
 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

Силабус навчальної дисципліни 

«Поведінка споживача» 
 

Спеціальність 075 Маркетинг 

Освітня програма Маркетинг 

Освітній рівень Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни Обов’язкова 

Мова викладання Українська 

Курс / семестр 2 курс, 4 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС 5 кредитів 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

Лекції – 24 год. 

Практичні (семінарські) – 24 год. 

Самостійна робота – 102 год. 

Форма підсумкового контролю Іспит 

Кафедра Кафедра маркетингу, ауд. 413 першого корпусу, 

телефон: (057) 702-02-65, (дод. 3-66), сайт кафедри: 

https://dom.hneu.edu.ua/ 

Викладач (-і) Дагли Ірина Ігорівна, кандидат економічних наук, 

викладач 

Контактна інформація 

викладача (-ів) 

dagliirina@ukr.net, +38 (099) 368-24-08 

Дні занять Лекції: згідно діючого розкладу занять 

Практичні: згідно діючого розкладу занять 

Консультації На кафедрі маркетингу, очні / дистанційні, відповідно до 

графіка консультацій, індивідуальні 

Мета навчальної дисципліни: надання знань про напрями розширення функцій маркетингу в 

дослідженні механізмів поведінки споживачів і використанні цих механізмів для досягнення 

мети організації. 

Передумови для навчання 

Перелік попередньо прослуханих дисциплін: Макро- і мікроекономіка, Маркетинг, 

Менеджмент 

Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Поведінка споживачів в умовах економічного обміну. 

Тема 1. Поведінка споживачів в умовах економічного обміну Маркетинг і споживач. 

Тема 2. Поняття, структура і сутність поведінки споживачів. 

Тема 3. Фактори зовнішнього впливу на поведінку споживачів. 

Тема 4. Фактори внутрішнього впливу на поведінку споживачів. 

Тема 5. Поведінкова реакція покупців. 

Змістовий модуль 2. Дослідження процесу прийняття рішень споживачем. 

Тема 6. Процес прийняття рішень індивідуальним споживачем. 

Тема 7. Процес прийняття рішення індустріальним споживачем. 

Тема 8. Маркетингові інструменти впливу на поведінку споживачів. 

Тема 9. Кількісні дослідження поведінки споживачів. 

Тема 10. Якісні дослідження поведінки споживачів. 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни 

Мультимедійний проектор 

Сторінка курсу на платформі Мoodle 

(персональна навчальна система) 

https://pns.hneu.edu.ua/enrol/index.php?id=3249  
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Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

Система оцінювання результатів навчання 

Система оцінювання сформованих компетентностей враховує види занять, які 

передбачають лекційні, семінарські, практичні заняття, а також виконання самостійної 

роботи. Оцінювання сформованих компетентностей у студентів здійснюється за 

накопичувальною 100-бальною системою. Поточний контроль, що здійснюється протягом 

семестру під час проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи, 

оцінюється сумою набраних балів. Максимально можлива кількість балів за поточний 

контроль упродовж семестру – 60 та підсумковий (іспит) – 40 балів, мінімально можлива 

кількість балів за поточний контроль – 35 та підсумковий (іспит) – 25 балів. 

Поточний контроль включає наступні контрольні заходи: активну роботу на лекціях, 

практичних заняттях; завдання за темами; письмова контрольна робота; творче завдання; 

презентація за темами та написання есе. 

Більш детальна інформація щодо оцінювання та накопичування балів з навчальної 

дисципліни наведена у робочому плані (технологічній карті) з навчальної дисципліни. 

Політики навчальної дисципліни 

Викладання навчальної дисципліни ґрунтується на засадах академічної доброчесності. 

Політика дотримання академічної доброчесності: регулюється Кодексом академічної 

доброчесності ХНЕУ ім. С. Кузнеця та передбачає: дотримання чесної академічної поведінки 

у навчанні та житті, уникнення будь-яких проявів академічної недоброчесності; якісну 

підготовку до навчальних занять; самостійне виконання поточних навчальних завдань, 

завдань поточного контролю; самостійне виконання робіт та завдань підсумкового контролю 

результатів навчання; посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей інших авторів; дотримання норм законодавства про авторське право і 

суміжні права; надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, 

творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації; формування 

поважливого ставлення до всіх учасників освітнього процесу, спираючись на власну гідність 

та нетерпимість до проявів академічної недоброчесності. Політика щодо пропусків занять: 

відвідування занять є обов’язковим, за активну роботу під час відвідування занять 

нараховуються бали (мотиваційна складова). Політика щодо виконання завдань пізніше 

встановленого терміну: кожне завдання має критерії оцінювання, що враховують 

своєчасність виконання. За інших умов можливо отримання максимального балу, однак вже 

з урахуванням додаткового поглиблення виконання завдання. 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, 

методів навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі 

навчальної дисципліни (http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26477). 
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