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 ВСТУП 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Поведінка споживача” складена відповідно до 
освітньо-професійної програми підготовки  Молодший спеціаліст напряму  (спеціальності) “Комерційна 
діяльність”. 

            Предметом вивчення  навчальної дисципліни є поведінка потенційних та реальних споживачів, 
фактори, які впливають на споживчу поведінку, моделі поведінки споживачів. 

Міждисциплінарні зв’язки: маркетинг, реклама і стимулювання продажу, психологія, основи 
економічних знань, основи менеджменту, товарознавство, товарна політика підприємства, статистика, 
комунікаційна політика підприємства, ціноутворення, маркетинг послуг. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
Змістовий модуль 1. Споживча поведінка та фактори, які на неї впливають 
Змістовий модуль 2. Процес прийняття рішень споживачів та поведінкова реакція споживачів 
Змістовий модуль 3. Особливості маркетингових досліджень поведінки споживачів 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Поведінка споживача” є набуття знань та практичних 
навичок відносно роботи із споживачами, управлінні їх поведінкою, формуванні і підтримці попиту 
споживачів на свої товари та послуги, виявленні свого споживача і вплив на процес прийняття ним 
рішення щодо покупки. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Поведінка споживача» є: вивчення функціональної 
структури та інформаційного забезпечення системи управління поведінкою споживачів. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати : 

суть та моделі поведінки споживачів; фактори зовнішнього середовища, які впливають на 
формування поведінки споживачів; внутрішні фактори поведінки споживачів; теорії мотивації та 
методи опису життєвого стилю; процес прийняття рішення споживачами; етапи та типи процесу 
рішення споживачів; оціночні критерії та правила рішень, які забезпечують вибір остаточної 
альтернативи покупки; права споживачів, які визнані в світі. 

вміти : 
визначати вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на поведінку споживачів; формувати і 

підтримувати попит споживачів на певні послуги; виявляти свого споживача і впливати на процес 
прийняття їм рішення про покупку певних послуг, використовуючи широку гаму професійних 
методів управління поведінкою споживачів; розробляти та обґрунтовувати моделі поведінки 
споживачів, заходів впливу на їх поведінку та оцінку ефективності. 

 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 126 годин/________ кредитів ECTS. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 
VI СЕМЕСТР 

Змістовий модуль 1. Споживча поведінка та фактори, які на неї впливають [1;4;6;7] 
Тема 1. Поведінка споживачів в умовах економічного обміну. 
Тема 2. Поняття, структура і сутність поведінки споживачів 
Тема 3. Фактори зовнішнього впливу на поведінку споживачів 
Тема 4. Фактори внутрішнього впливу на поведінку споживачів 

Змістовий модуль 2. Процес прийняття рішень споживачів та поведінкова реакція 
споживачів [2;12;17] 
Тема 5. Процес прийняття рішення індивідуальним споживачем 
Тема 6. Процес прийняття рішення індустріальним споживачем  
Тема 7. Маркетингові інструменти впливу на реакцію споживачів та поведінкова реакція споживачів 
Тема 8. Поведінкова реакція покупців 

Змістовий модуль 3. Особливості маркетингових досліджень поведінки споживачів 
[3;11;12 19;] 
Тема 9. Кількісні дослідження поведінки споживачів 
Тема 10. Якісні дослідження поведінки споживачів 
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3. 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. 
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. 
 
 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання залік. 
5.    Засоби діагностики успішності навчання - Лекції, практичні заняття, самостійна робота з 

навчальною та довідковою літературою,  консультації. 
 


