
  

 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

Психологія маркетингу 

Спеціальність 

075  Маркетинг 

Освітньо-професійна програма Маркетинг 

Освітньо-професійний 

ступінь 
Фаховий молодший бакалавр 

Статус 

дисципліни 
Вибіркова дисципліна 

Форма навчання Очна (денна) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/ 
загальна кількість годин 

 

4 кредити /120 годин 6 семестр – 3-го року навчання 

 

Мова викладання Українська 

 

 

Анотація 

дисципліни 

 «Психологія маркетингу» – дисципліна, що є вибірковим 

компонентом освітньо-професійної програми Маркетинг.   

Вивчення навчальної дисципліни зосереджене на сутності 

основних принципів, етичних засад маркетингу як сфери 

професійної діяльності, організаційно-психологічних умов їх 

ефективності. Курсом передбачено вивчення психологічних 

особливостей маркетингу, а також їх застосування у різних 

професійних сферах, у тому числі державному управлінні і 

місцевому самоврядуванні.  

 

 

 

 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

 ключові понятття, теорії та закономірності, що складають 

категоріальний апарат психологічних аспектів маркетингу;  

 базові категорії психології маркетингу;  

 психологічні механізми та закономірності здійснення 

впливу на формування громадської думки;  

 можливі наслідки неефективного управління комунікаціями;  

 принципи використання психологічних знань для 

здійснення управління комунікаціями як управлінської 

функції;  



  

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Метою навчальної дисципліни є:  

- формування компетентності студентів в галузі психології 

маркетингу;  

- сформувати у студентів базову систему наукових знань з 

психології маркетингу як напряму психологічної науки, 

сучасних теорій і концепцій щодо психології комунікацій в 

цілому; 

- сформувати навички аналізу проблем психології маркетингу, 

які є актуальними у сучасному суспільстві та виробництві;  

- підвищити рівень психологічної компетентності студентів у 

забезпеченні практичної готовності особистості до роботи у 

сфері управління комунікаціями.  

 



  

 

 

 

 

 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Знати понятійно-категоріальний апарат психології 

маркетингу. 

 Вміти аргументувати власні погляди на актуальні проблеми 

психології маркетингу.  

 Володіти навичками аналізувати сучасні технології, які 

застосовуються у практиці маркетингу.  

 Знати основні методи та технології психології маркетингу. 

 Вміти аналізувати та здійснювати профілактику 

застосування псевдотехнологій.  

 Знати способи підбору адекватних комплексів 

комунікаційного супроводу управлінської діяльності.  

 Володіти методами психічної саморегуляції особистості.  

 Використовувати психологічні знання при реалізації 

професійних функцій.  

 Володіти вміннями визначення психологічного впливу 

маркетингу на цільову аудиторію. 

 Формувати практичні навички застосування психологічних 

прийомів впливу на поведінку споживачів в процесі 

використання різних маркетингових інструментів. 

Результати навчання: 

РН 9. Застосовувати сучасні технології маркетингової 

діяльності ринкового суб’єкта, адаптуватися до змін 

маркетингового середовища. 

РН 13. Проявляти ініціативу та підприємливість для 

досягнення професійної мети. 

     РН 14. Виконувати професійну діяльність у командній роботі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Загальні компетентності: 

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі 

розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 

області, її місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя.  

ЗК 3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 5. Здатність використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології.  

ЗК 8. Здатність працювати в команді. 

Спеціальні компетентності: 

СК 2. Здатність виявляти вплив чинників маркетингового 



  

середовища на результати господарської діяльності ринкових 

суб’єктів. 

СК 5. Брати участь у розробленні маркетингового 

забезпечення розвитку бізнесу в умовах певної невизначеності. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

Структура дисципліни 

РОЗДІЛ I 

Психологічні основи маркетингу  

Тема 1. Психологія в маркетингу. 

Тема 2. Психологічні методи та практика маркетингу. 

Тема 3. Психологічні тести в маркетингу. 

Тема 4. Психологічні механізми відомих брендів. 

Тема 5. Психологія маркетингу як наука і практика взаємодії з 

громадськістю.  

Тема 6. Психологічний зміст методів та технологій маркетингу. 

Тема 7. Псевдотехнології маркетингу. 

Тема 8. Психологія створення персонального та організаційного 

іміджу. 

РОЗДІЛ II 

Реклама як комунікація та засіб маркетингу 

Тема 9. Реклама як комунікація та засіб маркетингу. 

Тема 10. Психологічні теорії масових комунікацій та реклами. 

Тема 11. Сучасні методи реклами. 

Тема 12. Види та сучасні технології реклами. 

Тема 13. Вплив реклами на свідомість особистості. 

 

 

 Міжпредметні зв’язки  

Знання з даного курсу будуть використовуватися при вивченні 

дисциплін: «Маркетинг», «Психологія та етика ділового 

спілкування», «Інформаційні системи і технології в 

маркетинговій діяльності». 

Набуті знання можуть бути використані при написанні курсової 

роботи, проходженні навчальної та виробничої практик. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Політика оцінювання та 

академічної доброчесності 

Політика дотримання академічної доброчесності (відповідно до 

Закону України «Про фахову передвищу освіту») – «Викладання 

навчальної дисципліни ґрунтується на засадах академічної 

доброчесності ‒ сукупності етичних принципів та визначених 

законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього 

процесу під час навчання, викладання та провадження наукової 

(творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів 

навчання та/або наукових (творчих) досягнень. 

Порушеннями академічної доброчесності вважаються: 

академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, 

списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть 

бути притягнені до такої академічної відповідальності: повторне 

проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); 

повторне проходження відповідного освітнього компонента 

освітньої програми. 

Списування під час контрольних (модульних) робіт та екзаменів 

заборонено (в тому числі і з використанням мобільних девайсів). 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рекомендована 

література 

Основна (базова) 

1. Бергер Й. Психологія вірусного маркетингу / Йона Бергер. К.: 

Наш формат, 2022. 232 с. 

2. Попова Н. В. Маркетингові комунікації : підручник / Н. В. 

Попова, А. В. Катаєв, Л. В. Базалієва, О. І. Кононов, Т. А. 

Муха ; під загальною редакцією Н. В. Попової. Харків: 

«Факт», 2020. 315 с 

3. Краут Д., Райс Е. Маркетингові війни / Джек Краут, Ел Райс 

– В-во «Фабула», 2019. 240 с.  

Допоміжна: 

4.  Поведінка споживача : навч. посібник / Бабко Н.М., Мандич 
О.В., Сєвідова І.О., Романюк І.А., Квятко Т.М. Харків : 
ХНТУСГ, 2020. 170 с. 

6.  Католик Г., Калька Н. Психологія особистості (в схемах, 
презентаціях і таблицях): навчальний посібник. Львів: 
ЛьвДУВС, 2022. 158 с.  

 

 
 

Інформаційні 

ресурси 

8. Бутенко Н. Ю. Соціальна психологія в рекламі. URL: 
http://www.readbook.com.ua/book/37/ 

9. Надійна прес-служба. Довідник професіонала / Публікація 

Служби міжнародних інформаційних програм Державного 
Департаменту США. – Режим дотупу до видання: http:// usinfo. 
State.gov 

 
Формат 

та обсяг курсу 

Вид занять Кількість годин 

Лекції 36 

Практичні 20 

Самостійна робота 64 

                                            ЗАЛІК 

http://www.readbook.com.ua/book/37/


  

 

Розглянуто та затверджено  

на засіданні циклової комісії туризму, іноземних мов 

 

Протокол № 6 від 13 грудня 2022 р. 

 

Голова циклової комісії _________ Наталія СТОЛЯР 

                       (підпис) 

 

 

 

 

 Розглянуто та погоджено  

на засіданні циклової комісії спеціальних економічних дисциплін 

 

Протокол № __ від _________202___ р. 

 

Голова циклової комісії _________ Ярослава Козуб 
           (підпис) 

  

 

 

 

 

Шкала оцінювання, 

національна 

та ЄКТС 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка 
ЄКТС 

Оцінка 
за національною шкалою 

90-100 А 5 (відмінно) 

80-89 В 
4 (добре) 

70-79 С 

60-69 D 
3 (задовільно) 

50-59 Е 

 

35-49 
 

       FX 

2 (незадовільно) 
з можливістю повторного 

складання 

 

0-34 
 

F 

2 (незадовільно) 
з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

Викладач(і) 

КОЛОТИЛО ЯНА ВАСИЛІВНА 

Посада: викладач, заступник директора з виховної роботи 
Категорія: вища кваліфікаційна категорія 

E-mail: kolotylo.yana@chic.cv.ua 

Покликання на 

дисципліну 

(сторінка курсу 
в Moodle) 

 
https:/ dn.chic.cv.ua 

https://idgu.in.ua/
http://dn.chic.cv.ua/


  



  

 


