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Опис дисципліни 

Мета вивчення навчальної дисципліни: надання здобувачам вищої освіти теоретичних 

знань з основ психології маркетингу і реклами, практичних навичок застосування психологічних 

теорій та методів впливу різних маркетингових інструментів. 

Основні завдання навчальної дисципліни: формування у здобувачів вищої освіти системи 

знань психологічних теорій та методів впливу різних маркетингових інструментів, набуття 

навичок створення рекламного повідомлення в розрізі формальних та змістовних аспектів; 

оволодіння знаннями щодо психологічних основ поведінки споживачів; здійснювати 

психологічний та психотехнічний аналіз реклами, визначати психологічну ефективність 

реклами. 

Компетентності: 

загальні: 

ЗК 1. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 5. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 11. Здатність формувати та проявляти лідерські навички, вести ділові переговори, 

вміння продуктивно використовувати свій час, стресостійкість. 

спеціальні (фахові): 

ФК 1. Здатність логічно і послідовно відтворювати та застосовувати знання з найновіших 

теорій, методів і практичних прийомів маркетингу.  

ФК 2. Здатність коректно інтерпретувати результати останніх теоретичних досліджень у 

сфері маркетингу та практики їх застосування.  

ФК 3. Здатність до проведення самостійних досліджень та інтерпретації їх результатів у 

сфері маркетингу.  

ФК 4. Здатність застосовувати творчий підхід до роботи за фахом.  

ФК 9. Здатність здійснювати на належному рівні теоретичні та прикладні дослідження у 

сфері маркетингу.  

ФК 10. Здатність виконувати функції HR-маркетолога, впроваджувати сучасні 

маркетингові персонал-технології на основі міжнародного досвіду HR-маркетингу.  

Програмні результати навчання: 

ПРН 2. Вміти адаптовувати і застосовувати нові досягнення в теорії та практиці 

маркетингу для досягнення конкретних цілей і вирішення задач ринкового суб’єкта.  

ПРН 3. Планувати і здійснювати власні дослідження у сфері маркетингу, аналізувати його 

результати і обґрунтовувати ухвалення ефективних маркетингових рішень в умовах 

невизначеності.  

https://www.pdaa.edu.ua/people/danylenko-viktoriya-ivanivna


ПРН 8. Використовувати методи міжособистісної комунікації в ході вирішення 

колективних задач, ведення переговорів, наукових дискусій у сфері маркетингу.  

ПРН 9. Розуміти сутність та особливості застосування маркетингових інструментів у 

процесі прийняття маркетингових рішень.  

ПРН 15. Збирати необхідні дані з різних джерел, обробляти і аналізувати їх результати із 

застосуванням сучасних методів та спеціалізованого програмного забезпечення.  

ПРН 18. Вміти визначати вартість бренду, ефективність його використання, 

впроваджувати інновації в брендингу, відповідно до змін зовнішнього середовища.  

Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Загальнотеоретичні аспекти психології маркетингу і реклами.  

Поняття та основні психологічні функції сучасної реклами. Основні цілі  сучасної 

реклами. Класифікація реклами. Різноманітні види реклами в залежності від цільового 

призначення: інформаційна, переконуюча, нагадуючи та іміджева реклама. Особливості різних 

видів реклами та їх завдання. Психологічна структура рекламної діяльності. Напрямки, які 

визначають ефективність психологічного впливу реклами на споживача. Основні інструменти 

рекламного впливу на споживача. Основні психологічні принципи рекламної діяльності та їх 

характеристика. Базові принципи, правила, умови рекламної діяльності. Особливості 

психофізіології сприйняття реклами. 

Тема 2. Психотехнології і мотивація у маркетингові і рекламі. 

Переконання як метод рекламного впливу. Види аргументації: логічний та психологічний, 

які використовуються в процесі рекламного переконання. Психоаналітичний метод рекламного 

впливу. Технології впливу на підсвідомість. Механізм впливу реклами на споживача. 

Характеристика методу навіювання. Сугестія як процес впливу на психіку людини, пов’язаний із 

зниженням свідомості і критичності при сприйнятті змісту, який навіюється, і не вимагає 

розгорнутого аналізу та оцінки. Фактори, які впливають на ефективність навіювання. Основні 

техніки еріксонівського гіпнозу: трюїзм, ілюзія вибору, припущення, команда, прихована у 

питанні, використання протилежностей, повний вибір та інші. Суть еріксонівського гіпнозу. 

Метод нейролінгвістичного програмування в рекламній практиці та метод лінгвістичного 

маніпулювання. Їх сутність та приклади використання на практиці. 

Тема 3. Роль психологічних та соціальних процесів у формуванні рекламних образів.  

Рекламний імідж як вирішальний фактор споживчої поведінки. Ефективний імідж товару 

та іміджева реклама. Завдання іміджу. Теоретичні основи створення рекламного образу. Образи-

носії та їх значення. Експресивні засоби в рекламних текстах. Психологія світла, кольору, форми, 

корпоративної символіки в рекламі. Психологічні особливості упаковки товару. Характеристика 

психологічної функції торгової марки і товарного знаку. Рекламна діяльність як творчий процес. 

Поняття творчості і творчих здібностей. Характеристика творчого процесу. Методи генерації 

ідей в рекламній діяльності, їх класифікація та характеристика. 

Тема 4. Психологічні особливості впливу маркетингу і реклами.  

Рекламна комунікація як об’єкт психологічного дослідження в маркетингу. Маркетинг як 

основна концепція виробництва та реалізації товарів і послуг в сучасних ринкових умовах. 

Сутність маркетингу. Структура маркетингу і комплексу маркетингових комунікацій. 

Психологія реклами і комплекс маркетингових комунікацій. Засоби комплексу маркетингових 

комунікацій: стимулювання збуту, прямий маркетинг, паблік рілейшнз, персональний продаж, 

брендинг, продукт плейсмент. Психологічна структура бренда. Фактори сприйняття бренда та 

психотехнологія створення бренд-іміджу. Пропаганда як вид рекламної діяльності. Цілі та 

завдання пропаганди. Механізми впливу пропаганди на психіку людини. Вплив психологічних 

стереотипів на сприйняття зміст пропаганди. 

Тема 5. Проблеми психологічної ефективності маркетингу і реклами.  

Реклама як елемент національної культури. Дослідження психологічних факторів 

культури. Вплив культури на поведінку споживача на ринку. Реклама як соціально-

психологічний феномен. Проблеми ставлення суспільства до реклами. Рекламна субкультура та 

її основні ознаки. Рекламна діяльність як діалог. Реклама як соціальна реальність. Особливості 



рекламного процесу в міжнародному контексті та в Україні. Концепція соціально-етичного 

маркетингу і проблеми психології розвитку особистості. Поняття та сутність соціально-етичного 

маркетингу. Психографічний аналіз в маркетингу та реклами. Психологічна експертиза реклами. 

Дослідження психологічної ефективності рекламної діяльності та методи її оцінки. Їх 

характеристика. 

Тема 6. Соціально-культурні проблеми маркетингової і рекламної діяльності. 

 Психологічна експертиза реклами. Реклама і проблеми психічного здоров’я. Проблема 

ставлення населення до реклами. Вплив агресії в рекламі на населення. Вплив реклами на 

неповнолітніх. Концепція «мозаїчної культури» та роль реклами в змінах соціальних норм та 

цінностей. Концепція реклами в рамках соціально-етичного маркетинга. 

Тема 7. Хай-тек і хай-хюм комунікації в рекламній діяльності.  

Маркетингові комунікації як різновид соціальних комунікацій. Функції маркетингових 

комунікацій: інформаційна, експресивна, прагматична. Види маркетингових комунікацій, їхня 

специфіка: реклама, РR, прямий маркетинг, особисті продажі, директ-маркетинг, каталог-

маркетинг, телефон-маркетинг, телемаркетинг, інтернет-маркетинг, стимулювання збуту та 

реклама на місці продажу. Маркетингова комунікаційна суміш. Модель рекламної комунікації А. 

Дейяна. 

Тема 8. Оцінка ефективності рекламної діяльності. 

Психологічний аналіз рекламної продукції: вимір ступеня популярності товару, оцінка 

впізнавання, аналіз образу товару, дослідження установок. Моніторінг психологічної 

ефективності рекламної кампанії. 
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Трудомісткість:  

Загальна кількість годин – 90 год.  

Кількість кредитів – 3.  

Форма семестрового контролю – екзамен.  
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