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ВСТУП 
Прискорений розвиток рекламної справи в усьому світі, охоплення 

нею дедалі більшої частини людських ресурсів, аспектів економіки і 
виробництва призвели до того, що реклама перетворилася на окремий вид 
людської діяльності – рекламний бізнес. Запорукою його успіху є якісне, 
професійне створення рекламних звернень, так, щоб вони мали максимальну 
ефективність комунікативного впливу на цільову аудиторію. Саме це лежить 
в основі психології реклами – діяльності, яка поєднує в собі і творчість, і 
прагматичність. Вона охоплює всі етапи, починаючи від розробки рекламної 
ідеї, завершуючи її практичним утіленням у життя. 

Навчальна дисципліна «Психологія реклами» побудована на основі 
теоретичних і прикладних підходів в області загальної психології, соціальної 
психології, психології реклами, психології управління і т.д. Викладання і 
вивчення цієї дисципліни будується в тісній взаємодії з іншими навчальними 
дисциплінами. Дана розробка орієнтована на сприяння виробленню 
критичного мислення в студентів у процесі перенесення світового досвіду 
основ психології реклами на терени українського суспільства. 

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Психологія реклами» 
є одним із вибіркових курсів циклу професійної та практичної підготовки 
фахівця з психології, вона вивчається після таких дисциплін, як «Соціальна 
психологія», «Психологія особистості», а також «Основи консультування». 

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої освіти 
України. 

 
Анотація 

Розглядаючи загальні закономірності психології особистості, 
неможливо залишити поза увагою психологію реклами як поширеного виду 
впливу на споживача та суспільство. Це означає все частіше дотикання 
психоогів з таким видом ефективних технологій впливу на широку аудиторію. 
Тому існують різні форми взаємодії психолога з нею – як того, хто дотичний 
до створення реклами та того, з іншого боку, хто дотичний до проблем 
психіки, спричинених надмірною рекламою. По-третє, слова "реклама" і 
"маніпуляція" в повсякденній свідомості найчастіше асоціюються один з 
одним. Отже, психологічний контекст і прямі і непрямі інтенції суб'єктів 
інформаційної діяльності в цьому виді масової комунікації виражені найбільш 
наочно, що сприяє їх системному опису і розумінню. До того ж у різних 
авторів можна виявити висловлювання про те, що рекламні звернення завжди 
психологічно вивірені і часто надають майже гіпнотичний вплив на цільову 
аудиторію.  

Ключові слова: реклама, споживач, психологічний вплив, психологія 
реклами, психотехнології, реклами 
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Considering the general patterns of personality psychology, it is impossible 
to overlook the psychology of advertising as a widespread kind of influence on the 
consumer and society. This means that psychologists are increasingly contacted with 

this type of effective technology to reach a wide audience. Therefore, there are 
various forms of interaction of the psychologist with  
it - as one who is involved in the creation of advertising and on the other hand, who 
is involved in the problems of the psyche caused by over-advertising. Third, the 
words "advertising" and "manipulation" in everyday consciousness are most 
commonly associated with one another. Consequently, the psychological context 

and direct and indirect intentions of the subjects of information activity in this type 
of mass communication are most clearly demonstrated, which contributes to their 
systematic description and understanding. In addition, different authors may express 
that advertising appeals are always psychologically correct and often provide an 
almost hypnotic effect on the target audience. 

Key words: advertising, consumer, psychological impact, psychology of 

advertising, psychotechnology, advertising. 
 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Найменуванн
я показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

 
 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

 
Кількість 
кредитів – 3 

Галузь знань 
05 «Суспільні та 

поведінкові науки» 

Вибіркова 

Спеціальність 
053 «Психологія» 

 
Модулів – 1 

 

 
 

 
 
 

 

Рік підготовки: 
2 курс 

Рік підготовки:  
2 курс 

 
Змістових 
модулів – 2 

 

 
Семестр: 3-ий 

 
Семестр: 3-ий 
 

 
Загальна 
кількість годин 
– 90 

 
 

 
Лекції – 12 год. 

 
Лекції – 2 год. 

Практичні - 18 
год. 

Практичні – 6 
год. 



5 
 

Тижневих 
годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 4 
самостійної 
роботи 
студента 5 

 
Рівень вищої 

освіти: перший 
(бакалаврський)  

 

Самостійна 
робота –60 год. 

Самостійна 
робота – 82 
год. 

Форма контролю – залік 

 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 
для денної форми навчання - 36% до 64%; 
заочної форми навчання – 9 % до 91% 
 

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІННИ 
«ПСИХОЛОГІЯ РЕКЛАМИ» 

Мета дисципліни «Психологія реклами»  -  всестороннє поглиблення 
знань, оволодіння теоретичними знаннями та практичними навичками в сфері 
психології реклами, динаміці психологічних процесів взаємодії в системі  
«реклама-споживач» для вирішення завдань психологічного конструювання 
ефективних рекламних образів товарів, послуг, ідей, а також формування, 
використання та застосування спеціальної психотехнології реклами для 
ефективного просування товарів, послуг, ідей на ринку. 

Завдання дисципліни «Психологія реклами»:  
 полягають в отриманні магістрантами знань щодо формування 

ефективних рекламних образів, іміджу товарів, послуг, ідей, підприємств;  
 розробки, створення ефективної реклами та рекламних кампаній;  

 формування та здійснення ефективного рекламного впливу на 
споживача, його підсвідомість та споживчу поведінку на ринку, пробудження 
у споживача бажання придбати товар чи послугу, що рекламується. 

Після вивчення дисципліни студент повинен знати:  

 теоретичні соціально-психологічні основи рекламної діяльності; 
 структуру, систему, методи та механізм психологічного впливу 

реклами на споживача, його підсвідомість та споживчу поведінку; 
 психічні процеси в рекламі та рекламній діяльності; 
 методи визначення, оцінки психологічної ефективності реклами; 
 психотехнологічне мистецтво реклами; 
 психологічні проблеми рекламної діяльності з точки зору культури та 

суспільства; 
 актуальні проблеми, пов’язані з психологічними аспектами рекламної 

діяльності та прийняттям управлінських рішень у даній сфері. 
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Студент повинен уміти:  

 формувати ефективні рекламні образи, імідж товарів, послуг, 
підприємств близькі потенційним споживачам (цільовій аудиторії); 

 вирішувати завдання психологічного конструювання ефективних 
рекламних образів товарів, послуг, підприємств; 

 ефективно використовувати в практиці методи психологічного впливу 
реклами на споживача; 

 розробляти ефективні рекламні повідомлення та звернення; 
 застосовувати психотехнологічне мистецтво реклами та спеціальні 

психотехнології реклами в просуванні товарів на ринку; 
 здійснювати ефективний рекламний вплив на поведінку споживача; 
 викликати бажання у споживачів придбати рекламований товар, 

послугу  

 володіти психологічними техніками й методами стимулювання 
продажів і маркетингових комунікацій. 

 
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Соціально-психологічні аспекти реклами 
 

Тема 1. Теоретичні та методологічні проблеми психології реклами. 
План заняття 

Теоретичні та методологічні аспекти психології реклами. Рекламна діяльність 
як явище психології. Основні цілі сучасної реклами. Класифікація реклами в 
залежності від цільового призначення: інформаційна, переконуюча, 
нагадуючи та іміджева реклама. Самореклама як один із різновидів рекламної 
діяльності. методи рекламного впливу принципи психологічного 
маніпулювання у рекламі. Основні інструменти рекламного впливу на 
споживача. Основні психологічні принципи рекламної діяльності та їх 
характеристика. Базові принципи, правила, умови рекламної діяльності.  
 

Тема 2. Психічні процеси в рекламі  

План заняття 

Особливості психофізіології сприйняття реклами. Роль психологічних 
процесів у формуванні рекламних образів. Когнітивний аспект рекламного 
впливу емоційний аспект рекламного впливу поведінковий компонент 
рекламного впливу. Обробка інформації споживачем як процес отримання, 
інтерпретації, збереження в пам’яті і відтворення рекламного стимулу. Етапи 
обробки інформації. Контакт споживача з рекламною інформацією та 
прийняття інформації. Увага та розуміння рекламної інформації. Пізнавальні 
та емоційні реакції. Дослідження та аналіз психічних процесів людини в 
рекламі. Класифікація психічних процесів в рекламі. Психічні процеси – 
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увага, уявлення, пам'ять та запам’ятовування, мислення. Емоції та емоційний 
напрямок рекламного впливу. Класифікація типів емоцій та почуттів. 
Відчуття та сприйняття рекламної інформації як психічний процес . 

 
Тема 3. Самореклама як психологічна основа рекламної діяльності . 

План заняття 
 Самореклама як один з найбільш розповсюджених та давніх видів 
рекламної діяльності. Основні завдання та напрямки самореклами людей. Вік 
людини та їх самореклама. Демонстративність та патологія особистості. 
Основні стратегії поведінки людини в умовах самореклами. 

 
Тема 4 Психологія мотивації споживачів в рекламній діяльності  

План заняття 
Процес мотивації споживачів як психологічна проблема. Теорії 

мотивації. Класифікація мотивів споживчої поведінки та їх характеристика. 
Мотиваційна психологія споживачів в рекламній практиці. Раціональні, 
емоційні та соціальні мотиви. Психологія реклами і проблема вивчення 
потреб людини. Класифікація потреб людини. Розвиток потреб в умовах 
ринку Алгоритм прийняття рішення споживачем про покупку. Структура 
соціально-психологічного впливу реклами на споживача. Основні стратегії 
маркетолога в процесі організації рекламного впливу на споживачів з 
різним типом і рівнем мотивації. 

 
Тема 5 Методи психологічного впливу реклами на споживача 

План заняття 

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. 

Метод нейролінгвістичного програмування в рекламній практиці та 
метод лінгвістичного маніпулювання. Їх сутність та приклади використання на 
практиці. 
 

Змістовий модуль 2. Психологія рекламної діяльності та психотехнічне 
мистецтво реклами 

 

Тема 6 Психотехнологічне мистецтво реклами  

План заняття 
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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 7 Психологія реклами в маркетингу 

План заняття 

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 8 Психологія реклами в засобах масової інформації  
План заняття  

Класифікація прийомів та ефектів психологічного впливу реклами в 
засобах масової інформації. Психологічні особливості розміщення реклами в 
різних засобах масової інформації. Засоби рекламного інформування, їх 
характеристика. 

Інформація та реклама. Телевізійна та радіо реклама. Оцінка 
ефективності телевізійних рекламних акцій. Зовнішня реклама. Методика 
проведення психологічної експертизи зовнішньої реклами. Реклама в пресі. 
Психологічна оцінка рекламних матеріалів в пресі. Психологія реклами і 
медіапланування. 

Політична реклама і іміджмейкинг. Сутність політичної реклами. 
Особливості та завдання політичної реклами. 

 

 
Тема 9 Громадська думка: дослідження та формування. Психологія 

соціальних мереж 
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План заняття 
Шляхи, засоби та методи формування громадської думки. 

Переконання: стадії, принципи, засоби та проблема ефективності. Соціальні 
мережі як засіб поширення реклами. Психологічні особливості користувачів 
соціальних мереж. Особливості взаємодії системи зв’язків з громадськістю 
через соціальні мережі. Підготовка матеріалів для публікування в соціальних 
мережах. Психологія «лайків» та «шейрів». 

 
Тема 10 Політична реклама, PR та іміджмейкінг. 

План заняття 
Політична реклама як спосіб формування позитивного чи негативного 

ставлення людей до політики. Психологічні аспекти політичного 
рекламування. Основні вимоги до політичної реклами.  Методики політичних 
компаній, застосовувані спеціалістами сфери PR. 
 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьог
о 
 
 

у тому числі усьог
о 

у тому числі 
л. п. лаб. інд. с.р. л. п. лаб. інд. с.р. 

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

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Соціально-психологічні аспекти реклами 

Тема 1. Теоретичні та 
методологічні 
проблеми психології 
реклами 

10 2 2   6 9  1   8 

Тема 2. Психічні 
процеси в рекламі 

9 1 2   6 9  1   8 

Тема 3. Самореклама 
як психологічна 
основа рекламної 
діяльності. 

9 1 2   6 12 2 2   8 

Тема 4. Психологія 
мотивації споживачів 
в рекламній діяльності 

9 1 2   6 10  2   8 

Тема 5. Методи 
психологічного 

9 1 2   6 8     8 
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впливу реклами на 
споживача 

Разом Змістовий 
модуль 1 

46 6 10   30 48 2 6   40 

Змістовий модуль 2. Психологія рекламної діяльності та психотехнічне 
мистецтво реклами 

Тема 6. 

Психотехнологічне 
мистецтво реклами 

 1 2   6 8     8 

Тема 7. Психологія 
реклами в маркетингу 

 1 1   6 8     8 

Тема 8. Психологія 
реклами в засобах 
масової інформації 

 1 1   6 8     8 

Тема 9 Громадська 
думка: дослідження та 
формування. 
Психологія соціальних 
мереж 

 1 2   6 8     8 

Тема 10 Політична 
реклама, PR та 
іміджмейкінг 

 2 2   6 10     10 

Разом Змістовий 
модуль 2 

 6 8   30 42     42 

Всього 90 12 18   60 90 2 6   82 

 
5.ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ 

 

№ Назва теми К-сть годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Тема 1. Теоретичні та методологічні проблеми 
психології реклами 

2 1 

2. Тема 2. Психічні процеси в рекламі 2 1 

3. Тема 3. Самореклама як психологічна основа 
рекламної діяльності. 

2 2 

4. Тема 4. Психологія мотивації споживачів в 
рекламній діяльності 

2 2 
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5. Тема 5. Методи психологічного впливу реклами на 
споживача 

2  

6. Тема 6. Психотехнологічне мистецтво реклами 2  

7. Тема 7. Психологія реклами в маркетингу 1  

8. Тема 8. Психологія реклами в засобах масової 
інформації 

1  

9. Тема 9 Громадська думка: дослідження та 
формування. Психологія соціальних мереж 

2  

10. Тема 10 Політична реклама, PR та іміджмейкінг 2  

 Всього 18 6 

 
6. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ Назва теми К-сть годин 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 Тема 1. Теоретичні та методологічні проблеми 
психології реклами 

6 8 

2. Тема 2. Психічні процеси в рекламі 6 8 

3. Тема 3. Самореклама як психологічна основа 
рекламної діяльності. 

6 8 

4. Тема 4. Психологія мотивації споживачів в 
рекламній діяльності 

6 8 

5. Тема 5. Методи психологічного впливу реклами на 
споживача 

6 8 

6 Тема 6. Психотехнологічне мистецтво реклами 6 8 

7 Тема 7. Психологія реклами в маркетингу 6 8 

8 Тема 8. Психологія реклами в засобах масової 
інформації 

6 8 

9 Тема 9 Громадська думка: дослідження та 
формування. Психологія соціальних мереж 

6 8 

10 Тема 10 Політична реклама, PR та іміджмейкінг 6 10 

 Всього 60 82 

 

7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
Науковими та методичними основами викладання дисципліни «Психологія 

реклами» є системний підхід. Методологія вивчення дисципліни і оцінювання 
знань слухачів заснована на індивідуально-диференційованому навчанні. 

Контроль за рівнем засвоєнням знань здійснюється шляхом застосування 
різних форм опитування, написання контрольних робіт на семінарських 
заняттях, проведення модульного контролю, складання заліку.  
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При виставленні оцінок (балів) враховуються, насамперед, знання, 
розуміння й уміння аналізувати конкретні ідеї. 

Під час вивчення дисципліни буде проводитись: 
Основними методами навчання є:  

1. лекції;  
2. практичні завдання; 
3. наукова робота; 
4. самостійна робота; 
5. ситуаційні завдання; 

6. круглі столи. 
 

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
Оцінювання результатів поточного контролю проводиться у розрахунку від 

0 до 100 балів. Основними методами оцінювання є:  
1. аналіз усних відповідей;  
2. виконання практичних завдань. 

Оцінювання виконання завдань здійснюється за такими критеріями (у % 
від кількості балів, виділених на завдання із заокругленими до цілого числа):  

0% - завдання не виконано; 
40% - завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 
60% - завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, 

судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним 
відхиленням від вимог; 

80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 
недоліки несистемного характеру ; 

100% - завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
 

9. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

Поточне тестування та самостійна робота 

Су
ма

 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 

100 Т1 
Т
2 

Т
3 

Т
4 

Т
5 

МК
1 

Т 
6 

Т 
7 

Т
8 

Т
9 

Т
10 

МК
2 

6 6 6 6 6 20 6 6 6 6 6 20 

 
 ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 

Оцінка за національної шкалою 
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Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності  

для екзамену, 
курсового проекту 
(роботи), практики 

для заліку 

90-100 Відмінно  
 

зараховано 
82-89 Добре 

74-81 

64-73 Задовільно 

60-63 

35-59 незадовільно з 
можливістю 
повторного 
складання 

не зараховано з 
можливістю 
повторного 
складання 

0-34 незадовільно з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
дисципліни 

 

10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 Оксентюк Н.В. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 

роботи з навчальної дисципліни «Психологія реклами» для студентів 
спеціальності 053 «Психологія» денної та заочної форми навчання. Рівне: 
НУВГП, 2020.   

 

11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА: 

 
1. Джефкінс Френк. Реклама: Практичний посібник. К. : Знання, 2001. 

456 с. 
2. Дмитриева Е. В. Фокус-группы в маркетинге и социологии. М., 1998.  
3. Домнин В. Н. Брендинг: новые технологии в России. СПб., 2004.  
4. Дэйян А. Реклама / пер. с фр. М., 1993.  
5. Зазыкин П. И. Психология в рекламе. М., 1993.  
6. Здравомыслов А. Г. Проблема интереса в социологической теории. 

Л., 1964. 
7. Кузякин А. П. Реклама и PR в мировой экономике: Учебное пособие. 

М. : ООО "ТК Велби", 2002. 319 с. 
8. Лебедев-Любимов А. Н. Психология рекламы: Учебное пособие для 

студ. вуз.. СПб.: Питер, 2003. 368 с. 
9. Мокшанцев Р. И. Психология рекламы: Учебное пособие для студ. 

вуз.. М. ; Новосибирск : ИНФРА-М : Сибирское соглашение, 2001. 228, с. 
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