споживачів. 
3. Етапи, що виділяють в підходах до аналізу поведінки споживачів. 
4. Поняття позитивної та негативної поведінки. Різновиди негативної 
поведінки. 
5. Вивчення поведінки споживачів з позицій модернізму. 
6. Позитивістський підхід до вивчення поведінки споживачів. 
7. Редукціоністський погляд на відносини. 
8. Вивчення поведінки споживачів з позицій постмодерністського світогляду. 
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Тема 2. Поняття, структура і сутність поведінки споживачів 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Класифікуючи моделі поведінки споживачів, які пояснювали її сутність та 
складали основу маркетингових досліджень на різних етапах розвитку 
суспільства і теорії маркетингу, можна виділити чотири підходи до 
моделювання: 

1) мікроекономічний; 
2) психологічний; 
3) соціологічний; 
4) інтегрований. 
Одна з перших теорій, яка пояснювала поведінку споживачів, була 

розроблена класичною економічною школою одночасно з визначенням теорії 
поведінки на рівні фірм (мікроекономіки). Вона базується на концепції 
раціональності, що встановлює залежність між споживчим попитом і такими 
об'єктивними економічними критеріями, як корисність і ціна товару. 

Психологічний підхід до вивчення поведінки споживачів розглядається в 
структурі трьох таких теорій: 

1. Теорія реакції на подразнюючий фактор. 
2. Теорія пізнання. 
3. Психоаналітична теорія мислення. 
Теорія реакції на подразнюючий фактор була сформульована й 

обґрунтована всесвітньо відомими психологами І. П. Павловим та І. М. 
Сєченовим. За цією теорією поведінковий процес розглядається як навчання 
людини, що здійснюється у формі зворотної реакції на подразники і 
закріплюється винагородою за правильну реакцію або покаранням за 
помилкову поведінку. Коли реакція неодноразово повторюється у відповідь на 
певні подразники, то набуті рефлекси вважаються усталеними. 

У межах теорії пізнання головними елементами поведінки споживача 
вважаються сприйняття, пам'ять, увага, мислення й цільові установки. 

Психоаналітична теорія мислення була розроблена Зигмундом Фрейдом. 
Він розглядав психічне життя людини як багаторівневе явище, глибинним 
рівнем якого є несвідоме, що має сексуальну й агресивну складові. Згідно з 
концепцією Фрейда, існують три частини нашої свідомості — Воно, Я та Над-
Я. Воно — носій інстинктів, що підкоряється принципові задоволення (зняття 
інстинктивного напруження через галюцинаторне виконання бажань); Я — 
підпорядковане принципу реальності (задоволення через пристосування до 
вимог суспільства); Над-Я — носій моральних норм, який виконує функцію 
критики, витоки якої сягають ще дитячих вражень. 

 
Контрольні питання: 

1. Підходи до моделювання поведінки споживачів. 
2. Основні аксіоми мікроекономічного підходу до моделювання поведінки 
споживачів. 
3. Теорія реакції на подразнюючий фактор як складова психологічного підходу 
до моделювання поведінки споживачів. 
4. Сутність соціологічного підходу до моделювання поведінки споживачів. 
5. Сутність інтегрованого підходу до моделювання поведінки споживачів. 
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Тема 3. Фактори зовнішнього впливу на поведінку споживачів 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Культура є найбільш сильним фактором соціального впливу на судження і 
поведінку споживачів. 

Культура — сукупність основних цінностей, потреб і стереотипів 
поведінки, що розвинулася у результаті спільного життя людей, а також понять, 
які член суспільства засвоює в родині та різних соціальних інститутах. 

Маркетологи, які працюють на міжнародних ринках, повинні знати 
особливості національної культури різних країн і відповідним чином 
пристосовувати свої маркетингові стратегії. Вони повинні прагнути виявляти 
культурні зрушення, щоб довідатися, які нові товари споживачі хотіли б 
придбати. 

Кожна культура складається з дрібніших елементів— субкультур. 
Соціальні класи — це відносно стабільні та великі групи людей, яких 

об'єднують спільні інтереси, поведінка і система цінностей. 
За типом впливу виділяють референтні групи та групи членства. 
Групи членства — групи, до яких належать певні особи та які 

безпосередньо впливають на вибір споживача (наприклад, родина, друзі). 
Референтні групи — групи людей чи окремі особи, які не беруть 

безпосередньої участі в процесі купівлі, але значно впливають, прямо чи 
опосередковано, на поведінку людини, її ставлення до певних товарів. Вони 
служать прямими (при безпосередньому спілкуванні) або непрямими об'єктами 
порівняння або прикладами для наслідування при формуванні поглядів або 
моделі поведінки. 

Члени родини значною мірою можуть впливати на купівельну поведінку 
людини. Родина — це основний споживчий осередок суспільства, тому 
маркетологи всебічно вивчають її: намагаються зрозуміти розподіл ролей у 
родині і вплив думки різних її членів — чоловіка, дружини і дітей на вибір 
товарів та послуг. 

Члени родини мають різні купівельні ролі: 
1. Ініціатор — особа, від якої виходить ідея покупки. 
2. Впливова особа — людина, яка свідомо чи несвідомо впливає на 

купівлю, пропонуючи купити конкретну марку чи здійснити це в певний час. 
3. Особа, яка приймає рішення — особа, яка приймає рішення щодо 

спрямування грошей родини на певні цілі і, як правило, має фінансову владу в 
родині. 

4. Покупець — особа, яка фактично здійснює купівлю. 
5. Користувач — той, хто використовує продукт. 
 
Контрольні питання: 

1. Поняття культури та субкультури. 
2. Типи споживачів середнього класу та їх характеристики. 
3. Співвідношення референтних груп та груп членства. 
4. Сутність груп спрямування та дисоціативних груп. 
5. Сутність ефекту Торстейна Веблена. 
6. Сутність ефекту приєднання до більшості. 
7. Матриця сімейного маркетингу. 
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Тема 4. Фактори внутрішнього впливу на поведінку споживачів 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

На поведінку покупця впливають його персональні характеристики, такі як 
вік і етап життєвого циклу родини, вид занять, економічне становище, спосіб 
життя, особливості характеру і самосприйняття. 

Вік і етап життєвого циклу родини. Змінюючись з віком, люди змінюють 
схильність до споживання товарів і послуг. При цьому у них складається 
певний стиль життя, стандарт споживання, і переконати перейти споживача на 
нову марку стає складніше. 

Вид занять впливає на вибір товарів і послуг. Робітники купують більше 
робочого одягу, а службовці — більше костюмів і краваток. Маркетологи 
повинні виділяти професійні групи, члени яких більше зацікавлені в товарах і 
послугах підприємства. Компанії можуть навіть спеціалізуватися на 
виробництві товарів для певної професійної групи. 

Спосіб життя — це форма буття людини у світі, що виражається в її 
діяльності, інтересах, поглядах, взаєминах із зовнішнім світом і, відповідно, у 
поведінці. Люди, що належать до однієї субкультури, суспільного класу і виду 
занять, можуть вести різний спосіб життя. 

Поширеною методикою визначення способу життя є психо-графіка, або 
АІО (Activities, Intereses, Opinions — діяльність, інтереси, погляди): 
• діяльність — робота, хобі, відвідання магазинів, заняття спортом, участь у 
суспільному житті; 
• інтереси — продукти харчування, мода, родина, відпочинок; 
• погляди — на себе самого, на соціальні проблеми, на роботу і на товари. 

Кілька дослідницьких фірм розробили власні схеми класифікації способів 
життя. Найбільшого поширення набула класифікація VALS™ (Values and 
Lifestyles — «Цінності і спосіб життя»), у якій психографіка знайшла 
найсучасніше систематичне застосування. Класифікація VALS™ поділяє людей 
на групи залежно від того, як вони проводять час і витрачають гроші, на основі 
двох характеристик: потенціал і переважна мотивація. 

 
Контрольні питання: 

1. Класифікація способу життя VALS™. 
2. Поняття мотивації та процес мотивації споживача. 
3. Класифікація потреб за Деніелом Старчем. 
4. Класифікація потреб за Генрі Мюрреєм. 
5. Класифікація груп потреб за Д. Мак-Клелландом. 
6. Поняття абсолютних та відносних потреб за Дж. Кейнсом. 
7. Поняття родинних та похідних потреб за Л. Ебботом. 
8. Класифікація потреб за У. Макдауголом. 
9. Структура основних елементів в мотивації людини за У. Макгу. 
10. Шкала цінностей М. Рокіча. 
11. Теорія споживчих цінностей Шета-Ньюмана-Гросс. 
12. Обумовлення поведінки споживача з точки зору теорії особистості Фрейда. 
13. Обумовлення поведінки споживача з точки зору неофрейдистської теорії 
особистості. 
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Тема 5. Процес прийняття рішень індивідуальним споживачем 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Виокремлюють три класи моделей поведінки споживачів: традиційні, 
економіко-поведінкові та узагальнені (сучасні). 

Існує багато умов для усвідомлення потреби. Їх можна поділити на п'ять 
груп: 

1. Зміна обставин. У свою чергу складається із: 
— зміни у фінансах. Позитивні ведуть до придбання попередньо не 

запланованих речей, предметів розкоші. Зменшення доходу, навпаки, 
приводить до скорочення витрат, можливо, навіть до пріоритету потреб перед 
бажаннями; 

— зміни в потребах. Виникають упродовж життя під впливом вікових змін, 
змін сімейного статусу, чисельності сім'ї тощо; 

— зміни в бажаннях. Бажання хоч і не стосуються галузі необхідного, але 
теж обумовлені життєвим циклом. Поява нових бажань залежить від 
фізіологічного стану організму, соціальних факторів, таких як збільшення 
можливостей, мода, норми, прийнятні в середовищі однолітків. 

2. Вичерпання запасів 
3. Незадоволеність продуктом. Споживача може не задовольнити колишня 

здатність продукту виконувати свої функції (наприклад, під впливом часу 
змінюється мода). До усвідомлення потреби в цьому випадку підштовхують 
соціальні норми. 

4. Маркетингові впливи. Всі маркетингові впливи спрямовані на 
приведення споживача до усвідомлення розриву між бажаним та наявним 
станами та до здійснення відповідних кроків для усуненню цього розриву. 

5. Необхідність у супутніх товарах. До такого усвідомлення може привести 
придбання певного товару (придбання нового будинку тягне за собою потребу 
у меблях та побутовій техніці, власники CD-плеєрів автоматично стають 
споживачами ринку CD-дисків.) 

Засобами утримання покупця є: 
■ застосування тактики створення реалістичних .очікувань (уникати 
перебільшення, прикрашання в рекламі); 
■ підтримання достатнього рівня якості продукту; 
■ проведення опитування з метою з'ясування рівня задоволеності та утримання 
споживача; 
■ вчасне реагування на скарги. 

Контрольні питання: 
1. Сутність етапу усвідомлення потреби. 
2. Поняття пошуку інформації. Внутрішній пошук, його типи, зовнішній пошук. 
3.Схема процесу оцінки альтернатив. 
4.Сутність компенсаційних правил прийняття рішення. 
5.Сутність некомпенсаційних правил прийняття рішення. 
6.Сутність спільного правила прийняття рішення. 
7.Сутність рішення про купівлю, поняття купівлі. 
8. Основні фактори впливу на вибір магазину. 
9. Сутність реакції на покупку. 
10. Поняття та сутність споживання. 
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Тема 6. Процес прийняття рішення індустріальним споживачем 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
ОСНОВНІ ВІДМІННОСТІ РИНКІВ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ 

СПОЖИВАЧІВ 
Характеристика ринку 

Фактор 
індивідуальних споживачів організаційних споживачів 

Особливості ринку та попиту 

Формування 
попиту 

Формується під впливом ринкових 
факторів, еластичний 

Є похідним від попиту кінцевих 
споживачів, характеризується низькою 

ціновою еластичністю в 
короткостроковому періоді 

Кількість 
споживачів 

Багато мало 

Географічні 
характеристики 

ринку 
Географічно децентралізований 

Географічно сконцентрований, 
відповідно до галузевого характеру 

Типи 
конкуренції 

Конкуренція має множинний 
характер (велика кількість 

фірм продає однаковий товар) 

Конкуренція монополістична або 
олігополістична 

Види потреб Особисті і сімейні Промислові і соціально-економічні 

Особливості процесу закупівель 
Мета закупки Задоволення потреб та інтересів Досягнення цілей організації 

Обсяг замовлень Малі Великі 
Важливість 
сервісного 

обслуговування 

Важливе, але не має 
вирішального значення 

Відіграє значну роль 

Довжина 
каналів збуту 

Багаторівневі, закінчуються 
роздрібною торгівлею 

Короткі 

Вибір 
постачальників 

Постачальник здебільшого не 
має значення 

Використовуються спеціалізовані 
постачальники, ринок яких ретельно 

досліджується 
Типи та процес прийняття рішень про купівлю 

Особи, що 
приймають 

рішення 

Рішення приймаються особисто 
або сімейно 

Переважно приймаються колективно 
(покупці-професіонали) 

Ступінь 
обгрунтування 

рішень 

Рішення приймаються часто 
інтуїтивно, мотиви часто 
емоційні, продиктовані 

впливом моди 

Здебільшого приймаються колегіально, 
на основі порівняльно глибоких 
ринкових досліджень, вивчення 
специфікацій та технічних даних 

конкурентних торгів та переговорів 
Складність 

процесу купівлі-
продажу 

Має просту форму Потребує багато формальностей 

 



~ 13 ~ 
 

Контрольні питання: 
 

1. Поняття ринку товарів організаційних споживачів та процесу купівлі 
організаційним споживачем. 
2. Основні відмінності ринків індивідуальних і організаційних споживачів. 
3. Модель поведінки організаційного споживача. 
4. Поняття закупівельного комітету. 
5. Ролі учасників закупівельного комітету. 
6. Фактори впливу на поведінку організаційного споживача. 
7. Типи закупівельних ситуацій під час здійснення закупівель для потреб 
підприємства. 
8. Основні етапи здійснення закупівель у різних ситуаціях їх здійснення. 
9. Сутність етапу усвідомлення потреби. 
10. Сутність етапу загального опису потреби. 
11. Сутність етапу оцінки характеристик товару. 
12. Сутність етапу пошуку постачальників. 
13. Сутність етапу запиту пропозицій. 
14. Сутність етапу вибору постачальника. 
15. Сутність етапу оформлення замовлення. 
16. Сутність етапу оцінки ефективності роботи постачальника. 
17. Процес закупівлі через Internet. 
18. Особливості процесу закупівлі на ринку державних установ та урядових 
закладів. 

 
Тема 7. Маркетингові інструменти впливу на поведінку споживачів 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
Поведінкова реакція споживачів на купівлю формується під впливом таких 

основних факторів: залучення до процесу прийняття рішення про купівлю, 
сприйняття та засвоєння інформації про товарні марки та ставлення. 

Різні рівні реакції покупця можна класифікувати за трьома категоріями: 
• пізнавальна (когнітивна) реакція — споживач пов'язує засвоєну інформацію зі 
знаннями; 
• емоційна (афективна) реакція — визначає ставлення за власною системою 
оцінок; 
• поведінкова реакція — дії під час акту купівлі та після її здійснення. 

Загалом на процес сприйняття впливають такі фактори: 
• фізичні явища — фізична природа факторів, що впливають на процес 

передавання та засвоєння інформації (модель телевізора, що не передає ефект, 
на якому побудована реклама); 

• стереотипи — сталі стереотипи стосовно поведінки, якості тих чи інших 
товарів, що сформувалися під впливом культурних та релігійних традицій, 
досвіду; 

• голографічний ефект, або ефект ореола — застосовується для 
розширення марочної назви, однакової упаковки тощо на інші товари, що 
виробляє підприємство (вироблення домом моди, крім одягу ще й парфумів та 
косметики під тією ж маркою, використання марочних родин в брендінгу, що 
дозволяє з успіхом розширювати продуктову лінію компанії); 
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• ефект інтерференції— полягає в тому, що в людини у зв'язку із 
подібністю назв марок може виникнути неправильна асоціація, що може ввести 
його в оману (фотоапарати nikon та nіроn); 

• посилання на авторитетні джерела та особи — під час реклами 
використовується думка експертів або посилання на авторитетні заклади; 

• неіснуючий натяк — подвійне значення чи недоречний натяк змінює чи 
надає небажаного відтінку повідомленню (реклама води «blue water»); 

• перше враження — емоції, які покупець відчув в момент першої спроби, 
найкраще визначають подальше ставлення до товару; 

• передчасні висновки — на процес сприйняття можуть вплинути емоції, 
сформовані під впливом очікуваних характеристик товару. 

 
Контрольні питання: 
 

1. Поведінкові підходи до вирішення проблеми. 
2. Умови прийняття шаблонного або звичного рішення. 
3. Умови прийняття проблемно-обмеженого рішення. 
4. Методи сприйняття навколишньої дійсності та врахування їх у матриці 
залучення Фута, Коуна та Белдінга. 
5. Поняття відчуття та пороги чутливості, диференціальний поріг чутливості. 
6. Закон Бугера-Вебера. 
7. Вплив на поведінку споживачів за допомогою базових принципів класичної 
теорії навчання. 
8. Ефекти Ресторфа та Зейгарнік як фактори зниження йтерференції. 
9. Вплив на процес засвоєння з позиції гештальтпсихологічної теорії. 
10. Вимоги до стимулювання поведінки споживачів з позиції асоціаністської 
теорії когнітивного пізнання. 
11. Компоненти ставлення. 
12. Модель формування ставлення та поведінки споживача. 
13. Формування ставлення до марки з точки зору теорії когнітивного 
дисонансу. 
14. Формування ставлення до марки з точки зору атрибутивної теорії. 

 
 

Тема 8. Поведінкова реакція покупців 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Основні шляхи для переконання під час комунікації обираються залежно 
від рівня підготовленості споживача до сприйняття комунікаційного звернення: 
• при високому рівні — прямий шлях процесу переконання. 
Застосовують тільки ті аргументи, які важливі для формування обґрунтованої 
думки; 
• при низькому рівні — непрямий. Для переконання вдаються до непрямих 
натяків щодо переваг продукту, наприклад, від імені того, хто викладає 
аргументи; 
• при помірному рівні — комплексний. Однаково можуть впливати як 
аргументи, так і непрямі натяки. 

Фактори, що визначають силу впливу: 
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1. Ступінь уваги аудиторії носія реклами: читачі журналу «Стиль жизни» 
приділяють рекламі товарів широкого вжитку більше уваги, ніж читачі газети 
«Бізнес». 
2. Відповідність аудиторії носія реклами: для реклами дитячого крему 
доцільніше віддати перевагу журналу «Мой ребенок», ніж «За рулем». 
3. Загальна якість видання — від якості поліграфії до престижності видання. 

Крім розглянутих маркетингових інструментів зміни ставлення споживачів 
до марки та впливу на його поведінку існують й інші методи модифікації 
поведінки: 
♦ Прийом одноразового запиту — доречно поставлене запитання-підказка: «Чи 
не бажаєте Ви купити рукавички до шляпи?», 
♦ Прийом багаторазового запиту: 
— «закинути вудку» — прийом, при якому початкове питання є версією 
основного; 
— «менше зло» — спочатку споживача вмовляють на купівлю більшого, ніж 
він розраховував, після відмови дістають згоду на купівлю основного товару. 
♦ Принцип взаємності — подарунок потенційному споживачу змушує його 
купити товар 
♦ Зв 'язування споживачів зобов 'язаннями — пропозиція свідомо заниженої 
ціни, яка поступово зростає до моменту здійснення угоди — основа неетичної 
процедури обманювання покупця. 
♦ Навішування ярликів — звернення до потенційного споживача як до «доброї 
людини», «турботливого батька». 
♦ Заохочення покупців — ставка на появу в споживачів додаткового стимулу 
для здійснення купівлі: дисконтні карти, знижки. 

 
Контрольні питання: 
 

1. Основні шляхи процесу переконання під час комунікації залежно від рівня 
підготовленості споживача до сприйняття комунікаційного звернення. 
2. Фактори, що визначають силу впливу маркетингової комунікації на 
поведінку споживачів. 
3. Якість та складові яких елементів комунікації впливають на поведінку 
споживачів? 
4. Риси споживача, які необхідно враховувати при розробці комунікаційної 
стратегії. 
5. Яким чином пов'язані етап прийняття рішення про купівлю, на якому 
знаходиться споживач, та використання ним джерела інформації? 
6. Значення торгової марки. 
7. Поняття фірмового стилю, його елементи. 
8. Поняття бренду, його сутність. 
9. Важливість емоційної складової ставлення для поведінки споживачів. 
10. Які фактори впливають на споживача при виборі ним точки роздрібної 
торгівлі. 
11. Які існують категорії споживачів за сприйняттям ціни та орієнтацією в 
покупках. 
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12. Які фактори важливості ціни та викликані ними ефекти впливають на 
чутливість покупців до ціни та можуть її зменшувати. 
13. Маркетингові стратегії встановлення ціни залежно від новизни товару. 
14. Маркетингові стратегії встановлення ціни незалежно від новизни товару. 
15. Методики модифікації поведінки споживачів. 
 

Тема 9. Кількісні дослідження поведінки споживачів 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Методи збору даних під час проведення маркетингових досліджень 
споживчої поведінки можна поділити на дві групи: кількісні та якісні. 

Кількісні дослідження зазвичай виконуються у формі опитувань 
респондентів. 

Характерними особливостями таких досліджень є: 
1) високий рівень стандартизації (всім респондентам ставлять однакові 
запитання, часто з пропозицією однакових варіантів відповідей на них); 
2) легкість реалізації (респондентів відвідувати не обов'язково, достатньо 
передати їм анкети поштою або телефоном; не обов'язково використовувати 
технічні засоби і залучати висококваліфікованих професіоналів); 
3) можливість проведення глибокого аналізу шляхом формування послідовних 
запитань для уточнення; 
4) можливість табелювання і проведення статистичного аналізу з 
використанням методів математичної статистики і відповідних пакетів 
прикладних програм для персональних комп'ютерів. 

Пріоритетними сферами використання кількісних методів у дослідженнях 
поведінки споживачів є: 
• ідентифікація сегментів цільового ринку; 
• створення профілів споживачів окремих сегментів; 
• вивчення споживання і ставлення до марок; 
• визначення відповідності параметрів товарної пропозиції запитам споживачів. 
 

Контрольні питання: 
 

1. Характерні риси кількісних досліджень поведінки споживачів. 
2. Пріоритетні сфери використання кількісних методів дослідження поведінки 
споживачів. 
3. Аналіз факторів відомості марки. Типи та рівні відомості марок. 
4. Сфери використання результатів аналізу відомості торгової марки. 
5. Показники здатності пригадати рекламу. 
6. Припущення, на яких базується метод багатомірного аналізу подібності. 
7. Сутність аналізу сприйманої подібності. 
8. Модель ідеальної точки для вимірювання емоційної реакції споживачів. 
9. Модель Фішбейна для вимірювання емоційної реакції споживачів. 
10. Аналіз частки ринку для вимірювання поведінкової реакції споживачів. 
11. Способи розрахунку частки ринку. 
12. Компоненти частки ринку. 
13. Аналіз прихильності до марки для вимірювання поведінкової реакції 
споживачів. 
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14. Дослідження задоволеності для вимірювання поведінкової реакції 
споживачів. 
15. Побудова матриці задоволеності/незадоволеності. 
16. Коефіцієнт задоволеність/важливість. Виявлення слабких місць товару і 
складання плану пріоритетних дій залежно від значення коефіцієнта. 
 

Тема 10. Якісні дослідження поведінки споживачів 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Основними характеристиками якісних досліджень є: 
— наявність висококваліфікованих інтерв'юерів-аналітиків; 
— суб'єктивність (інтерпретація аналітиком зібраної інформації); 
— пояснювальна спрямованість; 
— використання широкого кола специфічних дослідницьких методів та 
інструментів; 
— невеликий обсяг статистичної вибірки; 
— неможливість поширення висновків на широкі кола населення. 

Основними цілями проведення якісних досліджень є: 
— глибоке опрацювання досліджуваних аспектів поведінки споживачів; 
— отримання уявлення про приховані мотиви і базові потреби споживачів; 
— вивчення мотивації споживчої поведінки; 
— одержання ідей, необхідних для проведення ефективної кампанії по 
просуванню нового товару.. 

 
Контрольні питання: 

1. Основні характеристики та цілі якісних досліджень. 
2. Методи проведення якісних досліджень. 
3. Сутність методу фокус-групи. 
4. Сутність методу глибинного інтерв'ю. 
5. Сутність спостереження. 
6. Сутність експериментального дослідження. 
7. Сутність методу аналізу протоколів. 
8. Проведення фізіологічних вимірів в рамках якісних досліджень поведінки 
споживачів. 
9. Проведення інтерпретаційних досліджень. 
10. Проективні методики проведення якісних досліджень. 
11. Групи проективних методик. Основний зміст асоціативних методик. 
12. Групи проективних методик. Основний зміст методик, які спрямовані 
назавершення завдання. 
13. Групи проективних методик. Основний зміст методик конструювання. 
14. Групи проективних методик. Основний зміст експресивних методик. 
15. Групи проективних методик. Основний зміст методики ранжування. 
16. Сутність та основні завдання тестування для якісних досліджень поведінки 
споживачів. 
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