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1. Назва освітньої компоненти   «Іноземна мова професійного спрямування. Psychology of marketing» 

2. Тип  вибіркова 

 

3. Обсяг: Кредитів 

ECTS 

Годин За видами занять: 

Лекцій Семінар Практичних занять Лабораторних занять Самостійна підготовка 

5 150 18 - 54 - 78 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 
Освітні компоненти, які передують вивченню 1. Маркетингові комунікації 2.Маркетинг 3. Поведінка споживачів    

Освітні компоненти для яких є базовою 1. Маркетинговий менеджмент. 2. Маркетингова політика. 3. Стратегічний маркетинг    

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 
Знати Вміти 

 
 

 проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння сутності та змісту теорії 
маркетингу і функціональних зв'язків між її складовими 

 коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу 
 аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості функціонування ринків  
 планувати і проваджувати ефективну маркетингову діяльність ринкового суб’єкта в крос- 

функціональному розрізі 
Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

Знати Вміти 
‒ місце психологічних знань у маркетинговій діяльності 
‒ процес споживання в контексті особливостей культури та життя 

суспільства 
‒  психологічні механізмами, що сприяють просуненню нових продуктів 

(матеріальних, політичних, соціальних) 
‒ психологічні основ брендінгу 
‒ функціонування системи, технологій та методик маркетингових 

досліджень 
‒ основи практичної діяльності психолога у сфері маркетингу 
‒ психологічні основи поведінки споживачів в маркетинговій діяльності; 
‒ як створювати та оформлювати рекламне повідомлення, 

враховуючи психологічний вплив його змісту  

‒ визначати потенційно актуальні аспекти маркетингової діяльності як об'єктів психологічного 
вивчення 

‒ створювати  модель маркетингової діяльності 
‒ враховувати міжнародний та вітчизняний досвід для застосування психологічних знань у 

маркетинговій діяльності 
‒ диференціювати зовнішні чинники ефективності-неефективності реклами 
‒  вираховувати психологічні особливості впливу реклами на споживача 
‒ прораховувати поведінку споживачів, виходячи з їх типології на основі психологічних знань 
‒  використовувати психологічний аналіз до складових бренду 
‒  передбачати вкладені засоби маркетингових технологій, реклами, мотиваційної поведінки 

споживачів на якість продукту 
‒ обирати методи та методики маркетингових досліджень 



6. Результати навчання відповідно до ОПП 

1. Виявляти й аналізувати ключові характеристики маркетингових систем різного рівня, а також особливості поведінки їх суб’єктів 

2. Пояснювати інформацію, ідеї, проблеми та альтернативні варіанти прийняття управлінських рішень фахівцям і нефахівцям у сфері маркетингу, 

представникам різних структурних підрозділів ринкового суб’єкта. 

3. Демонструвати вміння застосовувати міждисциплінарний підхід та здійснювати маркетингові функції ринкового суб’єкта. 

4. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним. 

5.  Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані маркетингові рішення. 

6. Діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі етичних принципів маркетингу, поваги до культурного різноманіття та цінностей 

громадянського суспільства з дотриманням прав і свобод особистості  

7. Відповідати вимогам, які висуваються до сучасного маркетолога, підвищувати рівень особистої професійної підготовки. 

8. Демонструвати навички письмової та усної професійної комунікації державною й іноземною мовами, а також належного використання професійної 

термінології. 

9. Демонструвати відповідальність у ставленні до моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства у професійній маркетинговій діяльності. 

7. План вивчення освітньої компоненти 
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Psychological features of marketing 
concepts and marketing analysis 

- місце психологічних 
знань у 
маркетинговій 
діяльності 
- процес споживання 
в контексті 
особливостей 
культури та життя 
суспільства 

 проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння сутності та 
змісту теорії маркетингу і функціональних зв'язків між її складовими 

 коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу 
 аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості 

функціонування ринків  
 планувати і проваджувати ефективну маркетингову діяльність ринкового 

суб’єкта в крос- функціональному розрізі 
 визначати потенційно актуальні аспекти маркетингової діяльності як об'єктів 

психологічного вивчення 
 створювати  модель маркетингової діяльності 
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Socio-psychological aspects of market 
segmentation. 

- психологічні 
механізмами, що 
сприяють 
просуненню нових 
продуктів 
(матеріальних, 
політичних, 
соціальних) 
- функціонування 
системи, технологій 
та методик 
маркетингових 
досліджень 
 
 

 проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння сутності та 
змісту теорії маркетингу і функціональних зв'язків між її складовими 

 коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу 
 аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості 

функціонування ринків  
 планувати і проваджувати ефективну маркетингову діяльність ринкового 

суб’єкта в крос- функціональному розрізі 
 враховувати міжнародний та вітчизняний досвід для застосування 

психологічних знань у маркетинговій діяльності 
 диференціювати зовнішні чинники ефективності-неефективності реклами  
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Psychology in marketing - місце психологічних 
знань у 
маркетинговій 
діяльності 
- процес споживання 
в контексті 
особливостей 
культури та життя 
суспільства 

 проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння сутності та 
змісту теорії маркетингу і функціональних зв'язків між її складовими 

 коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу 
 аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості 

функціонування ринків  
 планувати і проваджувати ефективну маркетингову діяльність ринкового 

суб’єкта в крос- функціональному розрізі 
 визначати потенційно актуальні аспекти маркетингової діяльності як об'єктів 

психологічного вивчення 
 створювати  модель маркетингової діяльності 
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Psychology of advertising and the impact 
of advertising on the consumer 

 - процес споживання 
в контексті 
особливостей 
культури та життя 
суспільства 
- психологічні 
механізмами, що 
сприяють 
просуненню нових 
продуктів 
(матеріальних, 
політичних, 
соціальних) 

 проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння сутності та 
змісту теорії маркетингу і функціональних зв'язків між її складовими 

 коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу 
 аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості 

функціонування ринків  
 планувати і проваджувати ефективну маркетингову діяльність ринкового 

суб’єкта в крос- функціональному розрізі 
 враховувати міжнародний та вітчизняний досвід для застосування 

психологічних знань у маркетинговій діяльності 
 диференціювати зовнішні чинники ефективності-неефективності реклами 
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Psychological production products: 
perennial walls of preferred consumers. 
 

- місце психологічних 
знань у 
маркетинговій 
діяльності 
- процес споживання 
в контексті 
особливостей 
культури та життя 
суспільства 

 проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння сутності та 
змісту теорії маркетингу і функціональних зв'язків між її складовими 

 коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу 
 аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості 

функціонування ринків  
 планувати і проваджувати ефективну маркетингову діяльність ринкового 

суб’єкта в крос- функціональному розрізі 
 визначати потенційно актуальні аспекти маркетингової діяльності як об'єктів 

психологічного вивчення 
 вираховувати психологічні особливості впливу реклами на споживача 
 прораховувати поведінку споживачів, виходячи з їх типології на основі 

психологічних знань 
  використовувати психологічний аналіз до складових бренду 
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Psychological tools of empirical affairs in 
marketing 

- психологічні основ 
брендінгу 
- функціонування 
системи, технологій 
та методик 
маркетингових 
досліджень 

 
 

 проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння сутності та 
змісту теорії маркетингу і функціональних зв'язків між її складовими 

 коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу 
 аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості 

функціонування ринків  
 планувати і проваджувати ефективну маркетингову діяльність ринкового 

суб’єкта в крос- функціональному розрізі 
 диференціювати зовнішні чинники ефективності-неефективності реклами 
  вираховувати психологічні особливості впливу реклами на споживача 

  



 прораховувати поведінку споживачів, виходячи з їх типології на основі 
психологічних знань 

  використовувати психологічний аналіз до складових бренду 

In
di
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du
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 w
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1. The essence of marketing from a 
psychological point of view. 

2. Basic concepts of marketing and their 
definition. 

3. Problems with marketing management. 

4. The genesis and social essence of 
marketing. 

5. Psychological features of marketing 
analysis. 

6. Competitors and other market partners: 
psychological aspects of interaction, 
situation assessment. 

7. Five categories of buyers, three main 
types of buying behavior in the purchasing 
decision process. 

8. Measuring the impact of advertising, 
including on the Internet. 

9. Promotion and communication 
management of the brand. 

-- психологічні основ 
брендінгу 
- функціонування 
системи, технологій 
та методик 
маркетингових 
досліджень 
- психологічні 
механізмами, що 
сприяють 
просуненню нових 
продуктів 
(матеріальних, 
політичних, 
соціальних) 

 

 проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння сутності та 
змісту теорії маркетингу і функціональних зв'язків між її складовими 

 коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу 
 аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості 

функціонування ринків  
 планувати і проваджувати ефективну маркетингову діяльність ринкового 

суб’єкта в крос- функціональному розрізі 
 визначати потенційно актуальні аспекти маркетингової діяльності як об'єктів 

психологічного вивчення 
 створювати  модель маркетингової діяльності 
 враховувати міжнародний та вітчизняний досвід для застосування 

психологічних знань у маркетинговій діяльності 
 диференціювати зовнішні чинники ефективності-неефективності реклами 
  вираховувати психологічні особливості впливу реклами на споживача 
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Psychotechnology of  feedback - психологічні основ 
брендінгу 
- функціонування 
системи, технологій 
та методик 
маркетингових 
досліджень 

 проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння сутності та 
змісту теорії маркетингу і функціональних зв'язків між її складовими 

 коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу 
 аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості 

функціонування ринків  
 планувати і проваджувати ефективну маркетингову діяльність ринкового 

суб’єкта в крос- функціональному розрізі 
 прораховувати поведінку споживачів, виходячи з їх типології на основі 

психологічних знань 
  використовувати психологічний аналіз до складових бренду 

  

T
o
pi

c 
1
5-

1
8 Ideology and brands as social needs - основи практичної 

діяльності психолога 
у сфері маркетингу 
- психологічні основи 
поведінки споживачів 
в маркетинговій 

 проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння сутності та 
змісту теорії маркетингу і функціональних зв'язків між її складовими 

 коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу 
 аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості 

функціонування ринків  
 планувати і проваджувати ефективну маркетингову діяльність ринкового 

  



діяльності; 
- як створювати та 
оформлювати 
рекламне 
повідомлення, 
враховуючи 
психологічний вплив 
його змісту   

суб’єкта в крос- функціональному розрізі 
 передбачати вкладені засоби маркетингових технологій, реклами, 

мотиваційної поведінки споживачів на якість продукту 
 обирати методи та методики маркетингових досліджень 

 P
ra

ct
ic

e 
2
5-

35
 

Psychology of advertising and the impact 
of advertising on the consumer 

- психологічні основи 
брендінгу 
- функціонування 
системи, технологій 
та методик 
маркетингових 
досліджень 
 

 проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння сутності та 
змісту теорії маркетингу і функціональних зв'язків між її складовими 

 коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу 
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 прораховувати поведінку споживачів, виходячи з їх типології на основі 
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Socio-psychological aspects of market 
segmentation. 

- психологічні основи 
поведінки споживачів 
в маркетинговій 
діяльності; 
 
- функціонування 
системи, технологій 
та методик 
маркетингових 
досліджень 
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Psychology of advertising and the impact 
of advertising on the consumer 

 - психологічні основи 
брендінгу 
- функціонування 
системи, технологій 
та методик 
маркетингових 
досліджень 
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behavior by the influence of advertising. 
2. Ethical issues in the psychology of 
marketing and advertising. 
3. Models of advertising influence. 
4. Measuring the impact of advertising, 
including on the Internet. 
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5. Formal aspects of advertising design. 
6. Content aspects of advertising design. 
7. Consumer lifestyle measurements based 
on the techniques of ULEB 1 and ULEB 
2. 
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