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Мета курсу — формування у здобувачів вищої освіти уявлення про поведінку 
споживача як про дієвий процес і можливість застосування набутих навичок у 
професійній діяльності з обслуговування споживача у фармації. 
Міждисциплінарні зв'язки. Навчальна дисципліна пов’язана з такими 
дисциплінами як соціологія, психологія та культурологія; інтегрується з 
дисциплінами: менеджмент та маркетинг у фармації, етика та деонтологія у 
фармації. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність застосовувати системні знання у сфері 
поведінки споживача, комплексного дослідження споживчого ринку з 
урахуванням специфіки поведінки споживача; здатність застосовувати 
теоретичні знання і практичні навички в галузі вивчення впливу купівельної 
поведінки на механізми прийняття рішень про покупку; здатність володіння 
різними способами впливу на покупців з урахуванням специфіки та 
особливостей фармацевтичного ринку і купівельних тенденцій. 
Програмні результати навчання: 
знати: методи реалізації знань у вирішенні практичних питань; елементи 
виробничої та соціальної адаптації; фактори успішної адаптації до нового 
середовища; мати глибокі знання в галузі інформаційних і комунікаційних 
технологій, що застосовуються у професійній діяльності; тактики та стратегії 
спілкування, закони та способи комунікативної поведінки; 
уміти: використовувати фахові знання для вирішення практичних ситуацій; 
формувати ефективну стратегію особистісної адаптації до нових умов; 
використовувати інформаційні та комунікаційні технології у професійній галузі, 

що потребує оновлення та інтеграції знань; обирати способи та стратегії 
спілкування для забезпечення ефективної командної роботи. 
володіти: методами наукових психолого-педагогічних досліджень, 
самонавчання та самоконтролю; застосовувати адекватні методи при роботі з 
кінцевими споживачами; інформаційними технологіями у професійній 
маркетинговій діяльності; використовувати тематичні наукові бази даних та веб-
сайти в інноваційній діяльності. 
Зміст навчальної дисципліни: 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА. Поведінка 
споживача: еволюція, базові моделі, сучасні аспекти та тренди. Поведінка 
споживача на ринках B2С: особливості, інструменти вивчення та впливу. 
Поведінка споживача на ринках B2B: особливості, інструменти вивчення та 
впливу. 
ОСНОВИ  ПОВЕДІНКИ  СПОЖИВАЧА  НА  ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ  РИНКУ. 
Особливості поведінки споживача при виборі безрецептурних лікарських 
засобів та інших товарів аптечного асортименту. Особливості поведінки 
споживача при виборі рецептурних лікарських засобів 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 120 
годин, у тому числі 40 годин аудиторних навчальних занять і 80 години 
самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: залік. 


