
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. 

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 тексту. 



 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. 

Моніторинг психологічної ефективності рекламної кампанії. 

 Тема 11. Практична діяльність психолога в рекламі. 

 Психологічне консультування в рекламній діяльності. Особливості 

взаємодії споживача, замовника 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. 

 
 


