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Мета дисципліни.  

Надання знань про напрями розширення функцій маркетингу в дослідженні механізмів поведінки споживачів 

і використанні цих механізмів для досягнення мети організації.  

Завдання:  

Основними завданнями дисципліни «Поведінка споживача», що мають бути вирішені у процесі викладання 

дисципліни, є наступні:  

- розглянути основні історичні етапи розвитку «Поведінки споживача» як галузі економічної психології у 

світі та в Україні, її методологічні основи, теоретичні та прикладні завдання;  

- розглянути моделі поведінки споживачів, їх зовнішні і внутрішні детермінанти, моделі прийняття рішень, а 

також штучні (реклама, PR, мерчандайзинг) і природні механізми (економічної соціалізації, групового впливу, 

комунікації) впливу на мотивацію й поведінку споживачів; 

- виявити специфічні особливості поведінки українських споживачів, а також різних категорій споживачів; - 

формування навичок планування та проведення досліджень із метою вивчення поведінки споживачів з 

використанням кількісних і якісних методів (опитування, фокус-групи, особистісні опитувачі, проективні 

методики, експериментальні методи);  

- діагностика та розвиток у студентів професійно необхідних навичок і вмінь необхідних для впливу на 

поведінку споживача через різноманітні маркетингові інструменти. 

 



 

Програма навчальної дисципліни 
Тема 1. Поведінка споживачів і маркетинг  
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Тема 12.  Дослідження поведінки споживачів 
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