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Змістовний модуль 1. Споживча поведінка та фактори, які на неї 
впливають 

Тема 1. Поведінка споживачів в умовах економічного обміну 
1. Поняття обміну, умови добровільного обміну. 
2. Ефективна ринкова взаємодія. 
3. Поняття споживача. Наука про поведінку споживачів. 
4. Розмірності аналізу споживання товарів та послуг. 
5. Етапи, що виділяють в підходах до аналізу поведінки споживачів. 
6. Поняття позитивної та негативної поведінки. Різновиди негативної поведінки. 
7. Вивчення поведінки споживачів з позицій модернізму. 
8. Позитивістський підхід до вивчення поведінки споживачів. 
9. Редукціоністський погляд на відносини. 
10. Вивчення поведінки споживачів з позицій постмодерністського світогляду. 
11. Інтерпретативізм як напрям наукових досліджень поведінки споживачів. 
 

Тема 2. Поняття, структура і сутність поведінки споживачів 
1. Підходи до моделювання поведінки споживачів. 
2. Визначення бюджетної лінії і кривої байдужості та їх економічний зміст. 
3. Класична модель економічного споживання. 
4. Основні аксіоми мікроекономічного підходу до моделювання поведінки споживачів. 
5. Теорія реакції на подразнюючий фактор як складова психологічного підходу до 
моделювання поведінки споживачів. 
6. Теорія пізнання як складова психологічного підходу до моделювання поведінки 
споживачів. 



7. Психоаналітична теорія мислення як складова психологічного підходу до моделювання 
поведінки споживачів. 
8. Сутність соціологічного підходу до моделювання поведінки споживачів. 
9. Сутність інтегрованого підходу до моделювання поведінки споживачів. 

 
Тема 3. Фактори зовнішнього впливу на поведінку споживачів 

1. Поняття культури та субкультури. 
2. Функції культури з точки зору вивчення поведінки споживачів і управління нею. 
3. Загальнокультурні типи купівельної поведінки, їх сутність. 
4. Поняття соціальних класів, фактори, що обумовлюють належність до певного соціального 
класу. 
5. Змінні та категорії, що характеризують соціальний клас за Гільбертом та Калем. 
6. Структура належності українців до соціальних класів за результатами самовизначення. 
7. Типи споживачів середнього класу та їх характеристики. 
8. Поняття референтних груп та груп членства. 
9. Співвідношення референтних груп та груп членства. 
10. Шляхи та види впливу груп членства. 
11. Основні типи референтних груп. 
12. Сутність груп спрямування та дисоціативних груп. 
13. Поняття лідера думки. Значення впливу лідерів думок на формування поведінки 
споживачів. 
14. Поняття соціальних ролей та статусу. їх вплив на формування поведінки споживачів. 
15. Інтенсивність впливу груп на поведінку споживача. 
16. Сутність ефекту Торстейна Веблена. 
17. Сутність ефекту приєднання до більшості. 
18. Сутність ефекту сноба. 
19. Сутність впливу родини на поведінку споживачів. 
20. Основні купівельні ролі в родині та залежність від них споживчої поведінки. 
21. Матриця сімейного маркетингу. 
22. Сутність впливу ситуативних факторів на поведінку споживачів. 

 
Тема 4. Фактори внутрішнього впливу на поведінку споживачів 

1. Вік та етап життєвого циклу родини та їх вплив на поведінку споживачів. 
2. Вплив на поведінку споживачів виду занять та економічного становища споживачів. 
3. Поняття способу життя та його вплив на поведінку споживачів. 
4. Психографіка як методика вивчення способу життя. 
5. Класифікація способу життя VALS™. 
6. Поняття особистості людини, вплив типу особистості та сомоідентифікації на поведінку 
споживачів. 
7. Поняття мотивації та процес мотивації споживача. 
8. Класифікація потреб за Деніелом Старчем. 
9. Класифікація потреб за Генрі Мюрреєм. 
10. Класифікація потреб по А. Маслоу. 
11. Сутність груп потреб: афективні, потреби в комфорті та потреби розвитку особистості. 
12. Класифікація груп потреб за Д. Мак-Клелландом. 
13. Поняття утилітарних та гедоністичних потреб. 
14. Поняття абсолютних та відносних потреб за Дж. Кейнсом. 



15. Поняття родинних та похідних потреб за Л. Ебботом. 
16. Класифікація потреб за У. Макдауголом. 
17. Структура основних елементів в мотивації людини за У. Макгу. 
18. Шкала цінностей М. Рокіча. 
19. Теорія споживчих цінностей Шета-Ньюмана-Гросс. 
20. Обумовлення поведінки споживача з точки зору теорії особистості Фрейда. 
21. Обумовлення поведінки споживача з точки зору неофрейдистської теорії особистості. 
22. Основні орієнтації, на основі яких людей можна поділити на категорії за типом  
купівельної поведінки. 
23. Обумовлення поведінки споживача з точки зору теорії особистості «Теорія «Я». 
24. Обумовлення поведінки споживача з точки зору теорії характерних рис. 
25. Вплив на поведінку споживачів емоцій та почуттів. 
26. Вплив на поведінку ресурсів та знань споживачів. 

 
Змістовий модуль 2. Процес прийняття рішень споживачів та поведінкова 

реакція споживачів 
Тема 5. Процес прийняття рішень індивідуальним споживачем 

1. Модель прийняття рішення про купівлю. 
2. Сутність етапу усвідомлення потреби. 
3. Умови усвідомлення потреби. 
4. Поняття пошуку інформації. Внутрішній пошук, його типи, зовнішній пошук. 
5. Типи джерел інформації. 
6. Параметри інформаційного пошуку. 
7. Матриця факторів впливу на зовнішній пошук інформації. 
8. Схема процесу оцінки альтернатив. 
9. Поняття набору альтернатив для вибору та стратегії опрацювання інформації. 
10. Сутність компенсаційних правил прийняття рішення. 
11. Сутність правила простої суми. 
12. Сутність правила зваженої суми. 
13. Сутність некомпенсаційних правил прийняття рішення. 
14. Сутність спільного правила прийняття рішення. 
15. Сутність роздільного правила прийняття рішення. 
16. Сутність правила виключення ухвалення рішення. 
17. Сутність лексикографічного правила прийняття рішення. 
18. Основні показники, якими характеризується процес оцінки альтернатив. 
19. Сутність рішення про купівлю, поняття купівлі. 
20. Основні фактори здійснення купівлі. 
21. Класифікація покупок в порядку зростання можливостей впливу на вибір споживача. 
22. Основні фактори впливу на вибір магазину. 
23. Основні характеристики покупця як фактор здійснення купівлі. 
24. Сутність реакції на покупку. 
25. Поняття та сутність споживання. 
26. Поняття та сутність знищення. 
27. Поняття та сутність оцінки споживачем покупки. 

 
 
 



Тема 6. Процес прийняття рішення індустріальним споживачем 
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 

1. Поняття поведінкової реакції та залучення до процесу прийняття рішення. 
2. Фактори визначення рівня залучення. 
3. Поведінкові підходи до вирішення проблеми. 
4. Умови прийняття шаблонного або звичного рішення. 
5. Умови прийняття проблемно-обмеженого рішення. 
6. Умови прийняття проблемного розширеного рішення. 
7. Категорії класифікації рівнів реакції покупця. 
8. Схема процесу навчання. 
9. Методи сприйняття навколишньої дійсності та врахування їх у матриці залучення Фута, 
Коуна та Белдінга. 
10. Поняття сприйняття та етапи процесу сприйняття. 
11. Поняття відчуття та пороги чутливості, диференціальний поріг чутливості. 
12. Закон Бугера-Вебера. 
13. Поняття уваги та її типи. 
14. Сутність вибірковості уваги на прикладі маркетингових стимулів. 
15. Фактори впливу на достатність уваги, яка буде приділена зверненню, та правильність 
його інтерпретації. 
16. Поняття усвідомлення. 
17. Фактори впливу на процес сприйняття. 
18. Поняття засвоєння. 
19. Вплив на поведінку споживачів за допомогою базових принципів класичної теорії 
навчання. 
20. Основні положення теорії інструментального (оперантного) навчання та застосування її 
для впливу на поведінку споживачів. 
21. Значення запам'ятовування інформації споживачами та основні процеси пам'яті. 



22. Основні типи пам'яті. 
23. Сутність процесу запам'ятовування. 
24. Принципи сприяння та умови успішного довільного запам'ятовування. 
25. Фактори посилення запам'ятовування, приклади. 
26. Поняття відтворення та його форми. 
27. Поняття забування, фактори впливу на процес забування, приклади. 
28. Сутність ретроактивної та проактивної інтерференції. 
29. Ефекти Ресторфа та Зейгарнік як фактори зниження йтерфе-ренції. 
30. Сутність стану гальмування та використання ключів-під.сазок. 
31. Вплив на процес засвоєння з позиції гештальтпсихологічної теорії. 
32. Вимоги до стимулювання поведінки споживачів з позиції асоціаністської теорії 
когнітивного пізнання. 
33. Підходи та методики для усвідомлюваного навчання. 
34. Сутність спостережливого навчання (моделювання). 
35. Поняття та сутність ставлення. 
36. Компоненти ставлення. 
37. Модель формування ставлення та поведінки споживача. 
38. Формування ставлення до марки з точки зору теорії когнітивного дисонансу. 
39. Формування ставлення до марки з точки зору атрибутивної теорії. 
40. Положення концепції мультиатрибутивного товару. 
41. Способи покращання ставлення споживачів з позиції атрибутивної теорії. 
42. Основні стратегії фірм, спрямовані на зміну ставлення. 
 

Тема 8. Поведінкова реакція покупців 
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. 
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. 
 

Змістовий модуль 3. Особливості маркетингових досліджень поведінки 
споживачів 

Тема 9. Кількісні дослідження поведінки споживачів 
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. 
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 
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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