
Урок № 15 -16 

Тема уроку: Етапи процесу купівлі товарно-матеріальних цінностей  

Мета уроку: 

освітня: забезпечити засвоєння етапів процесу купівлі ТМЦ; 

розвивальна: розвивати в учнів уміння виділяти головне, суттєве у навчальному 

матеріалі, порівнювати, узагальнювати факти, логічно викладати свої думки; 

виховна: виховувати толерантність, повагу, доброзичливість. 

Матеріал уроку: 

Закріплення матеріалу: 

Завдання 1 

Підготуйте анкету для інтерв'ю двох подружніх пар різного віку. Перелічіть в 

анкеті різні категорії товарів та послуг, наприклад, бакалія, меблі, побутова 

техніка, автомобілі тощо. Попросіть кожного вказати (без консультацій з іншим 

подружжям): купують вони товари кожної категорії за обопільною згодою чи 

одноосібно, і якщо так, то за рішенням чоловіка чи жінки. Яким чином в кожній 

родині на рішення про купівлю впливають діти, їх вік чи їх відсутність? 

Порівняйте відповіді. Зробіть висновки. 

Завдання 2 

Складіть колекцію рекламних звернень, оголошень, у якій представлені 

представники різних прошарків суспільства. Проаналізуйте їх та зробіть 

висновки стосовно дієвості звернень та засобів масової інформації, в яких вони 

з'явилися. 

Завдання 3 

На прикладі декількох останніх сімейних закупівель визначте, хто з членів 

родини яку виконував роль (чи декілька): 

 1. Ініціатор - особа, від якої походить ідея придбання. 

 2. Впливова особа - людина, яка усвідомлено чи несвідомо впливає на 

купівлю, пропонуючи купити конкретну марку чи здійснити купівлю в певний 

час. 

 3. Особа, яка приймає рішення - людина, яка приймає рішення щодо 

спрямування коштів родини на певні цілі і має фінансову владу в родині. 

 4. Покупець - особа, яка фактично здійснює купівлю. 

 5. Користувач - той, хто використовує продукт. Згадайте, чи часто 

відбувається подібний розподіл купівельних ролей у Вашій родині? 



Зробіть висновки, на кого з членів Вашої родини в першу чергу має бути 

спрямована реклама різних категорій товарів? 

Завдання 4 

Відвідайте ряд веб-сайтів виробників одного типу товару (наприклад, 

персональних комп'ютерів, косметики, спортивних товарів тощо) та 

проаналізуйте кольори та інші застосовані принципи дизайну. Дизайн сайтів 

яких виробників сприяє прийняттю споживачами рішення про придбання даного 

товару. Обґрунтуйте. 

Завдання 5 

Чи справедливими є наступні твердження: 

 - стимул може мати тільки зовнішнє походження, у результаті 

спостереження чи фізичного сприйняття товару індивідом; 

 - стимул може виникнути тільки в самому споживачі, як результат 

фізіологічних змін; 

 - емоції - це сильні контрольовані почуття, що впливають на поведінку; 

 - емоції передбачають тільки суб'єктивні почуття; 

 - життєвий стиль споживача менш стійкий, ніж цінності? 

Завдання 6 

Складіть опитувальний лист для аналізу ринку авторемонтних послуг у 

Вашому місті. Продумайте методи збору даних та методи аналізу для такого 

дослідження. 

Завдання 7 

Для певного товару, купівлю якого Ви здійснили нещодавно, виділити та 

описати логічні етапи процесу прийняття рішення про купівлю. 

 1. Усвідомлення потреби. Під дією яких факторів (внутрішніх чи 

зовнішніх) виникла потреба? Пригадайте умови усвідомлення потреби, 

виділіть ті з них, які склалися у зв'язку зі зміною обставин, вичерпанням 

запасів, незадоволеністю попереднім товаром, під дією маркетингових 

факторів тощо. 

 2. Пошук інформації. Виділіть фактори внутрішнього та зовнішнього 

пошуку інформації. Класифікуйте джерела інформації (особисті - неособисті, 

комерційні - некомерційні, загальнодоступні та особистий досвід). Виділіть 

розмах, спрямованість та послідовність пошуку. Вплив яких факторів 

(ситуаційних та індивідуальних) призвів до посилення / послаблення 

пошукової активності? 



 3. Оцінка альтернатив. Яким чином інформація була опрацьована і 

здійснено остаточний вибір? Яки правила були використані в процесі 

прийняття рішення, які негативні атрибути товару були компенсовані 

позитивними? 

 4. Реакція на покупку. Описати події, що відбулися після купівлі 

(споживання, знищення). Яка післякупівельна оцінка надана товару? 

Проаналізувати, які маркетингові стимули використав виробник, торговий 

посередник для забезпечення задоволення споживача покупкою та уникнення 

явища післякупівельного дисонансу. 

Порівняти попереднє очікування від покупки з реальним результатом 

використання товару. 

Визначити, чи достатнім є рівень задоволення для того, щоб здійснити 

повторну купівлю товару чи товарної марки. 

 

Відповіді на питання надсилати на адресу irinanikolaevna1977@ukr.net. У 

темі листа вказати номер групи, прізвище та ім’я.  
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