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ВСТУП 

Програма навчальної дисципліни «Практична психологія у маркетингу та 

рекламі» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму 6.030102 психологія. 

  

 1. Опис навчальної дисципліни 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є психологічні особливості 

маркетингової та рекламної діяльності. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів: 

1. Реклама в системі маркетингових комунікацій. 

2. Психологічні проблеми рекламної діяльності. 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є підготовка фахівців-

психологів, здатних вирішувати психологічні завдання  з оптимізації 

маркетингової та рекламної діяльності 

1.2. Завдання курсу: дати студентам уявлення про маркетинг та психологію 

реклами як галузі науково-практичного знання; сформувати вміння проводити 

наукові та науково-практичні дослідження в сфері маркетингової та рекламної 

діяльності з використанням психологічних методів. 

1.3. Кількість кредитів - 6 

1.4. Загальна кількість годин  180 

  

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 

Нормативна / за вибором 

 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

4-й 4-й 

Семестр 

8-й 8-й 

Лекції 

 28 год. 8  год. 

Практичні, семінарські заняття 

 14 год. 6 год. 

Лабораторні заняття 

- год. - год. 

Самостійна робота 

138 год. 106  год. 

Індивідуальні завдання  

- год. 
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1.6.  Заплановані результати навчання 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, студенти повинні досягти 

таких результатів навчання: 

- знання основних понять та принципів цієї галузі практичної діяльності 

психолога, її структуру та проблематику; 

- знання основних концепцій маркетингу та реклами; 

- знання сутності маркетингових комунікацій як соціально-

психологічного явища; 

- знання психологічних методів, що використовуються у рекламних 

дослідженнях. 

- вміння орієнтуватися у навчальній, науково-практичній та науковій 

літературі з даної галузі психології; 

- вміння аналізувати ринкову ситуацію у її психологічних аспектах; 

- вміння проводити психологічну експертизу рекламних продуктів; 

- вміння використовувати психологічні методи у рекламних 

дослідженнях. 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

Розділ 1. Реклама в системі маркетингових комунікацій. 

Тема 1. Загальна характеристика маркетингу та реклами. 

Різні підходи до розуміння маркетингу. Маркетинг як діяльність на ринку та 

як науково-практична система вивчення і керування ринковими відносинами. 

Загальне поняття маркетингових комунікацій. Модель комунікації Р.Якобсона. 

Реклама як платна форма маркетингових комунікацій. Основні етапи розвитку 

реклами: протореклама у Древньому світі та у середні віка, західноєвропейська  та 

американська реклама нового часу. Рекламні агенти та рекламні агентства. 

Тема 2.  Становлення і розвиток маркетингу.  

Етапи розвитку ринку та роль реклами. Епоха масового виробництва, епоха 

масового збуту, «постіндустріальна епоха». Ера взаємовідносин. Парадигми 

маркетингу: виробнича концепція, товарна концепція, концепція продажу, 

концепція маркетингу, концепція соціально-етичного маркетингу. 

Тема 3. Маркетингові комунікації. 

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 4. Маркетингові теорії рекламної діяльності. 

Теорія ринкового сегментування. Концепція унікальної торгівельної 

пропозиції. Концепція позиціювання. Концепція брендинга. 

 Тема 5.  Психологія купівельної поведінки. 
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Проблеми дослідження мотивації покупця в маркетингу. Ринковий сегмент і 

цільова аудиторія. Розвиток потреб в умовах ринку. Моделі купивельної 

поведінки. Іміджи та бренди як предмет соціальних потреб.  

Тема 6.  Психічні процеси в рекламній комунікації. 

Проблема дослідження психічних процесів людини в рекламі. Особливості 

відчуття, сприйняття, уваги, пам’яті, мислення та уяви в процесі рекламної 

комунікації. Емоції та рекламна комунікація. Мотиваційний підхід до реклами, 

значення процесів ідентифікації. 

 Тема 7. Реклама як засіб психологічного впливу.  

Психологічний вплив в рекламі: інформування, переконання, навіювання, 

спонукання. Суггестивні психотехнології в рекламі. Техніки утилізації протидії 

впливу. Етичні аспекти психологічного впливу в рекламі. 

  

 Розділ 2. Психологічні проблеми рекламної діяльності. 
  Тема 8. Психологічні аспекти розробки реклами. 

Рекламна стратегія. Визначення цілей рекламної кампанії залежно від 

життєвого циклу товару. Визначення цільової аудиторії і вибір каналів 

комунікації. Визначення необхідних комунікативних дій. Перевірка ефективності 

реклами. Рекламна концепція. Психологічні особливості формування образу 

продукту: принцип системності. Підходи до створення рекламної концепції. 

Редакційна платформа (А.Дейян). Вимоги до рекламного повідомлення. 

Структура рекламного текста. 

 Тема 9. Психологічні дослідження в рекламній діяльності. 

Етапи рекламної кампанії, що потребують дослідження. Методи дослідження 

в рекламі: метод фокус-груп, асоціативний експеримент, метод суб’єктивного 

шкалювання, метод семантичного аналізу вербального образу, проективна 

розповідь, напівструктуроване інтерв’ю. 

 Тема 10. Психологічна ефективність реклами. 

Психологічний аналіз рекламної продукції: вимір ступеня популярності 

товару, оцінка впізнавання, аналіз образу товару, дослідження установок. 

Моніторінг психологічної ефективності рекламної кампанії. 

 Тема 11. Практична діяльність психолога в рекламі. 

 Психологічне консультування в рекламній діяльності. Особливості взаємодії 

споживача, заказчика, творчого виконавця  та психолога-консультанта. Функції 

психолога в рекламній кампанії: фундаментальні дослідження, практичні 

дослідження, участь у виробництві рекламного продукту. 

Тема 12. Етичні проблеми психології реклами. 

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. 
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3. Структура навчальної дисципліни 
Назви розділів і 

тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1. Реклама в системі маркетингових комунікацій. 
Тема 1. Загальна 

характеристика 

маркетингу та 

реклами. 

15 2 1   12 7 1    10 

Тема 2. 

Становлення і 

розвиток 

маркетингу. 

13 2 1   10 10 1    10 

Тема 3. 
Маркетингові 

комунікації. 

15 2 1   12 10 1 1   8 

Тема 4. 
Маркетингові 

теорії рекламної 

діяльності. 

15 2 1   12 9 1 1   8 

Тема 5. Психологія 

купівельної 

поведінки 

15 2 1   12 9  1   8 

Тема 6. Психічні 

процеси в рекламі 
15 2 1   12 10     10 

Тема 7. Реклама як 

засіб 

психологічного 

впливу. 

16 2 2   12 3     6 

Разом за 

розділом1 

104 14 8   82 67 4 3   60 

Розділ 2. Психологічні проблеми рекламної діяльності. 
Тема 8.  

Психологічні 

аспекти розробки 

реклами. 

18 4 2   12 8 1    10 

Тема 9. 

Дослідження в 

рекламній 

діяльності. 

17 4 1   12 12 1 1   10 

Тема 10.  
Психологічна 

ефективність 

реклами. 

14 2 1   12 9 1 1   10 

Тема 11. 
Практична 

13 2 1   10 9 1    8 
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діяльність 

психолога в 

рекламі. 

Тема 12. Етичні 

проблеми 

психології 

реклами. 

13 2 1   10 4  1   8 

Разом за 

розділом 2 

76 14 6   56 53 4 3   46 

 Усього 

годин  

180 28 14   13

8 

120 8 6   106 

 
 

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

  

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

  Д/в З/в 

1 Психосемантичні методи в рекламних дослідженнях 2 1 

2 Реклама як вид маркетингових комунікацій 1 - 

3 Методи психологічної експертизи рекламних продуктів 2 1 

4 Купівельна поведінка 1 1 

5 Психологічні аспекти брендингу 1 1 

6 Психологічні аспекти формування особистого бредну та 

самореклама 

1 1 

 

7 Фокус-групи в рекламних дослідженнях 2  

8 Реклама як засіб психологічного впливу. 2 1 

9 Методи психологічної експертизи рекламних продуктів 2 - 

 Усього 14 6 

 

5. Завдання для самостійної робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Форма 

контролю 

  д/в з/в  

1 Письмовий аналіз рекламної листівки з 

точки зору моделі рекламної комунікації. 

20 11 Письмовий 

звіт 

2 Проведення психологічного аналізу причин, 

за якими споживач віддає перевагу певному 

товарному бренду, та складання звіту 

20 11 Письмовий 

звіт 

3 Проведення психологічної експертизи 

рекламної листівки за допомогою методів 

асоціативного експерименту й проективної 

розповіді та складання звіту. 

20 11 Письмовий 

звіт 
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4 Підбір та письмовий аналіз двох рекламних 

продуктів, що звертаються до різних рівнів 

поведінки покупця  

20 11 Письмовий 

звіт 

5 Підготовка до практичних занять 20 12 Поточний 

контроль 

6 Підготовка до лекційних занять 14 10 Поточний 

контроль 

7 Підготовка до підсумкового семестрового 

контролю. 

24 40 Екзамен, 

залік 

 Разом  138 106  

 

6. Індивідуальні завдання 
Не передбачені навчальною програмою. 

 

7. Методи контролю 
Методами контролю в курсі є поточний контроль, оцінка звітів з виконання 

самостійної роботи за темами практичних занять, екзамен. 

Поточний контроль – проводиться викладачем на лекційних та практичних 

аудиторних заняттях. Завданнями поточного контролю є перевірка рівня 

підготовки студентів до сприйняття та обговорення теоретичного матеріалу з 

курсу, до виконання практичної роботи, заохочення навчальної активності 

студентів. Основною метою поточного контролю є забезпечення зворотного 

зв’язку між викладачем та студентами у процесі навчання, управління 

навчальною мотивацією студентів. Поточний контроль може проводитися у формі 

усного опитування або письмового експрес-контролю на практичних заняттях та 

лекціях, у формі виступів студентів при обговоренні питань. 

Оцінка звітів з виконання самостійної роботи за темами практичних занять 

відбиває ступінь засвоєння студентом навичок з психологічного аналізу процесів 

маркетингової комунікації, рекламних продуктів, купівельних уявлень та 

купівельної поведінки, організації практичної роботи з психодіагностики, обробки 

та інтерпретації отриманих результатів, інтегрування отриманих даних в цілісну 

характеристику дитини. 

Екзамен відбиває засвоєння студентом матеріалів курсу за всіма розділами. 

 

 

8. Схема нарахування балів 
 

Поточний контроль та самостійна робота Разом  
Екза

мен 
Сума 

Розділ 1 Розділ 2 

60 40 100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 

1 1 8 8 6 6 6 6 8 8 1 1 
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Шкала оцінювання 
 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої 

шкали оцінювання 

для дворівневої 

шкали 

оцінювання 

90 – 100 відмінно   

 

зараховано 
70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно С 

 

Методи контролю та розподіл балів, що отримує студент  

 (денне відділення) 

Вид роботи Максимальна кількість балів 

Екзаменаційна письмова робота 40 

Робота на практичних заняттях (план практичних 

занять додається) 

36 

Практичні письмові роботи (3 роботи) 3 роботи х 8 балів=24 

 

 

Критерії оцінювання навчальних здобутків студентів  (денне відділення) 

Аудиторна робота на практичних заняттях – до 6 балів за заняття: 

– 6 балів – активна робота на занятті, виконання всіх завдань, участь в 

обговоренні практичної проблеми, виступи логічні, послідовні, з 

посиланнями на відповідні теорії 

– 4 бали – студент виконує завдання, бере участь в обговоренні практичної 

проблеми, але має труднощі із теоретичним обґрунтуванням думки 

– 2 бали – студент виконує завдання, епізодично висловлюється на занятті. 

Звіти з виконання самостійної роботи за темами практичних занять – 

протягом курсу студенти самостійно виконують 3 практичні роботи та 

пишуть письмові звіти. Кожна з робіт оцінюється у 8 балів. Максимальну 

оцінку отримує звіт, який відповідає вимогам оформлення, зміст якого 

відповідає меті та завданням роботи, має відповідне теоретичне підґрунтя, 

протокол дослідження, правильну обробку результатів дослідження, 

правильний та повний аналіз рекламного продукту та/або інтерпретацію 

результатів дослідження, загальний висновок. 

Екзаменаційна робота – 40 балів  
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Тестова робота складається з шести питань відкритого типу, максимальна 

оцінка за відповідь на які оцінюється від 4 до 7 балів залежно від складності 

питання.  

 

Методи контролю та розподіл балів, що отримує студент 

(заочне відділення) 

Вид роботи Максимальна кількість балів 

Екзаменаційна письмова робота 40 

Робота на практичних заняттях  22 (до 7 балів + 1 заохочувальний 

бал) 

Практична письмова робота (3 

завдання) 

33 

Робота на лекціях 5 

 

Теми робіт, що виконуються самостійно (заочне відділення) 

№ 

з/

п 

Завдання для самостійної роботи 

1 Психологічний аналіз причин, за якими споживач віддає перевагу 

певному товарному бренду.  

2 Проведення психологічної експертизи рекламної листівки за допомогою 

методів асоціативного експерименту та проективної розповіді.  

3 Психологічний аналіз рекламної листівки за моделлю комунікації 

Р.Якобсона. 

 

 

 

 

Критерії оцінювання навчальних здобутків студентів (заочне відділення) 
 

Аудиторна робота на лекційних заняттях – до 2 балів за заняття: 

– 2 бали – систематична робота на занятті, 

– 1 бал – епізодична робота на занятті; 

на практичних заняттях – до 7 балів за заняття: 

– 7 балів – активна робота на занятті, виконання всіх завдань, 

участь в обговоренні практичної проблеми, виступи логічні, 

послідовні, з посиланнями на відповідні теорії 

– 4 бали – студент виконує завдання, бере участь в обговоренні 

практичної проблеми, але має труднощі із теоретичним 

обґрунтуванням думки 

– 2 бали – студент виконує завдання, епізодично висловлюється на 

занятті. 
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Звіт з виконання самостійної роботи з трьох завдань – оцінюється у 33 бали 

(11 балів за кожне завдання). Максимальну оцінку отримує звіт, який 

відповідає вимогам оформлення, зміст якого відповідає меті та завданням 

роботи, має відповідне теоретичне підгрунтя, протокол дослідження, 

правильну обробку результатів дослідження, правильний та повний аналіз 

рекламного продукту та/або інтерпретацію результатів дослідження, 

загальний висновок. 

Екзаменаційна робота – 40 балів  

Тестова робота складається з шости питань відкритого типу, максимальна 

оцінка за відповідь на які оцінюється від 4 до 7 балів залежно від складності 

питання.  

 

Орієнтовні питання до підсумкового контролю. 

1.Поняття рекламної діяльності. 

2.Рекламна діяльність як явище економіки, соціальної психології і культури. 

3.Види і функції реклами. 

4.Психологічні механізми рекламного впливу. 

5.Підходи до розуміння реклами. 

6.Системний підхід і психологія рекламної діяльності. 

7.Реклама як комунікація. 

8.Людина як суб'єкт рекламної комунікації. 

9.Реклама як засіб психологічного впливу. 

10.Види психологічного впливу в рекламі. 

11.Суггестивні психотехнології в рекламі. 

12.Психічні процеси в умовах рекламної комунікації. 

13.Характеристика маркетингу і реклами. 

14.Види маркетингових комунікацій. 

15.Проблеми дослідження мотивації споживача в маркетингу. 

16.Ринковий сегмент і цільова аудиторія. 

17.Концепція унікальної торгової пропозиції (Р.Рівз).  

18.Споживач: його потреби і мотиви. 

19.Розвиток потреб в умовах ринку. 

20.Моделі споживчої поведінки. 

21.Поняття рекламної концепції.  

22.Підходи до створення рекламної концепції. 

23.Рекламна стратегія. Рекламний план. 

24.Рекламний продукт і життєвий цикл товару. 

25.Умови ефективності рекламного продукту.  

26.Змістовна структура реклами. 

27.Вимоги до рекламного повідомлення. 

28.Основні стилі рекламного повідомлення. 

29.Моделювання рекламного тексту. 

30.Основні помилки при створенні рекламних текстів. 
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31.Основні напрямки рекламних досліджень. 

32.Оцінка психологічної ефективності реклами. 

33.Методи психологічної експертизи реклами. 

35.Функції психолога в рекламній кампанії. 

 

 

9. Рекомендована література 

Рекомендоване методичне забезпечення 
1. Практична психологія у маркетингу та рекламі: навчально-методичний 

комплекс для студентів зі спеціальності «Психологія» / Укл. Кряж І.В. – Х: 

ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2005. – 12 с. 

2. Прикладна психологія : навчальний посібник / В. М. Павленко, І. В. Кряж, 

О. Л. Луценко та ін.: за ред. В. М. Павленко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 

2014. – Розділ 5. Практична психологія у маркетингу та рекламі 

 

Базова література 
1. Бернет Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации. «Питер», 2001. 

2. Домнин В.Н. Брендинг: новые технологи в РОссии. СПб., 2002. 

3. Зазыкин В.Г. Психология в рекламе. М., 1992. 

4. Займан С. Конец маркетинга, каким мы его знаем. Мн., 2003. 

5. Котлер Ф. основы маркетинга. М., 1995. 

6. Лебедев-Любимов А.Н. Психология рекламы. Спб, 2007. 

7. Мокшанцев Р.И. Психология рекламы. М.-Новосибирск, 2001. 

8. Психология в рекламе / под ред. П.К.Власова. – Харьков, 2003. 

9. Психология. Учебник для экономических вузов. / Под ред. В.Н.Дружинина. 

Спб, 2001.  

10. Статт Д. психология потребителя. СПб., 2003. 

11. Фельсер Г. Психология потребителей и реклама. – Х.: Изд-во 

«Гуманитарный центр», 2009. – 704 с. 

12. Энджел Д.Ф. и др. Поведение потребителей. СПб., 1999. 

 

Допоміжна література 
1. Айзенберг М.Н. Менеджмент рекламы. М., 1991. 

2. Батра и др. Рекламный менеджмент. К., 1999. 

3. Бове К., Аренс В. Современная реклама. Тольятти: Издательский дрм  

«Довгань», 1996. 

4. Бодрийяр Ж. Система вещей. М.: Рудомино, 1995. 

5. Веркман К. Товарные знаки. Создание,  психология, восприятие. М.: 

Прогресс. 

6. Гольман И.А. Рекламное планирование. Рекламные технологи. 

Организация рекламной деятельности. М., 1996. 

7. Дейян А. Реклама. М.: Прогресс, 1993. 

8. Дейян А., Троадек А.и Л.  Стимулирование сбыта и реклама на месте 
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продажи. М., 1994 

9. Дрю Ж.-М. Ломая стереотипы. СПб., 2002. 

10. Забелин П.В., Моисеева Н.К. Основы стратегического управления. Уч. 

Пособ. М., 1998. 

11. Зиман С., Бротт А. Бархатная революция в рекламе. М., 2003. 

12. Картер Г. Эффективная реклама. М., 1991. 

13. Краско Т.И. Психология рекламы. Харьков, 2002. 

14. Лебедев А.Н. Экспериментальная психология в российской рекламе. / ИП 

РАИ, 1995. 

15. Райс Э. Траут Дж. Маркетинговые войны. СПб., 2002. 

16.  Ривс Р. Реальность в рекламе. М., 1983. 

17. Сэндидж Ч., Фрайбургер В., Ротцолл К. Реклама: теория и практика. М., 

1989. 

18. Траут Дж., Ривкин С. Дифференцируйся или умирай! СПб.. 2002. 

19. Ульяновский А. Мифодизайн рекламы. СПб.: Институт личности, 1995. 

20. Уэллс У. и др.  Реклама: теория и практика. Учебник. СПб.,1999. 

 

10. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше 

методичне забезпечення 
http://rbclab.ru; http://md-marketing.ru; http://kreativia.ru; http://advertology.ru та ін. 

 

 


