
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Опис навчальної  дисципліни   

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Курс 1 1 

Семестр 2 2 

Обсяг кредитів 3 3 

Обсяг годин, у т.ч.: 90 90 

Аудиторні  28 8 

Модульний контроль   

Семестровий контроль   

Самостійна робота 58 78 

Індивідуальна робота 4 4 

Форма семестрового контролю залік  залік 

 

2. Статус дисципліни: вибіркова  

3. Мета і завдання дисципліни 

Навчальна дисципліна «Психологія інновацій та реклами» є важлива для підготовки 

майбутніх фахівців у галузі психології, менеджменту. Роль соціально-психологічних, 

інноваційних знань в умовах нинішнього суспільства достатньо велика, оскільки сприяє 

вирішенню практичних психологічних завдань та завдань сучасного менеджменту, що 

постають перед фахівцями різних рівнів не лише психологічного профілю.  

Метою викладання дисципліни «Психологія інновацій та реклами» є формування у 

студентів системи знань щодо психології інновацій та психології реклами, набуття навичок 

управління інноваційними змінами в організаціях, на підприємствах і їх фасилітації, а також 

навичок дослідження проблем психологічних аспектів реклами та рекламної діяльності, 

проведення психологічної експертизи реклами. 

Основні завдання навчальної дисципліни. 
Основні завдання дисципліни: поглиблене вивчення структури інноваційного процесу, 

сучасних технологій підтримки інновацій, мотивації інноваційної діяльності, обґрунтування 

значущості ролі спеціаліста в процесі переходу українського суспільства на інноваційний 

шлях розвитку; засвоєння сучасних наукових концепцій реклами та уявлень про рекламну 

діяльність, розуміння ролі психічних процесів у формуванні рекламних образів; освоєння 

проблем психолінгвістики реклами та психологічної ефективності  реклами; оволодіння 

студентами  сучасними науковими знаннями про механізми впливу реклами на людину та 

про ступінь їхньої ефективності, про позитивний і негативний вплив реклами на культуру; 

ознайомлення із психотехнологіями рекламної діяльності; формування навичок проведення 

психологічної експертизи та тестування психологічної ефективності реклами; формування 

комплексу знань щодо проектування програм підтримки впровадження інновацій в 

організаціях; здобуття навичок інноваційного менеджера. 

4. Компетентності та програмні результати навчання: 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

компетентностей: 

загальних: 

- здатність розуміти потреб та інтересів особистості, залежно від сфери її діяльності, 

можливостей ефективно взаємодіяти з людьми в суспільному та громадському житті; 

- розуміння психологічних особливостей реагування людини на інноваційні процеси та 

зміни у суспільному і професійному житті; 

- здатність ефективно взаємодіяти з членами групи в процесі розробки спільних 

інноваційних проектів; 

- здатність і прагнення особистості до саморозвитку та самовдосконалення; 



фахових:  

- здатність виявляти потреби суспільства і прогнозувати можливості розвитку та 

впровадження інновацій; 

- уміння досягати успіху у створенні інновацій та реклами відповідно до сфери 

діяльності; 

- здатність консультувати та застосовувати психологічні прийоми при розробці 

інновації та реклами; 

- здатність управляти груповими процесами при створенні інновації та реклами; 

- уміти використовувати психотехнології  при розробці інновацій та реклами. 

Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним 

продемонструвати такі результати навчання: 

- засвоїти теоретико-методичні основи психології інновацій та реклами;  

- знати підходи до вивчення інноваційної діяльності в психології, а також види реклами 

та психологію споживача; 

- уміти застосовувати психологічні впливи рекламі та етичні проблеми впливу; 

- розуміти людину як суб’єкта рекламних комунікацій, проблеми психічних процесів у 

рекламі;  

- оволодіти знаннями та практичними навичками розроблення програми особистісного і 

й організаційного інноваційного розвитку персоналу в системах корпоративного навчання; 

- уміти організувати експериментальне дослідження із проблем психології реклами. 

Студенти повинні оволодіти практичними навичками застосування знань в у галузі 

дослідження психології інновацій, виробити здатність розробляти адекватні заходи щодо 

подолання негативних і стимулювання позитивних психічних явищ, пов’язаних із розвитком 

та впровадженням інновацій, їхньою конкурентоспроможністю та забезпеченням розвитку 

суспільства; сформувати навички проведення психологічної експертизи реклами, тестування 

її психологічної ефективності реклами; розробляти професіограми і психограми інноваційної 

діяльності; здійснювати консультаційну роботу із проблем інноваційності відповідно до віку, 

виду професійної зайнятості, специфіки мотивації суб’єкта; розробляти проекти і реалізувати 

програми психологічної підтримки впровадження інноваційних та інформаційних технологій 

в освітню і управлінську діяльність. 

Курс «Психологія інновацій та реклами» є логічним продовженням психологічних 

теорій особистості, психології управління, інноваційного менеджменту.  

 

5. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план навчальної дисципліни для денної форми навчання 
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Змістовий модуль 1. Характеристика психології інновацій та реклами як наукової 

дисципліни 

Тема 1. Психологія інновацій як складова 

практичної психології у менеджменті 

9 2 1    6 

Тема 2. Психологія інновацій як складова 

практичної психології у менеджменті 

9 2 1    6 

Тема 3. Інноваційна діяльність та 

інноваційний процес 

10 2  2   6 

Тема 4. Творчість та інновації 10 2    2 6 

Тема 5. Форми та методи управління 

інноваційною діяльністю. 

10 2  2   6 

Модульний контроль        

Разом 48 10 2 4  2 30 

Змістовий модуль 2. Закономірності застосування реклами у різних сферах діяльності 



Тема 6. Теоретичні аспекти психології 

реклами. Роль психічних процесів у 

рекламі 

9 2     7 

Тема 7. Реклама як засіб 

психологічного впливу 

10 2 1    7 

Тема 8. Поведінка споживача 10 2 1    7 

Тема 9. Психологічна ефективність 

реклами. Психолінгвістичні аспекти 

реклами. 

13 2  2  2 7 

Модульний контроль        

Разом 42   2  2 28 

Усього 90 18 4 6  4 58 

 

Тематичний план навчальної дисципліни для заочної форми навчання 

Назви змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1. Характеристика психології інновацій та реклами як наукової 

дисципліни 

Тема 1. Психологія інновацій як складова 

практичної психології у менеджменті 

9 1     8 

Тема 2. Психологія інновацій як складова 

практичної психології у менеджменті 

9      9 

Тема 3. Інноваційна діяльність та 

інноваційний процес 

10 1     9 

Тема 4. Творчість та інновації 11     2 9 

Тема 5. Форми та методи управління 

інноваційною діяльністю. 

10   2   8 

Модульний контроль        

Разом 49 2  2  2 43 

Змістовий модуль 2. Закономірності застосування реклами у різних сферах діяльності 

Тема 6. Теоретичні аспекти психології 

реклами. Роль психічних процесів у 

рекламі 

9 1     8 

Тема 7. Реклама як засіб 

психологічного впливу 

10 1     9 

Тема 8. Поведінка споживача 11   2   9 

Тема 9. Психологічна ефективність 

реклами. Психолінгвістичні аспекти 

реклами. 

11     2 9 

Модульний контроль        

Разом 41 2  2  2 35 

Усього 90 4  4  4 78 

 

6. Програма навальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Психологія інновацій як рушій змін у суспільстві  

Тема 1. Психологія інновацій як складова практичної психології у менеджменті 

Соціальні зміни, нововведення, інновації та їх класифікація. Освіта на шляху реформ. Інновації в медицині. 

Культура під впливом інновацій. Реклама як інноваційний процес.. 

Рекомендовані джерела:  О 3,4 ,5, Д 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16 

 

Тема 2. Психологія інновацій як складова практичної психології у менеджменті 



Забезпечення сприйняття інновацій 

Дифузії та сприймання нововведень. Сприйняття нововведень у сучасних організаціях. Специфіка сприйняття 

нововведень в організаціях. Фактори, що перешкоджають сприйняттю нововведень. Види психологічних бар’єрів 

інновацій. Психологічне забезпечення сприйняття інновацій 

Рекомендовані джерела:  О 3,4 ,5, Д 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 

 

Тема 3. Інноваційна діяльність та інноваційний процес 

Інноваційна діяльність: характеристика та організаційні форми. Етапи інноваційного 

процесу. Моделі інноваційних процесів. 

Рекомендовані джерела:  О 3,4 ,5, Д 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14,15 

 

Тема 4. Творчість та інновації 

Поняття творчості як інновації. Творчість як діяльнісний процес творення нового. Творчість 

та інновації в у педагогічній діяльності. Роль творчості в інноваційному процесі 

підприємства. 

Рекомендовані джерела:  О 3,4 ,5, 6, Д 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16 

 

Тема 5. Форми та методи управління інноваційною діяльністю 

Форми управління інноваційною діяльністю. Методи управління інноваційною діяльністю.  

Методи пошуку ідей та прогнозування інновацій. Методи управління опором інноваціям. 

Рекомендовані джерела:  О 3,4 ,5, 7, Д 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 

 

Змістовий модуль 2. Закономірності застосування реклами у різних сферах діяльності 
 

Тема 6. Теоретичні аспекти психології реклами. Роль психічних процесів у рекламі 

Класифікація реклами. Основні типи та види реклами. Мета реклами. Сприймання у рекламі. 

Вплив сприймання у рекламних повідомленнях. Вплив способу подання інформації на 

сприймання.  Маніпуляції реклами на рівні психічних процесів. 

Рекомендовані джерела:  О 3,4 ,5, 7, Д 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16 

 

Тема 7. Реклама як засіб психологічного впливу 

Психологічний вплив у рекламі та проблема вибору. Ефективність «гіпнозу» в рекламі.  

Навіювання в рекламі. Концепція реклами як форми психологічного впливу 

Рекомендовані джерела:  О 3,4 ,5, 6, Д 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 

 

Тема 8. Поведінка споживача 

Історія вивчення поведінки споживача. Модерністський і постмодерністський світогляди.  

Модель поведінки споживача реклами. 

Рекомендовані джерела:  О 3,4 ,5, 7, Д 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 

 

Тема 9. Психологічна ефективність реклами. Психолінгвістичні аспекти реклами. 

Методи психологічної експертизи рекламної продукції. Методи оцінювання психологічної 

ефективності реклами. Методи експертизи психологічної безпеки реклами. Оцінювання 

змісту афективних конфліктів, викликаних рекламою. Словниковий запас реципієнта. Норми 

запам’ятовування повідомлень. Мисленнєве опрацювання та розуміння повідомлення. 

Телевізійна та Інтернет-реклама. 

Рекомендовані джерела:  О 3,4 ,5, 7, Д 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 

 



ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ 

ЛЕКЦІЯ 1: Психологія інновацій як складова практичної психології у менеджменті 

Мета лекції – розглянути основні поняття психології інновацій та тенденції розвитку 

реклами як науки. 

1. Соціальні зміни, нововведення, інновації та їх класифікація. 

2. Освіта на шляху реформ. 

3. Інновації в медицині. 

4. Культура під впливом інновацій.  

5. Реклама як інноваційний процес. 

Опорні поняття: соціальна зміна, освітній процес, нововведення, інновації, відкриття, винахід, соціально-

психологічний супровід, медицина, хвороби, ліки, інноваційна робототехніка, культура, динаміка культури, 

кризовий стан культури в Україні, інноваційна культура, реклама як інновація. 

Література: О 3,4 ,5, Д 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16 

Лекція 2. Психологія інновацій як складова практичної психології у менеджменті 

Мета лекції – розглянути основи психологічного сприйняття інновацій в сучасному 

менеджменті. 

1. Дифузії та сприймання нововведень. 

2. Сприйняття нововведень у сучасних організаціях. 

3. Специфіка сприйняття нововведень в організаціях. 

4. Фактори, що перешкоджають сприйняттю нововведень. 

5. Види психологічних бар’єрів інновацій. 

6. Психологічне забезпечення сприйняття інновацій. 

Опорні поняття: дифузія, освоєння нововведень, загальні принципи процесу перетворення, 

еволюційна форма перетворення, революційна форма перетворення, узгодження, 

модифікація, структурування, взаємне узгодження, концепція самовідновлення, стратегії, 

що сприяють здійсненню перетворень, етап діагностики, етап оргпроектування, етап 

розвитку, інноватори, ранні послідовники, рання більшість, відсталі споживачі, система 

AVICTORY, система CORRECT, система аналізу організаційних процесів, анти інноваційний 

бар’єр, зовнішні бар’єри, психологічні бар’єри, особистісний бар’єр, “структура завдань”, 

фрустрація, модифікації антиінноваційних стереотипів, маніпуляція, кооптація. 

Література: О 1, 2, 3,4 ,5 Д 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 

Лекція 3. Інноваційна діяльність та інноваційний процес  

Мета лекції – розглянути особливості інноваційної діяльності, етапи та моделі 

інноваційного процесу. 

1. Характеристика інноваційної діяльності. 

2. Організаційні форми інноваційної діяльності. 

3. Етапи інноваційного процесу. 

4. Моделі інноваційних процесів. 

Опорні поняття: інновації, інтерпартнерство, мала інноваційна фірма, венчурна фірма і 

типи венчурів; технологічний та інноваційний центри, науковий парк; науково-технічний 

альянс, упроваджувальні фірми, інноваційний процес, стадії розвитку інноваційного процесу, 

форми інноваційного процесу, дифузія інноваційного процесу, соціальна система; стадії 

прийняття рішення інновацій, темп освоєння інновації, характеристики інновації, 

внутрішні та зовнішні фактори розвитку і впровадження інновацій, моделі інноваційних 

процесів 

Література: О 1, 2, 3,4 ,5, Д 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14,15 

Лекція 4. Творчість та інновації 

Мета лекції – розглянути особливості розвитку творчості особистості та використання 

творчості в інноваційних змінах суспільства  

1. Творчість як діяльнісний процес творення нового.  

2. Творчість та інновації в у педагогічній діяльності. 

3. Роль творчості в інноваційному процесі підприємства. 



Опорні поняття: етапи творчості (усвідомлення, постановка і формулювання проблеми;  

знаходження принципу вирішення проблеми, обґрунтування і розвиток знайденого принципу, 

наукова (теоретична) творчість, конструкторська (технічна творчість) і технологічне 

розроблення цього принципу (художня творчість); практична перевірка гіпотези, 

практична реалізація винаходу, об’єктивізація художнього твору); творча позиція, 

потенційна готовність до творчості, творче вираження, творчий продукт; рівнів інновацій 

(відкриття, винаходи, раціоналізаторство), творчий потенціал, творча ідея, творче 

рішення, Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності (21 квітня, святкується з 

2002 р.) 

Література: О 1, 2, 3,4 ,5,6 Д 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16 

Лекція 5. Форми та методи управління інноваційною діяльністю. 

Мета лекції – розглянути основні форми та методи управління інноваційною діяльністю. 

1. Форми управління інноваційною діяльністю. 

2. Методи управління інноваційною діяльністю. 

3. Методи пошуку ідей та прогнозування інновацій. 

4. Методи управління опором інноваціям. 

Опорні поняття: форми управління інноваційною діяльністю, реорганізація підрозділів, 

венчурні фонди, методи управління інноваційною діяльністю (пошуку ідей інновацій, 

прогнозування, методи управління спротивом інноваціям) 

Література: О 1, 2, 3,4 ,5, 6 Д 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16 

Лекція 6. Теоретичні аспекти психології реклами. Роль психічних процесів у рекламі 

Мета лекції – розглянути особливості впровадження реклами в різні сфери життя людини; 

види та типи реклами; механізми сприймання та впливу реклами. 

1. Класифікація реклами. Основні типи та види реклами. 

2. Мета реклами. 

3. Сприймання у рекламі. Вплив сприймання у рекламних повідомленнях. 

4. Вплив способу подання інформації на сприймання.  

5. Маніпуляції реклами на рівні психічних процесів  

Опорні поняття: сильно-, середньо- та малосегментована реклама, реклама торгової 

марки, комерційна (товарно-сервісна) та некомерційна реклама, глобальна реклама, 

загальнонаціональна реклама, регіональна реклама, місцева реклама, друкована реклама, 

електронна реклама, зовнішня реклама, текстова реклама, візуальна реклама, текстово-

візуальна реклама, проста і складна реклама,  статична і динамічна реклама,  пряма та 

опосередкована реклама, безособова та персоніфікована реклама, платна та безкоштовна 

реклама, торгово-роздрібна реклама, політична реклама, соціальна реклама, адресно-

довідкова реклама, реклама зі зворотним зв’язком, корпоративна реклама, бізнес-реклама, 

цілі реклами, реклама за метою, реклама за предметом, реклама за суб’єктом, реклама за 

носіями, реклама за об’єктом, реклама за географічним охопленням; терміновані 

повідомлення, нетерміновані повідомлення, швидкість передавання повідомлення, 

продуктивність сприймання, реципієнтська група, обсяг повідомлення, точність 

сприймання, невизначеність, контрастний об’єкт, навіювання, переконання, дійснісна, 

комунікативна та рецептивна точності, омонімія, семантичне поле, мимовільна увага, 

довільна увага, післядовільна увага, статичне повідомлення, динамічне повідомлення.. 

Література: О 1, 2, 3,4 ,5,6,  Д 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 

Лекція 7. Реклама як засіб психологічного впливу  

Мета лекції – розглянути основні види психологічного впливу реклами на споживача 

1. Психологічний вплив у рекламі та проблема вибору. 

2. Ефективність “гіпнозу” в рекламі. 

3. Навіювання в рекламі. 

4. Концепція реклами як форми психологічного впливу  

Опорні поняття: емоційні впливи, соціальна фасилітація, сугестія, види гіпнозу, теорія 

“символічного інтеракціонізму”, нейролінгвістичне програмування,  технологія типу “25-го 

кадру”, роздуми, інстинкт, навіювання, звички, наслідування, "несвідома увага", 

“інтелектуальна рецепція”, сенсорна рецепція. 



Література:  О 1, 2, 3,4 ,5, 6, Д 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 

Лекція 8. Поведінка споживача   
Мета лекції – розглянути особливості поведінки споживача реклами. 

1. Історія вивчення поведінки споживача. 

2. Модерністський і постмодерністський світогляди.  

3. Модель поведінки споживача реклами. 

Опорні поняття: споживання, теорія моди, ідея товарного фетишизму, теорія показного 

(престижного) споживання, концепція розкоші, концепція статусних груп і 

протестантської етики, виробництво символів, спосіб життя, субкультура, модернізм, 

міф про однолінійний розвиток світу, міф про “світле майбутнє”, приховані мотивації 

споживачів, постмодернізм, потреба в тілі, кінцевий споживач, покупці-виробники, 

посередники, клієнт, споживацький ринок, модель поведінки покупця, фактори споживання, 

теорії мотивації, ієрархія потреб за Маслоу, рішення про покупку, типова функція 

адаптації покупців у часі. 

Література: О 1, 2, 3,4 ,5, 6, Д 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 

Лекція 9. Психологічна ефективність реклами. Психолінгвістичні аспекти реклами 

Мета лекції – розглянути основні історичні аспекти створення радіореклами, специфіка та 

типи реклами. 

1. Методи психологічної експертизи рекламної продукції. 

2. Методи оцінювання психологічної ефективності реклами. 

3. Методи експертизи психологічної безпеки реклами. 

4. Оцінювання змісту афективних конфліктів, викликаних рекламою  

Опорні поняття: психологічна експертиза рекламної продукції, ефективність 

психологічного впливу реклами, методи оцінювання психологічної ефективності реклами, 

методи експертизи психологічної безпеки реклами, індекс нейтральності сприйняття 

реклами, індекс полярності сприйняття реклами, психологічні методи дослідження брендів, 

метод спрямованих асоціацій, метод персоніфікацій, метод «Планета бренду», метод 

«Вечірка брендів», метод Bubbles, метод «колаж брендів», оцінювання ефективності 

рекламних заходів, ефективність психологічного впливу реклами, економічна ефективність 

реклами,  метод спостереження, метод опитування, ступінь залучення уваги покупців до 

зовнішньої реклами, дієвість публікації рекламних оголошень, метод експерименту шляхом 

перестановки товару в залі магазину 

Література:  О 1, 2, 3,4 ,5, 6, Д 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Семінарське заняття № 1. Основні теоретичні аспекти психології інновацій та реклами 

1. Предмет та функції психології інновацій та реклами як наукової дисципліни 

2. Понятійний апарат  

3. Використання інновацій у різних сферах життя людини. 

Додаткові питання до обговорення: 

1. Що є предметом психології інновацій та реклами? 

2. Які завдання постають перед психологією інновацій та реклами на сучасному розвитку 

суспільства? 

3. Які основні функції психології інновацій та реклами як наукової дисципліни? 

4. Дайте пояснення основним поняття, що використовуються в психології інновацій та 

рекламі. 

5. Що таке інновація? 

6. Що визначає теорія відношень, сприйняття подій і явищ? 

7 Як співіснують традиції та інновації? 

8. Як історично складалося сприйняття традицій та інновацій? 

9. Дайте визначення поняттю «соціальний стереотип» (У. Ліпман)? 

10. Які погляди на інновацію Вам відомі? 

11. Які ставлення особистості до змін і з чим це може бути пов’язане? 

12. Дайте визначення інноваціям та наведіть класифікацію інновацій1 



13. Які основні етапи інноваційного процесу? 

14. Дайте визначення поняттям: інтерпартнерство, мала інноваційна фірма, венчурна 

фірма? 

15. Які типи венчурів Вам відомі? 

16. Що таке технологічний та інноваційний центри? 

17. Що таке науковий парк? 

18. Які функції виконує науково-технічний альянс? 

19. Що таке впроваджувальні фірми? 

20. Як здійснюється організація творчої роботи? 

21. Наведіть приклади застосування  мозкової атаки та методу Дельфі в організації 

творчої роботи? 

Література: О 1, 2, 3,4 ,5, Д 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 

Практичне  заняття № 1. Дослідження особистісних якостей людини, схильної до 

інновацій 

1. Індивідуальні якості особистості та їх роль у сприйнятті інновацій.  

2. Значущі цінності особистості та їх роль в інноваційних змінах. 

Практична частина: Визначити особливості схильності особистості до ризику за 

методикою Шуберта. За результатами дослідження зробити відповідні висновки. 

Додаткові питання до обговорення: 

1. Назвіть основні об’єктивні фактори середовища, що мають стимулюючий або гальмуючий 

вплив на інноваційний процес? 

2. Назвіть основні  факторів – це суб’єктивні фактории середовища, що мають стимулюючий 

або гальмуючий вплив на інноваційний процес? 

3. Які типи особистості в залежності від установки до нововведень виокремлює 

А. Л. Журавльов? 

4. Кого вважають інноватором і які риси йому притаманні? 

5. Яку роль в інновації виконує інтуїтивний тип особистості і яку сенсорний?? 

6. Які чотири професійних клуби (групи) виділено з точки зору соціотипів? 

7. Яку роль у сприйнятті та впровадженні інновцій відіграють кваліфікація, стаж роботи та 

освіта особистості? 

8. Яку роль у сприйнятті та впровадженні інновцій відіграє психолог? 

9. Яке ставлення до інновацій виділяє Н. А. Ільїна?  

10. Які «стресові» точки можна виокремити на різних етапах нововведення? Які це етапи? 

Література: О 1, 2, 3,4 ,5, Д 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 

Практичне заняття № 2. Особливості інноваційної діяльності. Роль творчості у 

створенні інновацій. 

1. Особливості інноваційної діяльності. 

2. Етапи інноваційного процесу. 

3. Творчість та інновації. 

Практична частина:  

1. Визначити здібності особистості до творчого саморозвитку в процесі інноваційної 

діяльності за методикою «Здібності особистості до творчого саморозвитку» (І. В. Нікішина). 

2. Визначити особливості особистісної креативності (методика Е. Е. Тунік). 

3. Визначити особливості ставлення особистості до інновацій за методикою (Н. М.Лебедєва, 

А. Н. Татарко. За результатами дослідження зробити відповідні висновки. 

Додаткові питання до обговорення: 

1. Дайте визначення творчості як діяльнісний процес 

2. Як трактується творчість у свідомості і поведінці людини?  

3. Поясніть, чому творчість вважають неадаптивною активністю людини? 

4. Яку структуру творчості запропонував А. Т. Шумилін та А. М. Матюшкін? 

5. Що таке творчий шлях пізнавального процесу? 

6. Яку структуру творчості запропонував Я. А. Пономарьов? 

7. Які компоненти входять до структурно-рівневої моделі творчості? 

8. Яку роль у процесі творчості відіграє логіка? 



9. Яку роль відіграють творчі здібності у створенні творчого продукту? 

10. Які складові закладені у формулу інноваційної діяльності? 

11. Чим є стратегія в інноваційній діяльності? 

12. Якими є принципи стратегія в інноваційній діяльності? 

13 Що характерно для інноваційної діяльності? 

Література: О 1, 2, 3,4 ,5, Д 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 

Семінарське заняття № 2. Теоретичні аспекти психології реклами. Роль психічних 

процесів у рекламі. 
1. Класифікація реклами. Основні типи та види реклами.  

2. Мета реклами. Сприймання у рекламі. Вплив сприймання у рекламних повідомленнях. 

3. Вплив способу подання інформації на сприймання.   

4. Маніпуляції реклами на рівні психічних процесів. 

5. Реклама та поведінка споживача 

Додаткові питання до обговорення: 

1. Які основні принципи класифікації реклами? 

2. Назвіть вісім основних типів реклами та дайте їм коротку характеристику.  

3. Які шість основних цілей виконує реклама?  

4. У чому суть реклами продукції, реклам торгової марки, імені та послуг виробника, імені 

реалізатора товарів і послуг? 

5. Що таке політична реклама? Яка мета реклами діяльності політичних партій і політиків? 

6. Що таке реклама громадських організацій і дій соціально-громадянської спрямованості? 

7. Порівняйте рекламу за носіями, за об’єктом, за географічним охопленням. 

Література: О 1, 2, 3,4 ,5, Д 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 

Практичне заняття № 3. Психологія маркетингу та реклами 

1. Психологічна ефективність реклами. 

2. Методи оцінювання психологічної ефективності реклами. 

2. Оцінка змісту афективних конфліктів, викликаних рекламою. 

Практична частина.  

1. Опрацювання методу оцінювання психологічної ефективності реклами на двох групах 

товару, обраних викладачем як зразки товару. Зробити висновки. 

2. Визначити ефективність проведення реклами за ступенем залучення уваги покупців до 

зовнішньої реклами. На осевої проведеної роботи зробити відповідні висновки. 

Додаткові питання до обговорення: 

1. Які Ви знаєте механізми сприймання рекламної інформації? 

2. Як здійснюється вплив на споживача за допомогою способу подання інформації на 

сприймання? 

3. Які маніпуляції використовуються на рівні зміни психічних процесів? 

4.  Що означає нетерміноване повідомлення? 

5. Що таке продуктивність сприймання? 

6. Якою є середня продуктивність сприймання для людини? 

7. Які пізнавальні психічні процеси є мішенями при у разі маніпуляцій свідомістю людини? 

8. Як застосовують та визначають ефективність «гіпнозу» в рекламі? 

9. Як застосовують Навіювання в рекламі?  

10. Які впливи Г. Мюнстерберг вважав надзвичайно ефективними? 

11. Що  означає «настанова на диво»? 

12. Чи вважаєте Ви, що навіювання передбачає здатність людей приймати інформацію, 

засновану не стільки на доказах, скільки на престижності джерел? 

13. Що таке складність повідомлення?  Які складові вона включає? 

Література: О 1, 2, 3,4 ,5, Д 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 

 

 

 

 

 



7.Контроль навчальних досягнень 

 

7.1.Система оцінювання навчальних досягнень студентів  

Вид діяльності студента  

 Модуль 1 Модуль 2 
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Відвідування лекцій 1 5 5 4 4 

Відвідування семінарських занять 1 1 1 1 1 

Відвідування практичних занять 1 2 2 1 1 

Робота на семінарську занятті 10 1 10 1 10 

Робота на практичному занятті 10 2 20 1 10 

Лабораторна робота ( в тому числі 

допуск, виконання, захист) 

- - - - - 

Виконання завдання для самостійної 

роботи 

5 5 25 4 20 

Виконання модульної роботи  25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ      

Разом - 88 - 71 

Максимальна кількість балів :  159 

159:100=1,59. Студент набрав : Х :1,59 = загальна кількість балів. - 

 

 

7.2.Завдання для самостійної роботи студентів 

Частина курсу «Психологія інновацій та реклами» виноситься на самостійне 

вивчення. Мета самостійної роботи: активізувати засвоєння знань, розвинути вміння 

студентів самостійно мислити та успішно застосовувати теоретичні знання на практиці.  

Самостійна робота студентів полягає у вивченні навчально-методичної 

літератури, окремих питань тієї чи іншої теми, виконання з цих тем навчальних завдань в 

позаурочний час. 

Форми навчальних завдань. 

Складання конспекту і письмової відповіді на запитання. Навчальні завдання 

виконуються в окремому зошиті і перевіряються під час семінарських занять. В зошиті слід 

акуратно, без скорочення слів  виконати всі навчальні завдання. 

№ 

з/п 
Найменування робіт 

Кількість годин 

ДФН ЗФН 

1 

Історія зародження і становлення психології інновацій та реклами  

як наукової дисципліни.  6 8 

2 Сфери застосування психології інновацій та реклами. 6 9 

3 

Застосування сучасних видів інноваційної діяльності та 

інноваційних процесів.  6 9 

4 

Застосування творчості у створенні інновацій у різних сферах 

діяльності особистості 6 9 



5 

Сучасні методи управління інноваційною діяльністю. Метод Де 

Боно. 6 8 

6 Історія становлення реклами.  7 8 

7 Застосування різних форм психологічного  впливу на споживача 7 9 

8 

Схема реакцій споживача на рекламу залежно від його 

індивідуальних психологічних якостей. 
7 9 

9. Психолінгвістичні аспекти реклами. 7 9 

Разом 68 78 

 

Критерії оцінювання: 

Змістовність – 3 бали 

Відповідність темі та стилю оформлення -2 бали 

 

7.3 Форми проведення модульного контролю 

Модульний контроль здійснюється у вигляді тестування. Студентам пропонуються тестові 

завдання у кількості  25 питань 

Види тестових завдань: 

- із вибором однієї правильної  відповіді; 

- встановлення відповідності встановлених наборів тверджень; 

- завдання на розпізнавання та відтворення правильної  відповіді. 

Критерії оцінювання: 

Максимально 25 балів. 

7.4  Форми проведення семестрового контролю 

Залік 

7.5 Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного контролю 
1. Поняття інновації. Два способи розвитку інновацій. Зв’язок інновації із традиціями  

2. Інновація як заново створена духовна, психічна реальність 

3. Стабілізація суспільного життя за рахунок балансу традицій і інновацій 

4. Соціокультурне ставлення особистості до змін 

5. Перебудова: чому вона не завжди вдається 

7. Успіх змін і що його визначає 

8. Навіювання відчуття потреби змін 

9. Команда реформаторів 

10 Бачення перспективи і визначення напрямку дій 

11. Умови широкої участі персоналу компанії у впровадженні інновації 

12. Види та класифікація інновацій.  

13. Організаційні форми інноваційної діяльності.  

14. Організація інноваційної роботи.  

15. Етапи інноваційного процесу 

16. Наукові дослідження інноваційного процесу 

17. Системний підхід як засіб мультидисциплінарного дослідження інновацій 

18. Системно-структурний підхід в дослідженнях інновацій 

19. Системно-структурний аналіз інноваційної діяльності. Діяльність як системний феномен 

20. Інноваційна діяльність як предмет управління. Структура продуктивної діяльності 

21. Моделі інноваційних процесів. Інноваційний цикл інноваційного процесу 

22. Кваліфікація, стаж роботи та освіта як чинники, що впливають на вровадження інновацій 

23. Етапи інноваційного процесу 

24. Цикл інноваційного процесу 

25. Соціально-психологічні фактори, що сприяють впровадженню нововведень 

26. Особистість ін новатора. Підходи до розвитку особистісної інноваційності 

27. Кваліфікація, стаж роботи та освіта як чинники, що впливають на вровадження інновацій  

28. Проблематика взаємозв’язків між інноваційністю та креативністю суб’єкта 

29. Психологічне забезпечення впровадження інновацій 

30. Дифузії та сприймання нововведень 



31. Процес сприйняття нововведень і сучасні організації 

32. Психологія суб’єкта інноваційної діяльності 

33. Види особистої інноваційності 

34. Зовнішні та внутрішні чинники успішного впровадження нововведень 

35. Підходи до розвитку особистісної інноваційності  

36. Основні характеристики особистості інноватора 

37. Специфіка сприйняття нововведень в організаціях 

38. Фактори, що перешкоджають сприйняттю нововведень 

39. Творчість як діяльнісний процес, спрямований на створення нового 

40. Структурно-рівнева модель центральної ланки психологічного механізму творчості 

41. Творчість та інновації в педагогічній діяльності 

42. Роль творчості інноваційному процесі підприємства 

43. Форми управління інноваційною діяльністю 

44. Методи управління інноваційною діяльністю 

45. Методи пошуку ідей та прогнозування інновацій 

46. Структури творчого системного мислення 

47. Творчість як діяльнісний процес, спрямований на створення нового 

48. Структурно-рівнева модель центральної ланки психологічного механізму творчості. 

49. Методи із застосуванням утруднених умов та групового рішення творчих задач. 

50. Творчість та інновації в педагогічній діяльності 

51. Роль творчості інноваційному процесі підприємства 

52. Творчість як прояв людської свободи 

53. Суть та проблематики творчості в інновації 

54. Методи із застосуванням утруднених умов 

55. Методи групового рішення творчих задач 

56. Нововведення в сфері життєдіяльності людини 

57. Позитивні і негативні функції психологічних бар’єрів впровадження інновацій  

58. Невдоволення в групі при сприйманні інновацій, спілкування з колективом. 

59. Типи спротиву інноваціям, психологічні шляхи мінімізації його наслідків. 

60. Специфіка прояву організаційно-управлінського конфлікту при реалізації інновацій 

61. Місце конфлікту в корпоративній культурі організації при впровадженні інновацій 

62. Пошук засобів підвищення результативності людської праці при впровадженні інновацій  

 

 

 

 

7.6. Шкала відповідності оцінок. 

 
Рейтинг 

студента 

Оцінка за 

шкалою 

ESTS 

Визначення Оцінка 

за національною 

системою 

за системою 

факультету 

90-100 

 

A Відмінно (EXCELENT) -відмінне 

виконання з незначною кількістю 

неточностей 

Відмінно 5 

82-89 

 

B Дуже добре (VERI GOOD) - вище середніх 

стандартів, але з деякими неточностями 
Добре 4 

75-81 

 

C Добре(GOOD) – в цілому змістовна і 

правильна робота з певною кількістю 

незначних помилок 

Добре 4 

68-74 D Задовільно (SATISFACTORI) – непогано, Задовільно 3 



 але зі значною кількістю недоліків 

60-67 

 

E Достатньо (SUFFICIENT) – виконання 

відповідає мінімальними критеріями 
Задовільно 3 

35-59 

 

FX Незадовільно (FAIL) – необхідна ще певна 

додаткова робота для успішного складання 

екзамену 

Незадовільно 2 

1-34 

 

F Незадовільно (FAIL) – необхідна серйозна 

подальша робота, обов’язковий повторний 

курс 

Незадовільно 2 

Рівневі бали А, В, С, D, Е, є прохідними.  

FХ означає „незадовільно” і студент може бути допущений до підсумкового 

контролю за умови певної додаткової роботи.  

F означає „незадовільно” і необхідна значна подальша робота, без виконання якої 

студент не допускається до підсумкового контролю. 

 

8. Рекомендовані джерела: 

Основна (базова) 

 

1. Антонюк Л.Л., Поручник А.М., Савчук В.С. Інновації: теорія, механізм розробки та 

комерціалізації: Монографія. - К.: КНЕУ, 2003. - 394 с. 

2. Бондаренко О.О. Оптимізація інвестиційного забезпечення інноваційної складової 

економічного зростання в Україні. Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.02.02. /Українська 

академія банківської справи. – Суми, 2000. – 19 с. 

3. Василенко В.О., Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник. 

Видання 3є, вип. та доп./ за редакцією В.О. Василенко – К.: Центр навчальної літератури, 

2005 

4. Дудар Т.Г., Мельниченко В.В. Інноваційний менеджмент: Навч.посібник – К.: 

Центр учбової літератури, 2009 

5. Закалик Г.М., Партико Н. В. Психологія інновацій та реклами: навчальний 

посібник. – Львів: Львівська політехніка, 2019. – 248 с. 

6. Психологія реклами: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Зазимко, М. С. 

Корольчук, В. М. Корольчук та ін. – Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 384 с. 

 

Допоміжна: 

1. Багиев Г. Л. Международний маркетинг : учебник / Г. Л. Багиев. – СПб., 2011. 

2. Балабанов И. Т. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие для вузов/ И. Т. 

Балабанов. – СПб.; М.; Харьков: Питер, 2001. – 303 с.  

3. Балабанов И.Т. Кратний курс инновационного менеджмента. Учебное пособие. –  

Санкт-Петербург, 2000. – 350 с. 

4. Бережнов Г.В. Креативность и инновации в деятельности предприятия// Российское 

предпринимательство. – 2006, № 4 (76). – С. 54-57. 

5. Боно Э. Шесть шляп мышления / пер. с англ. — Мн.: «Попурри», 2006. — 208 с. 

6. Викентьев И. Л. Приемы рекламы. Методика для рекламодателей и рекламистов / 

И. Л. Викентьев. – Новосибирск : ЦЭРИС, 1993. – 140 с. 

5. Гольман Н. Практика рекламы / Н. Гольман. – М., 2007. 

4. Геращенко Л. Психология рекламы: учеб. пособие / Л. Геращенко. – М.: АСТ: 

Астрель: Хранитель, 2006. – 298 с. 

5. Галушко Є.С. Підвищення ефективності використання інноваційного потенціалу в 

умовах переходу до ринкових відносин (на прикладі промислових підприємств Донбасу). 

Автореф. дис. канд. екон. наук.: 08.06.02 /Інститут економіки промисловості. – Донецьк, 

1999. – 23 с. 



6. Гарунов М.Г. Развитие творческой самостоятельности специалиста // Высшее 

образование в России. 1998. – 4. – С. 83-86. 

7. Гольман Н. Практика рекламы / Н. Гольман. – М., 2007. 

8. Грачева М.В. «Управление рисками в инновационной деятельности»: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ М.В. 

Грачева, С.Ю. Ляпина – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010 

9. Геєць В.М. Інновативно-інноваційний шлях розвитку - модернізаційний проект 

розвитку української економіки і суспільства початку XXI століття // Банківська справа. – 

2003. – № 4 (52). – С. 16-21. 

10. Головатюк В.М. "Теоретико-методологічні підходи до оцінки ризиків 

інноваційного розвитку соціально-економічного середовища"/ Проблеми науки №6 – 2006 

11. Дудченко В. С. Инновационные игры: методология, теория, практика. – Таллинн: 

Валгус – 1989. – С. 43-44.  

12. Дудченко В. С. Ситуационные структуры в организации. //Структура 
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Інформаційні ресурси 

Біблілотеки, інтернет, електронні книги та підручники. 

1. Манько Андрій. Оцінка ефективності впливу реклами на туристичного споживача// Вісник 
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