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1. Пояснювальна записка 

Важливою умовою підвищення рівня якості підготовки студентів є 

раціональна організація їх самостійної роботи. Вивчення дисципліни 

«Поведінка споживачів» включає самостійне опрацювання студентами певного 

кола питань. Самостійна робота студентів із літературними джерелами 

пробуджує у них інтерес до предмета, розвиває здатність самостійно 

аналізувати прочитане, сприяє ґрунтовному засвоєнню матеріалу дисципліни. 

Мета самостійної роботи студентів - сприяти засвоєнню в повному обсязі 

навчальної програми з дисципліни «Поведінка споживачів» і формуванню 

самостійності як особистісної риси та важливої професійної якості, сутність 

якої полягає в умінні систематизувати, планувати та контролювати власну 

діяльність. 

Самостійна робота має такі складові: 

1) поглиблене вивчення матеріалу:  

- підготовка до практичних занять; 

- виконання контрольних робіт; 

- виконання типових задач; 

- складання таблиць, їх аналіз; 

- складання опорних і структурно-логічних схем;  

- розв’язання завдань випереджального характеру відповідного теоретичного 

матеріалу з подальшим його аналізом; 

- розбір питань дискусійного характеру 

2) вивчення матеріалу з використанням елементів творчості:  

- розв’язання нестандартних задач, кейсів;  

- виконання розрахунково-графічних робіт і проектів,  

- участь у ділових іграх і в розборі проблемних ситуацій;  

- складання рефератів, доповідей, інформацій з заданої теми; 

3) організація і проведення виступів студентів:  

- з рефератом на лекції,  

- вивчення окремої теми з мікрогрупою студентів; 

4) самоперевірка набутих знань і навичок: розв’язання тестових завдань, 

складання тестових завдань тощо. 
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2. Теми рефератів з дисципліни “Поведінка споживачів” 
1. Вплив культури на вибір окремого споживача і процес споживання 
суспільства в цілому. 
2. Методи дослідження соціальних класів. 
3. Національна культура і субкультура. Вимірювання культур по Г.Хофстеду. 
4. Моделі процесів персонального впливу. Використання персонального впливу 
в маркетингових цілях. 
5. Особливості маркетингових досліджень прийняття рішень в 
домогосподарствах. 
6. Розподіл пізнавальної здатності. 
7. Процес усвідомлення потреби і методи дослідження потреби. 
8. Характеристики джерел купівлі та процесу його вибору. 
9. Ординалістська теорія споживчої поведінки. 
10. Використання правил рішення при розробці стратегій маркетингу. 
11. Післякупівельний дисонанс. 
12. Рішення споживача у разі незадоволеності покупкою. 
13. Соціально-психологічний вплив реклами на поведінку споживачів. 
14. Значення упаковки для споживача. 
15. Детермінанти успіху або невдачі роздрібного продавця. 
16. Роль товару при формуванні думок споживачів. 
17. Облік особистості споживача у формуванні ринкових сегментів. 
18. Використання знань про емоції споживачів у рекламі. 
19. Реалізація прав споживачів в Україні. 
20. Організація і вимір знання споживача. 
21. Теорія Фрейда та неофрейдистська теорія особистості 
22. Теорії особистості. Теорія характерних рис 
23. Учасники процесу купівлі товарів організацією та фактори впливу на них 
24. Вплив цінової політики на поведінку споживачів 
25. Методики модифікації поведінки споживачів 
26. Реакція на покупку 
27. Сприйняття інформації про товарні марки 
28. Ресурси та знання споживачів 
29. Оцінка альтернатив при покупці товарів 
30. Здійснення закупівель для потреб підприємства 
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3. Методичні поради до підготовки рефератів, доповідей, есе 
з дисципліни “Поведінка споживача” 

Реферат, доповідь або есе набираються на комп’ютері у текстових 
редакторах Microsoft Word 2003, 2007, 2010, 2013, XP або аналогічних на одній 
стороні аркуша білого паперу формату А4 (210×297 мм). Обсяг — 10–15 
сторінок тексту. 

При оформленні слід залишати поля: ліве — 30 мм, праве — 20 мм, верхнє 
— 20 мм, нижнє — 20 мм. Текст друкується з міжрядковим інтервалом 1,5, 
шрифт — Times New Roman 14 кегль. 
Текст викладається за планом: 
• Титульна сторінка 
• Зміст 
• Вступ. 
• Основна частина (2–3 підрозділи). 
• Висновки. 
• Список використаних джерел. 
• Додатки. 

У вступі необхідно висвітлити актуальність теми, проаналізувати стан її 
дослідженості. Обсяг вступу не повинен перевищувати однієї сторінки. 

В основній частині аналізуються теоретичні погляди та практичні 
вирішення досліджуваної проблеми. 

Висновки робляться на основі викладеного матеріалу. Обсяг цієї частини 
роботи не повинен перевищувати двох сторінок. 

Список використаних джерел має містити лише ті літературні та інші 
джерела (ресурси Інтернету), матеріали з яких було взято для написання 
роботи. 

До додатків включають, як правило, допоміжний матеріал, потрібний для 
повноти сприйняття дослідження, наприклад, допоміжні таблиці, опис методик 
та алгоритмів, ілюстрації допоміжного характеру тощо. 

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої 
великої) жирним шрифтом і розміщують посередині сторінки. Крапка в кінці 
заголовку не ставиться. Кожен підрозділ індивідуального завдання повинен 
починатися з нової сторінки. Нумерацію сторінок подають арабськими 
цифрами у правому верхньому кутку сторінки. Першою сторінкою 
індивідуального завдання є титульний аркуш. Другою сторінкою є зміст. На 
першій сторінці номер не проставляється. 

Ілюстрації (рисунки, графіки, діаграми та фотографії), а також таблиці 
подаються безпосередньо після тексту, де вони вперше згадані. Ілюстрації 
позначають скорочено словом “Рис”. Номер і назву ілюстрації розміщують 
посередині під ілюстрацією. Після назви ілюстрації крапка не ставиться. 
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Цифровий матеріал повинен, як правило, оформлятися у таблиці. Кожна 
таблиця має свої номер і назву, які розміщують над таблицею. Перед номером 
таблиці пишуть слово “Таблиця”, після нього ставиться номер. Назва таблиці 
починається з великої літери, після назви крапка не ставиться. 

Під час написання роботи студент повинен робити посилання на джерела, 
дані з яких наводяться у тексті завдання. Наявність посилань на джерела у 
тексті є обов’язковою. Такі посилання дають змогу відшукати і перевірити 
достовірність відомостей, наведених у тексті роботи. Посилання за текстом слід 
брати у квадратні дужки і вказувати послідовний номер джерела у списку 
використаних джерел і номери сторінок, на яких подано інформацію, 
наприклад [5, с. 15–17]. 

Посилання на ілюстрації наводять за її порядковим номером, наприклад, 
“на рис. 1 зображено...”. Посилання на формули наводять за їх порядковим 
номером в дужках, наприклад “у формулі (1)...”. На всі таблиці в тексті 
індивідуального завдання повинні бути посилання, які пишуться скорочено, 
наприклад, “див. табл. 1”. 

У списку використаних джерел їх слід розміщувати в алфавітному порядку 
прізвищ перших авторів. Список повинен містити не менше десяти 
використаних позицій. 

Додатки нумерують великими українськими літерами — А, Б, В і т. д. 
Кожен з них має розміщуватися на новій сторінці і мати заголовок угорі 
посередині сторінки. 
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4. Ситуаційні завдання для самостійного вирішення 

з дисципліни “Поведінка споживача” 

Ситуаційне завдання № 1 
Поведінка споживачів в умовах економічного обміну. 

Існує сприйнятливість певного населення до деяких хвороб, що може 
вплинути, наприклад, на ринок фармацевтичних виробів, але ця тенденція не 
буде впливати ні на ринок автомобілів, ні на методи бухгалтерського обліку 
фармацевтичних фірм, ні на багато інших товарів чи послуг. Такі фізичні дані 
як середній ріст населення впливають на розміри виробленого одягу, взуття, 
меблів і т.п.  

Питання: Проведіть аналіз існуючого ринку споживчих товарів та послуг 
Києва та визначте 2-3 показника, які можуть впливати на споживчі 
характеристики одного товару і не будуть водночас впливати на споживчі 
характеристики іншого товару чи послуги. 
 

Ситуаційне завдання № 2 
Фактори зовнішнього впливу на поведінку споживачів 

У деяких суспільствах, особливо в середземноморських і 
латиноамериканських, належність до родини означає членство у найбільш 
важливій групі. Окрема людина сприймається головним чином у суспільстві 
або респектабельності її родини, а не з урахуванням її особистих досягнень. 
Оскільки сімейні зв'язки такі сильні, може виявлятися прагнення тісно 
співпрацювати усередині родини, але не довіряти іншим людям. 

Питання: 1. Якщо існує така ситуація на ринку, що можна запропонувати 
у рекламних оголошеннях при продажі споживчих товарів, щоб уникнути 
впливу родини та групи членства на прийняття рішення щодо купівлі товару чи 
послуги? 
 

Ситуаційне завдання № 3 
Фактори внутрішнього впливу на поведінку споживачів 

Кожна людина по-різному відноситься до свого місця у суспільстві. В 
багатьох країнах люди поважають особисті досягнення, фактично вони 
відкрито конкурують один з одним, щоб завоювати велику частку матеріальної 
або моральної винагороди. Маючи це на увазі, на зборах свого 
висококваліфікованого персоналу в Японії американський конструктор 
похвалив одну людину за роботу над проектом. Але індивідуальна похвала 
викликала “непорозуміння” на зборах, тому що в Японії цінуються колективні 
зусилля і японці неохоче виділяють заслуги індивідів.  

Завдання: Як цю особливість японців можна враховувати при розробці 
рекламних заходів щодо продажу товарів на ринку? 
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Ситуаційне завдання № 4 
Процес прийняття рішення індивідуальним та індустріальним споживачем 

У деяких країнах, наприклад у США, оцінка людей при прийомі на роботу 
і підвищенні по службі ґрунтується головним чином на їхній здатності 
виконувати роботу. Це, звичайно, не означає, що в США відсутня 
дискримінація по статі, расі або релігії. Але компетентність цінується настільки 
високо, що навіть законодавчі і правові дії останніх років були спрямовані на 
те, щоб зробити настільки високу оцінку ділових якостей суспільною нормою. 
Однак дана оцінка далека від універсальності. У багатьох культурах 
компетентність знаходиться на другому місці, і переконаність у тому, що 
якийсь інший критерій може бути першим компетентності, має такий же вплив 
в цих культурах, як віра в компетентність в США. 

Питання: 1. Як існуюча ситуація на ринку США може вплинути на зміну 
поведінки споживачів при купівлі товарів та послуг? Що саме може бути 
відмінним при прийнятті рішення про купівлю у США та інших країнах, де 
компетентність не постає на перше місце? 
2. Які ще критерії, крім компетентності, можна поставити на перше місце при 
прийнятті людей на роботу і як це буде впливати на алгоритм прийняття 
рішення при купівлі товарів чи послуг? 
 

Ситуаційне завдання № 5 
Маркетингові інструменти впливу на реакцію споживачів та поведінкова 

реакція споживачів 
У більшості західних країн чорний колір асоціюється зі смертю, але, білий 

колір у деяких районах Далекого Сходу і пурпурний у Латинській Америці 
мають таке ж значення. Щоб досягти успіху, кольори продукції у рекламі 
повинні відповідати системі уявлень споживачів. 

Питання: Якщо компанія вже вийшла на ринок з невдалою кольоровою 
рекламною продукцією, проаналізуйте, на якому етапі прийняття рішення щодо 
купівлі товару чи послуги можна змінити негативне враження від кольорової 
гами? 

 
Ситуаційне завдання № 6 

Кількісні дослідження поведінки споживачів 
На ринку виробників меблів існує 3 основні конкуренти. Всі вони 

проводять різні стратегії щодо розповсюдження інформації про свій товар серед 
споживачів. Перше підприємство основну частку коштів направляє на 
доведення інформації споживачам про існування свого підприємства, його 
асортимент та вартість меблів, тому їх рекламна кампанія складається з 
інформаційних листівок та об’яв у газетах безкоштовних оголошень. Друге 
підприємство уклало угоду з декількома банками та основну увагу при 
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рекламних зверненнях приділяє якості меблів, вартості та можливості купувати 
меблі в кредит. Крім того вони пропонують безкоштовну доставку додому. Але 
вони дуже мало розповсюджують про себе інформації в газетах, каталогах, 
тощо. Третє підприємство практично не  редставляє своє підприємство на 
ринку за допомогою реклами у ЗМІ, але має договори з людьми, які 
розповсюджують листівку у багатолюдних містах з можливістю по листівці 
отримати знижку.  

Завдання: Проаналізуйте політику кожного з підприємств, зазначте слабкі 
та сильні сторони їх рекламної діяльності. Дослідить, на кого більш 
розрахована реклама – на особистість, чи на домогосподарства. 
 

Ситуаційне завдання № 7 
Якісні дослідження 

Ієрархія потреб являє собою теорію мотивації Маслоу, відповідно до якої 
люди намагаються спочатку задовольнити потреби нижчого порядку, а потім 
перейти до потреб більш високого порядку: вони працюють, щоб задовольнити 
свою потребу, але як тільки задача вирішена потреба перестає бути 
мотиватором. Таке задоволення не пов'язане із ситуацією “все або нічого”, але 
оскільки потреби нижчого порядку мають більше значення, 
вони повинні бути майже задоволені, перш ніж потреба більш високого 
порядку вступить у дію як ефективний мотиватор. Наприклад, найбільш 
фундаментальними потребами є фізіологічні, у тому числі в їжі, воді і 
задоволенні полового потягу. Ці потреби, імовірно, повинні бути задоволені 
майже цілком (скажімо, на 85%), перш ніж людина перейде до задоволення 
потреби з безпеки. Потреба у безпеці, концентруючи навколо безпечного 
фізичного й емоційного середовища, може бути задоволена тільки на 70%, 
перш ніж виникне прагнення до задоволення соціальної потреби (визнання з 
боку старших і друзів). Після достатнього задоволення соціальної потреби 
індивід може мотивуватись потребою у повазі, підкріпленні свого іміджу 
визнанням і оцінкою своєї діяльності іншими. Потреба вищого порядку — 
самореалізація — пов'язана з виявленням усіх своїх можливостей або 
здійсненням того, що для даної людини є максимумом. 

Питання: Проаналізуйте існуючу ієрархію потреб Маслоу та подумайте, 
як споживачем приймаються рішення щодо купівлі товарів, які відносяться до 
задоволення потреб різного рівня. Дослідіть, які існують відмінності при 
покупці товарів, які задовольняють фізіологічні потреби та, наприклад, потреби 
у самореалізації?? 
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Ситуаційне завдання № 8 
Якісні дослідження 

Відвідайте ряд веб-сайтів виробників одного типу товару (наприклад, 
персональних комп'ютерів, косметики, спортивних товарів тощо) та 
проаналізуйте кольори та інші застосовані принципи дизайну. Дизайн сайтів 
яких виробників сприяє прийняттю споживачами рішення про придбання 
даного товару. Обґрунтуйте. 
 

Ситуаційне завдання № 9 
Якісні дослідження 

Чи справедливими є наступні твердження: 
- стимул може мати тільки зовнішнє походження, у результаті спостереження 
чи фізичного сприйняття товару індивідом; 
- стимул може виникнути тільки в самому споживачі, як результат 
фізіологічних змін; 
- емоції - це сильні контрольовані почуття, що впливають на поведінку; 
- емоції передбачають тільки суб'єктивні почуття; 
- життєвий стиль споживача менш стійкий, ніж цінності? 
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5. Тестові завдання з дисципліни “Поведінка споживача” 
 
1. Модерністський науковий напрямок з'явився: 

А) у 90-ті роки, коли дослідження купівельної поведінки фокусувалися на 
культурі і соціальних проблемах; 
Б) у 60-ті - 70-ті роки, коли основою дослідження споживчої поведінки було 
розуміння споживача як інформаційного процесу; 
В) до початку 30-х років, коли виникли перші теорії споживання; 
Г) у 80-ті роки, коли відбулося розширення поглядів на споживчу поведінку; 
Д) у 30-ті - 50-ті роки, коли набуло широкого поширення масове виробництво і 
споживання. 

2. Вигідний споживач - це: 
А) споживач, який проявляє достатній рівень інтересу до пропонованого на 
ринку продукту чи послузі і може їх купити; 
Б) споживач, який вже купує товари даної фірми; 
В) споживач, який впродовж тривалого часу приносить дохід, що перевищує 
прийнятні витрати фірми по залученню замовника, продажу та обслуговування; 
Г) споживач, який купує певний товар у єдиного постачальника; 
Д) споживач, який високо цінує компанію і заохочує інших купувати її 
продукцію. 

3. Предметом курсу "Поведінки споживачів" в соціологічній традиції є: 
А) група людей; 
Б) поведінка групи людей; 
В) процес споживання; 
Г) людина; 
Д) поведінка людини. 

4. Позитивістська методологія дослідження суспільства з'являється: 
А) у 90-ті роки, коли дослідження купівельної поведінки фокусувалися на 
культурі та соціальних проблемах; 
Б) у 30-ті - 50-ті роки, коли набуло широкого поширення масове виробництво і 
споживання; 
В) до початку 30-х років, коли виникли перші теорії споживання; 
Г) у 80-ті роки, коли відбулося розширення поглядів на споживчу поведінку; 
Д) у 60-ті - 70-ті роки, коли основою дослідження споживчої поведінки було 
розуміння споживача як інформаційного процесу. 

5. Основними передумовами для розвитку концепції маркетингу є умови, 
які склалися сьогодні на ринках цілого ряду країн: 
А) Перевищення пропозиції над попитом, тобто наявність насиченого товарами 
ринку; 
Б) Розвинена конкуренція товаровиробників, розвинута ринкова 
інфраструктура; 
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В) Посилення державного регулювання економіки; 
Г) Постійно зростаючі потреби, збільшення попиту і зростання життєвого рівня 
населення. 

6. Загальний обсяг продажів визначається: 
А) Числом споживачів, 
Б) Частотою скоєних споживачами покупок, 
В) Обсягом виробництва, 
Г) Потужністю обладнання. 

7. Природу купівельної поведінки визначає: 
А) Що впливає на поведінку покупців? 
Б) Хто впливає на рішення про покупку? 
В) Яким чином покупці приймають рішення? 
Г) Коли приймається рішення про покупку? 

8. Що розуміється під сегментацією ринку: 
А) Класифікація споживачів на групи за будь яким ознаками, 
Б) Вибір каналів розподілу, 
В) Визначення засобів маркетингових комунікацій. 
Г) Диференціація товарів. 

9. Сприйняття (обробка інформації) - це процес, що включає: 
А) Отримання інформації; 
Б) Передачу інформації; 
В) Інтерпретації інформації; 
Г) Вивчення інформації. 

10. Виберіть вірний перелік факторів зовнішнього впливу на споживчу 
поведінку: 
А) соціальні фактори, стиль життя, ресурси споживача, вплив сім'ї, ситуаційні 
фактори, природні і культурні; 
Б) законодавча база, прихильність традиціям, екологія, рівень технічної 
грамотності, доступність кредитів, референтні групи, ситуація при покупці; 
В) потреби, культура, вплив сім'ї, духовні цінності, політична стабільність, 
рівень доходів населення, кліматичні умови; 
Г) знання споживача, емоції, сформована система цінностей, рівень 
інформатизації, соціальна структура суспільства, втручання держави в 
економічні процеси, віросповідання; 
Д) швидкість оновлення товарів і технологій на ринку, що сформувався і 
гарантований рівень життя, рівень і динаміка цін, темперамент, політична 
стабільність, мотивація, роль і соціальний статус споживача. 

11. Виберіть вірний перелік матеріальних елементів культури: 
А) мова, санкції, інструменти, книги, комп'ютери; 
Б) будівлі і споруди, специфічні продукти, цінності, норми, книги; 
В) книги, комп'ютери, норми, мову, інструменти; 
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Г) інструменти, книги, комп'ютери, будівлі та споруди, специфічні продукти; 
Д) цінності, норми, мову, санкції. 

12. Які перемінні визначають приналежність індивіда до соціального 
класу? 
А) вік, дохід, освіта, професія, національність; 
Б) район проживання, дохід, освіта, кількість дітей, національність; 
В) влада, престиж професії, дохід, освіта, район проживання; 
Г) сімейний стан, район проживання, дохід, освіта; 
Д) дохід, район проживання, влада, освіта. 

13. Мікрокультура включає цінності і символи обмеженої групи людей, 
наприклад, релігійної, етнічної або іншої, що є частиною цілого. 
А) Так; 
Б) Ні. 

14. Соціальний статус людини - це: 
А) приналежність до певного соціального класу; 
Б) приналежність до еталонної групи; 
В) набір дій, виконання яких очікують від людини навколишні особи; 
Г) належність до референтної групи; 
Д) параметр, що визначає соціальне визнання людини. 

15. Система цінностей, уявлень про світ і правилах поведінки, притаманна 
однорідної групи людей і передається з покоління в покоління називається: 
А) соціальний клас; 
Б) мораль; 
В) культура; 
Г) звичаї; 
Д) субкультура. 

16. Купівельна соціалізація - це: 
А) спосіб зміни і розвитку культури споживання; 
Б) процес, в ході якого молоді люди здобувають навички, знання і відносини, 
необхідні для функціонування в якості споживачів на ринку; 
В) процес освоєння соціальних ролей; 
Г) процес засвоєння індивідом мови соціальної спільноти, відповідних способів 
мислення, властивих даній культурі, прийняття індивідом норм, цінностей, 
традицій, звичаїв; 
Д) процес навчання цінностям і нормам своєї культури з дитинства. 

17. Сім'я - це _______________ референтна група. 
А) формальна; 
Б) неформальна; 
В) приналежності; 
Г) первинна; 
Д) вторинна. 
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18. До культурних цінностей, орієнтованим на середовище, відносяться 
(оберіть вірний перелік): 
А) чистота, особисті досягнення (статус), природа, рішення проблем (фаталізм), 
прийняття ризику (безпека), традиції (зміни); 
Б) романтична орієнтація, індивідуалізм (колективізм), дорослий (дитина), 
чуттєве задоволенні (помірність), природа, чистота; 
В) маскулізм (фемінізм), особисті досягнення (статус), відкладене задоволення 
(негайне задоволення), конкуренція (кооперація), рішення проблем (фаталізм), 
активність(пасивність); 
Г) маскулізм (фемінізм), дорослий (дитина), романтична орієнтація, 
індивідуалізм (колективізм), конкуренція (кооперація), молодість (старість); 
Д) гумор (серйозність), матеріальність (нематеріальність), активність 
(пасивність), відкладене задоволення (негайне задоволення), важка праця 
(дозвілля), чуттєве задоволення 
(помірність). 

19. Соціалізація споживача - це придбання пов'язаних зі споживанням: 
А) пізнань, 
Б) переконань, 
В) моделей поведінки, 
Г) благ. 

20. З точки зору психодинамічної теорії І. П. Павлова до врівноважених 
типів особистості відносяться: 
А) меланхолік і холерик; 
Б) флегматик і меланхолік; 
В) флегматик і сангвінік; 
Г) холерик і сангвінік; 
Д) сангвінік і меланхолік. 

21. До психічних утворень відносяться: 
А) знання, навички, уміння і звички; 
Б) спрямованість, темперамент, характер і здібності; 
В) пізнавальні, емоційні та вольові; 
Г) ситуативні та особистісні; 
Д) темперамент, навички, характер та звички. 

22. Що з переліченого нижче не відноситься до психологічних факторів 
впливу на процес прийняття споживачем рішення про покупку? 
А) мотивація; 
Б) навчання; 
В) особливості сприйняття; 
Г) відношення; 
Д) сім'я. 
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23. Відповідно до теорії А. Маслоу, після задоволення потреби у 
затвердженні статусу, індивід прагне задовольнити потребу в: 
А) їжі; 
Б) самореалізації; 
В) спілкуванні; 
Г) повазі; 
Д) безпеці. 

24. Те, як людина уявляє саму себе і як, на її думку, сприймають її 
оточуючі, - це: 
А) самооцінка; 
Б) виборче сприйняття; 
В) очікування; 
Г) самосприйняття; 
Д) відношення. 

25. До особистісних характеристик покупця, що впливають на його 
поведінку, не відноситься: 
А) сім'я; 
Б) рід занять; 
В) ресурси споживачів; 
Г) стиль життя; 
Д) тип особистості. 

26. Стадія обробки інформації, пов'язана з інтерпретацією інформації - це: 
А) контакт; 
Б) увага; 
В) розуміння; 
Г) прийняття; 
Д) запам'ятовування. 

27. До психічних властивостей особистості відносяться: 
А) знання, навички, уміння і звички; 
Б) спрямованість, темперамент, характер і здібності; 
В) пізнавальні, емоційні та вольові; 
Г) ситуативні та особистісні; 
Д) темперамент, навички, характер та звички. 

28. Відповідно до теорії З. Фрейда, девіз «его»: 
А) сплануй все найкращим чином, щоб змусити всіх людей, що оточують тебе, 
задовольнити твої потреби; 
Б) роби все, що хочеш зараз; 
В) роби тільки те, що навколишні люди хочуть від тебе. 
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29. Когнітивне навчання - це: 
А) засвоєння понять без обумовлення; 
Б) використання отриманих від інших знань без безпосереднього закріплення 
на досвіді або заохочення; 
В) обробка інформації; 
Г) засвоєння знань, розвиток думок і поглядів без безпосереднього закріплення; 
Д) навчання, засноване на асоціації стимулу (інформації) і реакції (поведінки). 

30. Д. МакКлелланд розробив ідею про те, що поведінка людей 
мотивується трьома базовими потребами: 
А) гігієнічні, мотивуючі, фізіологічні; 
Б) соціальні, самореалізації, належності; 
В) влади, досягнення, поваги; 
Г) безпеки, утвердження статусу, приєднання; 
Д) досягнення, приналежності, влади. 

31. Позитивні маркетингові стимули (емоційно-інтенсивна реклама, 
приємна презентація та позитивні новини, приваблива упаковка) викликають 
симпатію до продукту і призводять до зміни наступний компонент відносини: 
а) когнітивного; 
б) афективного; 
в) поведінкового. 

32. Ставлення покупця до товару можна виміряти за допомогою 
а) шкали цінностей Рокича; 
б) шкали цінностей Шварца; 
в) моделі Фішбейна; 
г) методу VALS; 
д) методу ідеальної точки. 

33. .... - напрям у психології, яке вивчає те, як люди організовують або 
комбінують стимули в значуще ціле. 

34. Детермінанти розуміння, пов'язані зі стимулом - це: 
а) мотивація; 
б) колір стимулу; 
в) назва торгової марки; 
г) мова; 
д) ставлення; 
е) залученість. 

35. Будь-яка покупка споживачем починається з ... 
а) оцінки минулого досвіду; 
б) усвідомлення потреби; 
в) пошуку інформації; 
г) опитування членів референтної групи. 
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36. Покупки, плановані на рівні категорії товарів, а не конкретного 
продукту або марки - це: 
а) специфічні заплановані покупки; 
б) імпульсні покупки; 
в) в цілому заплановані покупки; 
г) покупки-замінники 

37. Всі правила рішень діляться на дві категорії: 
а) об'єктивні і суб'єктивні; 
б) компенсаційні і некомпенсаційні; 
в) зважені і прості. 

38. Прийом, при якому покупцеві пропонується завідомо занижена ціна, 
яка поступово зростає до моменту здійснення угоди, називається: 
1) навішування ярликів; 
2) зв'язування покупця зобов'язаннями; 
3) заохочення покупців; 
4) принципом взаємності; 
5) багаторазової підказки. 

39. Якщо є можливість припустити, що саме може служити основою для 
виділення ринкових сегментів, використовують метод сегментування: 
1) апріорний; 
2) кластерний; 
3) гнучкий; 
4) компонентний; 
5) інтегрований 

40. Залученість - це ... 
41. Чим більш значуще рішення для покупця, тим нижча ймовірність появи 

когнітивного дисонансу: 
а) так; 
б) ні. 

42. Покупка квартири відноситься до наступного типу покупки: 
а) розширене вирішення проблеми; 
б) обмежене вирішення проблеми; 
в) середньострокове вирішення проблеми. 

43. До методів інтерпретації відносяться: 
a) асоціація послідовності; 
б) завершення пропозицій; 
в) фокус-група; 
г) глибинне інтерв'ю; 
д) тест тематичної апперцепції. 

44. ... - підприємства оптової і роздрібної торгівлі, які купують продукти і 
перепродують їх без переробки для отримання прибутку. 
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45. До стандартизованих послуг відносять: 
а) внесення змін до товару; 
б) надання товару під замовлення; 
в) продаж товарів у кредит; 
г) наявність персональних продавців; 
д) обслуговування молодят. 

46. Будь-яка платна форма неособистого представлення і просування ідей, 
товарів, послуг, яку замовляє і фінансує певний спонсор - це ... 

47. До показників спроможності споживачів пригадати рекламу не 
відноситься: 
а) помічені; 
б) доведені викладом; 
в) впізнавання; 
г) бета-показник; 
д) сприйнятливість. 

48. Факторами сегментування згідно поведінковому підходу є: 
а) географічні; 
б) демографічні; 
в) психографічні; 
г) соціальні; 
д) культурні. 

49. Вірне твердження, що стосується когнітивного дисонансу наступне: 
а) чим простіше скасувати рішення (повернути, обміняти товар), тим вище 
ймовірність появи когнітивного дисонансу 
б) чим більш значуще рішення для покупця, тим нижча ймовірність появи 
когнітивного дисонансу 
в) чим складніше вибирати один з варіантів товару, тим менше ймовірність 
появи когнітивного дисонансу 
г) чим вище індивідуальна схильність покупця відчувати занепокоєння, тим 
більше вірогідність появи когнітивного дисонансу 

50. Правила рішення, що не допускають компенсації низьких оцінок 
продукту по одному атрибуту високими оцінками по іншому атрибуту - це: 
а) компенсаційні правила; 
б) некомпенсаційні правила; 
в) складні правила. 

51. Позитивна риса прямого маркетингу: 
а) підштовхує споживача до завершення акту купівлі; 
б) присутній механізм зворотного зв'язку; 
в) відрізняється систематичністю; 
г) ефективний у формуванні обізнаності; 
д) можливість багаторазового повторення. 
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52. При огляді ринку покупців предметів домашнього побуту було 
виявлено, що 84% згодні з твердженням: «Чим вища ціна, тим вище якість». Це 
приклад того, як ціна впливає на сприйняття загальної якості і 
_____________________ для споживача. 
а) прийнятних витрат, 
б) бартерного потенціалу; 
в) сприймання інвестицій; 
г) кінцевої цінності; 
д) прибутковості інвестицій. 

53. Дієвість комунікації залежить від: 
а) вартості реклами; 
б) рівня підготовленості мислення споживача; 
в) кількості повторів рекламного повідомлення; 
г) джерел рекламної інформації та викладених в рекламі доводів; 
д) все вище перераховане. 

54. Принцип взаємності є однією з методик модифікації поведінки 
споживача, який характеризується тим, що: 
а) продавець може звернутися до покупця, навмисно підкресливши його 
позитивні якості; 
б) спочатку роблять подарунок, після якого покупцеві ніяково через те, що він 
спробував безкоштовно, тому він вважає себе зобов'язаним купити 
запропонований товар; 
в) продавець спочатку пропонує товар, завідомо перевершує основне прохання 
споживача. Після відмови на передбачуваний товар на основний запит вже 
отримують згоду; 
г) надаючи такі форми заохочення, як дисконтні карти, знижки та інше, 
робиться ставка на появу у споживачів додаткового стимулу для здійснення 
покупки; 
д) пропонується завідомо занижена ціна, яка поступово зростає до моменту 
здійснення операції. 

55. Яка з ситуацій є прикладом закупівлі, проведеної організацією? 
а) директор ресторану купує автомобіль для особистого користування; 
б) шеф-кухар купує відеомагнітофон для своєї квартири; 
в) менеджер ресторану купує комп'ютер для себе; 
г) ресторан укладає договір з компанією, що пропонує послуги з прибирання 
приміщень; 
д) всі перераховані вище ситуації є прикладами закупівель, проведених 
організацією. 

56. Похідний попит - це попит на товари: 
а) для індивідуального споживача; 
б) широкого вжитку; 
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в) промислового призначення; 
г) для цільової групи; 
д) для конкретного споживача. 

57. На якому з етапів здійснення покупки організація-покупець проводить 
атестацію закупленого товару і оцінює показники діяльності постачальника? 
а) усвідомлення потреби і її опис; 
б) пошук постачальників; 
в) запит, оцінка пропозицій та вибір постачальників; 
г) видача замовлення і покупка; 
д) оцінка роботи постачальника. 

58. Нова закупівля включає все нижче перераховане, крім: 
а) розширення складу закупівельного центру; 
б) придбання вперше нового товару; 
в) визначення прийнятності ціни на закуповуваний товар і послугу; 
г) використання старого списку постачальників; 
д) високого ризику закупівлі. 

59. Деканат вашого факультету вирішив закупити скріпки з кольоровим 
пластиковим покриттям, а не звичайні металеві, які закуповувалися раніше. Це 
приклад: 
а) нової закупівлі; 
б) повторної закупівлі без змін; 
в) повторної закупівлі зі змінами; 
г) хорошою закупівлі; 
д) звичайної закупівлі. 

60. Закуплені товари і послуги для промислового підприємства - це: 
а) кінцевий продукт; 
б) товари і послуги для подальшого продажу; 
в) товари і послуги для подальшої переробки; 
г) товари і послуги для перепродажу; 
д) зразки. 

61. До закупівельних критеріїв організації не відноситься: 
а) ціна; 
б) технічні можливості товару; 
в) думка партнерів про постачальників; 
г) гарантії та порядок розгляду претензій у разі дефектних товарів; 
д) якість виконання попередніх контрактів. 

62. Усі нижче перераховані параметри характеризують закупівельний 
центр, крім: 
а) визначення взаємовигідній мети; 
б) обговорення сильної сторони покупця; 
в) здійснення процедури з метою підвищення споживчої цінності; 
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г) здійснення процедури з метою зменшення витрат; 
д) формулювання політичної установки. 

63. Виберіть критерій, який не має відношення до створення споживчої 
цінності постачальниками організацій-покупців: 
а) виробничі потужності та обладнання постачальників; 
б) здатність задовольняти необхідні графіки поставок; 
в) здатність задовольнити вимоги щодо якості, які пред'являються до товару; 
г) думка партнерів про постачальників; 
д) технічні можливості. 

64. При повторній закупівлі зі змінами можуть бути внесені зміни до 
кожної з нижче перерахованих параметрів, крім: 
а) номенклатури закупівель; 
б) технічних характеристики товару або послуги; 
в) ціни; 
г) списку членів закупівельного центру; 
д) придбання в основному таких же товарів, як раніше. 

65. Стратифікація – це… 
 

 
ВІДПОВІДІ НА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

 
1 д 16 б 31 б 50 б 
2 в 17 г 32 в,д 51 б,д 
3 в 18 а 34 б,в 52 а 
4 б 19 а,б.в 35 б 53 д 
5 а,г 20 в 36 в 54 б 
6 а,б 21 а 37 б 55 а,г 
7 а,б,в 22 д 38 б 56 а 
8 а 23 б 39 а 57 д 
9 а,в 24 г 41 а 58 а 

10 б 25 а 42 а 59 д 
11 г 26 в 43 д 60 в 
12 в 27 б 45 в 61 в 
13 а 28 а 47 д 62 д 
14 д 29 г 48 в 63 д 
15 в 30 д 49 а,б,в,г 64 б 
 
33 - гештальпсихология 
40 - рівень інтересу й уваги покупця, який він проявляє в процесі прийняття рішення про 
купівлю; 
44 - ринок проміжних продавців; 
46 - реклама 
65 - розділення суспільства на соціальні класи. 
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6. Питання для самоконтролю із дисципліни «Поведінка споживача» 
 
1) Історія вивчення споживчої поведінки. 
2) Економічна сутність поведінки споживачів. 
3) Сутність модерністського і постмодерністського світогляду. 
4) Відмінні риси позитивізму і інтерпретатівізму 
5) Економічна сутність моделі споживчої поведінки. 
6) Етапи життєвого циклу сім’ї. 
7) Процес обробки інформації. 
8) Поняття особистості. 
9) Економічні, тимчасові та когнітивні ресурси споживачів. 
10) Стиль життя. 
11) Психоаналітична теорія З. Фрейда. 
12) Теорія індивідуальних рис особистості Д. М. Кеттела. 
13) Психогеометрична теорія С. Деллінгер. 
14) Психологічні фактори, що впливають на поведінку споживачів. 
15) Теорія ієрархії потреб А. Маслоу 
16) Теорія особистих потреб Д. МакКлелланда. 
17) Теорія двох факторів мотивації Фредеріка Герцберга. 
18) Спонукальні стимули навколишнього середовища, що роблять вплив на 
поведінку споживачів. 
19) Культура, її структура. Особливості культури. Субкультура. 
20) Етапи процесу соціалізації індивіда. 
21) Типи референтних груп. Первинні та вторинні групи. 
22) Формальні та неформальні групи. Групи належності та віртуальні групи. 
23) Вплив референтної групи на вибір товару. Залежність впливу референтних 
груп на споживача від типу продукту і виду споживання. 
24) Ситуаційні фактори, що впливають на поведінку споживача. 
25) Психологічна структура особистості. 
26) Вплив культури на поведінку споживача. 
27) Тип особистості та самосприйняття. 
28) Соціальний клас, його характеристики 
29) Модель поведінки підприємств – споживачів «buy grid» (мережа покупок). 
30) Фактори, що впливають на сприйняття ціни покупцем. 
31) Методи маркетингових досліджень споживчої мотивації. 
32) Засоби комунікаційного впливу на купівельну поведінку. 
33) Конкурсні торги, етапи проведення та різновиди. 
34) Модель Кардозо. 
35) Вплив на мотивацію споживача з позиції мерчандайзингу. 
36) Дослідження процесу прийняття рішення о купівлі. 
37) Дослідження поведінкового елемента відносин. 
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38) Процес прийняття рішення про закупівлю. 
39) Розробка стратегій фірми з урахуванням поведінки споживачів. 
40) Дослідження поведінки споживачів у процесі купівлі та після неї. 
41) Вивчення сприйняття споживачів, підходи до складання карт сприйняття. 
42) Модель Теодора Левітта. 
43) Типи купівельної поведінки. 
44) Вплив сервісу при продажі. Підходи до надання обслуговування покупцям. 
45) Значення дослідження поведінки споживачів. 
46) Конс’юмеризм як громадський рух споживачів. 
47) Основні права споживачів. 
48) Варіанти проведення письмових переговорів між постачальником і 
споживачем. 
49) Вплив типу ситуації здійснення закупівлі на склад і дії закупівельного 
центру 
50) Права об’єднань споживачів. 
51) Етапи прийняття рішення о закупівлі товарів промислового призначення. 
52) Дослідження процесу прийняття рішення про купівлю 
53) Методи вивчення сприйняття. 
54) Особливості вибору постачальника. 
55) Методики модифікації поведінки споживачів. 
56) Конкурсні торги, етапи проведення та різновиди. 
57) Методи дослідження особистісних цінностей (шкала цінностей М. Рокича; 
шкала цінностей Ш. Черчил). 
58) Використання моделі АIO для дослідження стилю життя споживачів. 
59) Моделі VALS. Загальна характеристика. 
60) Модель LOV (list of values, список цінностей). 
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7. Критерії оцінки самостійної роботи студента із  

дисципліни «Маркетинг» 

Оцінка «відмінно» (5 балів) виставляється за умови розуміння студентом 

опрацьованого матеріалу, наявності вмінь репродуктивного характеру. 

Оцінка «добре» ( 4 бали) передбачає розуміння студентом набутої 

інформації та володіння елементарними вміннями для її опрацювання. 

Оцінка «задовільно» ( 3 бали) виставляється за умови, що студент 

зрозумів запропонований для опрацювання матеріал, але в ході відповіді 

допускає грубі помилки та неточності. 

Оцінка «незадовільно» ( 2 бали) виставляється у випадку відсутності у 

студента знань із заданого завдання. 
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8. Рекомендована література 
Базова 

1. Алешина И. В. Поведение потребителей: учебник / И. В. Алешина. – М.: 
Экономист, 2006. – 524с. 
2. Байбардина Т.Н. Поведение потребителя. Практикум: Пособие / Авт.-сост.: Т. 
Н. Байбардина, Л. М. Титкова, Г. Н. Кожухова. – М.: Новое знание, 2002. – 123 
с. 
3. Белявцев М. И. Поведение потребителей: Учеб. пособие./ М. И. Белявцев, Л. 
М. Іваненко. - Донецк, 2008. – 302с. 
4. Блэкуэлл Р. Поведение потребителей / Р. Блэкуэлл. П. Миниард, Д. Энджел –
– СПб.: Питер, 2002. – 9-е. изд. – 624 с. 
 

Допоміжна 
5. Васильєв Г. А. Поведение потребителей: Учеб. пособие /Г. А. Васильев – М.: 
Вузовский учебник, 2005. – 240 с. 
6. Драганчук Л.С. Поведение потребителей: учеб. – метод.комплекс / Л. С. 
Драганчук. – Красноярск: Издат. Центр ИЕ и ГНСФУ, 2007. – 113с. 
7. Иванова Р. Х. Поведение потребителей: Учебное пособие /Р. Х. Иванова – 2-е 
изд. – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2005. – 304 с. 
8. Ильин В. И. Поведение потребителей / В. И. Ильин – СПб.: Изд-во «Питер», 
2000. – 224 с. 
9. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер: пер. с англ. – СПб.: Питер 
Ком, 2000. – 734с. 
10. Любимова Н. Г. Поведение потребителей / Н. Г. Любимова. – Владивосток, 
2004. – 139с. 
11. Меликян О.М. Поведение потребителей. Учебник / О. М. Меликян. – М.: 
Дашков и К, 2011. – 280с. 
12. Наумов В. Н. Модели поведения поребителей в маркетингових системах / В. 
Н. Наумов. – СПб: СПбГУЭФ. – 2009. – 240с. 
13. Никитченко В. М. Мерчандайзинг. Управление розничными запасами / В. 
М. Никитченко – М.: Изд-во Жигульского, 2003. – 160с. 
14. Про захист прав споживачів. Закон України. – Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1023-12 
15. Рысев Н. Как завоевать клиента / Н. Рысев – СПб.:Питер, 2003. – 256 с. 
16. Соломон М. Р. Поведение потребителей. Искусство и наука побеждать на 
рынке / М. Р. Соломон . – ДиаСофтЮП. – 2003. – 784с. 
17. Таранов П. С. Секреты поведения людей / П. С. Таранов – М.: ФАИР-
ПРЕСС, 2002. – 512 с. 
18. Фоксол Г. Психология потребителя в маркетинге / Г. Фоксол, Р. Голдсмит, 
С. Браун – СПб.: Питер, 2001. – 352 с. 
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19. Черчилль Г. А. Маркетинговые исследования / Г. А. Черчилль – СПб: Изд-
во «Питер», 2000. – 752 с. 
20. Шевченко Л. С. Введение в маркетинг: Учебно-практическое пособие / Л. С. 
Шевченко – Харьков: Консум, 2000. – 672 с. 
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