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ПЕРЕДМОВА 

 

Орієнтація підприємств на маркетингову діяльність визначає необхідність 

вивчення ринку споживачів, обліку їх потреб, переваг, смаків, знання мотивацій 

прийняття рішень покупцями. Спрямованість підприємств одержувати  

прибуток змушує їх виробляти такі товари та послуги, за які споживачі готові 

заплатити. Задоволення потреб покупців, виявлення мотивацій прийняття 

рішень про покупку, прогнозування поведінки покупця являються 

пріоритетними напрямами маркетингової діяльності підприємств на ринку. 

Тому важливе місце посідає контроль знань  спеціаліста щоб з’ясувати   рівень 

його підготовленості, використовуючи різні форми активного навчання. До 

такої форми активного навчання належать комплексні контрольні завдання, які 

можуть виконувати не тільки навчальну функцію, але й контрольно-

перевіркову. 

Пакет контрольних завдань з дисципліни «Поведінка споживачів» 

підготовлений з урахуванням програми дисципліни відповідно до навчального 

плану спеціальності 7.050108 «Маркетинг». Дисципліна вивчається на 5 курсі 

навчання на протязі 9 семестру в обсязі 144 годин, з яких 30 годин лекційних, 

16 годин – практичні заняття, 14 годин – семінарські заняття,  84  годин – 

самостійна робота. 

Пакет контрольних завдань з дисципліни «Поведінка споживачів» 

складено з метою визначення рівня справжнього стану знань, вмінь і навичок 

студентів, які навчаються за спеціальністю 7.050108 «Маркетинг», та може 

бути використано після закінчення вивчення даного предмету для проведення 

як підсумкового так й залишкового контролю знань студентів. 

Пакет контрольних завдань з дисципліни «Поведінка споживачів» налічує 

25 завдань, які складаються з двох частин: теоретичної  та практичної частин. 
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На виконання студентами контрольного завдання відводиться не менше 

1,5 академічних годин. Відведений на виконання контрольних завдань час 

розподіляється наступним чином: 

1. Організаційна частина – 0,2 академічної години. 

 1.1. Інструктаж студентів – 0,07 академічної години. 

 1.2. Видача завдання – 0,07 академічної  години. 

 1.3. Відповіді на запитання студентів – 0,06 академічної години. 

2. Виконання контрольного завдання – 1,5 академічної години. 

 2.1. Теоретична частина – 0,5 академічної години. 

 2.2. Практична частина – 1 академічна година. 

Пакет контрольних завдань з дисципліни «Поведінка споживачів» 

передбачає з’ясування рівня теоретичних знань й відповідність цих знань до 

вимог освітньо – професійної програми та освітньо-кваліфікаційної 

характеристики за професійним спрямуванням. 

Перед початком виконання контрольних завдань проводиться інструктаж, 

роздаються контрольні завдання. Під час інструктажу необхідно звернути увагу 

студентів на: 

- обсяг  і вимоги до виконання контрольного завдання;   

- час виконання контрольного завдання; 

- вимоги до оформлення і критерії оцінки контрольного завдання. 

Контрольні завдання виконуються чорними або іншими чорнилами на 

паперових аркушах. На титульному листі обов’язково вказуються: прізвище, 

ім’я  та по-батькові студента, група, дата та номер контрольного завдання. 

Результати тестів і практичної частини контрольних завдань оцінюються 

на «відмінно», «добре», «задовільно» та «незадовільно». Загальна оцінка 

складається з оцінки за теоретичну частину та оцінки за практичне завдання. 

При нерівності оцінок за тестами та практичними завданнями перевага в 

загальній оцінці віддається відповіді на тести. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

 

Оцінювання знань студентів повинно сприяти підвищенню їх мотивації 

до систематичного активного навчання протягом семестру та навчального року, 

їх переорієнтації з отримання позитивної оцінки на формування  стійких знань, 

умінь та навичок. 

Результати виконання завдань комплексної контрольної роботи 

оцінюються за бальною системою. В основу вибору оцінки покладено 

співвідношення двох складових частин – теоретичної та практичної. 

Зміст теоретичної частини: 

1. Питання, при  відповіді на яке студент повинен продемонструвати не 

репродуктивну, а творчу розумову діяльність. Правильність і повнота відповіді 

оцінюється у «5» балів. 

2. Десять тестів, при виконанні яких враховується здатність студента 

аналізувати і інтегровано застосовувати теоретичні знання програмного 

матеріалу дисципліни. Кожен  тест оцінюється в «1» бал. 

Зміст практичної частини: 

1. Ситуаційна задача, при вирішенні якої студент повинен комплексно і 

творчо застосовувати набуті знання програмного матеріалу дисципліни. 

Правильність і повнота виконання практичного завдання оцінюється у «15» 

балів. 

Оцінка виставляється за кожен елемент окремо. Згідно набраної суми 

балів студент може отримати: 

26-30 балів – «відмінно»; 

21-25 балів – «добре»; 

16-20 балів – «задовільно»; 

До 15 балів – «незадовільно». 

Оцінка «відмінно»  ставиться тоді, коли студент дає вірні відповіді на 

поставлені питання і демонструє не тільки глибокі теоретичні знання та 

практичні навички, але й уміння творчо вирішувати проблеми та самостійно 
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приймати рішення в практичній частині, робити обґрунтовані висновки і 

пропозиції. 

Оцінка «добре» ставиться тоді, коли в основному задовольняються всі ті 

вимоги, що і у відповіді на «відмінно», але студент припускається незначних 

помилок і недостатньо повно формулює висновки та пропозиції. 

Оцінка «задовільно» ставиться тоді, коли студент в основному виконав 

роботу  в обсязі програми курсу, але не досить  глибоко володіє матеріалом, 

його знання мають розрізнений, фрагментарний характер і коли студент 

припустив помилки, які можна легко виправити. 

Оцінка «незадовільно» ставиться тоді, коли студент не орієнтується в 

матеріалі, дає невірні відповіді, має слабкі теоретичні та практичні знання, не в 

змозі розв’язати практичну частину. 

Загальна оцінка є середньоарифметичною з суми оцінок за кожну 

складову частину комплексного завдання. 
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Контрольне завдання 1. 

Теоретична частина 

1. Розкрийте сутність поведінки споживачів, дайте її визначення. 

2. Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів тестів: 
 

1. Які з зазначених етапів сфери " виробництво-торгівля-спілкування" 

вимагають маркетингових досліджень? 

а) проектування, моделювання виробу; 

б) виготовлення виробу та його продаж; 

в) споживання (користування) товару; 

г) усі зазначені етапи. 

 

2.Відвідувач крамниці, покупець, споживач товару: 

а) може бути тільки в одній особі; 

б) може бути в різних особах; 

в) відповіді пп. а, б правильні; 

г) правильний варіант відповіді не зазначений.  

 

3.Якщо відвідувач крамниці, покупець та споживач - не одна і та ж 

особа, то в яких стосунках перебувають ці люди? 

а) люди, об'єднані в сім'ю, або в тимчасову групу (студенти в 

кімнаті гуртожитку); 

б) нічим не об'єднані люди; 

в) люди об'єднані у виробничу ланку; 

            г) правильні відповіді: пп. а, в. 

 

4.Процес споживання або користування товаром на поведінку людини в 

процесі купівлі товару: 

а) впливає значною мірою; 

б) впливає якоюсь мірою; 
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в) ступінь впливу залежить від типу особистості; 

 г) зовсім не впливає. 

 

5.Покупцями на ринку товарів можуть бути: 

а) юридичні та фізичні особи; 

б) комерційні та державні підприємства; 

в) громадські організації; 

г) усі варіанти відповідей правильні. 

 

6.Які   характеристики   або   дії   з   перелічених   не   характерні   для 

споживчого ринку? 

а) контакти "індивід-продавець"; 

б) контакти "домогосподарство-продавець"; 

в) купівля товарів для наступної переробки та продажу; 

г) купівля товарів для споживання. 

 

7.Попит покупців-фірм та попит покупців-індивідів перебувають в одній 

із наступних залежностей: 

а) перше залежить від другого; 

б) друге залежить від першого; 

в) ні прямого, ні зворотного зв'язку нема; 

г) правильний варіант відповіді інший. 

 

8.Залежність   попиту   покупців-фірм   від   попиту   покупців-індивідів 

проявляється в тому, що: 

а) швейні фірми купують ті тканини, куртки з яких купуватимуть 

індивіди; 

б) швейні фірми купують ту фурнітуру, яка до вподоби покупцям- 

індивідам; 
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в) хлібопекарні купують ті сорти борошна, з яких можна спекти 

бажаний для споживача асортимент хліба; 

г) усі варіанти відповідей правильні. 

 

9.Кількісно покупців-фірм від покупців-індивідів: 

а) значно більше; 

б) приблизно стільки ж; 

в) значно менше; 

г) правильні підрахунки здійснити важко. 

 

10.Рішення купити товар індивідом здійснюється в послідовності: (1 - 

реакція на купівлю; 2 - усвідомлення потреби; 3 - пошук інформації;4- 

оцінка варіантів; 5 - рішення купити): 

а)1,2,3,4,5; 

6)5,4,3,2,1;  

в) 2, 3, 4, 5,1; 

          г) 2, 4, 3, 5,1  
 

Практична частина 

Нижче приведені результати аналізу іміджу марки: споживачі морозива 

оцінили свою марку (А), Вашу марку (Б); марку третього конкурента (В): 

 
Добрий смак 

Високий вміст 
поживних речовин 
Висока ціна 
Приваблива упаковка 

В;  А;  Б;  _;  _;  _;  _ 

В;  _;  _;  А;  Б;  _;  _  

В;  _;  _;  А;  _;  Б;  _ 

_;  Б;  А;  _;  _;  _;  В 

 

Поганий смак 

Низький вміст 
поживних речовин 
Низька ціна 
Неприваблива 
упаковка 

 

Які висновки ви можете зробити з цих результатів? 
 



 11 

Контрольне завдання 2 

Теоретична частина 

1. Охарактеризуйте зовнішні фактори, які впливають на поведінку споживачів. 

2. Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів тестів: 
 

1.Покупці-фірми порівняно з покупцями-індивідами географічно: 

а) перші більш сконцентровані; 

б) другі більш розосереджені по території району, області; 

в) відповіді пп. а, б правильні; 

г) це залежить від виду товару та фірми. 

 

2.Які канали розповсюдження найбільш характерні для фірм-покупців? 

а) виробник-покупець; 

б) виробник-база-покупець; 

в) виробник-база-магазин-покупець; 

г) виробник-магазин-покупець. 

 

3.Бюджет стримування як елемент поведінки покупця  базується на 

основному постулаті: 

а) споживання будь-якого продукту має свою природну межу; 

б) грошовий дохід має свою межу, в яку треба вкластися; 

в) споживання прямо пропорційне бюджету; 

г) залежності між бюджетом та поведінкою покупця немає. 

 

4.Вивчення звичок покупців не охоплює такого із названих елементів: 

а) періодичність купівлі; 

б) обсяг купівлі; 

в) користування купленим товаром; 

г) переваги окремих марок. 
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5.Визначте, які з названих тут товарів взаємозамінні за попитом? 

а) фотоапарат-фотоматеріали; 

б) автомобілі-шини; 

в) м'ясо-ковбасні вироби; 

г) тканини-фурнітура. 

 

6.Визначте, які з названих тут товарів взаємодоповнюючі за попитом: 

а) м'ясо-риба; 

б) туалетне мило-шампунь; 

в) автомобіль-бензин; 

г) тканина-швейний виріб. 

 

7.Поняття, життєвий цикл сім'ї визначається наступними ознаками: 

а) кількістю дітей в сім'ї; 

б) віком дітей та складом сім'ї; 

в) станом окремих членів сім'ї (працює, пенсіонер); 

г) всіма ознаками, що перелічені в пп. а-в. 

 

 8.Тип особистості покупця характеризується даними: 

а) антропологічними; 

б) психологічними; 

в) демографічними; 

г) антропологічними та демографічними. 

 

 9.Яку    з    наведених    схем    поведінки    покупця    товарів    можна 

охарактеризувати як " нестійка перевага"? 

а) Кока, Кока, Кока, Пепсі, Пепсі, Пепсі; 

б) Кока, Пепсі, Кока, Херші-Кола; 

в) Кока, Пепсі, Херші; 

г) Ківі, Оранж, Кока. 
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10.Спосіб життя людини - це: 

а) форма буття людини у світі; 

б) виявлення себе у видах діяльності; 

в) інтереси, переконання людини; 

г) відповіді пп. а-в доповнюють одна одну. 
 

 

Практична частина 

Нижче наведено результати одного з досліджень споживачів, у ході 

якого розглядалося питання про те, чи відбудеться фактична покупка, якщо під 

час усвідомлення потреби споживачі віддавали перевагу цьому товару. 

Споживачів, що тільки-но приступили до прийняття рішення, запитували 

про марки вашої компанії, яким вони віддають перевагу і марки двох 

конкурентів. 

 
 

 Перевага споживача в  

Марка момент усвідомлення Доля покупок (%) 
 потреби (%)  

Ваша компанія 50 30 
Конкурент А 30 50 

Конкурент В 20 20 
Разом 100 100 

Які висновки можна зробити на основі цієї інформації? 
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Контрольне завдання 3 

Теоретична частина 

1. Розкрийте вплив культури на сферу споживання. 

2. Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів тестів: 
 

1.Розгорнута модель поведінки покупця, за Котлером,  включає три 

сегменти в послідовності: (1 - зворотна реакція покупця; 2 - "чорний 

ящик" свідомості покупця; 3 - спонукальні фактори маркетингу): 

а) 1,2,3; 

б) 2,1,3; 

в) 3,2,1; 

г) 1, 3, 2. 

 
 2. Потребу можна розглядати як: 

                  а) специфічний стан людини; 

                  б) нестаток в чому-небудь; 

                  в) внутрішній побудник активності людини; 

                  г ) все вище перелічене. 

3.  Нестаток,    що    прийняв    специфічну    форму    відповідно    до 

культурного рівня й особистості індивіда - це: 

                   а) попит; 

                   б) потреба; 

                   в) споживання; 

                   г ) звичка. 

       4.  Потреба - це категорія: 

      а)економічна; 

                   б)статична; 

                   в)соціальна; 

                   г)динамічна. 
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      5. Почуття нестачі чого-небудь, яке відчувається людиною - це: 

                   а)нестаток; 

                   б)потреба; 

                    в)запит; 

                     г) попит. 

       6. Множинність /різноманіття/ потреб визначається впливом: 

                 а)соціальних, економічних, демографічних, національних,      

історичних, географічних, кліматичних факторів; 

                  б)соціальних, економічних, демографічних, географічних факторів; 

                 в)соціальних, економічних, демографічних, історичних, 

географічних факторів; 

                  г)соціальних, економічних, демографічних, історичних, 

географічних, кліматичних факторів. 

 

        7. Присвоєння чисельних значень різним видам потреб за допомогою 

певної системи правил - це: 

                   а)величина окремих /часток/ потреб; 

                   б)система переваг; 

                   в)рівень задоволення потреб; 

                   г) зміна потреб. 

         8. Розбивка досліджуваної сукупності споживачів досить однорідних 

і стійких у часі та просторі груп - це: 

                  а)сегментація ринку; 

                  б)диференціація споживачів; 

                  в)типологія споживачів; 

                  г)групування споживачів. 

        9. Категорія товарного виробництва, яка має чітко визначений об'єкт, 

що формується під впливом факторів ринкового характеру - це: 

                  а)потреба; 
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                  б)товар; 

                  в)ринок; 

                  г) попит. 

       10.Ступінь   задоволення   абсолютних   потреб   визначається   як 

відношення: 

                   а)дійсних потреб до абсолютних потреб; 

                   б)фактичних потреб до дійсних потреб; 

                   в)фактичних потреб до абсолютних потреб; 

                  г)фактичних потреб до норм раціональної забезпеченості товарами  

тривалого користування. 

 

 

Практична  частина 

 

Розгляньте наступні пропозиції за щотижневим використанням купонів 

на знижки під час просуванні на ринок нового виду легкої закуски протягом 

одного місяця. 

 
 

Пропозиція Неділя 

1 2 3 4 

А 
В 
С  
D 

знижка 50% 
знижка 50% 
знижка 50% 
знижка 5% 

немає купона 
знижка 50% 
знижка 35% 
знижка 20% 

немає купона 
знижка 50% 
знижка 20% 
знижка 35% 

немає купона 
знижка 50% 
знижка 5% 
знижка 50% 

          Як ви вважаєте, за якого варіанту знижок можна отримати найбільшу 

кількість покупців? 
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Контрольне  завдання 4  

Теоретична частина 

1. Соціальні класи і статус людини. 

2. Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів тестів: 

1.Стадії розвитку потреб: 

                а)   виникнення,   зародження,   поширення,   насичення,    

витіснення традиційних потреб внаслідок виникнення нових; 

                  б)  зародження, поширення, насичення, відмирання старих потреб 

і виникнення нових; 

                     в)виникнення,    поширення,    насичення,    стабілізація,    витиснення 

традиційних потреб, внаслідок виникнення нових; 

                    г)  виникнення,    поширення,    стабілізація,    відмирання    старих    

і виникнення нових потреб. 

                

2.Критерії розвитку потреб за А. Маслоу: 

                   а)потреби,  які   пов'язані  з  тим,   що  людина  знаходитися   в  колі 

зобов'язань, які відносяться до його родини і його соціальної ролі в 

родині;   потреби,   які   виникають   у   зв'язку   зі   спілкуванням   і 

діяльністю   людини   в   малих   соціальних   групах;   потреби,   які 

пов'язані із залученням людини в діяльність великих колективів; 

потреби,   які   пов'язані   з   приналежністю   людини   до   певних 

суспільних умов; 

                 б)фізіологічні потреби, потреби самозбереження, соціальні потреби, 

потреби в повазі, потреби в самоствердженні; 

                  в)абсолютні, дійсні, платоспроможні потреби; 

                  г)насущні, менш насущні, віддалені. 

3.За формою вираження потреби підрозділяються на: 

                 а)загальні та часні; 

                 б)матеріальні та духовні; 
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                 в)поточні та перспективні;  

                 г)особисті та суспільні. 

4.За засобом реалізації потреби поділяють на: 

                 а) загальні та часні; 

                б)матеріальні та духовні; 

                в)економічні та неекономічні; 

                г)раціональні та ірраціональні. 

  5.Потреби в хлібі, м'ясі, овочах, тканинах, костюмах, телевізорах 

відносяться до: 

                а)приватних потреб; 

                б) блоків приватних потреб; 

                в)загальних потреб; 

                 г)раціональних потреб. 

 6. Права споживачів в Україні відповідно до Закону «Про захист 

 прав споживачів»: 

                 а)реклама, здійснення незалежної експертизи товарів, консультування 

споживачів,    виховання   споживачів   та   культури    споживання, пред'явлення 

претензій за неякісні товари, видання спеціальних журналів; 

                б)державний захист інтересів і прав споживачів, гарантований рівень 

споживання,  належна якість товарів, торгового  обслуговування, необхідна   

доступна   інформація   про   товари,   безпека   товарів, відшкодування збитків,  

заподіяних товарами  неналежної якості, звернення  в  суд та інші  органи за 

захистом  порушених  прав, об'єднання в громадські організації споживачів; 

                 в)здійснення незалежної експертизи товарів, виховання споживачів і 

культури споживання, видання спеціальних журналів; 

                 г)державний захист інтересів і прав споживачів, належна якість това- 

рів, торгового обслуговування, необхідна доступна інформація про товари, 

звернення в суд та інші органи за захистом порушених прав. 
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 7.Потреби   в   продуктах   рослинного,   тваринного   походження, 

взуттєвих товарах, одязі відносяться до: 

                  а)приватних потреб; 

                  б)блоків приватних потреб; 

                   в)загальних потреб; 

                   г)раціональних потреб. 

   8.Визначення того, як суб'єкт оцінює ступінь настійності потреб -це: 

                             а) величина окремих/ часткових потреб; 

  б) система переваг; 

  в) рівень задоволеності; 

  г) вимір потреб. 

    9.Засоби типології споживачів: 

                  а)типологія за факторами - детермінантами; 

                  б)типологія на основі аналізу поведінки споживачів; 

                   в)зазначені в п. а і б; 

                   г)шляхом попиту сформованих панелей споживачів. 

  10.Потреби, задоволення яких забезпечує будь-який самостійний 

  вид  життєдіяльності людини (потреба в їжі, одягу, житлі) - це: 

                 а)перспективні потреби; 

                 б)часні потреби; 

                 в)дійсні потреби; 

                 г)загальні потреби. 

 

Практична частина 

Виробник кави планує нову кампанію зі стимулювання попиту, 

розраховану на шість тижнів, у ході якої до упакування товару 

прикріплюється невеликий подарунок. Як часто варто пропонувати ці 

подарунки: щотижня або кожні два тижні? 
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Контрольне завдання 5. 

Теоретична частина 

1. Культурні варіації в вербальних і невербальних комунікаціях. 

2. Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів тестів: 

1.Щодо  відношення  до  масштабів  та  структури  виробництва 

потреби підрозділяються на: 

                а)суцільні та масові потреби; 

                б)абсолютні, дійсні, платоспроможні, задоволенні потреби; 

          в) насущні, менш настійні та віддалені потреби; 

               г) матеріальні та духовні потреби. 

2.Потреба, яка забезпечена платоспроможними коштами та виведена на 

ринок - це: 

                 а)попит; 

                 б)потреба; 

                 в)споживання; 

                  г)звичка. 

3.Природна   розбивка   споживачів   на   типологічні    групи   за 

параметрами споживчої поведінки лежить в основі наступного  засобу 

побудови типології споживачів: 

                 а)типології за факторами-детермінантами; 

                 б)типології на основі вивчення статевікових характеристик; 

                  в)емпіричної типології на основі психографічного аналізу; 

                  г) багатомірної типології споживачів за емпіричними ознаками. 

4.Спонукання до покупки, яке обумовлено схильністю споживача -це: 

                   а)мотивація; 

                   б)потреба; 

                   в)настійність; 

                   г)сприйняття. 
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 5.Розвиток потреб містить у собі наступні стадії: 

                  а)поширення    серед    груп    споживачів,    насичення,    стабілізація, 

поступове відмирання потреб; 

                б)  виникнення потреби,    її поширення,    насичення і стабілізація, 

поступове відмирання; 

                 в)поширення   серед   груп    споживачів,       зростання,       зрілість, 

відмирання; 

                  г)зародження,    виникнення,    зростання,    насичення,    стабілізація 

потреби, поступовий спад. 

6.Групи споживачів повинні відповідати наступним критеріям: 

                 а)між  споживачами  повинні     бути     розходження,     потреби     в 

сегментах повинні бути досить "легко досяжними"; 

                 б)у кожному сегменті повинна бути достатня подібність  споживачів, 

сегменти повинні бути досить великими для забезпечення продажу і покриття 

витрат; 

                в)усе перераховане в п.а. і п.б.; 

               г)підприємство повинно мати можливість виміряти характеристики 

і вимоги споживачів для їх угрупування; 

7.Уважне ставлення продуцента, модність і екологічність товару, 

позитивний   вплив   на здоров'я споживача - це елементи, що подобаються 

споживачу як: 

                 а)користувачу; 

                  б)покупцю; 

                  в)людині; 

                  г)особистості. 

  8..Зовнішньою формою прояву потреби є: 

                  а)бажання; 

                  б)нестаток; 

                 в)   покупка; 

             г)    попит 
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9..Критерій  «послідовне  розширення  границь  активності   особи» передбачає 

виділення: 

                а) потреб, пов'язаних з тим, що людина знаходитися в колі 

зобов'язань, які відносяться до його родини та його соціальної ролі в родині; 

потреб, що виникають у зв'язку зі спілкуванням і діяльністю людини в малих 

соціальних групах; потреб, пов'язаних із залученням людини в діяльність 

великих колективів; потреб, пов'язаних з належністю людини до певних 

суспільних умов; 

               б) фізіологічних потреб, потреб самозбереження,  соціальних потреб, 

потреб в повазі, потреб в самоствердженні; 

               в)  абсолютних, дійсних, платоспроможних потреб; 

               г)  суттєві, менш суттєві, віддалених потреб. 

 10.Класифікація потреб за ступенем конкретизації: 

               а)  приватні, блоки приватних потреб, загальні; 

                б) абсолютні, дійсні, платоспроможні; 

                в) задоволені, незадоволені; 

                г) раціональні, ірраціональні.  

 

Практична частина 

У результаті одного з досліджень були виділені три сегменти ринку по 

параметру просторості пошуку в процесі ухвалення рішення про купівлю. По 

кожному сегменту був підрахований відсоток тих, що купили вашу марку 

проти конкуруючих. Результати наведені нижче: 
 

Обширність пошуку Відсоток, що здійснив покупку 

вашої марки марки конкурентів 

Мінімальна 
Помірна 
Максимальна 

3  
9 
17 

97 
91 
83 

Які висновки можна зробити на основі цих результатів? 
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Контрольне завдання  6 

Теоретична частина 

1. Вплив етнічної культури на поведінку споживачів. 

2. Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів тестів: 
 

1.Типологія споживачів - це: 

      а) особливим чином виділена група споживачів, які мають якісь 

спільні ознаки; 

                б)   розбивка сукупності споживачів на досить однорідні та стійкі в часі 

та просторі групи; 

               в) стратегія за допомогою якої сукупність споживачів поділяється 

за універсальними ознаками на обмежені групи; 

               г) процес виділення груп споживачів, які мають особливі, специфічні 

смаки. 

 2. Система переваг-це: 

             а) сукупність первинних та вторинних потреб, задоволення яких займає 

першорядне значення в житті людини; 

            б) характеристика фактично досягнутого рівня споживання будь-якого 

товару у порівнянні з нормою раціонального споживання; 

            в) визначення того, як той чи інший суб'єкт споживання оцінює ступінь 

настійності тих чи інших потреб;  

            г) ступінь задоволення середньодушової часної потреби. 

 

3. Процес моделювання поведінки кінцевого споживача складається з 

наступних етапів: 

            а) етап прийняття рішення про покупку, вивчення відповідної реакції 

споживача, моделювання процесу пошуку та оцінки інформації про 

товар, дослідження виникнення потреби; 
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            б) дослідження виникнення та усвідомлення потреби в тому чи іншому 

товарі, вивчення відповідної реакції покупця, етап прийняття рішення 

про покупку, дослідження еластичності попиту; 

             в) моделювання процесу пошуку та оцінки інформації про товар, оцінка 

споживачем правильності вибору товарів, вивчення мотивів поведінки 

споживача, вивчення спонукальних факторів маркетингу; 

            г) дослідження виникнення та усвідомлення потреби в тому чи іншому 

товарі, моделювання процесу пошуку та оцінки інформації про товар, етап 

прийняття рішення про покупку, оцінка споживачем правильності вибору 

товарів. 

4. При моделюванні прийняття рішення про покупку «чорний ящик» 

усвідомлення покупцем розглядається, як: 

              а)  набір певних стимулів під впливом яких  відбувається прийняття 

рішення про покупку; 

               б) набір спонукальних факторів, якими керуються споживачі; 

               в) вивчення   відповідних  реакцій   споживачів   та   оцінка   ступеня   

їх прихильності до товару; 

              г) побудова   типології   споживачів   на   підставі   збору   інформації, 

одержаної від споживачів за каналами «зворотного зв’язку». 

 

5.Що подобається споживачу, як покупцю? 

                а) доступність товару, умови платежу, строки та точність, зручність 

споживання; 

                б) чітка адресність, якість, сервіс, сумісність; 

                 в) функціональне призначення, навчання користуванню, 

індивідуалізація; 

               г) без проблемність придбання, врахування національних та 

релігійних особливостей, модність товару. 
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6. Такі фактори, як автоматизація і модернізація виробництва, 

розширення асортименту виробів впливають на: 

                а) зростання потреби; 

                 б) зниження потреби; 

                 в) стабілізацію потреби; 

                 г)  насичення потреби. 

                 

7.  У якому з варіантів управління фірмою проілюстровано  традиційну 

орієнтацію управління фірмою, а в якому –маркетингову: а) 1 – головний 

керуючий; 2 – менеджмент середнього рівня; З – менеджмент передньої лінії, 

фахівці передньої лінії; 4 – споживач; 6) 1 – споживач; 2 – менеджмент 

передньої лінії, фахівці передньої лінії; З – менеджмент середнього рівня; 4 – 

головний керуючий)? 

а) варіант «а» – традиційна, «б» – маркетингова; 

              б) варіант «а» – маркетингова, «б» – традиційна; 

в) між наведеними варіантами управління різниця незначна; 

г) орієнтація управління залежить не від черговості окремих ланок 

управління, а від функції кожної ланки. 

 

8. Якщо за маркетингової орієнтації фірми вершина повноважень 

належить споживачу, то цим самим досягається: 

а) можливість врахування усіх потреб споживача аж до нюансів; 

               б)  безпомилковість дій фірми в процесі виробництва товарів; 

               в) оперативність у реагуванні на запити ринку без зайвих погоджень з 

різними ланками управління, а разом з цим і конкурентоспроможність; 

г) мінімізація неточностей при розробленні плану маркетингу. 

 

9. У якій послідовності потрібно здійснити окремі види робіт, щоб 

«стратегічний  ПІДХІД» обслуговування споживача виявився ефективним 

(1 – проведення стратегічного маркетингового аналізу. 2-сегментація 
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ринку, 3-розроблення стратегії маркетингу. 4-спостереження за процесом 

прийняття рішення споживачем, 5-визначення результату)? 

а) 1,2,3,4,5; 

б) 4,2,3,5,1; 

в) 2,1,3,4,5; 

г) 5,4,3,2,1. 

 

10. Споживання – це: 

а) придбання товарів, послуг, ідей; 

б) споживання продуктів харчування; 

в) використання одягу, товарів культурно-побутового призначення, 

тобто непродовольчих товарів; 

г) і придбання, і споживання, і використання товарів, послуг, ідей. 

 

Практична частина 

Розгляньте наступні пропозиції за щотижневим використанням купонів 

на знижки під час просуванні на ринок нового виду легкої закуски протягом 

одного місяця. 
 

Пропозиція Неділя 

1 2 3 4 

А 
В 
С  
D 

знижка 50% 
знижка 50% 
знижка 50% 
знижка 5% 

немає купона 
знижка 50% 
знижка 35% 
знижка 20% 

немає купона 
знижка 50% 
знижка 20% 
знижка 35% 

немає купона 
знижка 50% 
знижка 5% 
знижка 50% 

          Як ви вважаєте, за якого варіанту знижок можна отримати найбільшу 

кількість покупців? 
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Контрольне завдання 7 

Теоретична частина 

1.Вплив референтних груп на поведінку споживачів. 

2. Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів тестів: 

 

1.У яких аспектах слід розглядати поведінку споживачів? 

а) власне поведінка споживачів; 

б) вплив на поведінку споживачів; 

в) залежність між поведінкою споживачів, затратами на її досліджен-

ня та результатами; 

г) у всіх аспектах, наведених у п. 1-3. 

 

2. Поведінка споживачів - об'єкт уваги тих. хто намагається її: 

а) дослідити; 

б) змінити; 

в) використати; 

     г) відповіді п.1-3 доповнюють одна одну. 

 

3. Які дії фірми в напрямі зміни поведінки споживача цілком виправдані? 

а) дії, яким передує просвіта споживача; 

б) дії, які враховують довготривалі, невидимі інтереси споживача; 

в) дії, які запобігають короткотривалим видимим інтересам споживача; 

г) відповіді п.1-3 доповнюють одна одну. 

 

4. У наукових дослідженнях поведінки споживачів існує: 

а) логічний позитивізм; 

б) соціальний реалізм; 

в) достатнє науково-методичне забезпечення; 

г) елементарні окупність, доцільність. 
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5. У чому полягає логічний позитивізм? У: 

а) намаганні зрозуміти і спрогнозувати поведінку споживача; 

б) бажанні виявити причинно-наслідкові зв'язки у поведінці спожи-

вачів; 

в) відповіді п. 1-2 правильні; 

г) необхідності логічних досліджень з обов'язковими позитивними 

результатами. 

 

6.Не можуть розглядатися з точки зору предмета поведінки споживачів: 

а) люди, групи людей; 

б) організації, заклади, фірми; 

в) фауна зоопарків; 

г) країни. 

 

 7.Поведінка споживачів як галузь знань, як наука: 

а) відносно нова; 

б) стара як світ, як операції з купівлі; 

в) однозначної оцінки немає; 

г) ще не сформувалася. 

 

8 .Поведінка споживача як наука виникла: 

а) в країні, яка успішно застосовує маркетинг у реальних умовах 

(Японія); 

б) в країні становлення маркетингу і менеджменту (США); 

в) у країнах Європейського континенту; 

г) історія про цей факт замовчує. 

 

 



 29 

9.Визнано, що фундатором, родоначальником поведінки споживачів як 

науки був: 

а) Ф. Котлер; 

б) П. Друкер; 

в) Д.Ф. Енджел; 

г) Р. Армстронг. 

 

10.Перший підручник з дослідження поведінки споживачів видано у: 

а) середині 50-х років; 

б) 1968 р.; 

     в) останній третині 20 ст; 

     г)  післявоєнний період. 

 

 

Практична частина 

Згідно з даними про оцінку споживачами різних характеристик чотирьох 

марок мінеральної води визначте, яка марка буде відібрана за правилом 

зваженої прибавки. 

 
 

Показник Важливість 
показника, 
% 

Трускавецька Моршинська Збручанська Джерельна 

Ціна 30 5 3 4 5 

Смак 40 3 5 5 4 
Лікувальна 
дія 

20 4 4 5 2 

Форма 
пляшки 

10      4 3 3 4 
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Контрольне завдання  8 

Теоретична частина 

1.Вплив сім’ ї і домашнього господарства на поведінку споживачів. 

2. Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів тестів: 

1.Наукові інтереси Джеймса Ф. Енджела зосереджено на: 

а) поведінці споживачів і маркетингу товарів; 

б) поведінці споживачів і маркетингу послуг; 

в) впровадженні принципів маркетингу в неприбуткових організаціях; 

г) широкому колі проблем маркетингу. 

 

2.Які з наведених категоріальних понять дозволять ліпше розкрити 

предмет, завдання курсу "Поведінка споживачів"? 

а) ціна, попит, потреба, споживач, макросередовище; 

б) маркетинг, індивід, потреба, дохід, мікро середовище; 

в) життєвий стиль споживача, зовнішні і внутрішні фактори поведін-

ки споживачів і його досвід, ставлення, процес прийняття рішення про 

купівлю; 

г) відповіді п. 1 -2 доповнюють одна одну. 

 

     3.Постмодерністські теорії, що прийшли на зміну модернізму (ідея 

об'єднання ідеологій, економік, ринку) з'явилися у період: 

а) довоєнний, разом з тоталітарними режимами; 

б) 60-70-ті роки XX ст., як реакція на крах тоталітарних режимів; 

в) завершення XX ст. та демократизації держав комуністичного блоку; 

г)середини XX ст. як об'єктивна нестійкість подальшого 

вдосконалення суспільств, економік країн. 

 

4.У дослідженнях споживача позитивну роль відіграли вчені пост- 

модерністи: 
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а) Морріс Б. Холбрук і Елізабет С. Хіршман; 

б) Альошина  І.В.; 

в) Енджел Д.Ф., Блекуелл Р.Д., Мініард П.У.; 

г) Соломон М.Р. 

 

     5. За теорією Морріс Б.Холбрук і Елізабет С. Хіршман важливо вивчати 

споживача: 

а) тільки для розуміння його поведінки; 

б) тільки для безпосереднього впливу на нього; 

в) навіть без безпосереднього впливу на нього; 

г) безвідносно до гарантії успіху і якихось визначених цілей. 

 

6.Досліджуючи нову галузь " власність-споживання", все більше уваги 

приділяють: 

а) обсягу власності, її динаміці; 

б) видам і формам власності і їх здатності забезпечувати надприбутки; 

в) відчуттям емоційному збудженню, фантазуванню споживача; 

     г) ставленню до власності, способам її примножування і напрямам  

використання. 

 

7.Щоб проаналізувати фактори, здатні впливати на вибір споживана, не 

обов'язково звертатися до таких предметних галузей як: 

а) етнографія; 

б) гляціологія; 

в) симптоматологія; 

г) герменевтика. 

 

8.Дослідження споживачів слід однозначно тлумачити як науку: 

а) міждисциплінарну; 
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б) достатньо самостійну; 

в) міждисциплінарну і самостійну; 

г) комплексну. 

 

9.Які етапи вартувало б визначити у дослідженні поведінки споживачів? 

а) перша третина XX ст., післявоєнний період, третя третина XX ст.; 

б) до- і післявоєнний період XX ст.; 

в) до Другої світової війни, післявоєнний період, початок 60-х років       

XX ст.; 

г) такі етапи у науковій літературі недостатньо визначені. 

 

10.Вчених і практиків, прихильників психоаналізу, тобто підсвідомого 

впливу на суб'єкти ринку, на людину називали: 

а) шарлатанами; 

б) психоаналітиками; 

в) психоборниками; 

г) виконавцями антиморального маркетингу. 

 

Практична частина 

Споживачами макаронних виробів були оцінені марки-

конкуренти А - "Тая, Б - "Мівіна", В - "Екстра". Проведений аналіз іміджу 

марки дозволив отримати такі результати: 

Гарний смак                   В    А   Б   _   _   _   _ Поганий смак 

Висока поживність        В   _   _   А   Б   _   _  Низька поживність 

Висока ціна  В   _    _     А    _    Б    _       Низька ціна 

Легкий в приготуванні   _   Б    А   _   _   _   _   Складний в приготуванні 
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Контрольне завдання  9 

Теоретична частина 

1. Внутрішні фактори, які впливають на поведінку споживачів. 

2. Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів тестів: 

1.У яких напрямах маркетингу використовуються результати дослідження 

поведінки споживачів? 

а).розроблення нових товарів як ключовий фактор конкурентоспро-

можності; 

б).створення ефективних рекламних кампаній і методів стимулювання 

збуту; 

в).вплив на прихильність до торгової марки; 

г).відповіді п. 1-3 правильні. 

 

2.Етапи, через які проходить покупець, вибираючи товар для купівлі, 

називають процесом прийняття рішення про купівлю. Назвіть етап, який 

настає після здійснення купівлі. 

        а) усвідомлення проблеми; 

 б) пошук інформації; 

 в) оцінка варіантів; 

 г) поведінка після купівлі. 

 

3.Що з перерахованого нижче не є джерелом зовнішньої інформації про 

товар? 

  а) особисті джерела; 

  б)  організації, які складають рейтинги;  

  в)  реклама; 

   г)  попередній досвід покупця. 
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4.Марія хоче придбати відеокамеру. Вона не дуже добре    розуміється на 

відеокамерах і тому просить поради у друзів та родичів. Крім того, вона 

шукає додаткову інформацію про відеокамери в Інтернеті. Ця ситуація - 

приклад: 

а) усвідомлення проблеми; 

б) внутрішнього пошуку; 

в) зовнішнього пошуку; 

г) попереднього оцінювання варіантів. 

 

5.Оцінними критеріями називають: 

 а)об'єктивні характеристики і суб'єктивні ознаки, за якими    

порівнюють різні марки товару; 

  б) описовий образ продукту; 

  в) описання місця продажу товару; 

  г) описання особистості продавця. 

6.Бажаний набір - це: 

  а) перелік характеристик товару; 

  б) описання товару; 

  в) група компаній або торговельних марок, що відповідають оцінним 

критеріям споживача; 

  г) споживча цінність товару. 

 

  7.Що робить споживач після купівлі товару? 

  а) порівнює його з очікуваннями і відчуває задоволення чи 

незадоволення; 

 б) береже товар до кращих часів, не розкриваючи упаковки; 

 в) роздумує про правильність здійснення самого акту купівлі; 

 г) приймає рішення купити ще один екземпляр. 
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  8.Відчуття психологічної напруги або тривоги, що виникає після 

здійснення   купівлі, називається: 

а) нервовою напругою; 

б) невпевненістю; 

 в) вибірковим сприйняттям; 

 г) когнітивним дисонансом. 

9.Що робить покупець для того, щоб послабити ефект від когнітивного 

дисонансу? 

а) намагається переконати себе в тому, що зробив правильний вибір; 

б) продовжує порівнювати куплений товар з іншими; 

в) намагається не думати про здійснену купівлю; 

г) шукає додаткову інформацію про товар. 

10. Що з перерахованого нижче не є психологічним фактором впливу на 

процес прийняття споживачем рішення про купівлю? 

а) мотивація; 

б)тип особистості; 

в)особливості сприйняття; 

г) сім'я. 

Практична частина 

Згідно з даними про оцінку споживачами різних характеристик чотирьох 

марок прального порошку визначте, яка марка буде обрана за правилом 

роз’єднання. 

 
Показник Мінімум Dosya Ariel E Tide 

Відбілювальні 
властивості 

4 4 5 2 4 

Пінність Не 
важливо 

4 4 3 4 

Ціна 4 3 4 4 3 
Упаковка Не 

важливо 
4 3 3 5 
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Контрольне завдання 10 

Теоретична частина 
1. Концепції стилю життя і способи його виміру. 

2. Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів тестів: 

1. Мотивація – це: 

          а) спонукальна сила, що зумовлює поведінку, спрямовану на 

задоволення певної потреби; 

          б) задоволення потреби; 

          в) переконання людини; 

          г) характеристика особистості. 

 

2. Процес, за допомогою якого індивід відбирає та інтерпретує інформацію, 

що надходить до нього, з метою створення у своїй свідомості значущої 

картини навколишнього світу, називається: 

           а) мотивацією; 

           б) формуванням відносин; 

            в) культурою; 

            г) сприйняттям. 

 

3. Оскільки людина діє в складному навколишньому  оточенні, її мозок 

намагається організувати й інтерпретувати інформацію за допомогою 

процесу, відомого як   _____________________. Суть цього процесу в 

реагуванні лише на ті подразники, які є актуальними для особи. 

             а) вибіркове запам’ятовування; 

             б) вибіркова увага; 

             в) вибіркове сприйняття; 

             г) розрізнення подразників. 
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4. На яку концепцію, прийняту в теорії поведінкового навчання, спираються 

маркетологи, коли використовують ту саму марочну назву для різних 

товарів? 

            а) вибіркове сприйняття; 

            б) вибіркове осмислення; 

            в) узагальнення подразників; 

            г) розрізнення подразників. 

 

5. Коли «Вімм-Білль-Данн» використовує однакову торговельну марку для 

молока, сметани, сиру та інших молочних продуктів, компанія спирається 

на концепцію: 

           а) селективного сприйняття; 

           б) селективного запам’ятовування; 

           в) узагальнення подразників; 

           г) розрізнення подразників. 

 

 6. Те, як людина сприймає себе і як, на її думку, сприймають людину інші – 

це: 

          а) самооцінка; 

          б) образ власного «я»; 

          в) очікування; 

          г) вибіркове сприйняття. 

 

7. На рішення споживача про купівлю часто впливають погляди, думки або 

поведінка інших людей. Для маркетингу мають значення два аспекти 

особистого впливу: 

          а) стиль життя і мотивація; 

          б) особистість і стиль життя; 

          в) думка лідерів, а також думки, що передаються «із вуст в уста»; 

          г) судження, що передаються «із вуст в уста», і психографіка. 
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8. ____________________- це люди, думка яких служить споживачеві 

підґрунтям для самооцінки або для формування особистих стандартів. 

         а) лідери думок; 

         б) обивателі; 

         в) традиціоналісти; 

         г) референтні групи. 

9. Якщо студентське наукове товариство хоче залучити нових членів, воно 

спрямовує свою рекламну кампанію на людей, для яких нинішні  члени 

товариства є: 

          а) членською групою; 

          б) групою прагнення; 

          в) небажаною групою; 

          г) однокурсниками. 

10. Між заняттями студенти часто купують прохолоджу вальні напої, 

чіпси та інші легкі закуски, щоб швидко попоїсти. Зазвичай вони швидко 

вирішують, що хочуть купити, і не витрачають часу на оцінку  варіантів. 

Студенти використовують вирішення проблеми: 

           а) обмежений варіант; 

           б) рутинний варіант; 

           в) розширений варіант; 

           г) інтенсивний варіант. 

Практична частина 

За моделлю Фішбейна визначте, до якої марки годинників ставлення 

споживачів є найкращим. 

 
Показник Оцінка Думка (ступінь впевненості) 

Orient Луч Casio 
Водонепроникність +3 +2 -1 +1 
Захищеність від ударів +1 +2 -1 +1 
Привабливий дизайн +2 -1 +1 +2 
Довговічність +3 +3 +1 +2 
Ціна менше 100 грн. -2 -3 +2 -1 
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Контрольне  завдання 11 

Теоретична частина 

1.Зміст знання споживача. Його вимір та організація. 

2. Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів тестів: 

1. У яких напрямках маркетингу використовуються результати 

дослідження поведінки споживачів? 

          а) розроблення нових товарів як ключовий фактор 

конкурентоспроможності; 

         б) створення ефективних рекламних кампаній і методів стимулювання 

збуту; 

         в)  вплив на прихильність до торгової марки; 

         г)  відповіді а-в правильні. 

 

2. Сучасний стан науки про поведінку споживачів знаходиться під 

впливом: 

         а) неординарних змін у сферах виробництва і споживання; 

         б) зміни цінностей суспільства, громадян; 

 в) вдосконалення методів дослідження, заснованих на нових 

інформаційних технологіях; 

 г) інтернаціональних, глобалізацій них процесів, що мають місце у світі. 

 

3. Яких саме змін слід очікувати у перспективі? 

 а) зупинення безперервних темпів зростання виробництва і скорочення 

обсягів купівель у глобальному масштабі; 

 б) виробництво перевищує споживання, засилля товарів – новинок і 

втрата останніми позиції ключового фактора конкурентоспроможності; 

 в) зниження «влади торгової марки», дві третини споживачів не 

відчувають різниці між торговими марками; 

 г) правильні відповіді а-в на фоні посилення позиції торговців, 

дистриб’юторів. 
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4. Регіональні відмінності поведінки споживачів присутні і масштабах: 

 а) окремо взятої країни; 

 б) континенту; 

 в) планети Земля; 

 г) відповіді а-в  правильні. 

 

5. Особливості процесу прийняття рішення стосовно купівлі не включають 

рішень про те: 

 а) купити чи зекономити; 

 б) коли і де купити; 

 в) що купити; 

 г) повний перелік рішень стосовно купівлі досить широкий. 

 

6. Власне рішення про купівлю Ви здійснюєте за принципом: 

 а) купити, купити … купуєте; 

 б) купити … зекономити; 

 в) купити … зекономити, … економите; 

 г) для різних товарів і різних ситуацій ця процедура виглядає по-різному, 

але вагання в принципі існують. 

 

7. Рішення стосовно того «коли купити» означає купити: 

 а) зимові чоботи заздалегідь до сезону чи в сезон; 

 б) квіти напередодні свята «8 Березня», коли вони дешевші, чи саме в цей 

день; 

 в) бутерброд завчасно чи в момент відчуття голоду; 

 г) товар чи послугу у часовому вимірі. 

 

8. Рішення про те «що купити» стосується: 

 а) виду товару, марки, виробника, характеристик товару; 
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 б) рівня якості, сорту, гарантійного терміну; 

 в) упакування, маркування, безпечності товару; 

 г) усього наведеного в п.а-в. 

 

9. Яке з рішень покупця явно не відноситься до рішення «про споживання»? 

 а) коли споживати: до чи після прийняття їжі (наприклад, сік); 

 б) з ким споживати: в колі сім’ ї чи індивідуально; 

 в) як споживати: наприклад, приготувавши страву чи спожити у 

купленому варіанті; 

 г) споживати чи взагалі утриматися. 

 

10. Рішення такого характеру як перепродати товар, утилізувати його або 

просто викинути слід віднести до групи рішень про: 

 а) звільнення від товару; 

 б) споживання; 

 в) купівлю; 

 г) такої групи рішень у відповідях не зазначено. 

 

Практична частина 

Визначте за методом ідеальної точки, яка марка парфумів 

характеризується найкращим ставленням покупців. 

 
 

Показник 
 

Важливість 
показника 

 

Ідеальна  
точка 

Думка про фактичну величину показника 
Sankai Kenzo Cold 

Запах 6 4 2 5 7 
Стійкість 5 7 3 6 2 
Ціна 5 6 2 5 3 
Наявність 
дозатора 

2 
 

5 6 7 1 

Упакування 1 6 2 5 3 

 

 



 42 

Контрольне  завдання 12 

Теоретична частина 

1. Відношення споживачів: його компоненти та зміни. 

2. Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів тестів: 

1. Яка з відповідей найвлучніше ілюструє зв'язок між наявністю часу на 

прийняття рішень покупцем і розширеним рішенням проблеми? 

 а) якщо не вистачає часу, то й немає розширеного рішення проблеми, 

тобто випадають деякі етапи процесу прийняття рішення; 

 б) можна поступово, етап за етапом, приходити до рішення про купівлю, 

якщо для цього є час; 

 в) відповіді а-б рівнозначні; 

 г) є інший, точніший варіант відповіді. 

 

2. Як пов’язане настрій покупця і розширене рішення проблеми? 

 а) перше, як правило, зумовлює друге; 

 б) перше, як правило, може відкидати друге; 

 в) перше може впливати як в одному, так і в іншому напрямі; 

 г) очевидний зв'язок не доведений. 

 

3. Діагностика поведінки споживача здійснюється за алгоритмом: 

 а) спеціальним для кожної товарної групи; 

 б) розроблена фахівцями фірми; 

 в) що відповідає процесу прийняття рішення про купівлю; 

 г) звичайним, як і будь-якої операції з маркетингу. 

 

4. Діагностика пошуку інформації споживачем насамперед включає 

наступне: 

 а) яку інформацію про марку, виріб, фірму споживач зберігає в пам’яті; 

 б) які спеціальні джерела інформації споживач використав; 

 в) чи були мотиви споживача звертатися до зовнішніх джерел інформації; 
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 г) відповіді а-в доповнюють одна одну. 

 

5. До якого ефективного заходу вдаються  в західних країнах та в крупних 

містах України, щоб все-таки зменшити зайві витрати часу на придбання 

товарів для покупців, які схильні до таких витрат часу? 

 а) торгівля товарами на домівках; 

 б) продаж товарів через систему Інтернет; 

 в) продаж товарів через систему супермаркетів за межами міста і 

відповідно «тижневі закупівлі»; 

 г) продаж товарів через Укрпошту. 

 

6. Які засоби комунікації слід застосувати, щоб довести до відома 

потенційних покупців товару інформацію про місця купівлі товарів? 

 а) телеярмарок; довідкова література; 

 б) систему Інтернет; 

 в) ЗМІ; спеціальні каталоги; 

 г) усі зазначені в п.а-в. 

 

7. У процесі діагностики поведінки споживача, зокрема в частині 

результативності купівлі, необхідно: 

 а) порівняти ступінь задоволення (незадоволення) купівлею з попереднім 

варіантом купівлі; 

 б) виявити причини задоволення (незадоволення) купівлею та спроби 

споживачів вимагати покриття витрат від незадоволення купівлею; 

 в) визначити ступінь солідарності в оцінках купівлі як задоволених, так і 

незадоволених, а також спроб повторних купівель; 

 г) зазначене  в п.а-в. 

 

8. Якщо бажано виявити спроби повторної купівлі, то слід мати 

інформацію про: 
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 а) кількість таких спроб і причину спроб повторних купівель; 

 б) відсутність таких спроб і їх причини; 

 в) кількість спроб повторних купівель завдяки марці; 

 г) відповіді п.а-в доповнюють одна одну. 

 

9. Якщо людина відчуває холод (потрібен теплий одяг та взуття), голод 

(потрібне прийняття їжі), відчуває спрагу (потрібна вода), то цей її стан 

означає: 

 а) усвідомлення потреби; 

 б) відчуття потреби; 

 в) стан, що передує усвідомленню потреби; 

 г) стан незадоволення потреби. 

 

10. У якому випадку (ситуації) настає усвідомлення потреби людиною? 

 а) коли задоволення цієї потреби порушує нормальне функціонування 

організму; 

 б) коли стан споживача поточного періоду не співпадає з бажаним і 

переступає певний поріг; 

 в) коли, для прикладу, разом з потребою втамувати спрагу, голод 

наступають критичні періоди (восьмий, п’ятдесятий день); 

 г) ці ситуації, випадки для різних потреб, способів їх задоволення різні. 

 

Практична частина 

 

Два споживачі бачать ту саму рекламу. Один збирається купити 

рекламований товар, а інший – ні. Чим відрізняється обробка рекламної 

інформації цими споживачами? 
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Контрольне завдання 13 

Теоретична частина 

1. Обробка інформації як один з основних психологічних процесів поведінки 

споживачів. 

2. Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів тестів: 

1. Що здатне активізувати потреби людини? 

 а) час, зміна обставин; 

 б) придбання іншого товару, послуги, споживання; 

в) індивідуальні відмінності споживача, вплив маркетингу; 

г) відповіді  п.а-в  правильні. 

2. Зв'язок часу і потреби слід тлумачити таким чином: 

 а) чим довший  період часу, протягом якого відчувається потреба, тим 

активніша потреба; 

 б) чим ближче до періоду, коли потрібно задовольнити потребу, тим 

більше активізується потреба; 

 в) чим інтенсивніше проявляється потреба протягом короткого періоду, 

тим вона більше активізується; 

 г) правильна відповідь не наведена. 

3. Яким засобом маркетингу активізувати потребу важко? 

 а) рекламою для певного сегмента; 

 б) товаром-новинкою для споживача-новатора; 

 в) високим рівнем сервісу для заможних; 

 г) акціями розпродажу зі знижкою ціни для заможних покупців. 

4. Складові елементи пошуку задоволення потреби людиною: 

 а) внутрішній та зовнішній пошуки; 

 б) параметри, характеристики пошуку; 

 в) детермінанти пошуку; 

 г) відповіді п.а-в доповнюють одна одну. 
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5. Що собою являє внутрішній пошук як складова задоволення потреби 

людиною? 

 а) мобілізація внутрішніх фінансових резервів для задоволення потреби; 

 б) певний рівень знань людини про потребу і коло проблем, пов’язаних з 

її вирішенням; 

 в) концентрація уваги людини на  проблемі від її виникнення і до 

вирішення; 

г) кожен варіант відповіді п.а-в  окремо і загалом правильні. 

6. Що із наведеного не відносять до внутрішнього пошуку? 

 а) здатність людини утримувати в пам’яті  все про попередню купівлю, а 

також кругозір і освіченість людини; 

 б) динаміку на ринку споживчих товарів, появу товарі-новинок, ціну; 

 в) можливість оперувати інформацією з власної пам’яті  з метою 

найвигідніше придбати куплений товар; 

 г) дуже довгу перевагу від попередньої купівлі та необхідність 

надходження зовнішньої інформації. 

7. Здатність людини утримувати в пам’яті  інформацію про попередню 

купівлю як складова внутрішнього пошуку важлива тим, що вона: 

 а) може обійтися без зовнішньої інформації для задоволення потреби 

людини; 

 б) вимагатиме неординарної інформації, якщо виробник, продавець 

намагатимуться вплинути на рішення засобами маркетингу; 

 в) вважається незалежною у процесі вирішення проблеми із задоволення 

потреби; 

 г) відповіді п.а-в доповнюють одна одну і правильні. 

8. Для задоволення якої з наведених потреб, тобто купівлі якого товару, 

освіченість людини особливо важлива? 

 а) поповнення організму набором певних мікроелементів, вітамінів в 

процесі харчування з огляду на рецидиви певної хвороби; 

 б) придбання амуніції для гірськолижного спорту, відпочинку; 
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 в) купівля відео системи; 

 г) закупівля набору будівельних матеріалів у зв’язку з ремонтними 

роботами в квартирі. 

9. За яких обставин людина  звертається до зовнішнього пошуку? 

 а) коли елементи внутрішнього пошуку абсолютно відсутні; 

 б) коли елементи внутрішнього пошуку виявилися безрезультатними, не 

можна було прийти до певного висновку; 

 в) коли потрібно надто багато часу, щоб опрацювати елементи 

внутрішнього пошуку; 

 г) правильна відповідь відсутня. 

10.У які напрями можна об’єднати параметри пошуку вирішення проблеми 

людиною на споживчому ринку? 

 а) розмах пошуку; 

 б) напрям пошуку; 

 в) послідовність пошуку; 

 г) усі три напрями, зазначені в п.а-в. 

 

Практична частина 

У результаті одного з досліджень були виділені три сегменти ринку по 

параметру просторості пошуку в процесі ухвалення рішення про купівлю. По 

кожному сегменту був підрахований відсоток тих, що купили вашу марку 

проти конкуруючих. Результати приведені нижче: 
 

Обширність пошуку Процент, здійснивши покупку 

вашої марки марки конкурентів 

Мінімальна 
Помірна 
максимальна 

3  
9 
17 

97 
91 
83 

Які висновки можна зробити на основі цих результатів? 
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Контрольне завдання 14 

Теоретична частина 

1. Основні характеристики навчання. 

2. Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів тестів: 

 

1. Яка з відповідей характеризує розмах пошуку? 

 а) скільки марок товарів розглянуту; 

 б) які марки товарів розглянуто; 

 в) за яким підходом, принципом провадиться розглядання марки; 

 г) у скількох магазинах аналізувалися марки. 

 

2. Якщо потенційний покупець явно цікавиться марками авто 

позашляховиків, то це параметри пошуку: 

 а) розмах; 

 б) напрям; 

 в) послідовність; 

 г) такого параметра у відповідях не зазначено. 

 

3. Що характеризує детермінанти пошуку? 

 а) ситуація, вплив часу, змінні споживача; 

 б) відмінності між товарами, варіація магазинів; 

 в) стабільність асортименту або його оновлення; 

 г) відповіді п.а-в правильні. 

 

4. На вибір критерію споживачем не впливає: 

 а) ситуація, знання; 

 б) мотивація споживача, подібність варіантів; 

 в) ціна товару; 

 г) зацікавленість. 

 



 49 

5.   Класифікація потреб за ступенем конкретизації: 

               а)  приватні, блоки приватних потреб, загальні; 

                б) абсолютні, дійсні, платоспроможні; 

                в) задоволені, незадоволені; 

                г) раціональні, ірраціональні.  

 

6. Методи прямого маркетингу – це: 

 а) прямий продаж; 

 б) реклама та каталоги прямою поштою; 

 в) маркетинг по телефону, інтерактивні електронні засоби; 

 г) всі методи п.а-в. 

 

7. Чи розглядається в контексті споживання використання товару 

можливість розчарування споживача купівлею? 

 а) так, це поширене явище; 

 б) так, але це радше виключення; 

 в) так; 

 г) ні, це виключено, адже все-таки витрачені гроші. 

 

8. У якому ж випадку може виникнути розчарування товаром? 

 а) перевищення певного порогу розчарування; 

 б) купівля товару поспіхом; 

 в) вимушена купівля товару; 

 г) відповіді п.а-в. правильні 

 

9. Вимушена купівля товару і, як наслідок, його невикористання виникають 

внаслідок: 

 а) купівлі «не своєї марки» цигарок; 

 б) придбання в грозову погоду парасольки непрестижної марки; 

 в) купівлі «в дорозі» не зовсім вдалої зубної щітки4 
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 г) відповіді п.а-в правильні. 

 

10. Зменшення дисонансу, тобто розчарування купівлею не може виникнути 

внаслідок дії: 

 а) зроблений покупцем висновок про невдалий вибір; 

 б) упокорення з власним невдалим вибором; 

 в) застосування певних заходів маркетингу; 

 г) переконання покупця з елементами доведення його неправоти. 

 

 

Практична частина 

 

Нижче приведені результати одного з досліджень споживачів, у ході 

якого розглядалося питання про те, чи відбудеться фактична покупка, якщо під 

час усвідомлення потреби споживачі віддавали перевагу цьому товару. 

Споживачів, що тільки приступили до прийняття рішення, запитували про 

марки вашої компанії, яким вони віддають перевагу і марки двох конкурентів. 

 
 

 Перевага споживача в  

Марка момент усвідомлення Доля покупок (%) 
 потреби (%)  

Ваша компанія 50 30 
Конкурент А 30 50 

Конкурент В 20 20 
Всього 100 100 

Які висновки можна зробити на основі цієї інформації? 
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Контрольне завдання 15 

Теоретична частина 

1.Навчання і стратегія позиціонування продукту. 

2. Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів тестів: 

 

1. Що означає звернення до третьої особи у випадку незадоволення 

купівлею? 

 а) звернення до муніципалітету; 

 б) звернення  до «Товариства захисту прав споживача»; 

 в) звернення юридичного характеру; 

 г) звернення до честі, совісті, порядності. 

 

2. Складовими економічних ресурсів споживачів товарів є: 

 а) дохід споживача; 

 б) впевненість споживача; 

 в) вміння раціонально розподілити доходи; 

 г) правильні відповіді у п.а-в. 

 

3. У сфері маркетингу доходи конкретної людини, сім’ ї  можна виміряти за 

допомогою: 

 а) інформації податкової служби; 

 б) непрямих запитань у процесі анкетування; 

 в) прямих запитань у процесі інтерв’ю; 

 г) спеціальної методики, в основі якої – відповідний математичний 

апарат. 

 

4. За яких обставин людина (сім’я) проявлятиме активність на 

споживчому ринку? 

 а) є достатні доходи і впевненість споживача; 

 б) є достатні доходи, але недостатня впевненість; 
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 в) доходи є недостатніми, але впевненість висока; 

 г) і доходи і впевненість характеризуються як недостатні. 

 

5. Що таке увага споживача? 

 а) вміння зосередитися на головному; 

 б) розподіл пізнавальної здатності; 

 в) властивість не обминати комунікації; 

 г) характеристика, яка виховується з дитинства. 

 

6. До параметрів, що характеризують увагу, не належать: 

 а) напрям; 

 б) інтенсивність; 

 в) запам’ятовуваність; 

 г) правильної відповіді немає. 

 

7. Напрям уваги – це те: 

 а) до чого закликають рекламодавці; 

 б) на чому фокусують увагу; 

 в) чим приваблюють комунікатори; 

 г) чого хочуть досягти на фірмі. 

 

8. Пізнавальний ресурс людини: 

 а) практично не обмежений; 

 б) майже обмежений; 

 в) обмежений; 

 г) надто обмежений. 

 

9. Який спосіб економії часу, не дивлячись на його привабливість, все ж 

недостатній? 
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 а) купівля товарів побутового призначення (наприклад, посудомийна 

машина, пральна машина-автомат); 

 б) користування магазинами на авто заправках та практикування 

тижневих закупівель; 

 в) дотримування афоризму: «Не роби того сам, що за тебе може зробити 

інший»; 

 г) поліхромія як поєднання двох видів діяльності (наприклад, споживання 

їжі, читання газети та перегляд телепрограм). 

 

10. На чому ґрунтується твердження, що пізнавальний ресурс, здатність 

людини обмежені? 

 а) за певну кількість часу людина може опрацювати певну кількість 

інформації; 

 б) пізнавальний ресурс обмежується майстерністю маркетолога щодо 

вміння подати інформацію; 

 в) це твердження достатньо умовне, оскільки пізнавальний ресурс можна 

суттєво розширювати; 

 г) пояснення цього твердження знаходиться у зовсім іншій площині. 

 

Практична частина 

 

Власник великої мережі магазинів, що торгують по знижених цінах, 

міркує над будівництвом нового магазина в районі, де мешкають сім'ї з 

верхівки нижчого класу. Він просить скласти звіт про запобіжні заходи, що 

варто прийняти для забезпечення успіху магазина серед цих споживачів. Що б 

ви зазначили в такому звіті? Припустимо тепер, що в районі майбутнього 

магазина живуть сім'ї з нижчим достатком. Чи станете ви рекомендувати 

будівництво? 
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Контрольне завдання  16 

Теоретична частина 

1.Реклама і особистісні характеристики споживача. 

2.Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів тестів: 

1.Які з зазначених етапів сфери " виробництво-торгівля-спілкування" 

вимагають маркетингових досліджень? 

а) проектування, моделювання виробу; 

б) виготовлення виробу та його продаж; 

в) споживання (користування) товару; 

г) усі зазначені етапи. 

 

2.Відвідувач крамниці, покупець, споживач товару: 

а) може бути тільки в одній особі; 

б) може бути в різних особах; 

в) відповіді пп. а, б правильні; 

г) правильний варіант відповіді не зазначений.  

 

3.Якщо відвідувач крамниці, покупець та споживач - не одна і та ж 

особа, то в яких стосунках перебувають ці люди? 

а) люди, об'єднані в сім'ю, або в тимчасову групу (студенти в 

кімнаті гуртожитку); 

б) нічим не об'єднані люди; 

в) люди об'єднані у виробничу ланку; 

            г) правильні відповіді: пп. а, в. 

 

4.Процес споживання або користування товаром на поведінку людини в 

процесі купівлі товару: 

а) впливає значною мірою; 

б) впливає якоюсь мірою; 

в) ступінь впливу залежить від типу особистості; 
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 г) зовсім не впливає. 

 

5.Покупцями на ринку товарів можуть бути: 

а) юридичні та фізичні особи; 

б) комерційні та державні підприємства; 

в) громадські організації; 

г) усі варіанти відповідей правильні. 

 

6.Які   характеристики   або   дії   з   перелічених   не   характерні   для 

споживчого ринку? 

а) контакти "індивід-продавець"; 

б) контакти "домогосподарство-продавець"; 

в) купівля товарів для наступної переробки та продажу; 

г) купівля товарів для споживання. 

 

7.Попит покупців-фірм та попит покупців-індивідів перебувають в одній 

із наступних залежностей: 

а) перше залежить від другого; 

б) друге залежить від першого; 

в) ні прямого, ні зворотного зв'язку нема; 

г) правильний варіант відповіді інший. 

 

8.Залежність   попиту   покупців-фірм   від   попиту   покупців-індивідів 

проявляється в тому, що: 

а) швейні фірми купують ті тканини, куртки з яких купуватимуть 

індивіди; 

б) швейні фірми купують ту фурнітуру, яка до вподоби покупцям- 

індивідам; 

в) хлібопекарні купують ті сорти борошна, з яких можна спекти 

бажаний для споживача асортимент хліба; 
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г) усі варіанти відповідей правильні. 

 

9.Кількісно покупців-фірм від покупців-індивідів: 

а) значно більше; 

б) приблизно стільки ж; 

в) значно менше; 

г) правильні підрахунки здійснити важко. 

 

10.Рішення купити товар індивідом здійснюється в послідовності: (1 - 

реакція на купівлю; 2 - усвідомлення потреби; 3 - пошук інформації;4- 

оцінка варіантів; 5 - рішення купити): 

а)1,2,3,4,5; 

6)5,4,3,2,1;  

в) 2, 3, 4, 5,1; 

          г) 2, 4, 3, 5,1  
 

Практична частина 

Нижче приведені результати аналізу іміджу марки: споживачі морозива 

оцінили свою марку (А), Вашу марку (Б); марку третього конкурента (В): 

 
Добрий смак 

Високий вміст 
поживних речовин 
Висока ціна 
Приваблива упаковка 

В;  А;  Б;  _;  _;  _;  _ 

В;  _;  _;  А;  Б;  _;  _  

В;  _;  _;  А;  _;  Б;  _ 

_;  Б;  А;  _;  _;  _;  В 

 

Поганий смак 

Низький вміст 
поживних речовин 
Низька ціна 
Неприваблива 
упаковка 

 

Які висновки ви можете зробити з цих результатів? 
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Контрольне завдання 17 

Теоретична частина 

1.Методики модифікації поведінки споживачів. 

2. Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів тестів: 

 

1. Покупці-фірми порівняно з покупцями-індивідами географічно: 

а) перші більш сконцентровані; 

б) другі більш розосереджені по території району, області; 

в) відповіді пп. а, б правильні; 

г) це залежить від виду товару та фірми. 

 

2.Які канали розповсюдження найбільш характерні для фірм-покупців? 

а) виробник-покупець; 

б) виробник-база-покупець; 

в) виробник-база-магазин-покупець; 

г) виробник-магазин-покупець. 

 

3.Бюджет стримування як елемент поведінки покупця  базується на 

основному постулаті: 

а) споживання будь-якого продукту має свою природну межу; 

б) грошовий дохід має свою межу, в яку треба вкластися; 

в) споживання прямо пропорційне бюджету; 

г) залежності між бюджетом та поведінкою покупця немає. 

 

4.Вивчення звичок покупців не охоплює такого із названих елементів: 

а) періодичність купівлі; 

б) обсяг купівлі; 

в) користування купленим товаром; 

г) переваги окремих марок. 
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5.Визначте, які з названих тут товарів взаємозамінні за попитом? 

а) фотоапарат-фотоматеріали; 

б) автомобілі-шини; 

в) м'ясо-ковбасні вироби; 

г) тканини-фурнітура. 

 

6.Визначте, які з названих тут товарів взаємодоповнюючі за попитом: 

а) м'ясо-риба; 

б) туалетне мило-шампунь; 

в) автомобіль-бензин; 

г) тканина-швейний виріб. 

 

7.Поняття, життєвий цикл сім'ї визначається наступними ознаками: 

а) кількістю дітей в сім'ї; 

б) віком дітей та складом сім'ї; 

в) станом окремих членів сім'ї (працює, пенсіонер); 

г) всіма ознаками, що перелічені в пп. а-в. 

 

 8.Тип особистості покупця характеризується даними: 

а) антропологічними; 

б) психологічними; 

в) демографічними; 

г) антропологічними та демографічними. 

 

 9.Яку    з    наведених    схем    поведінки    покупця    товарів    можна 

охарактеризувати як " нестійка перевага"? 

а) Кока, Кока, Кока, Пепсі, Пепсі, Пепсі; 

б) Кока, Пепсі, Кока, Херші-Кола; 

в) Кока, Пепсі, Херші; 

г) Ківі, Оранж, Кока. 
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10.Спосіб життя людини - це: 

а) форма буття людини у світі; 

б) виявлення себе у видах діяльності; 

в) інтереси, переконання людини; 

г) відповіді пп. а-в доповнюють одна одну. 
 

 

Практична частина 

 

Нижче наведено результати одного з досліджень споживачів, у ході 

якого розглядалося питання про те, чи відбудеться фактична покупка, якщо під 

час усвідомлення потреби споживачі віддавали перевагу цьому товару. 

Споживачів, що тільки-но приступили до прийняття рішення, запитували 

про марки вашої компанії, яким вони віддають перевагу і марки двох 

конкурентів. 

 
 

 Перевага споживача в  

Марка момент усвідомлення Доля покупок (%) 
 потреби (%)  

Ваша компанія 50 30 
Конкурент А 30 50 

Конкурент В 20 20 
Разом 100 100 

Які висновки можна зробити на основі цієї інформації? 
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Контрольне  завдання 18 

Теоретична частина 

1.Модель процесу прийняття рішення та його особливості. 

2. Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів тестів: 

1. Щодо  відношення  до  масштабів  та  структури  виробництва 

потреби підрозділяються на: 

                а)суцільні та масові потреби; 

                б)абсолютні, дійсні, платоспроможні, задоволенні потреби; 

          в) насущні, менш настійні та віддалені потреби; 

               г) матеріальні та духовні потреби. 

2.Потреба, яка забезпечена платоспроможними коштами та виведена на 

ринок - це: 

                 а)попит; 

                 б)потреба; 

                 в)споживання; 

                  г)звичка. 

 

3.Природна   розбивка   споживачів   на   типологічні    групи   за 

параметрами споживчої поведінки лежить в основі наступного  засобу 

побудови типології споживачів: 

                 а)типології за факторами-детермінантами; 

                 б)типології на основі вивчення статевікових характеристик; 

                  в)емпіричної типології на основі психографічного аналізу; 

                  г) багатомірної типології споживачів за емпіричними ознаками. 

4.Спонукання до покупки, яке обумовлено схильністю споживача -це: 

                   а)мотивація; 

                   б)потреба; 

                   в)настійність; 

                   г)сприйняття. 
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 5.Розвиток потреб містить у собі наступні стадії: 

                  а)поширення    серед    груп    споживачів,    насичення,    стабілізація, 

поступове відмирання потреб; 

                б)  виникнення потреби,    її поширення,    насичення і стабілізація, 

поступове відмирання; 

                 в)поширення   серед   груп    споживачів,       зростання,       зрілість, 

відмирання; 

                  г)зародження,    виникнення,    зростання,    насичення,    стабілізація 

потреби, поступовий спад. 

6.Групи споживачів повинні відповідати наступним критеріям: 

                 а)між  споживачами  повинні     бути     розходження,     потреби     в 

сегментах повинні бути досить "легко досяжними"; 

                 б)у кожному сегменті повинна бути достатня подібність  споживачів, 

сегменти повинні бути досить великими для забезпечення продажу і покриття 

витрат; 

                в)усе перераховане в п.а. і п.б.; 

               г)підприємство повинно мати можливість виміряти характеристики 

і вимоги споживачів для їх угрупування; 

7.Уважне ставлення продуцента, модність і екологічність товару, 

позитивний   вплив   на здоров'я споживача - це елементи, що подобаються 

споживачу як: 

                 а)користувачу; 

                  б)покупцю; 

                  в)людині; 

                  г)особистості. 

  8..Зовнішньою формою прояву потреби є: 

                  а)бажання; 

                  б)нестаток; 

                 в)   покупка; 

             г)    попит. 
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9.Критерій  «послідовне  розширення  границь  активності   особи» передбачає 

виділення: 

                а)потреб, пов'язаних з тим, що людина знаходитися в колі зобов'язань, 

які відносяться до його родини та його соціальної ролі в родині; потреб, що 

виникають у зв'язку зі спілкуванням і діяльністю людини в малих соціальних 

групах; потреб, пов'язаних із залученням людини в діяльність великих 

колективів; потреб, пов'язаних з належністю людини до певних суспільних 

умов; 

               б)фізіологічних потреб, потреб самозбереження,  соціальних потреб, 

потреб в повазі, потреб в самоствердженні; 

               в)абсолютних, дійсних, платоспроможних потреб; 

               г) суттєві, менш суттєві, віддалених потреб. 

 10.Класифікація потреб за ступенем конкретизації: 

               а)  приватні, блоки приватних потреб, загальні; 

                б) абсолютні, дійсні, платоспроможні; 

                в) задоволені, незадоволені; 

                г) раціональні, ірраціональні.  

 

Практична частина 

У результаті одного з досліджень були виділені три сегменти ринку по 

параметру просторості пошуку в процесі ухвалення рішення про купівлю. По 

кожному сегменту був підрахований відсоток тих, що купили вашу марку 

проти конкуруючих. Результати наведені нижче: 
 

Обширність пошуку Відсоток, що здійснив покупку 

вашої марки марки конкурентів 

Мінімальна 
Помірна 
Максимальна 

3  
9 
17 

97 
91 
83 

Які висновки можна зробити на основі цих результатів? 
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Контрольне завдання  19 

Теоретична частина 

1.Усвідомлення потреби та пошук інформації. 

2. Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів тестів: 

1.Стадії розвитку потреб: 

                а)   виникнення,   зародження,   поширення,   насичення,    

витіснення традиційних потреб внаслідок виникнення нових; 

                  б)  зародження, поширення, насичення, відмирання старих потреб 

і виникнення нових; 

                     в)виникнення,    поширення,    насичення,    стабілізація,    витиснення 

традиційних потреб, внаслідок виникнення нових; 

                    г)  виникнення,    поширення,    стабілізація,    відмирання    старих    

і виникнення нових потреб. 

                

2.. Критерії розвитку потреб за А. Маслоу: 

                   а)потреби,  які   пов'язані  з  тим,   що  людина  знаходитися   в  колі 

зобов'язань, які відносяться до його родини і його соціальної ролі в 

родині;   потреби,   які   виникають   у   зв'язку   зі   спілкуванням   і 

діяльністю   людини   в   малих   соціальних   групах;   потреби,   які 

пов'язані із залученням людини в діяльність великих колективів; 

потреби,   які   пов'язані   з   приналежністю   людини   до   певних 

суспільних умов; 

                 б)фізіологічні потреби, потреби самозбереження, соціальні потреби, 

потреби в повазі, потреби в самоствердженні; 

                  в)абсолютні, дійсні, платоспроможні потреби; 

                  г)насущні, менш насущні, віддалені. 

3. За формою вираження потреби підрозділяються на: 

                 а)загальні та часні; 

                 б)матеріальні та духовні; 
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                 в)поточні та перспективні;  

                 г)особисті та суспільні. 

 4. За засобом реалізації потреби поділяють на: 

                 а) загальні та часні; 

                б)матеріальні та духовні; 

                в)економічні та неекономічні; 

                г)раціональні та ірраціональні. 

  5. Потреби в хлібі, м'ясі, овочах, тканинах, костюмах, телевізорах 

відносяться до: 

                а)приватних потреб; 

                б) блоків приватних потреб; 

                в)загальних потреб; 

                 г)раціональних потреб. 

 6. Права споживачів в Україні відповідно до Закону «Про захист 

 прав споживачів»: 

                 а)реклама, здійснення незалежної експертизи товарів, консультування 

споживачів,    виховання   споживачів   та   культури    споживання, пред'явлення 

претензій за неякісні товари, видання спеціальних журналів; 

                б)державний захист інтересів і прав споживачів, гарантований рівень 

споживання,  належна якість товарів, торгового  обслуговування, необхідна   

доступна   інформація   про   товари,   безпека   товарів, відшкодування збитків,  

заподіяних товарами  неналежної якості, звернення  в  суд та інші  органи за 

захистом  порушених  прав, об'єднання в громадські організації споживачів; 

                 в)здійснення незалежної експертизи товарів, виховання споживачів і 

культури споживання, видання спеціальних журналів; 

                 г)державний захист інтересів і прав споживачів, належна якість това- 

рів, торгового обслуговування, необхідна доступна інформація про товари, 

звернення в суд та інші органи за захистом порушених прав. 
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 7. Потреби   в   продуктах   рослинного,   тваринного   походження, 

взуттєвих товарах, одязі відносяться до: 

                  а)приватних потреб; 

                  б)блоків приватних потреб; 

                   в)загальних потреб; 

                   г)раціональних потреб. 

   8. Визначення того, як суб'єкт оцінює ступінь настійності потреб -це: 

                             а) величина окремих/ часткових потреб; 

  б) система переваг; 

  в) рівень задоволеності; 

  г) вимір потреб. 

    9. Засоби типології споживачів: 

                  а)типологія за факторами - детермінантами; 

                  б)типологія на основі аналізу поведінки споживачів; 

                   в)зазначені в п. а і б; 

                   г)шляхом попиту сформованих панелей споживачів. 

  10. Потреби, задоволення яких забезпечує будь-який самостійний 

  вид життєдіяльності людини (потреба в їжі, одягу, житлі) - це: 

                 а)перспективні потреби; 

                 б)часні потреби; 

                 в)дійсні потреби; 

                 г)загальні потреби. 

 

Практична частина 

Виробник кави планує нову кампанію зі стимулювання попиту, 

розраховану на шість тижнів, у ході якої до упакування товару 

прикріплюється невеликий подарунок. Як часто варто пропонувати ці 

подарунки: щотижня або кожні два тижні? 
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Контрольне завдання  20 

Теоретична частина 

1. Визначення пізнавальної, емоційної та поведінкової реакції споживачів. 

2.  Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів тестів: 

 

1.Типологія споживачів - це: 

      а) особливим чином виділена група споживачів, які мають якісь 

спільні ознаки; 

                б)   розбивка сукупності споживачів на досить однорідні та стійкі в часі 

та просторі групи; 

               в) стратегія за допомогою якої сукупність споживачів поділяється 

за універсальними ознаками на обмежені групи; 

               г) процес виділення груп споживачів, які мають особливі, специфічні 

смаки. 

 2. Система переваг-це: 

             а) сукупність первинних та вторинних потреб, задоволення яких займає 

першорядне значення в житті людини; 

            б) характеристика фактично досягнутого рівня споживання будь-якого 

товару у порівнянні з нормою раціонального споживання; 

            в) визначення того, як той чи інший суб'єкт споживання оцінює ступінь 

настійності тих чи інших потреб;  

            г) ступінь задоволення середньодушової часної потреби. 

 

3. Процес моделювання поведінки кінцевого споживача складається з 

наступних етапів: 

            а) етап прийняття рішення про покупку, вивчення відповідної реакції 

споживача, моделювання процесу пошуку та оцінки інформації про 

товар, дослідження виникнення потреби; 
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            б) дослідження виникнення та усвідомлення потреби в тому чи іншому 

товарі, вивчення відповідної реакції покупця, етап прийняття рішення 

про покупку, дослідження еластичності попиту; 

             в) моделювання процесу пошуку та оцінки інформації про товар, оцінка 

споживачем правильності вибору товарів, вивчення мотивів поведінки 

споживача, вивчення спонукальних факторів маркетингу; 

            г) дослідження виникнення та усвідомлення потреби в тому чи іншому 

товарі, моделювання процесу пошуку та оцінки інформації про товар, етап 

прийняття рішення про покупку, оцінка споживачем правильності вибору 

товарів. 

 

4. При моделюванні прийняття рішення про покупку «чорний ящик» 

усвідомлення покупцем розглядається, як: 

              а)  набір певних стимулів під впливом яких  відбувається прийняття 

рішення про покупку; 

               б) набір спонукальних факторів, якими керуються споживачі; 

               в) вивчення   відповідних  реакцій   споживачів   та   оцінка   ступеня   

їх прихильності до товару; 

              г) побудова   типології   споживачів   на   підставі   збору   інформації, 

одержаної від споживачів за каналами «зворотного зв’язку». 

 

5.Що подобається споживачу, як покупцю? 

                а) доступність товару, умови платежу, строки та точність, зручність 

споживання; 

                б) чітка адресність, якість, сервіс, сумісність; 

                 в) функціональне призначення, навчання користуванню, 

індивідуалізація; 

               г)без проблемність придбання, врахування національних та релігійних 

особливостей, модність товару. 
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6.Такі фактори,    як автоматизація і модернізація виробництва, 

розширення асортименту виробів впливають на: 

                а) зростання потреби; 

                 б) зниження потреби; 

                 в) стабілізацію потреби; 

                 г)  насичення потреби. 

                 

7.  У якому з варіантів управління фірмою проілюстровано  традиційну 

орієнтацію управління фірмою, а в якому –маркетингову: а) 1 – головний 

керуючий; 2 – менеджмент середнього рівня; З – менеджмент передньої 

лінії, фахівці передньої лінії; 4 – споживач; 6) 1 – споживач; 2 – 

менеджмент передньої лінії, фахівці передньої лінії; З – менеджмент 

середнього рівня; 4 – головний керуючий)? 

а) варіант «а» – традиційна, «б» – маркетингова. 

              б) варіант «а» – маркетингова, «б» – традиційна. 

в) між наведеними варіантами управління різниця незначна. 

г) орієнтація управління залежить не від черговості окремих ланок 

управління, а від функції кожної ланки. 

 

8. Якщо за маркетингової орієнтації фірми вершина повноважень 

належить споживачу, то цим самим досягається: 

а) можливість врахування усіх потреб споживача аж до нюансів. 

               б)  безпомилковість дій фірми в процесі виробництва товарів. 

               в) оперативність у реагуванні на запити ринку без зайвих погоджень з 

різними ланками управління, а разом з цим і конкурентоспроможність. 

г) мінімізація неточностей при розробленні плану маркетингу. 

 

9. У якій послідовності потрібно здійснити окремі види робіт, щоб 

«стратегічний  ПІДХІД» обслуговування споживача виявився ефективним 

(1 – проведення стратегічного маркетингового аналізу. 2-сегментація 
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ринку, 3-розроблення стратегії маркетингу. 4-спостереження за процесом 

прийняття рішення споживачем, 5-визначення результату)? 

а) 1,2,3,4,5. 

б) 4,2,3,5,1. 

в) 2,1,3,4,5. 

г) 5,4,3,2,1. 

 

10. Споживання – це: 

а) придбання товарів, послуг, ідей. 

б) споживання продуктів харчування. 

в) використання одягу, товарів культурно-побутового призначення, 

тобто непродовольчих товарів. 

г) і придбання, і споживання, і використання товарів, послуг, ідей. 

 

Практична частина 

Розгляньте наступні пропозиції за щотижневим використанням купонів 

на знижки під час просуванні на ринок нового виду легкої закуски протягом 

одного місяця. 

 
 

Пропозиція Неділя 

1 2 3 4 

А  
В  
С  
D 

знижка 50% 
знижка 50% 
знижка 50% 
знижка 5% 

немає купона 
знижка 50% 
знижка 35% 
знижка 20% 

немає купона 
знижка 50% 
знижка 20% 
знижка 35% 

немає купона 
знижка 50% 
знижка 5% 
знижка 50% 

          Як ви вважаєте, за якого варіанту знижок можна отримати найбільшу 

кількість покупців? 
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Контрольне завдання 21 

Теоретична частина 

1.Сегментування ринку за результатами досліджень поведінки споживачів. 

2. Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів тестів: 

 

1. У яких напрямках маркетингу використовуються результати 

дослідження поведінки споживачів? 

          а) розроблення нових товарів як ключовий фактор 

конкурентоспроможності; 

         б) створення ефективних рекламних кампаній і методів стимулювання 

збуту; 

         в)  вплив на прихильність до торгової марки; 

         г)  відповіді а-в правильні. 

 

2. Сучасний стан науки про поведінку споживачів знаходиться під 

впливом: 

         а) неординарних змін у сферах виробництва і споживання; 

         б) зміни цінностей суспільства, громадян; 

 в) вдосконалення методів дослідження, заснованих на нових 

інформаційних технологіях; 

 г) інтернаціональних, глобалізацій них процесів, що мають місце у світі. 

 

3. Яких саме змін слід очікувати у перспективі? 

 а) зупинення безперервних темпів зростання виробництва і скорочення 

обсягів купівель у глобальному масштабі; 

 б) виробництво перевищує споживання, засилля товарів – новинок і 

втрата останніми позиції ключового фактора конкурентоспроможності; 

 в) зниження «влади торгової марки», дві третини споживачів не 

відчувають різниці між торговими марками; 
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 г) правильні відповіді а-в на фоні посилення позиції торговців, 

дистриб’юторів. 

 

4. Регіональні відмінності поведінки споживачів присутні і масштабах: 

 а) окремо взятої країни; 

 б) континенту; 

 в) планети Земля; 

 г) відповіді а-в  правильні. 

 

5. Особливості процесу прийняття рішення стосовно купівлі не включають 

рішень про те: 

 а) купити чи зекономити; 

 б) коли і де купити; 

 в) що купити; 

 г) повний перелік рішень стосовно купівлі досить широкий. 

 

6. Власне рішення про купівлю Ви здійснюєте за принципом: 

 а) купити, купити … купуєте; 

 б) купити … зекономити; 

 в) купити … зекономити, … економите; 

 г) для різних товарів і різних ситуацій ця процедура виглядає по-різному, 

але вагання в принципі існують. 

 

7. Рішення стосовно того «коли купити» означає купити: 

 а) зимові чоботи заздалегідь до сезону чи в сезон; 

 б) квіти напередодні свята «8 Березня», коли вони дешевші, чи саме в цей 

день; 

 в) бутерброд завчасно чи в момент відчуття голоду; 

 г) товар чи послугу у часовому вимірі. 
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8. Рішення про те «що купити» стосується: 

 а) виду товару, марки, виробника, характеристик товару; 

 б) рівня якості, сорту, гарантійного терміну; 

 в) упакування, маркування, безпечності товару; 

 г) усього наведеного в п.а-в. 

 

9. Яке з рішень покупця явно не відноситься до рішення «про споживання»? 

 а) коли споживати: до чи після прийняття їжі (наприклад, сік); 

 б) з ким споживати: в колі сім’ ї чи індивідуально; 

 в) як споживати: наприклад, приготувавши страву чи спожити у 

купленому варіанті; 

 г) споживати чи взагалі утриматися. 

 

10. Рішення такого характеру як перепродати товар, утилізувати його або 

просто викинути слід віднести до групи рішень про: 

 а) звільнення від товару; 

 б) споживання; 

 в) купівлю; 

 г) такої групи рішень у відповідях не зазначено. 

 

Практична частина 

Визначте за методом ідеальної точки, яка марка парфумів 

характеризується найкращим ставленням покупців. 

 
 

Показник 
 

Важливість 
показника 

 

Ідеальна  
точка 

Думка про фактичну величину показника 
Sankai Kenzo Cold 

Запах 6 4 2 5 7 
Стійкість 5 7 3 6 2 
Ціна 5 6 2 5 3 
Наявність 
дозатора 

2 
 

5 6 7 1 

Упакування 1 6 2 5 3 
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Контрольне завдання  22 

Теоретична частина 

1.Усвідомлення потреби та пошук інформації. 

2. Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів тестів: 

1. Мотивація – це: 

          а) спонукальна сила, що зумовлює поведінку, спрямовану на 

задоволення певної потреби 

          б) задоволення потреби 

          в) переконання людини 

          г) характеристика особистості. 

 

2. Процес, за допомогою якого індивід відбирає та інтерпретує інформацію, 

що надходить до нього, з метою створення у своїй свідомості значущої 

картини навколишнього світу, називається: 

           а) мотивацією 

           б) формуванням відносин 

            в) культурою 

            г) сприйняттям 

 

3. Оскільки людина діє в складному навколишньому  оточенні, її мозок 

намагається організувати й інтерпретувати інформацію за допомогою 

процесу, відомого як   _____________________. Суть цього процесу в 

реагуванні лише на ті подразники, які є актуальними для особи. 

             а) вибіркове запам’ятовування 

             б) вибіркова увага 

             в) вибіркове сприйняття 

             г) розрізнення подразників 
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4. На яку концепцію, прийняту в теорії поведінкового навчання, спираються 

маркетологи, коли використовують ту саму марочну назву для різних 

товарів? 

            а) вибіркове сприйняття 

            б) вибіркове осмислення 

            в) узагальнення подразників 

            г) розрізнення подразників 

 

5. Коли «Вімм-Білль-Данн» використовує однакову торговельну марку для 

молока, сметани, сиру та інших молочних продуктів, компанія спирається 

на концепцію: 

           а) селективного сприйняття 

           б) селективного запам’ятовування 

           в) узагальнення подразників 

           г) розрізнення подразників 

 

 6. Те, як людина сприймає себе і як, на її думку, сприймають людину інші – 

це: 

          а) самооцінка 

          б) образ власного «я» 

          в) очікування 

          г) вибіркове сприйняття 

 

7. На рішення споживача про купівлю часто впливають погляди, думки або 

поведінка інших людей. Для маркетингу мають значення два аспекти 

особистого впливу: 

          а) стиль життя і мотивація 

          б) особистість і стиль життя 

          в) думка лідерів, а також думки, що передаються «із вуст в уста» 

          г) судження, що передаються «із вуст в уста», і психографіка 
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8. ____________________- це люди, думка яких служить споживачеві 

підґрунтям для самооцінки або для формування особистих стандартів. 

         а) лідери думок 

         б) обивателі 

         в) традиціоналісти 

         г) референтні групи 

9. Якщо студентське наукове товариство хоче залучити нових членів, воно 

спрямовує свою рекламну кампанію на людей, для яких нинішні  члени 

товариства є: 

          а) членською групою 

          б) групою прагнення 

          в) небажаною групою 

          г) однокурсниками 

10. Між заняттями студенти часто купують прохолоджу вальні напої, 

чіпси та інші легкі закуски, щоб швидко попоїсти. Зазвичай вони швидко 

вирішують, що хочуть купити, і не витрачають часу на оцінку  варіантів. 

Студенти використовують вирішення проблеми: 

           а) обмежений варіант 

           б) рутинний варіант 

           в) розширений варіант 

           г) інтенсивний варіант 

Практична частина 

За моделлю Фішбейна визначте, до якої марки годинників ставлення 

споживачів є найкращим. 

 
Показник Оцінка Думка (ступінь впевненості) 

Orient Луч Casio 
Водонепроникність +3 +2 -1 +1 
Захищеність від ударів +1 +2 -1 +1 
Привабливий дизайн +2 -1 +1 +2 
Довговічність +3 +3 +1 +2 
Ціна менше 100 грн. -2 -3 +2 -1 
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Контрольне завдання  23 

Теоретична частина 

1.Маркетингові стратегії, які базуються на мотиваційному конфлікті. 

2. Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів тестів: 

 

1. Яка з відповідей характеризує розмах пошуку? 

 а) скільки марок товарів розглянуту; 

 б) які марки товарів розглянуто; 

 в) за яким підходом, принципом провадиться розглядання марки; 

 г) у скількох магазинах аналізувалися марки. 

 

2. Якщо потенційний покупець явно цікавиться марками авто 

позашляховиків, то це параметри пошуку: 

 а) розмах; 

 б) напрям; 

 в) послідовність; 

 г) такого параметра у відповідях не зазначено. 

 

3. Що характеризує детермінанти пошуку? 

 а) ситуація, вплив часу, змінні споживача; 

 б) відмінності між товарами, варіація магазинів; 

 в) стабільність асортименту або його оновлення; 

 г) відповіді п.а-в правильні. 

 

4. На вибір критерію споживачем не впливає: 

 а) ситуація, знання; 

 б) мотивація споживача, подібність варіантів; 

 в) ціна товару; 

 г) зацікавленість. 
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5.   Класифікація потреб за ступенем конкретизації: 

               а)  приватні, блоки приватних потреб, загальні; 

                б) абсолютні, дійсні, платоспроможні; 

                в) задоволені, незадоволені; 

                г) раціональні, ірраціональні.  

 

6. Методи прямого маркетингу – це: 

 а) прямий продаж; 

 б) реклама та каталоги прямою поштою; 

 в) маркетинг по телефону, інтерактивні електронні засоби; 

 г) всі методи п.а-в. 

 

7. Чи розглядається в контексті споживання використання товару 

можливість розчарування споживача купівлею? 

 а) так, це поширене явище; 

 б) так, але це радше виключення; 

 в) так; 

 г) ні, це виключено, адже все-таки витрачені гроші. 

 

8. У якому ж випадку може виникнути розчарування товаром? 

 а) перевищення певного порогу розчарування; 

 б) купівля товару поспіхом; 

 в) вимушена купівля товару; 

 г) відповіді п.а-в. правильні 

 

9. Вимушена купівля товару і, як наслідок, його невикористання виникають 

внаслідок: 

 а) купівлі «не своєї марки» цигарок; 

 б) придбання в грозову погоду парасольки непрестижної марки; 

 в) купівлі «в дорозі» не зовсім вдалої зубної щітки4 
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 г) відповіді п.а-в правильні. 

 

10. Зменшення дисонансу, тобто розчарування купівлею не може виникнути 

внаслідок дії: 

 а) зроблений покупцем висновок про невдалий вибір; 

 б) упокорення з власним невдалим вибором; 

 в) застосування певних заходів маркетингу; 

 г) переконання покупця з елементами доведення його неправоти. 

 

 

Практична частина 

 

Нижче приведені результати одного з досліджень споживачів, у ході 

якого розглядалося питання про те, чи відбудеться фактична покупка, якщо під 

час усвідомлення потреби споживачі віддавали перевагу цьому товару. 

Споживачів, що тільки приступили до прийняття рішення, запитували про 

марки вашої компанії, яким вони віддають перевагу і марки двох конкурентів. 

 
 

 Перевага споживача в  

Марка момент усвідомлення Доля покупок (%) 
 потреби (%)  

Ваша компанія 50 30 
Конкурент А 30 50 

Конкурент В 20 20 
Всього 100 100 

Які висновки можна зробити на основі цієї інформації? 
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Контрольне завдання  24 

Теоретична частина 

1.Використання персонального впливу в маркетинговій стратегії. 

2. Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів тестів: 

1. Щодо  відношення  до  масштабів  та  структури  виробництва 

потреби підрозділяються на: 

                а)суцільні та масові потреби; 

                б)абсолютні, дійсні, платоспроможні, задоволенні потреби; 

          в) насущні, менш настійні та віддалені потреби; 

               г) матеріальні та духовні потреби. 

2.Потреба, яка забезпечена платоспроможними коштами та виведена на 

ринок - це: 

                 а)попит; 

                 б)потреба; 

                 в)споживання; 

                  г)звичка. 

 

3.Природна   розбивка   споживачів   на   типологічні    групи   за 

параметрами споживчої поведінки лежить в основі наступного  засобу 

побудови типології споживачів: 

                 а)типології за факторами-детермінантами; 

                 б)типології на основі вивчення статевікових характеристик; 

                  в)емпіричної типології на основі психографічного аналізу; 

                  г) багатомірної типології споживачів за емпіричними ознаками. 

4.Спонукання до покупки, яке обумовлено схильністю споживача -це: 

                   а)мотивація; 

                   б)потреба; 

                   в)настійність; 

                   г)сприйняття. 
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 5.Розвиток потреб містить у собі наступні стадії: 

                  а)поширення    серед    груп    споживачів,    насичення,    стабілізація, 

поступове відмирання потреб; 

                б)  виникнення потреби,    її поширення,    насичення і стабілізація, 

поступове відмирання; 

                 в)поширення   серед   груп    споживачів,       зростання,       зрілість, 

відмирання; 

                  г)зародження,    виникнення,    зростання,    насичення,    стабілізація 

потреби, поступовий спад. 

6.Групи споживачів повинні відповідати наступним критеріям: 

                 а)між  споживачами  повинні     бути     розходження,     потреби     в 

сегментах повинні бути досить "легко досяжними"; 

                 б)у кожному сегменті повинна бути достатня подібність  споживачів, 

сегменти повинні бути досить великими для забезпечення продажу і покриття 

витрат; 

                в)усе перераховане в п.а. і п.б.; 

               г)підприємство повинно мати можливість виміряти характеристики 

і вимоги споживачів для їх угрупування; 

7.Уважне ставлення продуцента, модність і екологічність товару, 

позитивний   вплив   на здоров'я споживача - це елементи, що подобаються 

споживачу як: 

                 а)користувачу; 

                  б)покупцю; 

                  в)людині; 

                  г)особистості. 

  8..Зовнішньою формою прояву потреби є: 

                  а)бажання; 

                  б)нестаток; 

                 в)   покупка; 

             г)    попит. 
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9.Критерій  «послідовне  розширення  границь  активності   особи» передбачає 

виділення: 

                а)потреб, пов'язаних з тим, що людина знаходитися в колі зобов'язань, 

які відносяться до його родини та його соціальної ролі в родині; потреб, що 

виникають у зв'язку зі спілкуванням і діяльністю людини в малих соціальних 

групах; потреб, пов'язаних із залученням людини в діяльність великих 

колективів; потреб, пов'язаних з належністю людини до певних суспільних 

умов; 

               б)фізіологічних потреб, потреб самозбереження,  соціальних потреб, 

потреб в повазі, потреб в самоствердженні; 

               в)абсолютних, дійсних, платоспроможних потреб; 

               г) суттєві, менш суттєві, віддалених потреб. 

 10.Класифікація потреб за ступенем конкретизації: 

               а)  приватні, блоки приватних потреб, загальні; 

                б) абсолютні, дійсні, платоспроможні; 

                в) задоволені, незадоволені; 

                г) раціональні, ірраціональні.  

 

Практична частина 

У результаті одного з досліджень були виділені три сегменти ринку по 

параметру просторості пошуку в процесі ухвалення рішення про купівлю. По 

кожному сегменту був підрахований відсоток тих, що купили вашу марку 

проти конкуруючих. Результати наведені нижче: 
 

Обширність пошуку Відсоток, що здійснив покупку 

вашої марки марки конкурентів 

Мінімальна 
Помірна 
Максимальна 

3  
9 
17 

97 
91 
83 

Які висновки можна зробити на основі цих результатів? 
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Контрольне завдання  25 

Теоретична частина 

1.Культурні цінності, які  відносяться до споживчої поведінки. 

2. Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів тестів: 

1.Стадії розвитку потреб: 

                а)  виникнення,   зародження,   поширення,   насичення,    витіснення 

традиційних потреб внаслідок виникнення нових; 

                  б)  зародження, поширення, насичення, відмирання старих потреб 

і виникнення нових; 

                     в)виникнення,    поширення,    насичення,    стабілізація,    витиснення 

традиційних потреб, внаслідок виникнення нових; 

                    г)  виникнення,    поширення,    стабілізація,    відмирання    старих    

і виникнення нових потреб. 

                

2.. Критерії розвитку потреб за А. Маслоу: 

                   а)потреби,  які   пов'язані  з  тим,   що  людина  знаходитися   в  колі 

зобов'язань, які відносяться до його родини і його соціальної ролі в 

родині;   потреби,   які   виникають   у   зв'язку   зі   спілкуванням   і 

діяльністю   людини   в   малих   соціальних   групах;   потреби,   які 

пов'язані із залученням людини в діяльність великих колективів; 

потреби,   які   пов'язані   з   приналежністю   людини   до   певних 

суспільних умов; 

                 б)фізіологічні потреби, потреби самозбереження, соціальні потреби, 

потреби в повазі, потреби в самоствердженні; 

                  в)абсолютні, дійсні, платоспроможні потреби; 

                  г)насущні, менш насущні, віддалені. 

3. За формою вираження потреби підрозділяються на: 

                 а)загальні та часні; 

                 б)матеріальні та духовні; 
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                 в)поточні та перспективні;  

                 г)особисті та суспільні. 

 4. За засобом реалізації потреби поділяють на: 

                 а) загальні та часні; 

                б)матеріальні та духовні; 

                в)економічні та неекономічні; 

                г)раціональні та ірраціональні. 

  5. Потреби в хлібі, м'ясі, овочах, тканинах, костюмах, телевізорах 

відносяться до: 

                а)приватних потреб; 

                б) блоків приватних потреб; 

                в)загальних потреб; 

                 г)раціональних потреб. 

 6. Права споживачів в Україні відповідно до Закону «Про захист 

 прав споживачів»: 

                 а)реклама, здійснення незалежної експертизи товарів, консультування 

споживачів,    виховання   споживачів   та   культури    споживання, пред'явлення 

претензій за неякісні товари, видання спеціальних журналів; 

                б)державний захист інтересів і прав споживачів, гарантований рівень 

споживання,  належна якість товарів, торгового  обслуговування, необхідна   

доступна   інформація   про   товари,   безпека   товарів, відшкодування збитків,  

заподіяних товарами  неналежної якості, звернення  в  суд та інші  органи за 

захистом  порушених  прав, об'єднання в громадські організації споживачів; 

                 в)здійснення незалежної експертизи товарів, виховання споживачів і 

культури споживання, видання спеціальних журналів; 

                 г)державний захист інтересів і прав споживачів, належна якість това- 

рів, торгового обслуговування, необхідна доступна інформація про товари, 

звернення в суд та інші органи за захистом порушених прав. 
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 7. Потреби   в   продуктах   рослинного,   тваринного   походження, 

взуттєвих товарах, одязі відносяться до: 

                  а)приватних потреб; 

                  б)блоків приватних потреб; 

                   в)загальних потреб; 

                   г)раціональних потреб. 

   8. Визначення того, як суб'єкт оцінює ступінь настійності потреб -це: 

                             а) величина окремих/ часткових потреб; 

  б) система переваг; 

  в) рівень задоволеності; 

  г) вимір потреб. 

    9. Засоби типології споживачів: 

                  а)типологія за факторами - детермінантами; 

                  б)типологія на основі аналізу поведінки споживачів; 

                   в)зазначені в п. а і б; 

                   г)шляхом попиту сформованих панелей споживачів. 

  10. Потреби, задоволення яких забезпечує будь-який самостійний 

  вид життєдіяльності людини (потреба в їжі, одягу, житлі) - це: 

                 а)перспективні потреби; 

                 б)часні потреби; 

                 в)дійсні потреби; 

                 г)загальні потреби. 

 

Практична частина 

Виробник кави планує нову кампанію зі стимулювання попиту, 

розраховану на шість тижнів, у ході якої до упакування товару 

прикріплюється невеликий подарунок. Як часто варто пропонувати ці 

подарунки: щотижня або кожні два тижні? 
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