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побудовані на прикладі розбору виробничих ситуацій з використанням 

індивідуальних завдань. 
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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Метою проведення практичних занять є опрацювання основних 

теоретичних положень курсу «Поведінка споживача» і придбання навичок 

аналізу економічних ситуацій, необхідних в практичній діяльності. Заняття 

побудовані на прикладі розбору виробничих ситуацій з використанням 

індивідуальних завдань. 

При підготовці до заняття студент повинен вивчити основну навчальну 

літературу відповідно до програми курсу «Поведінка споживача» за темами, що 

розглядаються, а також спеціалізовану літературу до конкретного заняття. 

Завдання повинні оформлятися згідно з вимогами ДСТУ 3008-95. У результаті 

виконання роботи студент повинен виконати необхідний аналіз отриманих 

результатів та зробити обґрунтовані висновки. Кожна робота підлягає захисту 

виконавцем особисто. 

Практичне заняття — форма навчального заняття, під час якого студенти 

детально вивчають окремі теоретичні положення навчальної дисципліни та 

набувають вмінь і навичок їх практичного застосування шляхом 

індивідуального виконання відповідно сформульованих завдань. 

Практичні заняття мають різну форму. Так, вони можуть проходити у 

вигляді самостійного виконання студентами завдань і подальшого аналізу 

типових помилок разом із викладачем та за участю інших студентів. 

Під час проведення практичних занять передбачається активна групова 

робота студентів. Планується, що студенти готуватимуть групові проекти за 

зазначеними темами, представлятимуть їх перед студентською аудиторією та 

обговорюватимуть з колегами. Для цього методичні матеріали містять 

необхідну вихідну інформацію за завданням та його опис. 

Ще однією складовою практичних занять є аналіз письмових робіт як 

теоретичних або практичних досліджень з окремих тем дисципліни з метою 

глибшого опанування особливостей рекламної діяльності в умовах глобального 

ринкового середовища. 
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2. Методичні поради до виконання практичних робіт з дисципліни 
«Поведінка споживача» 

Підготовка до практичних занять розпочинається з опрацювання 
лекційного матеріалу. Студент повинен самостійно ознайомитися з відповідним 
розділом робочої програми, підготувати відповіді на контрольні питання, які 
подані в програмі у визначеній послідовності згідно з логікою засвоєння 
навчального матеріалу. 

Практичні заняття збагачують і закріплюють теоретичні знання студентів, 
розвиваючи їхню творчу активність; допомагають набути практичних навичок 
роботи за навчальною дисципліною. 

Практична робота відображає мету завдання; ключові терміни; зміст 
роботи; рекомендовану літературу і безпосередньо завдання, а після закінчення 
роботи - висновки.  

Робота виконується на аркушах А4 і заповнюється від руки. На аркуші 
студент обов’язково має записати свої ініціали та номер групи, і вказати номер 
практичного завдання. 

Виконання практичного завдання полягає у детальні й відповіді, що 
включає міркування студента при вирішенні. Матеріал необхідно викласти 
своїми словами, підкріпивши конкретними прикладами з навчальної літератури 
та практики. Відповіді повинні бути конкретними і лаконічними. Рішення 
завдання полягає в поданні розгорнутого ходу рішення з розрахунками, якщо це 
передбачено в завданні. 

Висновки повинні мати практичну значущість, яка полягає в обґрунтуванні 
реальності її результатів для потреб практики. Під реальністю розуміється 
робота, що за змістом відповідає наявним проблемам, результати якої можуть 
використовуватися різними підприємствами, що проводять (займаються) 
маркетинговою діяльністю, для розв’язування актуальних проблем.  

У висновках указують результати, отримані під час проведення 
дослідження, пропозиції або рекомендації щодо вирішення поставленого 
завдання відповідно до результатів дослідження. 

У процесі підготовки до практичних занять самостійна робота студентів – 
обов'язкова частина навчальної роботи, без якої успішне та якісне засвоєння 
навчального матеріалу неможливе. Це свідчить про необхідність керування 
самостійною роботою студентів з боку викладача завдяки проведенню 
цілеспрямованих організаційних і контрольних заходів. 
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ЛАБОРАТОРНО- ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1 

Тема. Поведінка споживачів в умовах економічного обміну. 

Мета: Навчитися визначати і аналізувати поведінку споживачів з поданих 

ситуацій на ринку.  

Ключові терміни та поняття: споживач; ринок; прогноз; поведінка 

споживачів; сегмент ринку; товар; ціна; концепція; маркетинг; модель 

поведінки. 

Зміст роботи: 

1. Повторити закріплений теоретичний матеріал, який поданий в опорному 

конспекті;  

2. Виконати завдання практичної роботи; 

3. Оформити завдання відповідно до вимог; 

4. В кінці роботи подати узагальнені висновки та пропозиції.  

Завдання №1:  
1.Як змінювалися концепції товаровиробницва у ХХст. та яке місце 

споживача в орієнтуванні бізнесу, відповідно? Якою ви бачити роль споживача 

у маркетингу в ХХІ ст.? 

Завдання № 2.  

Проілюструйте модель поведінки споживача Hawkins на прикладі таких 

продуктів (на рівні марки/моделі), як: 

- комп’ютер; 

- автомобіль; 

- предмети одягу; 

- туристичні послуги; 

- послуги освіти; 

- консалтингові послуги. 

Завдання №3. Висновки практичної роботи 
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ЛАБОРАТОРНО- ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2 

Тема. Поняття, структура і сутність поведінки споживачів.  

Мета: вивчити на практиці методики аналізу і оцінку поведінки за 

групами споживачів. 

Ключові терміни та поняття: споживач; ринок; прогноз; поведінка 

споживачів; сегмент ринку; товар; ціна; концепція; маркетинг; модель 

поведінки. 

Зміст роботи: 

1. Повторити закріплений теоретичний матеріал, який поданий в опорному 

конспекті;  

2. Виконати завдання практичної роботи; 

3. Оформити завдання відповідно до вимог; 

4. В кінці роботи подати узагальнені висновки та пропозиції.  

Завдання №1:  

Наведіть приклад галузі/бізнесу/компаній/організацій для котрих 

маркетинг відносин найбільш актуальний. 

Завдання №2:  

Наведіть приклади продуктів промислового та ділового призначення. 

Можуть ці продукти використовуватися кінцевим споживачем? 

Завдання №3. Висновки практичної роботи 
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ЛАБОРАТОРНО- ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3 

Тема. Фактори зовнішнього впливу на поведінку споживачів 

Мета: навчитися визначати та аналізувати фактори зовнішнього впливу на 

поведінку споживачів. 

Ключові терміни та поняття: макросередовище, споживач; ринок; 

прогноз; поведінка споживачів; сегмент ринку; товар; ціна; концепція; 

маркетинг. 

Зміст роботи: 

1. Повторити закріплений теоретичний матеріал, який поданий в опорному 

конспекті;  

2. Виконати завдання практичної роботи; 

3. Оформити завдання відповідно до вимог; 

4. В кінці роботи подати узагальнені висновки та пропозиції.  

Завдання №1:  

Фірма реалізує 4 асортиментні групи продукції у трьох споживчих 

сегментах. Середня рентабельність реалізації продукції становить: 1 групи – 

15%, 2групи – 20%, 3 групи – 5%, 4 групи – 2%. Споживачі першого сегменту в 

основному купують продукцію першої та другої асортиментних груп; 

споживачі другого сегменту купують продукцію першої та четвертої групи; 

споживачі третього сегменту купують продукцію третьої та четвертої групи. 

Проаналізуйте вигідність трьох споживчих сегментів і запропонуйте стратегічні 

напрямки подальшої роботи з ними. 

Завдання №2:  

Визначити за якими ознаками ви відносите людей до того чи іншого 

соціального класу? Проведіть класифікацію по соціальному статусу. 

Завдання №3:  

Назвіть ту референтну групу, до якої Ви відносите себе в даний момент 

або з якою ототожнювали себе в минулому. Згадайте ті ситуації та випадки, у 

яких ви приймали рішення під впливом референтної групи. Вкажіть також, був 

такий вплив прихованим або явним. 
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Завдання №4:  

Фірма планує випускати наручні годинники. Виберіть один із сегментів за 

умовою максимального розміру збуту. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Завдання №5:  

Наведіть приклади впливу факторів культурного порядку на вибір 

споживачем магазинів для здійснення покупок, маршрутів подорожей. Наведіть 

приклади впливу соціальних факторів на вибір споживачем спортивних, 

електропобутових та продовольчих товарів. 

Завдання №6:  

Для яких товарів/послуг мають значення культурні відмінності ринків у 

інтерпретації часу, простору, символів, етикету? 

Завдання №7:  

Провести сегментацію наступних ринків за критерієм соціального статусу: 

комп’ютерів, автомобілів, журналів, Інтернет доступу, програмного 

забезпечення, наручних годинників. Назвіть види, марки продуктів кожної 

групи та визначте на які соціальні класи вони орієнтовані. 

Завдання №8. Висновки практичної роботи 
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ЛАБОРАТОРНО- ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4 

Тема. Фактори внутрішнього впливу на поведінку споживачів 

Мета: навчитися визначати та аналізувати фактори внутрішнього впливу 

на поведінку споживачів. 

Ключові терміни та поняття: мікросередовище, споживач; ринок; 

прогноз; поведінка споживачів; сегмент ринку; товар; ціна; концепція; 

маркетинг; теорія С. Деллінгер. 

Зміст роботи: 

1. Повторити закріплений теоретичний матеріал, який поданий в опорному 

конспекті;  

2. Виконати завдання практичної роботи; 

3. Оформити завдання відповідно до вимог; 

4. В кінці роботи подати узагальнені висновки та пропозиції.  

Завдання №1 

1. Клієнти магазину відповіли на презентований продавцем товар наступним 

чином: 

1) «Мене не цікавлять всі ці подробиці. Що конкретно Ви хочете сказати? » 

2) «З Вами приємно спілкуватися. Обов'язково прийду до Вас ще». 

3) «Мені здається, ви не цілком розбираєтеся в технічних особливостях цього 

обладнання». 

4) «Я не впевнений, що наше керівництво правильно відреагує на цю угоду». 

5) «Яким чином Ви розрахували передбачуваний обсяг збуту?» 

Проведіть класифікацію клієнтів, використовуючи теорію С. Деллінгер. 

Завдання №2: 

Назвіть маркетингові рішення (4Р), які вимагають знання процесів 
сприйняття. 

Завдання №3: 

Які емоції у маркетингових рішеннях можуть бути використані для назв 
продуктів? 

Завдання №4: 

За допомогою запропонованого переліку потреб індивіда, побудуйте 
ієрархію мотивацій індивіда, використовуючи принципи теорії мотивації А. 
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Маслоу. Потреби індивіда: статус, захищеність, самоствердження, голод, 
визнання, безпека, спрага, спілкування, самоповага, самозбереження. 

Завдання №5: 

Визначте взаємозв’язок факторів сприйняття та етапів процесу сприйняття 

у процесі рішення про покупку обраного продукту (марки): авто, комп’ютер; 

туристична путівка; діловий одяг; сувенір; Інтернет покупка; квартира у новій 

будівлі. Заповнить таблицю. 

Вихідні дані: 

 

 
 

 
 

 
Завдання №6: 

Назвіть товари/послуги, маркетинг яких потребує наступних переваг 
наявності ресурсів у споживача: 

- когнітивні – временні – економічні; 
- економічні – временні – когнітивні; 
- временні – когнітивні – економічні. 
 
Завдання №7. Висновки практичної роботи 
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ЛАБОРАТОРНО- ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5 

Тема. Процес прийняття рішення індивідуальним споживачем 

Мета: Навчитися аналізувати і інтерпретувати поведінку індивідуального 

споживача під час прийняття рішення про купівлю.  

Ключові терміни та поняття: споживач; ринок; прогноз; поведінка 

споживачів; сегмент ринку; товар; ціна; концепція; маркетинг; рішення; 

індивідуальний споживач. 

Зміст роботи: 

1. Повторити закріплений теоретичний матеріал, який поданий в опорному 

конспекті;  

2. Виконати завдання практичної роботи; 

3. Оформити завдання відповідно до вимог; 

4. В кінці роботи подати узагальнені висновки та пропозиції.  

Завдання №1 

Які рішення приймає споживач до моменту купівлі конкретної марки? 

Завдання №2 

Визначте та охарактеризуйте етапи процесу прийняття рішення про 

купівлю на прикладі: 

- комунальних послуг; 

- парфумерії; 

- миючих засобів; 

- за вибором студента. 

Які з етапів процесу рішення мають особливості для цих продуктів, та в 

чому полягають ці особливості? 

Завдання №3 

Проаналізуйте осіб, які беруть участь у прийнятті рішення про купівлю 

таких товарів: прохолодних напоїв, ювелірних виробів з дорогоцінних металів; 

косметичних товарів для дітей дошкільного віку; дієтичних продуктів для 

дорослих; мучних кондитерських виробів. Які типи купівельної поведінки 

характерні для кожного із запропонованих товарів? Запропонуйте варіант 

реклами продукції і на кого вона повинна бути спрямована. 
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Завдання №4 

Визначить та охарактеризуйте етапи процесу обмеженого рішення о 

купівлі на прикладі: телевізора, велосипеда, кавомолки, взуття, за вибором 

студента. Які з етапів процесу рішення мають особливості для цих продуктів? 

Завдання №5 

Визначить та охарактеризуйте етапи процесу розширеного рішення о 

купівлі на прикладі: комп’ютера, освіти, квартири, авто, нового місця роботи, за 

вибором студента. 

Які з етапів процесу рішення мають особливості для цих продуктів? 

Завдання №6. Висновки практичної роботи 
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ЛАБОРАТОРНО- ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6 

Тема. Процес прийняття рішення індустріальним споживачем.  

Мета: Навчитися аналізувати і інтерпретувати поведінку індустріального 

споживача під час прийняття рішення про купівлю. 

Ключові терміни та поняття: споживач; ринок; прогноз; поведінка 

споживачів; сегмент ринку; товар; ціна; концепція; маркетинг; рішення; 

індустріальний споживач. 

Зміст роботи: 

1. Повторити закріплений теоретичний матеріал, який поданий в опорному 

конспекті;  

2. Виконати завдання практичної роботи; 

3. Оформити завдання відповідно до вимог; 

4. В кінці роботи подати узагальнені висновки та пропозиції.  

Завдання №1 

Назвіть і охарактеризуйте основні фактори, що відрізняють процедуру 

закупівлі канцелярських товарів (продуктів харчування, комп'ютерної техніки) 

для потреб організації від покупки, здійсненої індивідуальним покупцем. 

Завдання №2 

Організація, що займається збутом систем очищення стічних міських вод, 

вартість яких становить кілька мільйонів доларів, не змогла продати систему 

нового типу. Організація зазнала невдачі, хоча її системи дешевше 

конкуруючих марок і відповідають технічним вимогам. До теперішнього часу 

організація направляла свої маркетингові зусилля на міські комунальні 

підприємства та органи місцевого самоврядування, діючи в різних регіонах 

України, прагнучи домогтися включення до офіційного списку претендентів на 

укладання контракту. У ході бесід із службовцями міських господарств 

з'ясувалося, що нова система, запропонована зазначеною організацією, значно 

відрізняється від нині існуючих систем. Інженери й керівники міських відділів 

водопостачання та каналізації, а також члени міської ради просто не були 

знайомі з робочими характеристиками даної системи. Крім того, інженери-

консультанти, котрих міська влада наймає для проведення оцінки технічних і 
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конструктивних параметрів подібних систем, отримують за консультації 

нагороду у розмірі певного відсотка від вартості такої системи і тому не 

налаштовані на використання нової системи. Поясніть, які ролі грають окремі 

особи в процесі закупівлі системи очищення стічних вод? Які маркетингові 

зусилля могла б вжити вищезгадана організація для поліпшення збуту своєї 

нової системи? 

Завдання №3. Висновки практичної роботи 
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ЛАБОРАТОРНО- ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7 

Тема. Маркетингові інструменти впливу на реакцію споживачів та поведінкова 

реакція споживачів.  

Мета: Навчитися використовувати на практиці маркетингові інструменти 

впливу на реакцію споживачів. Формувати загальні уявлення про товар та 

послуги.   

Ключові терміни та поняття: ринок; дослідження; ринкове дослідження; 

маркетингова інформація; підприємство; конкуренти; первинна і вторинна 

інформація; аналіз даних; анкетування; опитування; цілі фірми; план 

маркетингу; середовище маркетингу; споживач; прогноз; поведінка споживачів; 

товар; ціна; концепція; маркетинг; рішення. 

Зміст роботи: 

1. Повторити закріплений теоретичний матеріал, який поданий в опорному 

конспекті;  

2. Виконати завдання практичної роботи; 

3. Оформити завдання відповідно до вимог; 

4. В кінці роботи подати узагальнені висновки та пропозиції 

Завдання №1 

Особливість впливу дизайну товару на купівельну поведінку. 

Завдання №2 

Заходи щодо мінімізації зусиль покупців при здійсненні покупок. 

Завдання №3:  

Складіть три рекламних звернення для магазину, який торгує меблями 

(одягом). У першому випадку в якості цільових споживачів використовуйте 

людей з вищого класу, у другому - з середнього, а в третьому - з нижчого. 

Завдання №4. Висновки практичної роботи 
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 ПРАКТИЧНА РОБОТА № 8 

Тема. Поведінкова реакція покупців. 

Мета: придбати практичні навички щодо визначення поведінкової реакції 

покупців на запропонований товар спираючись на різні методичні підходи в 

цьому напрямку. 

Ключові терміни та поняття: товар; асортимент; ринок; дослідження; 

ринкове дослідження; маркетингова інформація; анкетування; опитування; 

середовище маркетингу; споживач; прогноз; поведінка споживачів; ціна; 

концепція; маркетинг; рішення. 

Зміст роботи: 
1. Повторити закріплений теоретичний матеріал, який поданий в опорному 

конспекті;  

2. Виконати завдання практичної роботи; 

3. Оформити завдання відповідно до вимог; 

4. В кінці роботи подати узагальнені висновки та пропозиції 
Завдання №1 

Наведіть приклади рекламного впливу на поведінку споживачів за такими 

методами: тверді висловлювання, концентрація на потенційної економії, 

використання авторитетів, «такі ж, як усі», створення контрасту, порівняння, 

акцент на простоті та швидкості отримання ефекту, використання позитивних 

образів, використання гумору, сценарій «проблема-рішення», шокуюча 

реклама, звернення до чуттєвості 

Завдання №2 

Наведіть приклади практичного використання наступних методик 

модифікації поведінки споживачів: прийом одноразової підказки, прийом 

багаторазової підказки, принцип взаємності, зв'язування споживача 

зобов'язаннями, навішування ярликів, заохочення покупців. 

Завдання №3 

Визначити вплив упаковки товару на емоційну реакцію покупця. Наведіть 

приклади. 

Завдання №4. Висновки практичної роботи 
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ЛАБОРАТОРНО- ПРАКТИЧНА РОБОТА № 9 

Тема. Кількісні дослідження поведінки споживачів. 

Мета: Набуття практичних навичок співставлення добробуту населення і 

можливості прогнозування кількості потенційних покупців, які в подальшому 

перетворяться у активних споживачів. 

Ключові терміни та поняття: споживач; товар; асортимент; ринок; 

дослідження; ринкове дослідження; маркетингова інформація; підприємство; 

прогноз; поведінка споживачів; ціна; концепція; маркетинг; рішення; кількісні 

дослідження. 

Зміст роботи: 

1. Повторити закріплений теоретичний матеріал, який поданий в опорному 

конспекті;  

2. Виконати завдання практичної роботи; 

3. Оформити завдання відповідно до вимог; 

4. В кінці роботи подати узагальнені висновки та пропозиції 

Завдання №1. 

Використовуючи модель М. Фішбейна з урахуванням нормованої 

характерності атрибута, визначте якій марці ноутбуку буде віддано перевагу 

покупців. Відповідь обґрунтуйте. Вихідні дані наведені в таблиці. 

 

Завдання №2. Висновки практичної роботи 
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ЛАБОРАТОРНО- ПРАКТИЧНА РОБОТА № 10 

Тема.  Якісні дослідження поведінки споживачів. 

Навчальна мета: Набуття практичних навичок якісних досліджень 

поведінки споживачів, які в майбутньому перетворяться у активних 

споживачів.  

Ключові терміни та поняття: споживач; товар; асортимент; ринок; 

дослідження; ринкове дослідження; маркетингова інформація; підприємство; 

прогноз; поведінка споживачів; ціна; концепція; маркетинг; рішення; якісні 

дослідження. 

Зміст роботи: 

1. Повторити закріплений теоретичний матеріал, який поданий в опорному 

конспекті;  

2. Виконати завдання практичної роботи; 

3. Оформити завдання відповідно до вимог; 

4. В кінці роботи подати узагальнені висновки та пропозиції 

Завдання №1. 

Визначить цінності для одного з перелічених товарів, використовуючи 

шкалу цінностей М. Рокича: автомобіль; мобільний телефон; енциклопедія; 

квартира; домашній кінотеатр; посудомийна машина. 

Завдання №2. 

Є експертні рангові оцінки економічності X1, надійності X2 і 

довговічності X3 чотирьох марок автомобілів: «Жигулі», «Рено», «Вольво», 

«Сітроен» (1 - оцінка вищого рівня). Крім того, є дві приватні оцінки 

покупцями ідеальних автомобілів: Володимиром - (1,2; 2,0; 1,1) і Віктором - 

(1,6; 2,4; 2,8). Побудуйте карту сприйняття автомобілів в тривимірному 

координатному просторі за експертними оцінками рівня їх економічності, 

надійності і довговічності. Визначте моделі автомобілів, які вважатиме за кращі 

кожен з експертів. Оцініть величину розбіжності смаків експертів по кожній 

марці автомобілів. 
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Завдання №3. 

Побудуйте граф леддерінгу для конкретної марки/моделі продукту, 

орієнтованого на конкретний сегмент ринку (авто, діловий журнал, молодіжний 

журнал, стільниковий зв'язок, йогурт, квіти, услуги Інтернет магазину) за 

трьома ступенями: цінності, особисте споживче значення, атрибути. 

Охарактеризуйте життєвий стиль споживача продукту даного сегменту, 

використовуючи моделі AIO, LOV, VALS. 

Завдання №4. Висновки практичної роботи 
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ЛАБОРАТОРНО- ПРАКТИЧНА РОБОТА № 11 

Тема. Комплексна практична робота.  

Мета: навчитися застосовувати набуті навички в роботі, над дослідженням 

поведінки споживачів підприємства. 

Ключові терміни та поняття: споживач; ринок; прогноз; поведінка 

споживачів; сегмент ринку; товар; ціна; концепція; маркетинг; модель 

поведінки. 

Зміст роботи: 

1. Повторити закріплений теоретичний матеріал, який поданий в опорному 

конспекті;  

2. Виконати завдання практичної роботи; 

3. Оформити завдання відповідно до вимог; 

4. В кінці роботи подати узагальнені висновки та пропозиції 

Завдання №1. 

Компанія Nestle планує впровадження на українському ринку нового 

продукту — шоколадного десерту. У зв’язку з цим необхідно вивчити 

поведінку споживачів.  

1. Розробіть модель свідомості споживача та моделі його поведін ки на ринку.  

2. Визначте фактори, що впливають на поведінку споживачів.  

3. Визначте мотивації потенційних покупців продукту.  

4. Класифікуйте нестачі та складіть реєстр потреб споживачів.  

5. Визначте, як загальні та спеціальні теорії мотивації споживачів доцільно 

застосувати для аналізу їхньої поведінки. 

6. Опишіть процес, моделі та теорії сприйняття та засвоєння інформації, 

формування відношення та переконань потенційних покупців до цього 

продукту. 

7. Зазначте, методи та інструменти вивчення поведінки споживачів. 

8. Розробіть план із застосування конкретних методів вивчення поведінки 

споживачів. 

9. Сегментуйте ринок. Розробіть модель позиціювання. 

10. Складіть план дослідження ринкової поведінки споживачів. 
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11. Сегментуйте ринок потенційних споживачів на базі виявлених моделей 

їхньої поведінки. 

12. Розробіть концепцію та інструментарії вивчення споживчих мотивацій. 

13. Використовуючи знання про мотивації споживачів, розробіть продуктову 

стратегією підприємства. 

14. Використовуючи знання про мотивації споживачів, розробіть товарну 

політику підприємства. 

15. Використовуючи знання про мотивації споживачів, розробіть цінову 

політику підприємства. 

16. Використовуючи знання про мотивації споживачів, розробіть рекламну 

кампанію підприємства. 

17. У рамках планування рекламної кампанії запропонуйте декілька варіантів 

назви нового продукту. Чи будуть вони різними для різних типів споживачів? 

18. Дослідіть комерційну ситуацію в Україні на початку кампанії: 

проаналізуйте рівень споживання, рівень конкуренції (підприємства-

конкуренти, їх продукція, цінова політика, система розповсюдження продукції, 

клієнти). 

19. Проаналізуйте, які рекламні засоби доцільно використовувати для 

рекламної кампанії продукту у різних областях України і чому. 

20. Визначте основні та другорядні завдання маркетингу. 

21. Обґрунтуйте, які рекламні заходи будуть найдоцільнішими, якщо 

передбачається реалізація маркетингової стратегії: 

а) збільшення обсягів продажу; 

б) підвищення рівня лояльності споживачів; 

в) поліпшення корпоративного образу компанії-виробника. 

22. Розробіть план забезпечення прав споживача. 

23. Визначте, які юридичні норми мають бути обов’язково дотримані під час 

розробки і реалізації рекламної кампанії та маркетингової стратегії взагалі. 

24. Визначте, чи існують обмеження, встановлені законодавством, щодо 

виробництва та рекламування цього виду продукції? 

25. Які морально-етичні норми слід врахувати при розробці реклами продукту? 
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26. Запропонуйте кілька креативних ідей для реалізації творчої стратегії: 

- раціоналістичного типу; 

- проекційного типу. 

27. Зазначте, за яких умов для реклами доцільно застосовувати творчу 

рекламну стратегію: 

- унікальної торгової пропозиції; 

- відходу від стереотипів. 

28. Чи буде рекламна кампанія у різних областях України мати відмінності в 

частині творчої рекламної стратегії? В яких саме і чому? 

29. Розробіть сценарій опитування фактичних та потенційних споживачів за 

методом фокус-групи. 

30. Розробіть план проведення маркетингового дослідження продукту за 

методом контент-аналізу. 

31. Зазначте, та обґрунтуйте, яке з наведених нижче тверджень є правильним, а 

яке — ні: 

а) споживач стає все менш відданим конкретній торговій марці; 

б) споживач стає мінливим, непостійним у своїй поведінці; 

в) споживач почав більше подорожувати; 

г) споживач став частіше міняти автомобілі. 

32. Зазначте, та обґрунтуйте, яке з наведених нижче тверджень є правильним, а 

яке — ні: 

а) запорукою просування товару є постійне його поліпшення; 

б) запорукою просування товару є стійкість іміджу бренду; 

в) опис споживача має ґрунтуватися на соціально-демографічних показниках. 

 
Завдання №2. Висновки практичної роботи 
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4. Критерії оцінки практичних робіт із дисципліни «Поведінка споживача» 

 
5-балів        Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, 

систематизацію, узагальнення, використані міжпредметні зв’язки, 
правильно й усвідомлено використані всі види довідкової 
документації, містить аргументовані висновки.  
При виконанні практичного завдання робота виконана охайно, без 
виправлень та граматичних і стилістичних помилок правильною 
економічною та українською мовою за вимогами діючого 
законодавства і правил складання та оформлення документів. 
Розрахунки і оформлення документів не мають зауважень.  

4-бали         Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, логічна, 
правильною економічною мовою, усвідомлене використання 
довідкової документації. Допущені несуттєві помилки та неточності 
у викладенні матеріалу.  
В практичній роботі допускаються виправлення, невелика кількість 
граматичних та стилістичних помилок. 

3-бали     Відповідь частково правильна, містить неточності, не достатньо 
обґрунтована, не достатньо усвідомлене використання окремих 
видів довідкової документації. Допущені помилки та неточності у 
викладенні матеріалу.  
В практичній роботі допущені виправлення, граматичні та 
стилістичні помилки.  

2-бали    Відповідь містить значну кількість помилок, необґрунтована. В 
практичній роботі допущені виправлення, граматичні та стилістичні 
помилки, або робота виконана невірно. 
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