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1. ВСТУП: 

Мета дисципліни:- розкриття психологічних особливостей створення 

та функціонування реклами, її впливу на споживачів; 

- навчання студентів розв’язуванню типової задачі діяльності, 

наведеної в ОКХ 

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач: 

- Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

- Здатність до адаптації та дії в новій ситуації; 

- Здатність працювати в команді  

Завдання: 

- формування у студентів розуміння природи, сутності, цілей та функцій 

реклами; 

- ознайомлення слухачів курсу з поняттям сучасної реклами як економічного, 

соціального, культурного феномену 

- ознайомлення з психологічними процесами, механізмами та явищами, що 

характеризують різні аспекти рекламної діяльності, в тому числі процеси 

сприйняття реклами та вибору, здійсненого на основі реклами; 

- оволодіння студентами основними психологічними інструментами, прийомами 

та техніками ефективної реклами. 

Програмові результати навчання, згідно з освітньо-професійною 

програмою:   

- Передбачати реакцію аудиторії на інформаційний продукт чи на 

інформаційні акції, зважаючи на положення і методи не соціально-

комунікаційних наук; 

- Складати новий план дій з огляду на зміну ситуації; 

- Координувати виконання завдання із завданнями колег; 

 

      У результаті вивчення навчальної дисципліни студент: 

  повинен знати: 

- специфіку психології реклами як особливої галузі психологічної науки, що 

пов’язує теорію з практикою; 

- основні категорії психології реклами 

- цілі, функції, види реклами; 

- особливості впливу реклами на свідомість та поведінку її споживачів; 

- основні закономірності сприймання рекламного продукту; 

- психотехнології створення рекламного повідомлення. 

   повинен уміти: 

- використовувати здобуті знання в майбутній професійній діяльності; 

- здійснювати психотехнічний аналіз реклами; 

- оцінювати роль і місце реклами в системі психологічних впливів, можливості, 

переваги та недоліки реклами; 

- визначати психологічну ефективність реклами. 
 



Пререквізити: вивчення даної навчальної дисципліни студент розпочинає, 
прослухавши такі навчальні дисципліни як основи реклами та зв’язків з громадськістю, теорія 
реклами та зв’язків з громадськістю. 

 

 

2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників  

Освітньо-професійна 

програма, рівень вищої 

освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

7 

 

Вибіркова 

(цикл професійної 

підготовки) 

 

 

освітньо-професійна 

програма  

«Реклама та зв’язки з 

громадськістю» 

 

за спеціальністю 061 

Журналістика 

галузі знань 06 

Журналістика 

Модулів – 1 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2  4-й 4-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – реферат, 

індивідуально-

пошукове завдання 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 210 

7-й 7-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 6 

самостійної роботи 

студента – 9 

Перший рівень вищої 

освіти (бакалавр) 

 

 36 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

 36 год. 4 год. 

Самостійна робота 

108 год. 78 год. 

Вид контролю: іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 2/3 

 

  

  



3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ  

Поточне оцінювання студентів на семінарських заняттях здійснюється за 

чотирьох бальною шкалою, де «2» - незадовільно; «3» - задовільно; «4» - добре; 

«5» - відмінно. Підсумковий контроль у вигляді екзамену проводиться у 

тестовій формі і оцінюється відповідно до шкали оцінювання знань студентів за 

ЄКТС 

Шкала в балах Національна шкала Шкала ЄКТС 

90-100 балів 5 «відмінно» А 

80-89 балів 4 «дуже добре» В 

65-79 балів 4 «добре» С 

55-64 бали 3 «задовільно» D 

50-54 бали 3 «достатньо» Е 

35-49 балів 2 «незадовільно» FX 

1-34 бали 2 «неприйнятно» F 

 

4. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ 

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Методи навчання: лекції із застосуванням мультимедійного проектора, 

розв’язування практичних завдань, складання рекламних текстів, аналіз 

друкованих  та інших текстів, ділові ігри.         

Методи контролю: опитування на семінарських заняттях, поточне 

тестування,   оцінка за розв’язування практичних завдань, оцінка за 

індивідуальні завдання, оцінювання на екзамені.    

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. Концептуальні основи психології реклами 

 
Тема 1. Соціально-психологічні засади рекламної діяльності 

Соціальна психологія як наука. Системний підхід і психологія рекламної діяльності. 

Спілкування та його роль у рекламній діяльності. Соціальна орієнтованість людини 

як психологічний чинник рекламної діяльності. Я-концепція. 

 

Тема 2.Рекламна діяльність як система соціальних комунікацій 

Соціальні оцінки. Соціальні порівняння. Соціальна мода. Людина як суб’єкт 

рекламних комунікацій. Процес вибору рівня домагань (експеримент). 

 

Тема 3. Теоретичні та методологічні  проблеми психології реклами  



Психологічна основа реклами. Рекламна діяльність як явище економіки, психології та 

культури. Основні етапи становлення реклами.  Психологічні аспекти еволюції 

реклами. Реклама як комунікація. 

 

Тема 4.   Проблеми психологічної ефективності реклами  

Психологічна ефективність реклами. Напрями психологічного впливу реклами 

Система психологічної взаємодії «реклама — споживач». Психологічні основи 

рекламних комунікацій.Результати психологічного впливу реклами. 

 

Тема 5. Психологічні проблеми рекламної діяльності з погляду культури і 

суспільства 

Реклама як елемент культури. Психологічні чинники культури. Змістові  і формально-

динамічні характеристики реклами. Проблема ставлення суспільства до реклами. 

Реклама як соціально-психологічний феномен. 

   

Тема 6. Міф у рекламі як соціально-психологічний феномен 

Міф і реклама в сучасному житті. Вітчизняна та іноземна реклама у просторі 

сучасного українського рекламного міфу. Вплив на рекламу національно-культурних 

факторів. Національний компонент креативної площини сучасного українського 

рекламного міфу. Комунікативна функція міфу. 

 

Тема 7. Об’єкти  психологічного впливу в рекламній діяльності 

Людина як об’єкт управління. «Я» у структурі особистості. Моделі поведінки 

особистості. Соціально-психологічні детермінанти  

поведінки людини. Поведінковий компонент рекламного впливу. 

 

Тема 8. Психоаналіз у рекламі 

Установка та процес її формування. Вплив установки на поведінку. Психоаналіз у 

рекламі. Особистість і самореклама. Психологія самореклами. Дві стратегії поведінки 

людини в умовах самореклами. 

 

 

Тема 9. Психологічні процеси забезпечення ефективності впливу в рекламі 

Психологічні аспекти розуміння рекламної інформації. Пізнавальні психічні процеси 

Специфічні закони пам’яті людини. Реклама та емоції людини. Психічні процеси та 

психологічні впливи. 

 

 

Змістовий модуль 2. Психологія рекламної діяльності 

 

Тема 10. Основні психічні процеси людини 

Відчуття. Сприйняття. Психологічні закономірності сприйняття реклами. Увага. 

Пам’ять. Мислення і уява. 

 

Тема 11. Реклама як спосіб психологічного впливу 



Структура соціально-психологічного впливу реклами на споживача. Когнітивний 

напрям рекламного впливу. Емоційний напрям рекламного впливу. Поведінковий 

компонент рекламного впливу. Концепція реклами як способу психологічного 

впливу. Етичні проблеми психологічних впливів у рекламі. 

 

Тема 12. Види психологічних впливів у рекламних повідомленнях 

Гіпноз. Навіювання. Наслідування, зараження, переконання. Стереотип  та імідж. 

Механізм «ореола», ідентифікація, технологія «25-го кадру». Рекламні шоу, 

нейролінгвістичне програмування, соціально-психологічна установка. 

 

Тема 13. Соціально-психологічне маніпулювання в рекламі 

Приховане управління — основа ефективної реклами. Мішені рекламного впливу. 

Мотиви і мотивація споживчої поведінки. Види споживчих мотивів. Мода і реклама. 

Принади в рекламних повідомленнях. Атракція як спосіб викликати довіру до 

реклами. Як реклама спонукає до дії. 

 

Тема 14.Методи маніпулятивного впливу в рекламі  

Сутність маніпулювання. Соціально-психологічні засади маніпуляцій у рекламі. 

Основні складові маніпулятивного впливу. Техніка маніпулятивного впливу. 

Структура  маніпуляцій у рекламі. Маніпулятивні прийоми у рекламі. Метод 

лінгвістичного маніпулювання. 

 

 Тема 15. Психологія реклами в маркетингу 

Рекламні комунікації як об’єкт психологічного дослідження в маркетингу. 

Сугестивний і маркетинговий підходи в психології рекламної діяльності. 

Психографічний аналіз у маркетингу і рекламі. Психологія реклами і комплекс 

маркетингових комунікацій. Типи рекламних комунікацій у маркетингу. 

 

Тема 16. Мотивація споживачів у рекламній діяльності 

Психологічні аспекти дослідження мотивації споживача. Процес мотивації 

споживачів як психологічна проблема. Формування установки як вирішальна умова 

ефективної мотивації споживача. «Опредметнення» потреб у маркетингу і рекламі. 

Іміджі і бренди як предмети соціальних потреб. 

 

Тема 17. Психологія пропаганди як елемента рекламної діяльності 

Пропаганда як вид рекламної діяльності. Психологічний механізм пропаганди. Вплив 

пропаганди на психіку людини. Механізми маніпулюванні суспільною свідомістю. 

Роль ЗМІ в маніпулюванні суспільною свідомістю. 

 

Тема 18. Психологічні аспекти розміщення реклами в засобах  масової 

інформації 

Вплив соціально-психологічних стереотипів на сприйняття змісту пропаганди. 

Зв’язок стереотипів із засобами масової інформації. Пропаганда і реклама як елементи 

системи рекламної діяльності. Психологічні особливості розміщення реклами в 

різних засобах масової інформації. Політична реклама та іміджмейкинг. 

 

 



6. Структура навчальної дисципліни 

Назви 

змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб Ін

д 

с.р. 

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

Тема 1. 

Соціально-

психологічні 

засади 

рекламної 

діяльності 

10 2 2   6 6 2    4 

Тема 2. 

Рекламна 

діяльність як 

система 

соціальних 

комунікацій 

  10   2 2   6 4     4 

Тема 

3.Теоретичні та 

методологічні  

10проблеми 

психології 

реклами 

  10   2 2   6 6  2   4 

 

 

Тема 4.   

Проблеми 

психологічної 

ефективності 

реклами 

 10  2 2       6 4     4 

Тема 5. 

Психологічні 

проблеми 

рекламної 

діяльності з 

погляду 

культури і 

суспільства 

10 2 2     6 6 2    4 

Тема 6. Міф у 

рекламі як 

10 2 2     6 4     4 



соціально-

психологічний 

феномен 

Тема 7. 

Об’єкти  

психологічного 

впливу в 

рекламній 

діяльності 

10 2 2   6 4     4 

Тема 8. 

Психоаналіз у 

рекламі 

 

10 2 2   6 4     4 

Тема 9. 

Психологічні 

процеси 

забезпечення 

ефективності 

впливу в 

рекламі  

 

10      4     4 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

   90 18 18   54 42 4 2   36 

Змістовий модуль 2. Психологія рекламної діяльності 

Тема 10. 

Основні 

психічні 

процеси 

людини 

  10 2 2   6 9     5 

Тема 11. 

Реклама як 

спосіб 

психологічного 

впливу 

  10 2 2   6 7 2    5 

Тема 12. Види 

психологічних 

впливів у 

рекламних 

повідомленнях 

  10 2 2   6 5     5 

Тема 13. 

Соціально-

психологічне 

  10 2 2   6 7  2   5 



маніпулювання 

в рекламі 

Тема 14. 

Методи 

маніпулятивно

го впливу в 

рекламі   

10 2 2    6 4     4 

Тема 15. 

Психологія 

реклами в 

маркетингу 

10 2 2   6 4     4 

Тема 16. 

Мотивація 

споживачів у 

рекламній 

діяльності 

10 2 2   6 4     4 

Тема 17. 

Психологія 

пропаганди як 

елемента 

рекламної 

діяльності 

10 2 2   6 6 2    4 

Тема 18. 

Психологічні 

аспекти 

розміщення 

реклами в 

засобах  

масової 

інформації 

10 2 2   6 6     6 

 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

  90 18 18    54 48 4 2   42 

Усього годин:      180       36   36                     108     90       8   4                       78 

 

 

7. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

         Змістовий модуль 1  

1 Соціально-психологічні засади рекламної діяльності 2 

2  Рекламна діяльність як система соціальних комунікацій 2 

3 Теоретичні та методологічні  проблеми психології 2 



реклами 

4 Проблеми психологічної ефективності реклами 2 

5 Психологічні проблеми рекламної діяльності з погляду 

культури і суспільства 

2 

6 Міф у рекламі як соціально-психологічний феномен 2 

7 Об’єкти  психологічного впливу в рекламній діяльності 2 

8 Психоаналіз у рекламі 2 

9 Психологічні процеси забезпечення ефективності впливу 

в рекламі  

2 

                                   Змістовий модуль  2  

1 Основні психічні процеси людини 2 

2 Реклама як спосіб психологічного впливу  

3 Види психологічних впливів у рекламних повідомленнях 2 

4 Соціально-психологічне маніпулювання в рекламі 2 

5 Методи маніпулятивного впливу в рекламі   2 

6 Психологія реклами в маркетингу 

 

 

7 Мотивація споживачів у рекламній діяльності 2 

8 Психологія пропаганди як елемента рекламної 

діяльності 

2 

9 Психологічні аспекти розміщення реклами в засобах  

масової інформації 

2 

 Всього годин: 36 

8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

         Змістовий модуль 1 6 

1 Я-концепція 6 

2 Процес вибору рівня домагань (експеримент) 6 

3 Реклама як комунікація 6 

4 Результати психологічного впливу реклами 6 

5 Реклама як соціально-психологічний феномен   6 

6 Комунікативна функція міфу 6 

7 Поведінковий компонент рекламного впливу 6 

8 Психологія самореклами 

Дві стратегії поведінки людини в умовах самореклами 

6 

9 Психічні процеси та психологічні впливи 6 

                                   Змістовий модуль  2  

1 Пам’ять. Мислення і уява 6 

2 Етичні проблеми психологічних впливів у рекламі 6 

3 Рекламні шоу, нейролінгвістичне програмування, 

соціально-психологічна установка 

6 



4 Атракція як спосіб викликати довіру до реклами. 

Як реклама спонукає до дії 

6 

5 Маніпулятивні прийоми у рекламі  

Метод лінгвістичного маніпулювання 

6 

6 Типи рекламних комунікацій у маркетингу 6 

7 Іміджі і бренди як предмети соціальних потреб 6 

8 Роль ЗМІ в маніпулюванні суспільною свідомістю 6 

9 Політична реклама та іміджмейкинг 6 

 Усього годин: 108 

 

                                          9. Індивідуальні завдання 

      Створити психологічний профіль цільового споживача в різних сферах 

економіки та регіонах ( на вибір студента) 
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