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аспекти української соціальної реклами (на прикладі відеоматеріалів YouTube). 

– Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних 
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України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН 

України, Київ, 2019. 

 Представлене дисертаційне дослідження ставить за мету надання теоретико-

практичного обґрунтування функціонування сучасної української соціальної 

реклами як інструмента соціальних комунікацій, а також визначення чинників 

вдосконалення її ефективності. Об’єктом дослідження є соціальна реклама як 

інструмент соціальних комунікацій, а предметом – функціонально-тематична 

специфіка і прикладні аспекти діяльності сучасної української соціальної 

реклами на прикладі відеоматеріалів хостингу YouTube. Головними його 

завданнями є здійснення огляду пізнавальних стратегій ідентифікації та 

наукового віддзеркалення концепту соціальної реклами, з’ясування різних 

наукових підходів до її детермінації та визначення особливості теоретичних 

тлумачень з огляду на історичну ґенезу. Розглянуто роль і місце соціальної 

реклами у системі соціальних комунікацій на підставі наявних наукових 

концепцій, з’ясовано специфічні риси функціонування соціальної реклами, 

проаналізовано її тематичне спрямування. У рамках аналізу прикладних аспектів 

розглянуто особливості сприйняття соціальної реклами цільовою аудиторією, 

специфіку використання комунікаційних каналів та розроблено модель 

оцінювання ефективності соціальної реклами. 

У першому розділі досліджуються теоретико-історичні засади соціальної 

реклами, що є ключем для розуміння її природи, загальних закономірностей і 

типових форм діяльності. На підставі проаналізованого матеріалу зроблено 

висновок, що наукова думка щодо концепту соціальної реклами в світі не є 
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сталою та одностайною. Вона диференціюється в залежності від історичних, 

культурних, політичних чинників та наукових традицій різних країн, а також 

перебуває в динаміці розвитку.  

Відповідно до проаналізованих дефініцій соціальну рекламу слід 

визначати як форму і водночас інструмент соціальних комунікацій, 

акцентованих винятково на обстоюванні суспільних інтересів, що перебувають 

осторонь будь-яких комерційних та політичних програм.  

Другий розділ присвячено дослідженню специфічного комплексу 

функціонально-тематичних характеристик – важливого диференціатора, що 

відбиває соціокомунікаційну сутність соціальної реклами та вирізняє її серед 

інших подібних видів діяльності. За результатами теоретичного дослідження 

функціональний спектр соціальної реклами розчленовано на дві категорії, перша 

з яких перебуває на засадничому, а друга – на прикладному рівні. Аналіз 

закономірностей і відмінностей засадничого функціонального навантаження 

соціальної реклами засвідчив, що воно в свою чергу може бути умовно розділене 

на три групи: соціорегулятивно-соціоінтегративна, інформаційно-

комунікаційна, освітня і мотиваційно-виховна. Реалізація регулятивно-

інтегративних функцій виражається у формуванні суспільної свідомості, 

поведінкових моделей, спонукає аудиторію до дій, спрямованих на розвиток 

суспільства. Інформаційно-комунікаційна функція соціальної реклами 

втілюється в поширенні суспільно важливих повідомлень і організації 

зворотного зв’язку з аудиторією. Освітня і мотиваційно-виховна функції 

полягають у просуванні загальнолюдських цінностей, особистісному морально-

духовному розвитку громадян, соціальному навчанні, демонстрації ідей і 

прикладів, що надихають на розв’язання спільних проблем, самовдосконалення, 

взаємопідтримку та взаєморозуміння.  

У рамках соціокомунікаційного підходу окремо розглянуто тематичне 

спрямування соціальної реклами. Представлено результати контент-аналізу 

розміщених на YouTube відеороликів соціальної реклами України та США, з 

яких випливає висновок, що на функціонально-тематичну специфіку комунікації 
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впливають суспільні пріоритети, сформовані в національному та історичному 

контексті погляди на певні соціальні проблеми, а також традиції, ментальні та 

психологічні особливості аудиторії. Звертає на себе увагу й різна широта 

тематичного спектру соціальної реклами. Якщо в Україні 50 роликів, які набрали 

найбільшу кількість переглядів, охоплюють лише 13 тем, то у Сполучених 

Штатах майже удвічі більше.  

У третьому розділі розглянуто прикладні аспекти функціонування 

соціальної реклами. Зокрема за допомою комплексної методики досліджено 

особливості сприйняття соціальної реклами аудиторією. До експерименту були 

залучені дві незалежні аудиторії: експерти та українська студентська молодь. 

Результати обох частин дослідження було проаналізовано та зіставлено, що 

допомогло встановити зв’язок між застосованими креативними концепціями, 

зображально-виражальними засобами, асоціативно-рецепційними комплексами, 

виконавчими підходами і впливом на сприйняття соціальної реклами. Зроблено 

висновок, що найвищі показники запам’ятовуваності мали зразки роликів із 

широкими асоціативно-рецепційними комплексами, яким притаманні яскраві 

образи, емоційні порівняння, широкий спектр чуттєвих реакцій.  

У цьому ж розділі презентовано модель оцінювання ефективності 

соціальної реклами, головними параметрами якої є характеристики контенту, 

каналів комунікації, показники сприйняття і результати кінцевого впливу. 

Контент пропонується досліджувати за допомогою тематичного, лінгвістичного, 

контент-аналізу, а також експертного оцінювання, канали – методами аналізу 

комунікаційних можливостей. Для оцінювання сприйняття соціальної реклами 

варто використовувати соціологічні та психологічні підходи. А кінцеві наслідки 

діяльності соціальної реклами рекомендовано оцінювати комплексно, з точки 

зору комплексної дієвості комунікацій, забезпечення прогнозованих реакцій 

цільової аудиторії та розв’язання конкретних суспільних завдань.  

 

Ключові слова: соціальна реклама, соціальні комунікації, теоретико-

історичне обґрунтування соціальної реклами, функціонально-тематичні 
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характеристики соціальної реклами, сприйняття соціальної реклами, канали 

соціальної реклами, модель оцінювання ефективності соціальної реклами. 

 

SUMMARY 

Al Khudiry Yaser Hamza Salman. Functional, thematic and practical aspects of 

Ukrainian social advertising (based on YouTube video materials). – The manuscript.  

The dissertation is for obtaining of Doctor of Philosophy academic degree in 

Social Communications, specialty 27.00.06 – Applied Social Communication 

Technologies. Taras Shevchenko National University of Kyiv of MES of Ukraine, 

Taras Shevchenko National University of Kyiv of MES of Ukraine, Kyiv, 2019. 

 The dissertation is aimed to provide theoretical and practical explanation of 

modern Ukrainian social advertising functioning as of an instrument of social 

communications as well as to define the factors of its effectiveness improvement. The 

object of the research is social advertising as an instrument of social communications, 

the subject is functional and thematic specifics and practical aspects of modern 

Ukrainian social advertising activity based on YouTube video materials. The main 

tasks are to complete the review of cognitive identification strategies and scientific 

reflection of social advertising concept, to clarify various scientific approaches to its 

determination and to define the peculiarities of theoretical interpretations in scope of 

historical genesis. There was considered the role and place of social advertising in the 

system of social communications on the basis of existing scientific concepts; there were 

determined specific features of social advertising functioning; there were analysed its 

thematic vectors. Within the analysis of applied aspects, there were reviewed the 

peculiarities of social advertising perception by the target audience, the specifics of 

communication channels usage; there was developed a model for evaluating the 

effectiveness of social advertising.  

The first chapter studies the theoretical and historical foundations of social 

advertising, which is the key to understanding its nature, general patterns and typical 

forms of activity. Based on analysed materials, it was concluded that the scientific idea 

regarding the concept of social advertising in the world is not constant and unified. It 
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is differentiated depending on historical, cultural, political factors and scientific 

traditions of different countries, so it is going through the stage of dynamic 

development.  

According to analysed definitions, social advertising should be determined as a 

form and, at the same time, an instrument of social communications, which are focused 

specifically on the defending of public interests that are not featuring any commercial 

or political programmes.  

The second chapter is dedicated to the studying of a specific complex of 

functional and thematic characteristics as an important differentiator that reflects socio-

communicative nature of social advertising and distinguishes it among other similar 

types of activity. According to the results of the theoretical study, the functional 

spectrum of social advertising is divided into two categories where the first is all about 

fundamentals and the second is about applied level. Analysis of the regularities and 

differences between fundamental functional load of social advertising showed that it 

can be relatively divided into three groups: socio-regulatory – socio-integratory, 

information and communication, educational and motivational-educational. 

Implementation of regulatory-integrative functions is expressed in the formation of 

social consciousness, behavioural models, urging the audience to actions aimed at the 

society development. Information and communication function of social advertising is 

embodied in the distribution of socially important messages and providing of 

audience’s feedback. Educational and motivational-educational functions are about 

promotion of common values, personal moral and spiritual development of citizens, 

social studying, demonstration of ideas and examples that inspire to solve common 

problems, self-improvement, mutual support and mutual understanding.  

Within the framework of socio-communicative approach, there were separately 

reviewed the thematic vectors of social advertising. There were presented the results 

of the content analysis of the social advertising videos from Ukraine and the United 

States of America published on YouTube hosting. These results led to the conclusion: 

the functional and thematic specifics of communication influence social priorities, 

views on certain social problems formed in the national and historical context as well 
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as traditions, mental and psychological charactiristics of the audience. The breadth of 

social advertising thematic spectrum attracts attention. In Ukraine, the top 50 videos 

with the largest amount of views cover only 13 topics, whereas in the United States it 

is almost twice as high. At the same time, the topics of social advertising may differ in 

content and prevalence, covering both specific local and global problems of mankind. 

This divergence comes in particular from the theory of hierarchical human needs, and 

it is able to be differentiated for states with different levels of social and economic 

development.  

The applied aspects of social advertising functioning are reviewed in the third 

chapter. In particular, with the help of complex methodology, there were studied the 

peculiarities of social advertising perception by the audience. The experiment involved 

two independent audiences: experts and young Ukrainian students. The first one was 

engaged in the overall assessment of the basic communication characteristics and 

associative testing for the reviewing of the proposed social advertising videos. The 

second group participated in an online survey dedicated to determining of the same 

videos level of memorability, their emotional influence and the ability to influence 

public opinion and behaviour. The results of both parts of the study were analysed and 

compared, which helped to establish a connection between the applied creative 

concepts, illustrative-expressive means, associative-receptive complexes, executive 

approaches and the influence on social advertising perception. It was concluded that 

video samples with broad associative-receptive complexes, which have bright images, 

emotional comparisons, a wide range of sensory reactions, had the highest memorable 

indicators. 

In this chapter, there was also presented a model for social advertising 

effectiveness assessment, where the main parameters are the characteristics of the 

content, communication channels, perception indexes and end-impact results. It is 

proposed to study the content within thematic, linguistic, content analysis, as well as 

expert evaluation, channels – methods of communication capabilities analysis. To 

assess social advertising perception, it is better to use sociological and psychological 

approaches. And the final consequences of social advertising are recommended to be 
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evaluated in a complex from the overall communications effectiveness point of view, 

providing relevant reactions of the target audience and completing specific social tasks. 

Traditional sociological methods should become the basis for measuring consciousness 

changes. In particular, questionnaires and interviews make it possible to study 

transformations in the audience’s attitude towards a certain socially significant 

phenomenon or problem. If necessary, methods for evaluating general outcomes can 

be supplemented by psychological, statistical, and financial types of analysis.  

Keywords: social advertising; social communications; theoretical and historical 

social advertising argumentation; functional and thematic characteristics of social 

advertising; social advertising perception; social advertising channels; model of social 

advertising effectiveness assessment.  
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Сучасну сферу соціальних комунікацій 

можна охарактеризувати як саморегульоване системоутворююче середовище та 

водночас інтегрований мультиканальний інформаційний простір, в якому 

функціонує, реалізується та розвивається суспільство. Зміни комунікаційних 

парадигм і перехід до нових, більш відкритих, інтерактивних, двосторонніх форм 

взаємодії вимагають концептуального переосмислення методологічних засад 

формування соціального контенту. Серед інших помітних трансформацій варто 

виокремити посилення ролі мотивуючих, навчальних і розвиваючих матеріалів. На 

передній план виходять потреби в якісному формуванні поведінкових моделей і 

моральних норм у суспільстві, а також дедалі ширшому використанні 

спеціалізованих комунікаційних інструментів, одним з яких є соціальна реклама. 

Загалом особливі роль і місце соціальної реклами в системі комунікацій 

зумовлені її важливою місією, яка пов’язана з досягненням суспільно значущих 

цілей, пропагуванням загальнолюдських цінностей, стимулюванням індивідуумів до 

активної співпраці в інтересах соціуму. За допомогою відповідних каналів 

комунікації та виразного специфічного контенту, побудованого на системі образів, 

креативних рішеннях і мовно-зображальни засобах, соціальна реклама здатна 

привертати увагу широкої аудиторії до болючих суспільних проблем, впливати на їх 

усвідомлення та пропонувати шляхи розв’язання.  

Попри те, що історія соціальної реклами в світі сягає понад століття, як 

самостійний напрям наукових досліджень він виокремився лише у другій половині 

ХХ ст. Очевидно, цей крок був продиктований потребою міжнародної спільноти 

протистояти глобальним викликам за допомогою спеціалізованих системних 

комунікацій.  

Початок досліджень соціальної реклами вітчизняними науковцями сягає кінця 

ХХ, початка ХХІ ст. Серед них можна відзначити праці О. Агаркова [2; 3], Л. 

Березовець [15], О. Бугайової [21; 22], В. Бугрима [23; 24], Г. Горбенко [37–39], Н. 

Грицюти [41–43], Г. Гулакової [45–47], Н. Кутузи [83; 84], Д. Олтаржевського [106], 
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Т. Ревенко [116–118], О. Сватенкова [127–130], А. Стрелковської [140], Г. Цуканової 

[157–159], А. Чернової [161; 162], Т. Шальман [164], К. Шендеровського [167] та ін. 

Їхні наукові пошуки відбувалися на основі фундаментальних праць, які 

узагальнюють соціокомунікаційні знання, визначають соціальні наслідки 

функціонування масової комунікації, теоретично обґрунтовують засади діяльності 

цієї галузі. Йдеться про доробок українських вчених: М. Бутиріної, В. Демченка, В. 

Іванова, С. Квіта, В. Корнєєва, А. Москаленка, В. Різуна, Л. Хавкіної, Ю. Фінклера, 

О. Холода, Є. Цимбаленка та ін. Важливе значення для досліджень феномену 

соціальної реклами має масив наукових праць у царині маркетингу, реклами та 

паблік рилейшнз: В. Королька, В. Моїсеєва, Г. Почепцова, Є. Ромата, 

А. Ротовського, І. Слісаренка. 

Загалом в Україні на цей час захищено чотири кандидатські дисертації, 

присвячені соціальній рекламі: одна робота із соціальних комунікацій [15], одна – з 

галузі державного управління [47] та ще дві – з педагогіки [130; 140]. Якщо 

порівнювати цю статистику з іншими країнами, то можна зробити висновок, що 

пошуки в цій сфері на українських наукових теренах розгортаються недостатньо 

активно. Зокрема, у США вивчення соціальної реклами почалося з 1940-х рр. та на 

сьогодні наукові напрацювання становлять сотні наукових праць. Значна кількість 

робіт з цієї тематики опублікована в Канаді, європейських країнах: Німеччині, 

Польщі, Франції, Італії та в Нідерландах. У Російській Федерації за минулі 15 років 

(2005 – 2019) захищено 38 кандидатських та одна докторська дисертація. Наукові 

дослідження соціальної реклами проводять в країнах Азії та Близького Сходу: 

Індонезія, Індія, Китай, Пакистан, Південна Корея, Ірак. 

Серед західних науковців варто згадати: Ч. Аткін (C. Atkin) [176; 177], Р. 

Багоцці (R. Bagozzi) [178], Е. Бігзбі (E. Bigsby) [182], Д. Борзековскі (D. Borzekowski) 

[187], В. Буммара (V. Bummara) [188], Л. Дюпон (L. Dupont) [199], Б. Гудвілл (B. 

Goodwill) [210–212], Г. Ханнеман (G. Hanneman) [216; 217], М. Ч. Хсу (Ming Chieh 

Hsu) [223], Д. Кантер (D. Kanter) [228], К. Краненбург (K. Kranenburg) [234], Дж. 

Леннон (J. Lannon) [235], Дж. Лінн (J. Lynn) [239–240], Е. Міллер (E. Miller) [246], Г. 

О’Кіф (G. O’Keefe) [257], Дж. Пімлотт (J. Pimlott) [262], Р. Райс (R. Rice) [268], М.-Л. 
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Саломон-Моурре (M.-L. Salomon-Mourre) [272], А. Стафієй (A. Stafiej) [278], М. 

Стасякевич (М. Stasiakiewicz) [279], П. Саджетт (P. Suggett) [281], Д. Свенсон (D. 

Swanson) [282], Дж. Свайнехарт (J. Swinehart) [283], К. Е. Велтон-Мітчелл (C. E. 

Welton-Mitchell) [295], А. Вох (A. Woch) [299], Дж. Волбург (J. Wolburg) [300; 301] 

та ін., які зробили вагомий внесок у дослідження теоретичних і практичних 

складників соціальної реклами.   

Серед російських дослідників соціальної реклами варто згадати А. Беляніна, 

Д. Глухову, Р. Дикіна, С. Калмикова, Р. Крупнова, П. Кузнєцова, Г. Ніколайшвілі, Н. 

Паршенцеву, О. Савельєву, В. Степанова, В. Учонову та ін. У Білорусі вивченню 

цього явища присвячено праці зокрема таких науковців: В. Гончаров, І. Калачова, О. 

Кобяк, А. Шабловский, В. Стуканов. У Литві – С. Біржієтіене (S. Biržietienė), Р. 

Вілкеліте (R. Vilkelytė), Г. Гімжаускас (G. Gimžauskas), Е. Рімкуте (E. Rimkutė), Л. 

Тамутієне (L. Tamutienė). У Казахстані у 2014 р. Е. Алім захистила дисертацію 

«Соціальна реклама: порівняльний аналіз зарубіжного досвіду і Казахстану» [4]. 

У сучасному науковому дискурсі представлено низку концептуальних 

підходів до визначення соціальної реклами та окреслено її місце в загальній 

структурі комунікацій. Проте дослідження зв’язків і взаємодії об’єкта з іншими 

складниками системи, які б ураховували загальну логіку суспільного розвитку і 

цілісну картину сучасних соціальнокомунікаційних трансформацій, а також його 

вивчення з точки зору функціонально-тематичних і прикладних проявів досі мають 

фрагментарний і недостатньо ґрунтовний характер. Отже, актуальність нашого 

дисертаційного дослідження зумовлена передусім такими чинниками: 

–  зростання суспільної ваги соціальної реклами, що вимагає якомога повного 

розуміння засад та практичних аспектів цього соціальнокомунікаційного феномену;  

– поглиблення інтересу професійних комунікаторів до пошуку ефективних 

методів організації суспільного діалогу; 

– недосконале науково-методичне забезпечення діяльності соціальної 

реклами, що виражається у порівняно невеликій кількості досліджень в Україні, 

присвячених її аналізу; 
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– неусталеність теоретико-практичних поглядів на соціальну рекламу як 

інструмент соціальних комунікацій.  

Наукова проблема, розв’язанню якої присвячене дослідження визначається 

низьким комплексним науково-практичним осмисленням функціональних, 

тематичних та прикладних аспектів соціальної реклами.   

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукове 

дослідження виконане в межах комплексної програми науково-дослідних робіт 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Модернізація 

суспільного розвитку світових процесів глобалізації». Тема дисертації є частиною 

фундаментальної наукової теми Інституту журналістики Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка № 16БФ045-01 «Психофiзiологiчнi механiзми 

сприйняття новинного контенту аудiовiзуальних мас-медiй», що виконується у 

2016–2018 рр. 

Мета і завдання дослідження.  

   Мета роботи полягає у розв’язанні наукової проблеми роботи, зокрема у 

з’ясуванні функціональних, тематичних та прикладних аспектів соціальної реклами, 

а також визначенні чинників вдосконалення її ефективності.  

Досягнення мети передбачає такі завдання: 

1. На підставі аналізу пізнавальних стратегій ідентифікації та наукового 

віддзеркалення досліджуваного концепту з’ясувати різні підходи до його 

детермінації та уточнити визначення соціальної реклами з огляду на її історичну 

ґенезу; 

2. Уточнити роль і місце соціальної реклами у сучасній системі соціальних 

комунікацій;  

3. З’ясувати специфіку функціонування соціальної реклами, проаналізувати її 

тематичне спрямування; 

4. У рамках аналізу прикладних аспектів розглянути особливості сприйняття 

соціальної реклами цільовою аудиторією, специфіку використання комунікаційних 

каналів, розробити модель оцінювання ефективності соціальної реклами та 

окреслити шляхи її вдосконалення. 
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Об’єктом дослідження є соціальна реклама.  

Предмет дослідження – функціонально-тематична специфіка та теоретико-

прикладні аспекти діяльності сучасної української соціальної реклами на матеріалах 

відеохостингу YouTube.  

Як джерело аналізу платформа YouTube обрана через те, що вона є 

найбільшим за обсягом представлених матеріалів хостингом, де у постійному 

відкритому доступі викладено онлайн-відео, зокрема ролики соціальної реклами 

(дані щодо рейтингу відеохостингу та охоплювані ним аудиторії подано у підрозділі 

2.3). Глобальна пошукова система ресурсу дає змогу порівнювати особливості 

відеоконтенту, спрямованого на глядачів різних країн. Також технічні можливості 

YouTube дозволяють виокремлювати відео з найбільшою кількість переглядів, а 

отже встановлювати реальну популярність тих чи інших матеріалів.  

Хронологічні межі дослідження охоплюють науково-теоретичні праці, 

опубліковані з середини ХХ ст. до 2017 р., а також найбільш популярні зразки 

соціальної реклами, представлені на відеохостингу YouTube, за період з 2008 р. 

(початок діяльності YouTube в Україні) до 2017 р.  

Методи дослідження. Щоб встановити повну картину ми використали 

загальнонаукові методи пізнання, а саме: описовий, емпірико-аналітичний та 

порівняльний. Системний підхід виявився необхідним для визначення зв’язку всіх 

елементів з їх місцем та роллю у системі дослідження, встановлення впливу різних 

досліджень на загальну наукову проблему та реалізацію вичерпного розгляду та 

вивчення об’єкта, а діалектичний метод – для розгляду їхніх зв’язків і 

взаємозалежностей. Дослідження теоретичної джерельної бази мало на меті 

загальний і тематичний огляд, порівняння та узагальнення. Метод синтезу був 

використаний щоб поєднати окремі поняття і дефініції соціальної реклами. 

Структурно-функціональний опис і систематизація дали змогу виявити внутрішні 

та зовнішні зв’язки, закономірності та суперечності розвитку об’єкта дослідження. З 

метою перевірки окремих висновків використано логіко-аналітичні методи та 

факторно-кореляційний аналіз.  
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У частині емпіричних досліджень для визначення тематичного спрямування 

соціальної реклами в Україні та США було застосовано контент-аналіз 

відеороликів, розміщених на хостингу YouTube. Паралельне використання методів 

експертного оцінювання, асоціативного тестування та онлайн-анкетування 

допомогло комплексно розглянути особливості сприйняття аудиторією 

соціорекламних роликів. Також ми спиралися на результати онлайн-анкетування для 

встановлення частоти контактування аудиторії із сучасною соціальною рекламою за 

допомогою різних комунікаційних каналів та визначення показників довіри до них. 

Метод моделювання допоміг розробити власну модель оцінювання ефективності 

соціальної реклами.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в роботі: 

уперше: 

– комплексно розглянуто визначення та специфічні ознаки соціальної реклами 

як інструменту соціальних комунікацій; 

– з’ясовано місце соціальної реклами в системі сучасних соціальних 

комунікацій; 

–  визначено функціонально-тематичну специфіку соціальної реклами України 

та США на основі контент-аналізу відеороликів, представлених на хостингу 

YouTube; 

– на підставі аналізу теоретичних концепцій та експериментальних досліджень 

з’ясовано особливості сприйняття відеороликів соціальної реклами. 

удосконалено: 

– концептуальні підходи до визначення соціальної реклами; 

– теоретико-методологічну аргументацію соціальної реклами як інструменту 

соціальних комунікацій. 

набули подальшого розвитку: 

– теоретико-практичні підходи забезпечення функціонування соціальної 

реклами. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження передбачає їхнє 

використання з метою вдосконалення комунікаційної діяльності державних, 
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громадських і бізнес-інституцій у галузі соціальної реклами. Фактичні матеріали, 

теоретичні положення та висновки можуть бути застосовані для забезпечення 

навчального процесу під час формування навчальних програм з основ рекламної 

діяльності, основ журналістики, розроблення спецкурсів тощо.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація, автореферат та 5 публікацій, у яких 

викладено основні положення наукової роботи, виконані дисертантом самостійно. 

Усі публікації підготовлено одноосібно. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 

обговорювалися на засіданнях кафедри реклами та зв’язків з громадськістю 

Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка та викладалися в доповідях на таких конференціях та семінарах: XVI 

Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих 

вчених «Шевченківська весна. Секція: Журналістика» (Київ, 26 квітня 2018 р.),  

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Медіапростір: проблеми і виклики 

сьогодення» (Київ, 25 квітня 2018 р), Всеукраїнській науково-практичній 

конференції студентів та молодих вчених «Новітні тенденції в медіагалузі: 

український і зарубіжний підхід» (Київ, 24 квітня 2018 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дослідження викладені в п’яти 

наукових публікаціях (загальним обсягом 4,8 друк. арк.), чотири з яких опубліковані 

у наукових фахових виданнях України, і одна – в іноземному науковому виданні. Дві 

статті опубліковані у наукових виданнях що індексується наукометричною базою 

Index Copernicus International. 

Структура та обсяг роботи зумовлені метою та завданнями дослідження. 

Дисертацією є рукопис, який складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел (298 позицій, з яких 131 – зарубіжні) та додатків. Загальний 

обсяг роботи становить 249 сторінок, з яких основного тексту без списку 

використаних джерел 204 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ІСТОРИЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ 

 

1.1. Історія розвитку та сучасний стан об’єкта дослідження 

 

Хоча серед багатьох представників світового наукового товариства й 

усталилася думка, що соціальна реклама зародилася на початку ХХ ст., її витоки 

варто шукати у більш ранніх історичних періодах. Російська вчена  

О. Голуб вважає: «Потреба в цьому виді комунікації з’явилася разом із 

виникненням державної політики і політичної реклами» [36, 23]. Актуальними 

питаннями для тогочасного суспільства були самоідентифікація громадян за 

релігійно-національними ознаками, приналежністю до певної країни, а також 

виховання патріотизму. На думку Є. Степанова: «потреба у виникненні такого 

виду комунікації як соціальна реклама з’явилася тоді, коли виникли держави, і 

владі треба було вступити в комунікацію з населенням, щоб отримати від нього 

допомогу в підтримці порядку та поповненні армії. Керівництво держави 

побачило можливість впливати на поведінку громадян через інформацію 

соціального характеру. Уже в Стародавньому Римі та Стародавній Греції мали 

місце передумови для виникнення усної соціальної реклами. На вулицях 

громадян інформували про справи в державі, про початок воєн і великих 

військових походів, рекрутували добровольців до армії. … Згодом, у 1585 р. в 

Англії з’явилися прототипи соціальної реклами, спрямованої на підтримання 

здорового способу життя, зокрема на заборону тютюнопаління» [139, 33]. 

США. У попередніх наших наукових роботах ми провели детальні 

вивчення історії та теорії розвитку і становлення соціальної реклами в низці 

економічно розвинених країн. Зокрема у нашій статті «Наукова рефлексія 

концепту соціальної реклами: міжнародний контекст та історичний аспект» [7] 

ми зазначили з посиланням на М. Георгіадіс [211]: «Соціальна реклама набувала 

практичного виду комунікаційної діяльності та науково-теоретичного концепту 

саме у Сполучених Штатах. Як зазначає Б. Гудвілл, саме уряд Сполучених 

Штатів, під час громадянської війни у 1861–1865 рр., першим почав 
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використовувати соціальну рекламу в подібному до сучасних повідомлень 

вигляді. За допомогою реклами у пресі, уряд реалізовував державні облігації, 

щоб заробити гроші на підтримку армії. Причому редакції, враховуючи 

особливий соціальний статус цих публікацій, не вимагали плату за розміщення. 

Такий механізм виявився настільки дієвим, що реалізацію національних 

облігацій почали використовувати як яскравий приклад рекламних 

можливостей» [7].  

Дж. Сивулка доповнює історичну картину становлення соціальної реклами 

прагматичними штрихами: «громадянська війна у США підштовхнула розвиток 

рекламної індустрії загалом, зробивши її професійною сферою діяльності 

багатьох людей, і кардинальним чином вплинула на виробництво, повернувши 

до життя економіку споживання. Саме тоді федеральний уряд розгорнув першу 

національну соціальну кампанію, завербувавши рекламних агентів для продажу 

військових облігацій, розмістивши у пресі понад п’ять тисяч публікацій на тему 

війни та численні плакати на вулицях, які закликали добровольців до служби в 

армії» [127, 36].  

Канадський вчений Л. Дюпон дещо ширше визначає історичні рамки періоду 

становлення соціальної реклами, включаючи до нього інформаційні кампанії 

щодо скасування рабства 1850 р., поширювані в Сполучених Штатах. Серед 

інших визначних віх науковець називає рекламні повідомлення, які заохочували 

фермерів селитися в Західній Канаді наприкінці ХІХ ст., закликали американське 

жіноцтво займати робочі місця чоловіків, яких було призвано до війська під час 

Другої світової війни, а також проект «Лікарі без кордонів» та соціальні 

активності французьких лікарів у 1970-ті рр. [199]. 

Дослідниця О. Голуб називає офіційним початком сучасної історії 

соціальної реклами «1906 р., коли Американська громадська асоціація вперше 

створила кампанію на захист знаменитого Ніагарського водоспаду від 

негативних наслідків діяльності енергетичних компаній» [36, 23]. У рамках 

реалізації цієї інформаційної програми були залучені добровільні пожертви 

громадян і на зібрані кошти замовлені рекламні шпальти в популярних 
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друкованих тижневиках. Опубліковані у такий спосіб повідомлення досягли 

своєї мети. Американський уряд підтримав громадську ініціативу, а Конгрес 

ухвалив відповідний природоохоронний закон. 

У перші два десятиліття XX ст. у США розгортається боротьба за  

поліпшення ситуації в галузі охорони здоров’я та підвищення стандартів гігієни. 

Ця актуальна тема знайшла своє відображення у тогочасній соціальній  рекламі. 

Починаючи з 1910-х рр., реформатори охорони здоров’я та сфери комунального 

обслуговування зосередили свою увагу на освітніх установах.   

Незабаром після того, як у 1917 р. Конгрес США оголосив про вступ країни 

у Першу світову війну, президент Сполучених Штатів В. Вільсон видав 

розпорядження про створення Комітету з питань громадської інформації, на який 

покладалися важливі обов’язки з роз’яснення громадянам причин участі США у 

війні та переконуванні підтримати військові зусилля держави. Дж. Кріль, 

журналіст із Канзас-Сіті, якого було призначено головою Комітету, описав свою 

місію як координатора «не тієї пропаганди, як визначали її німці, але пропаганди 

в істинному розумінні цього слова, тобто «поширення віри» [256]. 

Саме в ці роки з’явився перший знаменитий рекрутинговий плакат Дж. 

Флегга з написом: «I want you for US Army» («Ти потрібен американській армії»), 

що закликав молодь зголошуватися до лав збройних сил. Під час Першої світової 

війни було надруковано 4 млн. копій цього плаката. Цей рекламний твір за 

композицією та стилістикою дуже нагадує популярні радянські агітки з воєнної 

тематики 1920-х та 1940-х рр.: «Ти записався добровольцем?» (автор Д. Моор) і 

«Батьківщина-мати кличе!» (автор І. Тоідзе) [106, 21].  

У паузі між двома світовими війнами на Сполучені Штати чекали суворі  

економічні та соціальні потрясіння, які стали серйозними випробуваннями для 

американського суспільства. Саме тому соціальна реклама цього періоду 

використовувалася здебільшого як засіб підтримки різноманітних 

адміністративних програм,  спрямованих на подолання занепаду виробництва та 

зубожіння громадян. За ініціативи адміністрації президента Ф. Рузвельта було 



22 
 

створено низку департаментів, які мали надавати соціальну допомогу 

населенню: Відомство громадських робіт, Національну раду з праці та ін.  

О. Сватенков у свої статті наводить цитату зі знакової у рекламній 

спільноті книги Дж. Сивулка «Мило, секс і цигарки. Культурна історія 

американської реклами» [137], «Національне управління з відновлення (NRA) 

широко висвітлювало суспільну та підприємницьку діяльність, спрямовану на 

відродження американської економіки та встановлення цивілізованих відносин 

між громадянами і працедавцями. У 1933 р. ця організація розробила соціальну 

рекламу, яка закликала споживачів не купувати товари, вироблені з 

використанням дитячої праці. Рекламні кампанії проводилися також під егідою 

Управління просування робіт (WPA). Ця організація створювала плакати на 

суспільно значимі теми подолання безробіття та ін. У цей період побачили світ 

понад два мільйони примірників образотворчої реклами» [132, 139]. 

Далі О. Сватенков розглядає перші спроби на «державному рівні 

законодавчо забезпечити доступність ефірного часу для соціальної реклами. У 

1927 р. уряд США ухвалив Федеральний закон «Про радіо». Радіокомпанії в 

обмін на право використовувати радіоефір були зобов’язані «служити 

суспільним інтересам». Одним із способів такого служіння було розміщення 

соціальної реклами. Федеральна комісія радіомовлення визначала її як рекламу 

на користь суспільства, за розміщення якої не стягується плата» [132, 139]. 

На підставі досліджених джерел ми встановили, що загалом історія 

соціальної реклами в наукових розвідках ніколи не виокремлювалася як 

самостійне відгалуження за винятком лише деяких праць [Напр., 211; 278; 77]. 

Згадки про етапи розвитку цього соціокомунікаційного напряму трапляються 

переважно в контексті загальної історії реклами, або ж у рамках дослідження 

діяльності американської Ради з реклами (Ad Council) [Напр., 214; 245; 262]. 

Справді, світова історія соціальної реклами нерозривно пов’язана зі 

Сполученими Штатами та заснуванням і подальшим розвитком Ради з реклами. 

Ця інституція була створена у США під час Другої світової війни, відразу після 

атак на Перл-Харбор. Вона опікувалася питаннями соціальної реклами, 
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координувала фінансові можливості держави та бізнесу для проведення масових 

інформаційних кампаній, спрямованих на розв’язання нагальних суспільних 

проблем.  

Власне ідея заснування Ради з реклами народилася в листопаді 1941 р. За 

деякий час після вступу США у Другу світову війну Рада розробила першу 

кампанію з продажу облігацій воєнної позики. Відтак понад 70 років, протягом 

яких було реалізовано сотні кампаній, Рада з реклами залишається провідним 

виробником соціальної реклами в Америці [285]. 

На початку 1942 р. у відповідь на загострення зовнішньої та внутрішньої 

ситуації Раду з реклами було перетворено на Воєнну раду з рекламу. Окрім 

утилітарних завдань (просування облігацій, пропаганда внутрішньої безпеки, 

нормативний розподіл продовольства), продукована нею соціальна реклама 

апелювала до патріотичних почуттів громадян і загальнолюдських цінностей. 

Темами кампаній воєнної доби стали ощадливість, терпіння, взаємодопомога. 

Агітаційні плакати закликали самовіддано працювати і зміцнювали бойовий дух. 

За допомогою плакатів «Ми зможемо зробити це» і «Зроби роботу, яку він 

залишив» Воєнна рада з реклами закликала жінок влитися в трудові лави та 

зайняти робочі місця,  покинуті їхніми  чоловіками, що пішли на війну. Реклама 

маніпулювала потужними людськими емоціями, часто пробуджуючи страхи і 

почуття патріотизму. Відверті рекламні плакати, де зображували помираючих 

солдат, говорили, що «вони були там заради тебе». Було розроблено більше сотні 

плакатів на тему комунального обслуговування, а «рекламні фірми безкоштовно 

створювали тексти і виконували художнє оформлення плакатів» [132, 297]. 

Дослідник В. O’Барр у своїй праці проаналізував архетипи та образи 

військових рекламних кампаній. Безумовно, одним із найвідоміших стала 

Клепальниця Розі (англ. Rosie The Riveter) – культурна ікона США, що 

уособлювала всіх американських жінок, які під час війни працювали на 

оборонних підприємствах, виробляли боєприпаси, військову техніку та 

спорядження. Образ Розі – сильної, упевненої в собі жінки в комбінезоні та 

строкатій хустинці на голові – був представлений як символ патріотизму і 
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жіночості. Атрибути праці на військовому виробництві – робочий одяг, 

інструменти, коробки з обідами – стали невід’ємною частиною цього нового 

образу жінки, привабливої, але сповненої рішучості зробити свій внесок у справу 

перемоги у війні [256]. 

Інша воєнна рекламна кампанія «Loose Lips Sink Ships» (з англ. «Розпустив 

язика – потопив корабель») закликала американців не поширювати інформацію, 

яка може виявитися корисною для противника. Цей слоган був розроблений 

Воєнною радою з реклами і використовувався на агітаційних плакатах 

Управління військової інформації Сполучених Штатів. У той час, коли японські 

та німецькі підводні човни патрулювали узбережжя США, існувала велика 

потреба в секретності щодо маневрів військово-морського флоту, переміщення 

військ та інших військових питань. Кампанія мала навчити як 

військовослужбовців, так і цивільних правил дотримання інформаційної 

безпеки. 

Слід зазначити, що у статті О. Сватенков детально проаналізував 

статистики і зробив висновок: «продуктивність роботи Ради з реклами в роки 

війни була високо оцінена урядом і громадськістю Сполучених Штатів, тому 

було вирішено зберегти цю структуру для роботи в мирний час. Починаючи з 50-

х рр. XX ст., ця організація окрім роботи в кризових військових ситуаціях 

(наприклад, проведення інформаційних кампаній із закликами писати листи 

солдатам, які воюють у Кореї та В’єтнамі) загострювала увагу громадськості на 

«повсякденних» соціальних проблемах: підвищенні безпеки на дорогах, охороні 

здоров’я, профілактиці лісових пожеж. Так, незвичним образом кампанії, 

спрямованої на боротьбу з лісовими пожежами, став Smokey Bear (Ведмідь 

Смокі), а її слоган був «Тільки ти зможеш запобігти лісовим пожежам!». 

Результати цієї роботи також виявилися досить ефективними. З початку 

проведення акції в 1954 р. щорічна кількість пожеж зменшилася на 82%. За 

даними досліджень Ради з реклами, що проводилися в 2001 р., до цієї рекламно-

інформаційної кампанії були залучені 95% дорослих і 77% дітей» [132, 139]. 
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Номінант на Пулітцерівську премію журналіст В. Мелілло у своїй книзі 

спробував проаналізувати, як кампанії із соціальної реклами стали частиною 

американського національного діалогу і змінили суспільство. Зокрема він досить 

критично оцінює діяльність Ради з реклами як «пропагандистську руку 

адміністрації президента Рузвельта», але визнає її «першокласною роботою», 

завдяки якій отримала поштовх уся рекламна індустрія. Це спроба дослідити 

найбільш резонансні соціальні кампанії, які мали першорядне значення для 

колективної пам’яті народу і порушували проблеми, що стояли перед ним в 

актуальному медіа-середовищі [245]. 

Загалом історичні етапи розвитку Ради з реклами можна наочно 

представити у таблиці 1.1 [285]: 

 

Таб. 1.1 Історичні етапи розвитку Ради з реклами США  

1941 р. Відомий американський діяч у галузі реклами Дж. Янг (James Webb 

Young) у своїй промові вперше сформулював місію реклами в 

суспільних інтересах. 

1942 р. 18 лютого заснована Військова рада з реклами (War Advertising 

Council). 

1942 – 

1945 рр. 

Реалізовано низку воєнних інформаційних кампаній: «Women in 

War Jobs» (заклик до жіноцтва зайняти робочі місця чоловіків, що 

пішли на війну), «Buy War Bonds» (просування державних 

облігацій воєнної позики), «Loose Lips» (популяризація правил 

військової інформаційної безпеки). 

1943 р. Запущено рекламну кампанію американського Червоного Хреста. 

1944 р. Створено рекламний образ Ведмедя Смокі – головного героя 

кампаній із запобігання лісовим пожежам. 

1945 р. Президент США Труман подовжив повноваження Ради з реклами. 

Початок співпраці з американською Радою з безпеки. 

1946 р. Соціальні рекламні кампанії фокусуються на темах атомного 

озброєння, світової торгівлі та релігійної толерантності. 
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1953 р. Проведено перший захід Annual Public Service Award Dinner, який 

започаткував традицію відзначати досягнення філантропів. 

1958 р. Розпочалася кампанія з популяризації вакцинування дітей від 

хвороби поліомієліту. 

1971 р. На захист довкілля створено кампанію «Keep America Beautiful», в 

якій з’явився образ Індіанця, що плаче (Crying Indian). 

1981 р. Стартували кампанії проти наркотичної та алкогольної залежності, 

а також проти дискримінації «Life Is Too Short. Stop the Hate». 

1986 р. Початок серії рекламних кампаній проти поширення СНІДу. 

1995 р. Розроблено 10-річну програму на захист дітей. 

2003 р. Спільний проект із Телевізійним бюро реклами, до якого були 

залучені локальні телеканали, проти кермування напідпитку. 

З 2004 р. Розроблено кампанії, сфокусовані на проблемах дитячого аутизму. 

2009 р. Стартувала кампанія «Let`s Move» проти дитячого ожиріння за 

підтримки дружини президента США Мішель Обами.  

 

Як бачимо, в останні два десятиліття XX ст. основні зусилля американської 

соціальної реклами були сконцентровані на розв’язанні суспільних проблем 

наркотичних залежностей, поширення епідемії СНІДу, дотримання правил 

дорожнього руху, а також захисту дітей.  

Нині Рада з реклами є ключовою ланкою американської моделі організації 

соціальної реклами. Вона ініціює власні програми та регулює кампанії, які 

розробляють інші фірми та агенції, займається плануванням, створенням і 

дослідженням ефективності соціальних рекламних кампаній.  

Протягом свого майже 100-річного існування соціальна реклама у 

Сполучених Штатах і в усьому світі набула величезного значення як форма 

суспільного діалогу та комунікаційно-організаційний інструмент розв’язання 

соціальних проблем не лише локального внутрішнього, а й глобального 

світового масштабу. Слід зауважити, що методологія соціальної реклами, її 

творчі та організаційні підходи розвивалися і вдосконалювалися разом із 
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суспільством, в якому вона функціонувала, переживаючи разом з ним як часи 

економічних депресій і нищівних воєн, так і періоди стрімкого відродження 

індустріального виробництва, технологічних революцій і переходу до нових 

форм суспільних відносин. Не дивно, що із самого початку існування феномен 

соціальної реклами привертав пильну увагу наукового світу. 

Дослідник реклами і маркетингу Дж. Пімлот у своїй статті «Соціальна 

реклама: Рада з реклами» [262] висловив думку, яку ми повністю підтримуємо. 

Зокрема, він акцентує, що перші наукові і практичні здобутки у сфері соціальної 

реклами відносяться до повоєнного періоду. Така позиція пов’язана з тим, що 

восени 1945 р. виконавчий директор Воєнної ради з реклами CША Т. Реплайєр 

сприяв «появі дослідницької публікації, в якій було описано становлення 

соціальної реклами» [7]. У статті докладно описано «процес переходу Ради з 

реклами від військових умов до мирного часу, її поточне функціонування, а 

також прогнозовано перспективи подальшого розвитку. Крім того, відображено 

«методики роботи та організаційна структура Ради з реклами». Ключовою тезою 

статті є: «наголошення на масштабах діяльності цієї громадської інституції, яка 

на той час була одним із найбільших рекламістів США і витрати якої станом на 

1947 р. складали 16 млн  доларів» [7].  

Нині Рада з реклами має статус приватної некомерційної організації, яка 

фінансується іншими некомерційними організаціями або федеральними 

урядовими установами Сполучених Штатів та активно співпрацює з 

волонтерами провідних рекламних, медійних, соціальних та агенцій з діджитал-

комунікацій в усій країні. Використовуючи наданий на безоплатних засадах 

рекламний простір та ефірний час, Рада з реклами розробляє інтегровані 

програми комунікації з громадськістю. У 2015 р. ця організація забезпечила 

проведення кампаній на загальну суму понад $ 1,6 млрд. Це означає, що в 

середньому кожна з 50 інформаційних кампаній, реалізованих протягом року, 

отримала фінансування близько $ 30 млн [174]. 

Як зазначає польська дослідниця А. Стафієй, досвід створення у Сполучених 

Штатах громадської структури Ради з реклами, яка «на регулярній основі 
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формувала політику соціальної реклами в цій країні, пізніше нагодився й у 

Європі. Першою європейською країною, яка пішла цим шляхом, була Голландія, 

створивши аналогічний інститут у 1965 р.» [278]. 

К. Коссе та П. Даїно розмірковують над об’єктивними історичними умовами, 

в яких відбувалося становлення соціальної реклами у період з 1946 по 1975 рр. 

Завершення Другої світової війни, бум соціально-економічного піднесення у 

промислово розвинених країнах – цей час, на думку канадських дослідників, 

можна назвати справжньою тихою революцією, тому що він відзначився зокрема 

повною трудовою зайнятістю громадян, нагромадженням колективного 

багатства, пануванням на ринку національного продукту і промисловим 

перевиробництвом. На цьому етапі відбуваються зміни в засадах рекламної 

діяльності. Тим часом держава розробляє соціальні програми, залучаючи до 

їхньої реалізації й комерційні підприємства. У таких умовах в маркетинговій 

лексиці з’являється поняття соціальної реклами як нова публіцитарна практика 

[195, 146]. 

Важливу роль у теоретико-практичному усвідомленні ефектів соціальної 

реклами відіграв професор Мічиганського університету (США) Ч. Аткін, сфера 

наукових інтересів якого має міждисциплінарний характер: комунікація, 

соціологія, психологія і безумовно реклама у цих контекстах (див., наприклад, 

[268; 176; 177]). У власних дослідженнях, які беруть свій початок у 70-х рр. ХХ 

ст., вчений опирався на соціологічний інструментарій емпіричних досліджень; 

це дало можливість створити цілісну і зрозумілу медіакартину тогочасного 

рекламного ринку. Зазначимо: пріоритетні методи, якими послуговувався Ч. 

Аткін, є актуальними й активно використовуваними в сучасних дослідженнях 

різних напрямів комунікації, журналістики, реклами. Це – контент-аналіз, 

статистичний аналіз реклами, анкетування аудиторії, експеримент, аналіз 

щоденників та індивідуальних звітів учасників. 

Відтоді і донині американські дослідники, спираючись на багатий 

емпіричний матеріал та напрацьовані методологічні підходи, опублікували 

кілька сотень наукових статей і дисертаційних робіт, присвячених переважно 
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вивченню прикладних результатів конкретних соціальних рекламних кампаній, 

їхнього впливу на розв’язання соціальних проблем, а також механізмів 

підвищення соціокомунікаційної ефективності. Слідом за ними інтерес до 

теоретико-практичних аспектів функціонування соціальної реклами охопив 

європейські країни.  

Нині більшість західних науковців приділяє увагу аналізу соціальної 

реклами своїх країн. Як свідчить аналіз наукових доробків, описаний у нашій 

статті «Наукова рефлексія концепту соціальної реклами: міжнародний контекст 

та історичний аспект» такий підхід дає змогу «краще осягнути місцевий 

соціокультурний дискурс та мовну специфіку предмету дослідження» [7]. Не 

менш актуальною, враховуючи глобалізаційні тенденції поширення рекламного 

продукту, є «виявлення міжнаціонального і міжкультурного контексту,  

прагнення встановити нові закономірності та особливості розвитку цього 

різновиду комунікацій» [7]. Як ілюстрацію наших тез наведемо інформацію, 

озвучену польською дослідницею А. Вох [295]. На нашу думку, фактом, на який 

слід звернути увагу і який підтверджує попередню тезу про глобалізацію 

контенту в рекламній галузі, є публікація статті французькою мовою. У нашій 

статті ми акцентуємо, що  науковець «проаналізувала «зони табу» в соціальній 

рекламі на прикладі польських, французьких та італійських інформаційних 

кампаній. Як було виявлено, різні країни мають схожі підходи до формування 

контенту соціальних повідомлень. У них майже відсутні мовні табу, дуже рідко 

вживаються евфемізми, використовується прямий стиль, чіткі виразні слова або 

нестандартна мова. Також у проаналізованих рекламних кампаніях домінує 

лексичне поле і зображення смерті, демонстрація сильних та шокуючих образів 

(мертвих тіл, побитих жертв) як символи невідворотності смерті внаслідок 

вживання алкоголю за кермом, перевищення швидкості або ж загрози СНІД» [7].  

Ще одна робота, яку можна характеризувати як глибоку та детальну працю 

з глобальним контекстом, – це колективний опис функціонування соціальної 

реклами в анломовному середовищі «Як працює соціальна реклама» за 

редакцією Дж. Ланнон, де у вигляді доповідей публікується бачення стратегій та 
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перспектив розвитку соціальної реклами у Європейському Союзі та США, 

наводиться значна кількість кейсів, які демонструють важливу роль цього виду 

комунікацій у житті суспільства, а також значущість вирішених за їхньою 

допомогою суспільних питань. Також у книзі описано, яким чином ці кампанії 

були розроблені, виконані та виміряна їхня ефективність [235]. 

Велика Британія. Поряд зі США помітну роль у становленні соціальної 

реклами відіграла Велика Британія. Як і у Сполучених Штатах, ця комунікаційна 

галузь активно почала розвиватися тут під час Першої світової війни. У 1914 р. 

британський художник Альфред Літ (Alfred Leete) створив рекламний плакат, 

який допоміг залучити до лав збройних сил понад мільйон осіб. На ньому був 

зображений лорд Кітченер, тодішній державний секретар з питань війни, 

одягнений у шапку фельдмаршала, який дивився і вказував пальцем на глядача, 

закликаючи взяти участь у війні проти Троїстого союзу. Ця картина вважається 

одним із найзначніших і перевірених часом образів Першої світової війни, який 

став прикладом для наслідування в інших країнах, зокрема Сполучених Штатах 

і Радянському Союзі.  

Британська соціальна реклама військового періоду ставила не лише 

рекрутингові цілі. У 1916 р. у країні з’явилися плакати за написом «To dress 

extravagantly in war time is worth than bad form it is unpatriotic» («Одягатися 

екстравагантно під час війни гірше, ніж мати поганий вигляд. Це 

непатріотично»), які мали на меті вплинути на поведінку громадян та закликали 

витрачати кошти не на вбрання, а на оборону.  

Загалом під час першої світової війни у країні було надруковано сотні 

різновидів плакатів соціальної реклами, які широко використовували емоційні 

мотиви, особистісне звернення. Наприклад, на одному з таких постерів дівчинка, 

що сидить на колінах у батька, звертається до нього з питанням: «Тато, а що ти 

робив під час війни?». На іншому відомому плакаті були зображені дівчата у 

військовій формі, які проголошували: «Це чудово! Я б хотіла бути чоловіком і 

вступити до військово-морських сил», а напис нижче закликав: «Будь чоловіком 

і зроби це!» [89, 37]. 
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По закінченню Другої світової війни у 1946 р. під егідою уряду Великої 

Британії було створено Central Office of Information (COI) – (Центральний офіс 

інформації) – незалежний маркетинговий центр, який мав на меті координувати 

взаємодію урядових структур з рекламними агенціями в галузі комунікацій, 

зокрема сприяти виконанню замовлень на розроблення та запровадження 

соціальних рекламних кампаній, фінансованих коштом державного бюджету. 

Особливість цього процесу полягала в тому, що  питання ціноутворення 

вирішувалося не методами законодавчого впливу, а саморегулюванням 

рекламної галузі, тобто кожна замовлена урядом інформаційна кампанія 

оплачувалася за стандартними ринковими розцінками.  

У 2000-х рр. британський уряд був найбільшим рекламодавцем, 

випереджаючи такі потужні корпорації, як British Telekom і Procter & Gamble. 

Щороку Центральний офіс інформації витрачав на рекламу щонайменше 195 млн 

фунтів стерлінгів [99]. 

Протягом 65 років ця структура співпрацювала з державними 

департаментами та державним сектором для проведення інформаційних 

кампаній з питань, що впливають на життя кожного громадянина: від охорони 

здоров’я та освіти до надання пільг, реалізації конституційних прав та рівня 

добробуту. Однак у 2011 р. внаслідок реформ організації державних комунікацій 

урядові відомства зменшили кількість внутрішніх комунікаційних 

співробітників приблизно на чверть, їхні бюджети були скорочені вдвічі, і 

зрештою Центральний офіс інформації припинив своє існування [213]. Хоча 

закриття цього підрозділу не було схвалено британською рекламною галуззю, 

уряд наполягав на тому, що цей крок сприятиме заощадженню на 

адміністративних витратах, а не зменшенню бюджетів на виготовлення й 

розміщення соціальної реклами, і що держава й надалі підтримуватиме суспільно 

значущі інформаційні програми. Наразі немає об’єктивних свідчень на користь 

того, що закриття координаційного центру негативно вплинуло на галузь 

соціальної реклами Великої Британії – суспільство та рекламна спільнота 

перебрали на себе функції з її адміністрування. 
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Країни Європи. Аналіз історії соціальної реклами в європейських 

державах ускладнений тим, що цій темі присвячена незначна кількість 

досліджень. Окрім того, європейський культурно-інформаційний простір, в 

якому відбувається розвиток цього виду комунікацій, не є гомогенним,  оскільки 

попри видимі спільні риси кожна з країн має власні традиції та історичні 

обставини, що мали вплив на становлення об’єкту дослідження.   

У цьому контексті особливий інтерес представляє Німеччина. Історично 

склалося, що законодавство цієї країни не виокремлює соціальну рекламу як 

відособлену сферу діяльності та тут немає документів, які би регламентували 

процеси виробництва і розподілу квот із розміщення соціальної реклами. Як 

зазначає теоретик соціальної реклами Г. Ніколайшвілі, «соціальна робота в 

Німеччині інституціоналізована як найважливіший інструмент соціальної 

політики, її носіями є як державні, так і недержавні організації, приватні особи, 

причому німецька політика максимально орієнтована саме на недержавну 

ініціативу, стимулює її прояв у сфері соціальної роботи з населенням. Німецькі 

закони передбачають делегування повноважень у реалізації будь-яких завдань 

соціальної політики та праці організаціям, готовим їх вирішувати компетентно і 

ефективно. При цьому фінансові відносини між державою та недержавними 

організаціями розглядаються як відносини партнерів та інвесторів. Держава 

фінансує до 75% витрат на реалізацію соціального проекту, актуального для 

держави, суспільства» [102, 46]. 

Натомість у Німеччині всі фірми й організації, що займаються 

розробленням та впровадженням реклами, а також дослідженнями ринку, 

входять до складу заснованої в 1949 р. організації «Центральний союз німецької 

реклами» (ZAW). Основна її мета – координація діяльності суб’єктів рекламної 

індустрії, представлення інтересів рекламістів у різних сферах суспільного життя 

та підтримування постійного діалогу з представниками Бундестагу, 

федерального уряду, парламенту, а також місцевих парламентів і урядів. Щодо 

соціальної реклами, яка поширюється на замовлення держави, Центральний 

союз німецької реклами є основним координатором у виконанні таких 
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замовлень. У його компетенції – пошук підрядників, узгодження креативної 

концепції та повний контроль над реалізацією проекту. Окрім Центрального 

союзу німецької реклами помітними гравцями галузі є понад 10 підрозділів 

федерального управління внутрішніх справ, які займаються так званим 

державним соціальним маркетингом [106, 24]. 

На сучасний розвиток соціальної реклами в Німеччині також накладають 

свій відбиток суворі обмеження, передбачені законом про рекламу. Ці рамки 

стосуються продуктів харчування і фармацевтичних препаратів, а також 

недобросовісної конкуренції та заборони реклами, що вводить в оману. Також у 

Німеччині значна частина державних і міжнародних проектів підпадає під норми 

регулювання не лише місцевого законодавства, а й актів європейських 

інституцій. 

Соціальна реклама у Франції також чітко не виокремлена законодавством. 

Однак це не заважає уряду країни не лише замовляти інформаційні кампанії з 

підвищення обізнаності громадян щодо субсидій та інших питань гуманітарної 

політики, а й передусім брати участь у поширенні позитивної ідеології, 

моральних цінностей тощо. Для цього держава цілеспрямовано надає кошти та 

визначає підрядників з вироблення та розміщення соціальної реклами. Спектр 

проблематики, якій присвячена французька соціальна реклама, досить широкий, 

він охоплює переважну частину населення та спрямований на громадян усіх 

прошарків, що забезпечує інтеграцію суспільства. Ідеологія, яка поширюється за 

допомогою цього виду комунікації, здебільшого універсальна та сфокусована на 

поліпшення якості життя всіх людей.  

Творча специфіка французької соціальної реклама пов’язана передусім із 

традиціями візуалізації реклами, плакатного мистецтва, що знайшли своє 

відображення у ХІХ ст. у творах А. Тулуз-Лотрека та його послідовників П. 

Боннара, Е. Грассе, Т. Стейнлена та ін.  

За роки існування французька соціальна реклама накопичила значний 

досвід та ефективні методики впливу. Наприклад, у 2000-х рр. у прайм-тайм на 

телебаченні та на шпальтах загальнонаціональної преси з’явилися повідомлення-



34 
 

попередження про те, що в одному із продуктів виявлені сліди токсичних сполук 

ртуті та аміаку. Для тих, хто бажав отримати більше інформації, було вказано 

безкоштовний номер «гарячої» телефонної лінії. Ті, кому вдалося додзвонитися 

через перевантажений канал зв’язку, повідомляли, що цим отруйним продуктом 

є сигарети. Таким чином, неординарна, несподівана шокова соціальна реклама у 

форматі тизера швидко набула популярності у Франції та за її межами. На 

відміну від попередніх антитютюнових кампаній, які закликали до створення у 

всіх французьких ресторанах зон, вільних від тютюнового диму, але не мали 

значного впливу на громадську думку, ця кампанія викликала значний 

суспільний резонанс та змусила багатьох переглянути ставлення до шкідливої 

звички. 

Країни пострадянського простору. Окремим історико-теоретичним і 

практичним пластом досліджень є розвиток соціальної реклами на радянському 

та пострадянському просторі. Об’єктивно умови її становлення та засадничі 

мотиви суттєво відрізняються від США та інших країн, що викликає додатковий 

пізнавальний інтерес.  

На думку сучасних російських дослідників, радянська соціальна реклама, 

яка зароджувалася у 1920-х рр., зводилася до політичного типу. Влада 

використовувала її з метою власної популяризації, мобілізації населення до лав 

Червоної армії, збирання коштів і пожертв. Пізніше, коли проблеми, пов’язані з 

громадянською війною та її наслідками, відійшли на другий план, тематика 

реклами стала різноманітнішою, набула соціального і політичного характеру. 

Носіями реклами здебільшого були плакати [170, 42].  

Реклама радянського періоду була не надто різноманітною, здебільшого 

політизованою, ідеологізованою. Однак певні сумніви викликає твердження про 

«високу якість» тогочасного рекламного контенту. Попри те, що соціальні 

повідомлення справді були виразними, яскравими і такими, що 

запам’ятовувалися, вони не мали творчої конкуренції, розвиваючись у 

безальтернативному середовищі. Так само, як і слоган радянської комерційної 

реклами «Літайте літаками «Аерофлоту» мав серед аудиторії швидше іронічне 
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забарвлення, оскільки «Аерофлот» був єдиною та безальтернативною 

авіакомпанією в СРСР.   

На пострадянському просторі упродовж майже трьох останніх десятиріч 

соціальна реклама переживає еволюційний період системно-функціональної 

трансформації та інституціоналізації. Ці процеси прямо пов’язані з новими 

історичними умовами та докорінними змінами в суспільних відносинах, 

ментальних моделях, що відбулися внаслідок розпаду радянської ціннісно-

нормативної системи. Можна зробити припущення, що з початку 90-х рр. ХХ ст. 

цей соціокомунікаційний  інструмент і водночас форма комунікацій перебуває в 

процесі адаптації до суспільних, економічних, політичних та законодавчих умов, 

що виникли в незалежних державах пострадянського простору. Ідеться про 

напрацювання нових специфічних методологічних підходів і накопичення 

практичного досвіду, які б ураховували особливості розвитку соціумів, їхні 

традиції та усталені поведінкові моделі. Важливо зважати на те, що цей процес 

відбувається в умовах стрімкого розвитку комунікаційних технологій, 

удосконалення та розширення сфери розповсюдження соціально значущої 

інформації, її тематичного спрямування як відповідь на нові запити суспільства.  

Ці висновки можуть бути підтверджені результатами соціологічного 

опитування, проведеного серед менеджерів засобів масової інформації Фондом 

«SIDA Est-West». Згідно з ними соціальна реклама за своїми якісними та 

кількісними показниками далека від запитів суспільства і має швидше 

випадковий характер. Результати дослідження свідчать, що соціальна реклама на 

медіа-ринку Молдови поки перебуває на етапі становлення та виявлення 

характерних особливостей. При цьому було з’ясовано, що  рекламні менеджери 

вкрай слабко орієнтуються  в національному законодавстві, що стосується цієї 

галузі. З опитування випливає і те, що більшість керівників засобів масової 

інформації усвідомлюють необхідність підтримки соціальних програм, але при 

цьому недостатньо працюють у даному напрямку, оскільки не відчувають 

заохочення з боку державних установ. У цьому контексті керівники мас-медіа 

розглядають безкоштовне розповсюдження соціальної реклами як акт 
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милосердя, в той час коли це повинно стимулюватися державою. Також 

опитування показало, що процес поширення інформації соціального характеру 

заблокований через відсутність контактів державних структур з мас-медіа. 

Таким чином, державні засоби масової інформації більшою мірою готові 

безкоштовно публікувати рекламу соціального характеру, ніж приватна преса 

[137]. 

На думку Е. Алім, попри те, що з кожним роком роль соціальної реклами в 

соціальній політиці дедалі зростає, нині цей інститут у Казахстані сильно відстає 

від свого аналога на Заході. Причиною цього є багато чинників, починаючи від 

невеликого накопиченого досвіду і закінчуючи низькою кваліфікацією 

працівників, які займаються виробництвом соціальної реклами. Попри те, що 

соціальний рекламний процес у республіці тільки формується, він уже привертає 

увагу громадськості, хоча через низку проблем така реклама поки що не може 

міцно закріпитися і чинити істотний вплив на суспільство [4, 58]. 

Інституціональні проблеми соціальної реклами приховуються і в 

некоректній детермінації та хибному функціонально-кореляційному баченні 

цього комунікаційного феномену, яким буде присвячено наступний підрозділ 

нашої дисертаційної роботи. Як зазначає С. Скороход, у Білорусі соціальною 

рекламою часто називають явища, що жодним чином не підпадають під це 

визначення. На його думку, перекручене саме поняття. Не можна назвати 

соціальною, наприклад, рекламу пожежних сигналізаторів або дій міліції. Це 

реклама державних організацій, які хочуть про щось попередити або щось 

повідомити. А соціальна реклама покликана звертати увагу людей на проблеми, 

що існують в суспільстві. Також практик наголошує, що проблема якості 

впирається в очевидний брак коштів на виробництво. Ті, хто вкладають кошти в 

подібні кампанії, часом мало розуміють, що на соціальну рекламу, як і на будь-

який комерційний проект, потрібно витрачати адекватні ресурси [86]. 

Вагомість ресурсних чинників у забезпеченні комунікаційних процесів 

відзначають й інші дослідники. На думку А. Досенко, розвиток соціальної 

реклами на українському медіаринку трохи уповільнюється і фінансовим 
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становищем країни, оскільки держава «більше коштів потребує на розвиток 

внутрішньої економіки країни, аніж на корегування «правильної» поведінки 

соціуму» [56, 164]. Хоча, з нашої точки зору, цю проблему можна розглядати і 

як наслідок недалекоглядного визначення пріоритетів у державній 

інформаційній політиці, зокрема й у плані організаційного та ресурсного 

забезпечення.  

О. Голуб визнає, що частка соціальної реклами в Росії невисока, і пов’язує 

цю проблему з браком зваженого та ефективного централізованого регулювання. 

Тим часом, зазначає дослідниця, «держава, активно беручи участь у ринку 

інформаційної діяльності, може і повинна використовувати цей канал як 

інструмент залучення населення до соціальних процесів, формування соціальної 

злагоди в суспільстві. Соціальна реклама має потужний потенціал для вирішення 

цих завдань, оскільки, привертаючи увагу до суспільно значущих проблем, 

транслює ідеї, соціальні настрої, стереотипи поведінки, значною мірою формує 

світогляд особистості, її ціннісні орієнтації, погляди, установки, сприяє 

консолідації суспільства, забезпечує його системну цілісність» [36, 6-7]. 

Л. Саргізов, розглядаючи рекламу загалом як вид підприємницької 

діяльності у Вірменії, акцентує на потребах формування відповідного правового 

поля для функціонування соціальної реклами. Автор пропонує чіткіше означити 

юридичні рамки цього поняття, для чого внести зміни до статті 2 Закону 

Республіки Вірменія «Про рекламу» в такій редакції: «Соціальна реклама – це 

інформація, поширена будь-яким способом, у будь-якій формі та з 

використанням будь-яких засобів, що не суперечать закону, яка не має 

комерційного характеру і спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, 

включаючи галузі охорони здоров’я, культури, науки, освіти, охорони природи 

тощо, а також забезпечення інтересів держави» [126, 14]. Більше того, науковець 

вважає за необхідне передбачити, враховуючи соціальну важливість цього 

інституту, що замовниками можуть бути і фізичні та юридичні особи, але також 

вказати, що в соціальній рекламі є неприйнятною згадка про конкретні марки 

товарів, товарні знаки тощо. Таким чином, наголошує автор, соціальна реклама 
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– це не вид реклами, а окрема категорія, до якої можна застосувати положення 

закону, наскільки це відповідатиме її суті [126, 14].  

Нагальність удосконалення правового поля ілюструє й досвід Молдови, 

національне законодавство якої досі не оперує уніфікованими поняттями та 

визначеннями, не передбачає необхідного «обов’язкового мінімуму» соціальної 

реклами, не вказує явно на те, чи повинна соціальна реклама враховуватися для 

розрахунку нормативів у розмірі 20% на годину, встановлених для комерційної 

реклами, і 15% за один день мовлення тощо [21, 26]. 

Проте дослідники бачать можливість розв’язання проблем  

інституціоналізації соціальної реклами не лише в законодавчому сегменті, а й 

завдяки суспільному регулюванню її діяльності за взірцями західних моделей. 

Як зазначає О. Оніла, виходячи зі світових тенденцій, основним замовником 

соціальної реклами є державні та муніципальні структури. Для ефективного 

використання виділених на соціальні кампанії коштів спочатку має бути 

розроблена відповідна державна стратегія на період 10–20 років, а потім 

програма на кожен рік за напрямами. За кордоном величезну роль у створенні 

таких стратегічних програм та їх реалізації відіграють громадські ради з реклами. 

Їх функції полягають зокрема й у визначенні норм соціальної реклами, 

експертних оцінок тощо [107]. 

Україна. Становлення сучасної української соціальної реклами 

відбувалося в умовах пострадянського суспільства та переходу на нові форми 

правових і суспільно-економічних відносин. Перші спроби реалізації соціальних 

кампаній в Україні здійснювалися коштом міжнародних донорських організацій 

та використовували західні комунікаційні методики, адаптовані до місцевих 

реалій. Оскільки прийнятий лише у 1996 р. Закон України про рекламу не містив 

вичерпних формулювань та опису засад функціонування соціальної реклами, на 

початку така діяльність відбувалася в рамках нерозвиненого правового поля, що 

однозначно стримувало її розвиток.  

Варто наголосити, що проблема законодавчого регулювання соціальної 

реклами тривалий час є притаманною для всіх країн пострадянського простору. 
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Одним із перших серед українських науковців цю проблему порушив В. Бугрим 

[18]. Порівняльному аналізу українського та зарубіжного досвіду державного 

регулювання соціальної реклами приділяли увагу В. Бурега та Г. Гулакова [25]. 

Правові аспекти соціальної реклами в Україні дослідив І. Тацишин [141]. 

Спираючись на результати попередніх досліджень хронології загального 

розвитку реклами [18, 99–100] та власні спостереження, ми виокремили деякі 

історичні віхи, які демонструють етапи розвитку української соціальної реклами, 

та представили їх у вигляді таблиці 1.2. 

 

Таблиця 1.2. Історичні віхи розвитку соціальної реклами в Україні*  

1997 р. Створено перший соціальний ролик про здоров’я чорнобильських 

дітей, фінансований британським фондом «Ноу-хау», який 

транслювався телемережею АСТ у країнах СНД окремо від 

комерційних блоків реклами. 

1999 р. На замовлення Міжнародного фонду «Відродження» агенція 

«Інтерньюз-Україна» виготовила аудіоролики соціальної реклами, 

які анонсували Форум громадських організацій України 

«Суспільство перед вибором» на радіостанціях. 

2001 р. Компанія «Стиль-С» з виробництва і прокату роликів на 

загальнонаціональних телеканалах у рамках конкурсу UNICEF 

провела акцію «Скажи дітям – так» з метою привернення уваги 

суспільства до проблем дітей. 

Рекламна агенція «Сенс» розробила і провела для державної 

податкової адміністрації у м. Києві кампанію з використанням 

зовнішньої та телевізійної реклами під слоганом «Я просто сплатив 

податки». 

Громадська організація «Ініціатива з питань зміни клімату» та 

«Інтерньюз-Україна» реалізували проект екологічної соціальної 

реклами, профінансований Агенцією міжнародного розвитку 

США (USAID).  
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2002 р. 

 

Агенція Adell Saatchi&Saatchi провела кампанію-конкурс «СНІД 

проти Тебе!», мета якого залучити увагу громадськості до 

проблеми та стимулювати зміну поведінки молоді. 

Київська міськдержадміністрація та Союз рекламістів України 

провели перший конкурс соціальної реклами «Соціальний плакат 

– Києву, киянам» під гаслом «Серед людей з людьми по-людські 

жити». 

2003 р. Рекламна агенція «Сенс» продовжила «податкову» кампанію зі 

слоганом «Подумай про майбутнє дітей. Сплати податки», яка 

стала одним із перших довготривалих соціорекламних проектів в 

Україні. 

2005 р. 

 

У Києві відбувся перший Національний фестиваль соціальної 

реклами. 

Українська громадська організація «Асоціація зовнішньої 

реклами» запустила провокативну кампанію «Кохаймося!», 

спрямовану на розв’язання демографічних проблем, під гаслами: 

«Нас повинно бути 52 мільйони!», «Країні не вистачає Оскарів!», 

«Країні не вистачає космонавтів!», «Країні не вистачає 

нобелівських лауреатів!», «Країні не вистачає футболістів!». 

Результати: залучення 91 % цільової аудиторії, схвалення 

ініціативи вищими органами влади і водночас непорозуміння з 

представниками православного духовенства і міською 

адміністрацією через брак нормативної бази. 

2007 р.  Всеукраїнська рекламна коаліція заснувала Біржу соціальної 

реклами – платформу, за допомогою якої некомерційні та державні 

організації можуть замовити соціальну рекламу у фахівців.  

2011 р.  Створено проект Molodiya Festival, який згодом став не лише 

щорічним Фестивалем соціальної реклами, а й постійним 

майданчиком для реалізації соціальних проектів і кампаній. 
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2015 р. Засновано Міністерство інформаційної політики України, яке 

стало головним державним суб’єктом у галузі соціальної реклами 

та реалізувало низку кампаній патріотичного спрямування, а також 

у відповідь на російську агресію. 

*Джерело: В. Божкова [18], власні спостереження. 

 

Історичний розвиток соціальної реклами в Україні нерозривно пов’язаний 

із громадськими професійними об’єднаннями та фестивальною діяльністю. 

Заснована у 1993 р. Спілка рекламістів України виступила організатором 

основного галузевого заходу – Національного фестивалю соціальної реклами 

(НФСР), який проводиться у Києві з 2005 р. з метою привернути увагу до 

соціальної реклами як важливого явища суспільного життя. За роки існування 

цей захід здобув підтримку органів влади, професійних організацій, ЗМІ, 

рекламного бізнесу та широкої громадськості. Під час Фестивалю оцінюються як 

реалізовані соціальні рекламні проекти, так і новаторські ідеї, які шукають 

втілення на практиці. Спеціальними дипломами журі відзначає конкретні 

критерії конкурсних робіт (креативна концепція, техніка виконання, соціальна 

ідея). Також оцінювання охоплює різні галузі створення та функціонування 

соціальної реклами: державні інституції, благодійні фонди та громадські 

організації, мережеві та локальні рекламні агенції, молодіжні соціальні 

ініціативи тощо [97]. 

У 2007 р. за ініціативи Всеукраїнської рекламної коаліції (ВРК) була 

заснована Біржа соціальної реклами (БСР), яка за своїми функціями та методами 

діяльності нагадує американську Раду з реклами. Ця громадська організація 

покликана підвищувати професійний рівень соціальної реклами в Україні, 

сприяти об’єднанню зусиль замовників і провідних рекламних агенцій, 

популяризації креативних ідей і найкращого досвіду розв’язання проблем 

суспільства за допомогою дієвих комунікацій. Біржа є своєрідним посередником 

між тими, кому потрібна якісна соціальна реклама, і тими, хто може її створити. 

При цьому її послуги надаються на безоплатній основі [16]. 
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З 2011 р. в Україні відбувається Фестиваль соціальної реклами Molodiya 

Festival, мета якого – сприяння позитивним змінам у суспільстві за допомогою 

соціальної реклами. На сайті фестивалю представлена тематика заходу, зокрема 

«дотримання демократичних цінностей, прав і свобод людини, відповідальне 

споживання та використання природних ресурсів, етичне ставлення до тварин. У 

конкурсі на кращу соціальну рекламу можуть взяти участь відеоролики 

хронометражем до 60 сек. та соціальні постери» [248]. Останніми роками, крім 

основного фестивалю, організатори проводять ще й тематичні конкурси, 

присвячені євроінтеграції, проблемам переселенців, гендерної рівності тощо. 

Особливостями Molodiya Festival є його молодіжне спрямування, міжнародне 

значення, участь у різноманітних зарубіжних програмах, можливість 

представляти українську соціальну рекламу за кордоном. Проект на постійній 

основі співпрацює зі світовими донорськими організаціями, зокрема  Програмою 

розвитку ООН та Фондом «Відродження». 

Окрім заходів національного масштабу слід відзначити низку фестивалів, 

які проводяться на регіональному рівні. Прикладом цього є Фестиваль соціальної 

реклами «Інший погляд»  (м. Одеса), в якому можуть брати участь школярі, 

студенти вищих навчальних закладів, молодь віком до 30 років, а також 

представники молодіжних і дитячих громадських організацій. Подібне 

спрямування має Молодіжний регіональний фестиваль соціальної реклами 

AdFest «Let's change the world» (м. Черкаси), Вінницький фестиваль соціальної 

реклами: «Проблеми молоді вирішує молодь!» та ін. 

Якщо у 1990-х та на початку 2000-х рр. державні структури не брали 

активної участі у формуванні галузі соціальної реклами, обмежуючись лише 

наглядовими та регулятивними функціями, то після Революції Гідності ситуація 

змінилася. У 2015 р. відповідною постановою Кабінету міністрів України було 

створено Міністерство інформаційної політики України (МІП), головними 

завданнями якого є формування та реалізація державної політики у сферах 

інформаційного суверенітету України, інформаційної безпеки та поширення 

суспільно важливої інформації. У відповідь на російську інформаційну агресію 
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в період з 2015 по 2018 рр. МІП реалізувало низку кампаній з використанням 

соціальної реклами, зокрема «Крим – це Україна», «Захистимо Україну», «Армія 

– це гордість», проекти щодо мобілізації «Гідність, воля та перемога», на 

підтримку кримськотатарського народу «Два прапори – єдина країна», протидії 

проявам сепаратизму тощо.   

Слід зазначити, що сучасна Україна, яка нині фактично перебуває у 

воєнному стані та потерпає від скрутних соціально-економічних умов, нагадує 

американське суспільство часів Другої світової, а тому могла б плідно 

запозичувати досвід та методи діяльності тогочасної соціальної реклами в 

контексті консолідації та мобілізації суспільства у боротьбі з агресором, 

залучення громадян до підтримки збройних сил, інформаційної безпеки та інших 

важливих державних програм. Слушність цієї думки підтверджують зокрема 

міркування Д. Карамишева і Л. Усаченко, які аналізують історичні аспекти 

розвитку соціальної реклами США як певної теоретико-практичної 

комунікаційної моделі для наслідування в Україні [72], а також О. Обласової, яка 

порівнює соціальну рекламу періоду кризових воєнних ситуацій у двох згаданих 

державах [103]. 

За словами І. Романа, нині галузь соціальної реклами в Україні перебуває 

на початку свого становлення. Вона має широкі можливості для реалізації 

креативних рішень, оскільки її об’єктом є важливі суспільні проблеми [135]. 

Водночас соціальна реклама в державі не перебуває під негативним впливом 

комерційної чи політичної цензури, вона залучає молодих креаторів до пошуку 

нових ідей. Але з іншого боку, ця сфера є зоною особливої відповідальності, а 

якість соціальної реклами та ставлення аудиторії до неї слугують ознакою 

зрілості суспільства.  

Саме якість української соціальної реклами та її недостатня 

результативність залишаються головною проблемою галузі. Засновник Біржі 

соціальної реклами О. Горлов зауважує, що більшість організацій не мають 

змоги проводити дослідження ефективності цього виду комунікації. Крім того, 

часто спостерігається недостатньо серйозне ставлення самих замовників до 
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соціальної реклами. Інша проблема – пріоритетність. Рекламний простір для 

розміщення соціальних кампаній обмежений, особливо на телебаченні, тому, на 

думку О. Горлова, держава має визначати пріоритети, яка тема є важливішою. 

Експерт також наполягає на тому, що держава має застосовувати системний 

підхід і будувати на цьому свій діалог з індустрією, представниками медіа і 

творцями реклами [26]. 

З його точкою зору погоджується голова Спілки рекламістів України Є. 

Ромат, який назвав основною причиною слабкого розвитку соціальної реклами 

відсутність координуючого центру і брак фінансування на її виробництво та 

поширення. «Загалом в Україні на соціальну рекламу витрачається близько 50 

млн грн., з яких приблизно 40% виділяється різними державними відомствами, – 

зазначив експерт у статті для сайту «Телекритика» у 2013 р. – Але механізм 

використання цих коштів залишається непрозорим. При цьому частка соціальної 

реклами в загальному обсязі рекламного ринку України складає 0,5%. У сфері 

зовнішньої реклами показник трохи вище – від 5 до 10%» [28].  

Отже, функціонування соціальної реклами, яка за своєю природою 

відрізняється від комерційної, має відбуватися в рамках соціальної політики, 

визначеної державою та підтриманої громадськими інституціями. Місце 

соціальної реклами у структурі державного управління, суспільних комунікацій, 

галузей охорони здоров’я, довкілля, освіти, культури тощо має бути закріплене 

відповідними законодавчими актами з чітким зазначенням джерел фінансування, 

механізмів погодження змістовного наповнення та контролю кількісно-якісних 

параметрів кампаній.  Цієї думки дотримується й С. Артікуца, наголошуючи, що 

«було б доцільно активізувати наукові розробки для вироблення національної 

концепції розвитку соціальної реклами в Україні та вибору найбільш 

оптимальної моделі її реалізації з урахуванням власних можливостей і 

найкращого світового досвіду» [12, 47]. 

Як і в багатьох інших пострадянських державах, однією з головних 

перепон на шляху розвитку соціальної реклами в Україні є несистемність, 

дискретність і не завжди достатній професійний рівень в організації 
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інформаційних кампаній на тлі низького рецепційного потенціалу та реакцій 

цільової аудиторії. На думку Г. Горбенка, нині «соціальна реклама доходить до 

свого безпосереднього споживача у вигляді акцій, не здатних змінити 

громадську думку. При цьому слід також пам’ятати, що сама собою соціальна 

рекламна кампанія мало що може змінити в поведінковій моделі суспільства, 

якщо суспільство до цього не готове» [37, 13]. З такою негативною оцінкою 

погоджується А. Андрусенко, відзначаючи «загалом незадовільний стан 

соціальної реклами в Україні» [10, 4].  

На сучасному етапі досліджуваний різновид комунікації віддзеркалює той 

суспільно-державний устрій, соціально-економічний стан і національно-

культурні традиції, які залишилися у спадок від радянського минулого та які 

поступово змінюються під впливом західних орієнтирів і внутрішніх 

трансформацій. Соціальна реклама поволі набуває статусу соціокомунікаційного 

регулятора, який частково зафіксований у законодавчих документах та значною 

мірою підтверджений практичним досвідом впливу на суспільну поведінку, 

формування системи цінностей в суспільстві та розв’язанню нагальних проблем 

переважно в галузі охорони здоров’я, безпеки життєдіяльності та захисту 

довкілля. Розмаїття та часом полярність наукових концепцій розуміння історико-

інституціональних засад соціальної реклами на пострадянському просторі 

спричинені особливим еволюційним шляхом її розвитку, відмінним від світових 

зразків, що було зумовлено комплексом історичних чинників.  

Враховуючи специфіку розвитку соціальної реклами в інших країнах світу 

та особливості сучасного стану українського суспільства, що, з одного боку, 

характеризується реформуванням державних інституцій, вдосконаленням 

законодавчої системи, а з іншого – зростанням рекламної індустрії, посиленням 

позицій громадянського сектору, волонтерських організацій та впливу 

міжнародних організацій, можна прогнозувати подальший розквіт української 

соціальної реклами. Цей процес супроводжуватиметься підвищенням якісного 

рівня креативного контенту, вдосконаленням менеджменту проектів, 

розширенням кількості і видів залучених до співпраці медіа, а також загальним 
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розвитком галузі як у змістовному, тематичному, так і нормативно-правовому, 

інституціональному та організаційно-прикладних аспектах.  

 

1.2. Поняттєвий апарат соціальної реклами 

 

Будь-який напрям наукових досліджень використовує як фундамент для 

теоретико-практичних пошуків власний поняттєвий апарат – систему 

взаємопов’язаних і взаємозалежних термінів та категорій, на які спираються 

подальші розвідки. Як ми з’ясували вище, в умовах трансформацій суспільно-

державних й інформаційно-комунікаційних парадигм світове наукове 

товариство неодноразово звертало увагу на феномен соціальної реклами. Однак 

через низку об’єктивних причин у цій галузі досі не було належним чином 

опрацьовано й закріплено сукупність засадничих визначень.  

Теоритики з європейських й азійських країн, Сполучених Штатів уже 

досить тривалий часовий період розвивають дослідження сутності соціальної 

реклами, часто розглядаючи її природу крізь призму функціонально-прикладних 

аспектів, використання соціокомунікаційних методик і різних граней 

можливостей оцінювання ефективності. Про це ми висловилися у своїй статті 

так: «Розширюється географія наукових пошуків, спостерігається тенденція до 

глибшого вивчення об’єкта на прикладі реалізованих інформаційних кампаній та 

їхніх суспільних наслідків» [7].  

Однак мусимо констатувати, що наукове уявлення концепту соціальної 

реклами в світі досі не є сталим та одностайним. Воно диференціюється в 

залежності від історичних, національних, культурно-політичних, правових та 

інших чинників. Причому, на нашу думку, саме розуміння історичних передумов 

допомагає якнайглибше розкрити багатоаспектний комплекс характеристик, 

сконцентрований серед численних визначень соціальної реклами, представлених 

у сучасному міжнародному науковому дискурсі. До слова, це твердження 

знаходить підтримку зокрема й у науковій праці О. Сватенкова, який 
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обґрунтовує слушність обраного ним історичного підходу до розуміння сутності 

поняття «соціальна реклама» [128].   

У нашій статті «Наукова рефлексія концепту соціальної реклами: 

міжнародний контекст та історичний аспект» під час розгляду сукупності понять 

і категорій соціальної реклами ми звертаємо увагу на «термінологічну 

поліморфію, яка певною мірою відображає покроковий процес накопичення та 

осмислення знань у цій галузі» [7]. Окрім того, аналіз джерел засвідчив 

багатоаспектне наукове розуміння досліджуваних понять, певні суперечності й 

розбіжності в тлумаченні їхніх співвідношень, які також потребують 

узгодження.  

Отже, як було встановлено нами у попередніх дослідженнях, «визначний 

вплив на детермінацію соціальної реклами та її теоретичні тлумачення в різних 

країнах світу справили специфічні історичні чинники та національні традиції» 

[7]. Наприклад, у США, Канаді та низці інших держав соціальна реклама 

позначається англомовними лексичними конструкціями Public Service 

Advertising та Public Service Announcement або абревіатурою PSA. Ключовим у 

цьому формулюванні, на нашу думку, є посилання на певну функціональну 

специфіку та конструктивну роль цього виду комунікації в «служінні широкій 

громадськості», «публічному сервісі», «забезпеченні публічних послуг» – увесь 

широкий спектр понятійних, причинно-наслідкових і когнітивних асоціацій, які 

виникають при перекладі з англійської мови словосполучення Public Service.  

У Великобританії щодо цього поняття часто вживають термін Public 

Information Films (PIFs), що дослівно перекладається як «громадські 

інформаційні фільми» та спочатку означав серію короткометражних стрічок, 

вироблених на замовлення уряду країни, які у Сполученому Королівстві 

демонструвалися під час телевізійних рекламних пауз. Такі повідомлення мали 

широке тематичне спрямування: від порад про те, як правильно перетинати 

дорогу та як діяти під час ядерного удару, до проблем жорстокого поводження з 

тваринами, захисту довкілля, попередження злочинності та навіть інструкцій, як 

голосувати на виборах або заповнювати форму перепису населення [265]. 



48 
 

Ми намагалися максимально широко охопити світові бачення щодо 

тлумачення та поняттєвих конструкцій соціальної реклами. До прикладу, у 

Гонконзі цей вид комунікацій відомий як «Announcements in the Public Interest 

(API), або «Оголошення в громадських інтересах» [282], що також підтримує 

американські історичні традиції детермінації соціальної реклами. Подібні 

асоціації зустрічаємо у теоретичному і прикладному полі Франції, для практики 

якої прийнято застосовувати аналоги некомерційної (Publicité noncommerciale) 

та суспільної реклами (Publicité sociétale) [161, 507].  

Проаналізувавши чимало наукових досліджень, ми приходимо до думки, 

що «у Східній Європі, де поняття соціальної реклами почало розвиватися 

пізніше, ніж у США та Західній Європі, цей термін перекладали дослівно та нині 

послугуються ним. Приміром, у Польщі використовується дефініція Reklama 

Społeczna, що означає «реклама суспільна» [7].  

Приблизно в той же час, а це під кінець ХХ століття, починають 

використовувати у науковому та практичному обіході термін «соціальна 

реклама». Дослідниця Е. Алім, посилаючись на аналіз численних публікацій, 

свідчить, що етимологічно саме поняття соціальна реклама у пострадянських 

країнах виникло «відносно випадково» [4, 13]. Як вона зазначає, автором цього 

формулювання став директор зі зв’язків з громадськістю російського Першого 

каналу І. Бурєнков, який вигадав аналог англомовного терміна Public Service 

Advertising.  

Семантичний аналіз наведеного визначення дає змогу припустити, що 

вживаний прикметник «соціальна» є обсяговим та відображає багатомірність і 

багаторівневість поняття «соціальна реклама», оскільки передає одночасно: 

зв’язок об’єкта із життям і стосунками людей суспільстві; особливості існування, 

функціонування в суспільстві; породження умовами певного середовища, 

суспільства. Проте ця термінологічна інтерпретація не має  широкого 

міжнародного ареалу поширення. Нині, на думку І. Калачової, термін «соціальна 

реклама» використовується тільки в країнах на територіях колишнього СРСР та 
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не має однозначного тлумачення в науковій, публіцистичній і спеціальній 

літературі [71, 13].  

Виникає й ще одна теоретико-прикладна проблема, на яку звертають увагу 

науковці. Оскільки в більшості зарубіжних праць феномен соціальної реклами 

позначається різними термінами (Public Service Advertising (PSA) та Public 

Service Announcement), то під час перекладу нерідко виникають різночитання, 

смислові неточності [144, 146]. 

Аналіз теоретичної джерельної бази засвідчив недостатню теоретико-

методологічну обґрунтованість поняттєвого апарату, термінологічну плутанину, 

спотворення розуміння змісту соціальної реклами. На нашу думку, визначення 

соціальної реклами потребує уніфікації, єдиних підходів у вживанні та перекладі 

на інші мови. Позаяк «сучасні науковці українського та загалом пострадянського 

простору часто маркують дослідження із соціальної реклами дослівним 

англійським відповідником Social Advertising, який не завжди релевантно 

сприймається у глобальному науковому світі» [7], вважаємо за доцільне в 

англомовних текстах (принаймні в анотаціях до публікацій та добірках ключових 

слів) використовувати загальновизнані терміни Public Service Advertising та 

Public Service Announcement або їхню абревіатуру PSA. При цьому ми жодним 

чином не заперечуємо правильність вживання в українській мові визначення 

«соціальна реклама» як такого, що відображає традиції та результати розвитку 

української наукової думки в галузі соціальних комунікацій, маркетингу і 

реклами.   

Загалом і у світовому науковому дискурсі підходи до детермінування 

соціальної реклами представниками різних шкіл, хоч і закладено концетуально 

спільні поняття і погляди на розуміння, мають «суттєві інтерпретаційні 

розбіжності, зумовлені різними чинниками історичного формування, 

сингулярністю організаційно-правових моделей соціальної реклами в різних 

державах тощо» [7]. Детально проаналізовано ці погляди у нашій публікації 

«Наукова рефлексія концепту соціальної реклами: міжнародний контекст та 

історичний аспект».  Тут же для ілюстрування розглянемо декілька тлумачень 
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терміна в історико-хронологічному, дискурсивно-суспільному та 

міжнаціональному  ракурсах. 

У 1974 р. американський вчений Дж. Лінн [239, 622] запропонував, а ми 

переклали і прокоментували, таке формулювання: «Соціальна реклама є 

поширеною, але вельми спеціалізованою формою комунікації, що 

використовуються для розповсюдження інформації зі суспільно значущих для 

мас тем. Її мета полягає в тому, щоб заохотити приватних осіб реагувати на 

соціальні проблеми… Існує чотири джерела соціальної реклами: 1) приватні 

фірми, які використовують її як одну з форм інституційної реклами; 2) асоціації 

або благодійні групи, які переслідують специфічні  цілі…; 3) місцеві, федеральні 

та національні органи влади; 4) можливо єдиним найбільш активним джерелом 

соціальної реклами є Ad Council, некомерційна організація, створена за 

підтримки засобів масової інформації, рекламних агентств, організацій 

рекламодавців і приватних фірм» [7].  

На нашу думку, наведена «характеристика відображає американську 

модель організації соціальної реклами. В її центрі перебуває орган громадського 

регулювання – Рада з реклами, що ініціює власні програми та координує 

інформаційні кампанії, які розробляють інші фірми та агенції» [7]. Смисловою 

віссю цього концептуального підходу є ототожнення соціальної реклами з 

особливою формою комунікації, яка має на увазі сукупність певних методів, 

способів, прийомів, відповідний проблематико-тематичний спектр і 

функціональне навантаження. 

Також найважливішою в цьому плані характеристикою є особливе 

призначення соціальної реклами, приналежність до галузі суспільної діяльності, 

що знаходить підтримку більшості західних науковців. Так, сучасник Дж. Лінна 

американський вчений М. Менделл наголошує, що реклама може вважатися 

соціальною, якщо повідомлення призначене для того, щоб дати об’єктивну 

інформацію про деякі суспільні проблеми і є в інтересах суспільства» [241, 688]. 

Р. Еванс підтримує такий теоретичний підхід, наголошуючи, що соціальна 

реклама створюється для представлення суспільно важливої та неупередженої 
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інформації про деякі соціальні проблеми [201, 28]. Примітно, що в обох 

наведених цитатах вживається слово «інформація» як категорія інформаційно-

комунікаційної діяльності, а означення «об’єктивна» та «неупереджена» 

виводять соціальну рекламу із термінологічного поля традиційної реклами, 

надаючи їй особливої модальності та суспільного звучання.  

На статус класичного визначення претендує і  запропоноване Ф. Котлером: 

«Соціальна реклама – вид комунікації, орієнтований на привернення уваги до 

найактуальніших проблем суспільства та його моральних цінностей. Місія 

соціальної реклами – зміни поведінкової моделі суспільства» [78, 74]. Ця 

дефініція також наголошує на приналежності соціальної реклами до сфери 

соціальних комунікацій та розглядає її ширше, ніж звичні маркетингові 

методики, попри те, що сам американський професор з українським корінням Ф. 

Котлер спеціалізувався саме на дослідженнях галузі формування попиту і 

задоволення потреб споживачів в умовах комерційних ринків і справедливо 

вважається «батьком сучасного маркетингу».  

На змальованому загальному міжнародному тлі системних пізнавальних 

процесів пострадянські наукові концепції соціальної реклами швидше можна 

означити як занадто загальні, затеоретизовані й орієнтовані більше на ідеальні 

картини світу, ніж на прагматичні підходи, які розкривають функціональні 

соціокомунікаційні моделі втілення суспільних інформаційних кампаній у 

реальне життя. Це спостерігається як у загальних результатах досліджень, так і в 

окремих висновках. 

Деякі російські вчені визначають соціальну рекламу як специфічний вид 

рекламної діяльності. Приміром, О. Савельєва розуміє під цим поняттям 

«рекламу, спрямовану на поширення корисних, з точки зору суспільства, 

соціальних норм, цінностей, моделей поведінки, знань, що сприяють спільному 

існуванню в рамках цього самого суспільства» [124, 24].  

Д. Глухова розглядає соціальну рекламу крізь технологічну призму 

комунікаційної діяльності як «один із найважливіших комунікаційних каналів, 

спрямованих на регуляцію соціальної поведінки людини за допомогою 
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трансляції соціальних цінностей та ідей, схвалюваних або засуджуваних моделей 

поведінки, з метою привернення уваги до соціальних проблем» [34, 12]. На нашу 

думку, таке тлумачення потребує додаткових пояснень, бо зазвичай під каналом 

комунікації розуміють засіб передачі інформації у процесі комунікаційної 

діяльності, яким можуть бути, наприклад, мас-медіа. Натомість соціальна 

реклама бачиться нами радше як окрема галузь комунікаційної діяльності, 

самостійний засіб і метод формування контенту, ніж канал, за яким відбувається 

його поширення в інформаційному середовищі.   

Продовжуючи попередню тезу, в наукових джерелах ми виявили низку 

трактувань об’єкта нашого дослідження, побудованих на концепті окремого 

специфічного виду комунікації. Наприклад, Г. Ніколайшвілі вважає: «соціальна 

реклама – це вид комунікації, орієнтований на привернення уваги до актуальних 

проблем суспільства і його моральних цінностей, спрямований на актуалізацію 

проблем суспільства» [102, 9].  

Подібну позицію підтримує й А. Белянін, який вказує на те, що соціальну 

рекламу треба розуміти як «форму масової комунікації, змістовною основою якої 

є інформація про соціальні проблеми суспільства, адресована великій масі 

людей, з метою стимулювання їх громадянської, соціально схваленої активності 

в руслі традиційних для цього суспільства моральних цінностей, чим 

забезпечується його здатність до саморегуляції, обумовленої вимогами розвитку 

соціуму» [14, 12]. Таким чином, автор у своєму визначенні, з одного боку, 

закріплює за соціальною рекламою прямий інституціонально-функціональний 

зв’язок із соціальними темами, нормами і цінностями, а також сферою 

функціонування духовного та соціального статусу індивідуумів і спільнот. А з 

іншого – акцентує увагу на приналежності соціальної реклами до масових 

процесів обміну інформацією, що відсилає дослідників до галузей медійної 

діяльності та соціальних комунікацій.  

Е. Алім спробувала адаптувати до типових пострадянських теоретичних 

концепцій дефініцію американського вченого Дж. Лінна. В її інтерпретації 

соціальна реклама – це переконлива і водночас  високоспеціалізована форма 
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комунікацій, що використовується для поширення серед громадськості 

інформації про соціальні питання. Як вважає Е. Алім, «Можливості такої 

реклами широкі, а результати рекламної діяльності можуть бути благотворними. 

Тому соціальну рекламу цілком можна використовувати як інструмент 

залучення суспільства до соціальних процесів» [4, 5]. Наведений підхід 

сформовано на розумінні соціальної реклами як особливої форми комунікацій, 

проте авторка загалом небезпідставно приписує їй значно ширші функції, що 

лежать у площині соціальної мотивації, мобілізації та самоорганізації громад 

довкола спільних цінностей і завдань.  

М. Піскунова, визначаючи суть соціальної реклами, перераховує 

найважливіші, з її точки зору, критерії цього виду діяльності, вказуючи, що 

«соціальна реклама – це інформація, яка представляє громадські або державні 

інтереси і спрямована на досягнення благодійних цілей, оформлена таким чином, 

щоб здійснити спрямований вплив на масову, корпоративну та індивідуальну 

свідомість з метою викликати певну реакцію цільової аудиторії» [109, 189]. З її 

визначення можна зробити висновок, що соціальну рекламу слід розглядати 

щонайменше з двох ракурсів: як вид комунікаційної діяльності та як продукт (або 

результат) цієї діяльності. Проте охарактеризована авторкою спрямованість 

соціальної реклами –  благодійні цілі – має вигляд занадто вузької і такої, що 

значно обмежує функціональне поле об’єкта, бо зовсім не враховує її іманентних 

завдань із встановлення норм суспільної поведінки, смисложиттєвих цінностей, 

соціальних зв’язків, соціалізації особистості тощо.  

Варто звернути увагу і ще на один важливий момент. У своєму визначенні 

М. Піскунова розрізняє громадські та державні інтереси як предметну сферу 

діяльності соціальної реклами, що, на наше переконання, є не зовсім правильним 

з точки зору парадигми суспільних відносин. Держава апріорі є соціальним 

інститутом, який забезпечує життєдіяльність суспільства, керує соціальними 

справами, гарантує ефективне керування всіма процесами, конструктивний 

розвиток, внутрішній баланс, порядок і громадську безпеку. Іншими словами, в 

ідеальній абстракції інтереси держави і суспільства мають збігатися та 
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реалізовуватися як у задекларованих законах, так і на практиці. А виходячи із 

фундаментальних принципів соціальної реклами, така модель повинна 

втілюватися в організаційно-комунікаційній взаємодії державних органів та 

громад різних рівнів і бути спрямована на  розв’язання найгостріших суспільних 

проблем.   

Загалом, на думку О. Голуб, у сучасній пострадянській науковій літературі 

представлено три підходи до детермінації соціальної реклами. Перший та 

найпоширеніший визначає соціальну рекламу як інформацію певного характеру, 

що сприяє розв’язанню та профілактиці соціальних проблем. Другий трактує її 

як соціальне явище, що має вплив на ціннісні орієнтації, світогляд, поведінкову 

модель цільової аудиторії. Третій характеризує соціальну рекламу як соціальний 

інститут, що нормативно оформлюється та внутрішньо структурується 

зусиллями рекламодавців, виробників та розповсюджувачів реклами, 

споживачами і суспільними відносинами між ними, спрямований на 

профілактику та розв’язання соціальних проблем і наділений певними 

матеріальними ресурсами [36, 12].  

Усі три наведені підходи закріплюють за об’єктом дослідження соціальну 

сферу функціонування та загалом збігаються з концепціями, представленими в 

світовому науковому дискурсі. Справді, соціальна реклама – це водночас і 

особлива інформація, і явище, й інститут, які мають безпосередній зв’язок із 

суспільством, не можуть існувати поза ним та власне породжені цим 

суспільством для досягнення певних практичних цілей. Однак ці засади є 

інституційними та занадто очевидними для обґрунтування поняття соціальної 

реклами, щоб виокремлювати їх в окремі напрями досліджень.  

Для того, щоб краще уявляти пропорції та взаємовідповідність наукових і 

законодавчих формулювань соціальної реклами в українському суспільному 

контексті, розглянемо ключову дефініцію, представлену в Законі України «Про 

рекламу». Серед інших суб’єктів цей документ визначає соціальну рекламу як 

«інформацію будь-якого виду, розповсюджену в будь-якій формі, яка 

спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію 
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загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання 

прибутку» [62].  

Подібно до наведених вище прикладів зарубіжних і пострадянських 

теоретичних концепцій тут акцентується: соціальна реклама – це передусім 

інформація, продукт комунікаційної діяльності, набір різноманітних відомостей 

і даних, призначених для оприлюднення. Не викликають сумнівів і притаманні 

ознаки соціальної реклами, що полягають у суспільно корисному спрямуванні та 

засадах неприбутковості. Проте це законодавче формулювання випускає з виду 

таку важливу характеристику, як тип замовника, що є вкрай важливим для 

розуміння організаційно-функціональних засад соціальної реклами. Натомість 

саме цей момент чітко зафіксовано у дефініції Ради з реклами США. Тут варто 

нагадати, що у Сполучених Штатах соціальна реклама є стійкою формою 

комунікації, що здійснюється громадськими організаціями, державою, великими 

бізнес-компаніями та громадськістю, але при цьому її статус офіційно не 

закріплено в державних нормативних документах, а всі питання юридичного та 

фінансового регулювання вирішує недержавна організація – Рада з реклами [39, 

57]. Тож у її визначенні зокрема йдеться про те, що метою соціальної реклами є 

підвищення обізнаності або зміна поведінки та ставлення до соціальної 

проблеми. Соціальну рекламу завжди фінансує некомерційна організація чи 

державна установа, тоді як комерційну рекламу оплачує приватна компанія, яка 

купує ефірний час та простір для розміщення реклами [174]. Отже, на нашу 

думку, визначення соціальної реклами в Законі України «Про рекламу» було б 

доцільно розширити та вдосконалити, додавши характеристику типу замовника, 

а також конкретизувати перелік її соціальних функцій відповідно до чинних 

національних пріоритетів та прописати роль і місце кожного суб’єкта в 

комунікаційних процесах. 

Ураховуючи найбільш поширений критерій класифікації реклами за її 

спрямуванням, Г. Ніколайшвілі [100],  а ми вслід за автором коментуємо «поділ 

реклами на комерційну, політичну та соціальну» [7]. Однак, з нашої точки зору, 

правильніше розмежовувати рекламу за ознакою прибутковості на два широкі 
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види: комерційна та некомерційна, а вже до останньої зараховувати підвиди – 

політичну та соціальну рекламу. Саме такий підхід застосовують Є. Ромат і Д. 

Сендеров, наголошуючи, що «соціальна реклама є одним із типів некомерційної 

реклами, метою якої є формування певних психологічних установок, що 

сприяють досягненню суспільно значущих цілей на різних рівнях: від окремих 

соціальних груп до масштабів суспільства загалом» [122, 69].  

Узагалі, поняття некомерційної реклами як реклами будь-яких нетоварних 

пропозицій, що не має на меті отримання прибутку, досить ґрунтовно розглянула 

у своєму дисертаційному дослідженні Л. Березовець, приділивши пильну увагу 

не лише соціальній і політичній, а й релігійній рекламі [15].  

У практичному словнику «PR та маніпуляції» автори зазначають: «нерідко 

у наукових стратегіях ідентифікації поняття використовуються маркери, що на 

функціональному рівні диференціюють соціальну рекламу від будь-якої 

комерційної діяльності: реклама соціальна – вид реклами, що представляє 

інтереси держави та суспільства і спрямована на досягнення благодійних цілей. 

У соціальній рекламі не згадуються комерційні організації чи окремі підприємці, 

а також марки товарів, які є результатом підприємницької діяльності» [171, 315].  

У світовому рекламному дискурсі спостерігаються намагання визначити 

чіткий термінологічний розподіл між соціальною та комерційною рекламою. Для 

цього використовуються розмаїті наукові підходи, в основі яких лежать 

функціональні та суб’єктні ознаки. На думку польського дослідника М. 

Стасякевича, «засади обох типів оголошень схожі: комерційна реклама 

«залучає» споживачів до продукту, а соціальна реклама «залучає» аудиторію до 

проблем. Комерційна реклама прагне перетворити продукт на ідею через її 

«надінтерпретацію». У соціальній рекламі вимальовується інакша ситуація. Тут 

відправною точкою є ідея, спосіб життя, поведінка, яку ми хочемо прищепити 

аудиторії» [279].  

У наукових доробках українських вчених такий підхід до розмежування 

різних за своєю сутністю та суспільно-комунікаційною природою видів реклами 

також знаходить своє місце. Наприклад, у науковій праці  Л. Швець 
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представлено компаративний аналіз комерційної та соціальної реклами, на 

підставі якого концептуально охарактеризовано подібні риси та основні 

відмінності обох видів комунікації [165]. 

Загалом формат соціальної реклами схожий на комерційну в тому, що 

обидва є стислими, оперативно передають повідомлення, звертаються до емоцій 

глядача і прагнуть вплинути на його ставлення та поведінку. Як зазначають 

західні вчені, через такі можливості соціальна реклама однозначно підходить для 

передачі інформації громадськості, тому що вона робить це швидко і по суті. Для 

перегляду повідомлення достатній лише короткий проміжок часу, і воно може 

бути представлено у візуалізованому форматі. Більш обмежені бюджети 

соціальної реклами забезпечують як переваги, так і зобов’язання. З одного боку, 

низька вартість соціальної реклами і безкоштовний ефірний час на телебаченні 

дають змогу використовувати їх для поширення результатів. З іншого боку, 

однак, обмежені бюджети можуть знижувати ефективність соціальної реклами 

порівняно з комерційною [190, 256]. 

З усього сказаного можна зробити висновок, що попри схожі комунікаційні 

формати та методи діяльності соціальна реклама повністю виходить за межі 

поняття комерційної та перетікає в обсяг некомерційної реклами. Бо мета 

комерційної реклами – привернути початкову увагу і в подальшому підтримати 

інтерес споживача до певної товарної пропозиції, відкрито пропагувати товари 

або послуги, підвищити лояльність до торгової марки. Натомість мета соціальної 

реклами – сприяти розв’язанню соціальних проблем, виховувати громадян, 

прищеплювати суспільно-гуманітарні цінності тощо. Таким чином, головна 

відмінність комерційної і соціальної реклами (як складника некомерційної 

реклами) насамперед полягає у диференціації їхніх цілей. Із цього положення 

випливають розбіжності в характеристиках аудиторій. Якщо отримувачем 

комерційних повідомлень є переважно маркетингові групи, обмежені 

споживчими інтересами, то соціальна реклама охоплює значні прошарки 

громадян. 
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А яке ж значення науковий світ вкладає у поняття некомерційної реклами? 

К. Бове та У. Аренс пропонують класифікувати некомерційну рекламу за видами 

організацій, які її замовляють. Наприклад, зазначають дослідники, реклама 

використовується церквами, школами, університетами, лікарнями, благодійними 

організаціями та іншими неприбутковими інститутами. Існує також реклама 

асоціацій (трудових спілок, професійних організацій, торгових і громадських 

асоціацій). Крім того, ми всюди бачимо, як мільйони доларів витрачаються на 

рекламу державними організаціями: армією, військово-повітряними силами, 

військово-морськими силами, поштовою службою... Більше того, в роки виборів 

нас бомбардують усіма видами політичної реклами, яка також вважається 

некомерційною» [17, 611].  

Як зазначає М. Тертична, передусім некомерційну і соціальну рекламу 

поєднує те, що вони не служать просуванню товарів, отримання прибутку [144, 

145]. Але некомерційною рекламою може бути і реклама політична. Крім того, 

під некомерційної рекламою нерідко розуміється реклама різного характеру, що 

спонсорується благодійними фондами та некомерційними інститутами у 

важливих для них самих інтересах. Вона, наприклад, може закликати аудиторію 

вносити пожертвування в такі фонди, або підтримувати якісь ініціативи 

некомерційних організацій, або навіть містити заклики голосувати за певну 

організацію на виборах. Що стосується поняття суспільної реклами, то воно 

часто позначає безкоштовно створювану, або безкоштовно опубліковану 

рекламу будь-яких суспільно значущих, позитивних явищ, дій, закликів. За нею 

криється демонстрація етичної позиції відмовитися від отримання доходу. Така 

реклама може збігатися з рекламою соціальною, а може і не збігатися. 

Показовою ознакою розмежування в цьому разі буде принципова для соціальної 

реклами вимога – відображати насамперед інтереси суспільства, а не інтереси 

окремих соціальних груп.  

Бізнес-словник визначає соціальну рекламу як таку, що поширюється 

безоплатно засобами масової інформації та яка розповсюджує повідомлення в 

суспільних інтересах [266]. Іншими словами, безоплатні засади поширення таких 
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повідомлень є однією з визначних типоутворюючих характеристик соціальної 

реклами. Проте із розвитком соціально-економічних відносин у суспільстві 

змінюються організаційні методи поширення соціальної реклами, що не може не 

проявлятися у змінах концептуального сприйняття цього поняття. На це вказує 

тенденція останніх десятиліть, на яку звертають увагу зарубіжні вчені, 

зазначаючи, що соціальна реклама стає майже ідентичною із комерційною [250, 

503]. Річ у тім, що повідомлення соціального спрямування традиційно 

розміщуються безоплатно. Але серед некомерційних організацій нині багато хто 

починає закуповувати медіапростір для подібних соціальних послань, щоб 

отримати більш якісні прояви (вихід в ефір у прайм-тайм і на початку рекламних 

блоків, біл-борди з найбільшою кількістю зорових контактів тощо), наближуючи 

таким чином принципи функціонування соціальної реклами до комерційної.  

При цьому, зауважує М. Докторович, «реклама комерційних компаній з 

соціальним контекстом не може вважатися соціальною, всупереч тому, що вона 

застосовується для розв’язання соціальних проблем» [54, 71]. Далі науковець 

вказує на дуальну природу реальності реклами, коли бізнес-організації дедалі 

частіше усвідомлюють, що окрім продажу брендів та ідей, реклама може бути 

застосована для зміни світу в кращій бік і це є внесок компанії у розвиток 

суспільства. Але рушійною силою її створення є все ж таки реклама компанії, 

звернення уваги глядача на те, що у неї соціально відповідальний бізнес, що саме 

їхня компанія здатна впровадити соціальні інновації тощо. Тобто метою 

створення є не розв’язання проблеми як такої, а демонстрація спроможності 

компанії у вирішенні соціальних проблем. Тому її можна окреслити як 

просоціальну, що також є позитивним» [54, 71]. 

Ми вже встановили, що важливою типоутворюючою рисою соціальної 

рекламою є тип замовника. Саме на цій характеристиці ґрунтується ще один 

детермінологічний підхід, який простежується у наукових працях західних 

науковців. На їхню думку, соціальна реклама може бути визначена як «тип 

реклами, спонсорованої як урядовими агенціями, так й іншими організаціями, 

яка сприяє соціально бажаними справам і діяльності загалом» [249, 1]. Тобто, за 
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сформульованою ознакою соціальна реклама може поділятися на таку, що 

створена на замовлення державних органів влади, і таку, яка ініційована 

недержавними (громадськими) інституціями. Розвиваючи цю ідею, Л.  

Березовець «виділяє три головні групи суб’єктів соціальної реклами – державні 

органи, групи спеціальних інтересів і комерційні спонсори, «зацікавлені в 

самопідпорядкованості потребам суспільства» [15, 62]. 

У той самий час Г. Ніколайшвілі виокремлює із родового поняття 

«соціальна реклама» підвид «державна реклама» та на підставі цього виводить 

порівняльну характеристику: «Державна реклама – це реклама державних 

інститутів (таких, як армія, військово-повітряні сили, податкова служба та ін.) і 

просування їхніх інтересів. Призначення ж соціальної реклами та її місія 

полягають у вирішенні глобального завдання – гуманізації суспільства, 

формуванні моральних цінностей, зміні поведінкових моделей» [102, 9]. До 

такого підходу схиляються й інші російські дослідники. Вони звертають увагу 

на те, що в сучасних публікаціях соціальну рекламу іноді називають державною: 

«Наскільки збігаються ці поняття? Як ми вже говорили, державна реклама 

виходить від владних інститутів і націлена вона буває на розв’язання 

найважливіших суспільних проблем, а також на формування позитивного іміджу 

державних органів. Тому державну рекламу можна вважати одним із видів 

реклами соціальної, суб’єктом якої виступає держава. Інші види соціальної 

реклами можуть мати інших суб’єктів (некомерційні організації, бізнес-

структури та ін.)» [144, 146]. 

На нашу думку, таке зіставлення є не зовсім коректним, оскільки держава 

історично завжди виступала головним замовником соціальної реклами та 

активно використовувала цей інструмент у інформаційно-пропагандистських 

цілях, причому не лише для задоволення інтересів окремих органів державної 

влади, а найчастіше у масштабних програмах, спрямованих на захист 

національних суспільних інтересів. Нагадаємо, що саме у відповідь на історичні 

виклики під час Другої світової війни у Сполучених Штатах було створено Раду 

з реклами, яка й нині курує напрям соціальної реклами, сприяє організації та 
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узгодженню фінансових можливостей держави та бізнесу в реалізації масових 

інформаційних кампаній. Перші зразки соціальної реклами у США можливо й 

справді були сфокусовані на державній тематиці, пов’язаній з воєнним станом і 

потребою розвитку оборонної промисловості. Проте згодом ці комунікації 

почали охоплювати дедалі ширше коло суспільних проблем, зокрема турботу 

про довкілля, охорону здоров’я, боротьбу з алкоголізмом та наркоманією. Відтак 

соціальна реклама перестала бути прерогативою органів державної влади, нею 

почали послугуватися соціально відповідальні компанії, а також громадські, 

благодійні та інші організації «третього сектору». 

Виокремлення на пострадянських теренах нового напрямку наукового 

тлумачення державної реклами було зумовлено появою цілого масиву 

теоретичних досліджень, у яких соціальна реклама розглядається як 

специфічний комунікаційний засіб реалізації державної політики. Серед них 

можна назвати праці М. Гершун [30], Г. Горбенка [38], Г.  Гулакової [46; 47], І. 

Давидкіної [49],  В. Дрешпака [57], Є. Єсіної [61], Т. Ревенко [117; 118] та ін. 

Однак у зарубіжних джерелах нам не трапилося жодних згадок про можливість і 

доцільність концептуально-теоретичного екстрагування визначення державної 

реклами. Тому, з нашої точки зору, наявні пострадянські теорії, залежні від 

впливу соціалістичної ідеології, не слід вважати достатніми підставами для 

обґрунтування державної реклами як самостійного поняття в науково-

дослідницькій парадигмі соціальної реклами.  

Варто звернути увагу і на такий аспект, як термінологічна багатозначність 

соціальної реклами. У пострадянських наукових працях [Напр., 102, 144] 

дослідники послуговуються дефініцією «суспільна реклама» як синонімом 

соціальної реклами за відсутності будь-яких значущих відмінностей у 

характеристиках. Також у своїх роботах деякі зарубіжні вчені разом з терміном 

«соціальна реклама» вживають поняття «гуманітарна реклама», виокремлюючи 

у такий спосіб напрям соціальних комунікацій, спрямованих на реалізацію прав 

та інтересів людини [227]. На нашу думку, аби уникнути змішування термінів, 

досягти стрункості та концептуальної логічності поняттєвого апарату, доцільно 
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об’єднати всі використовувані різними дослідниками терміни: «суспільна», 

«громадська», «гуманітарна» реклама в одне поняття – «соціальна реклама» та 

закріпити в науковій теорії і на практиці принципи його використання.  

Хоча концептуальні основи соціальної реклами закладені понад 

півстоліття тому та пройшли відповідну наукову апробацію, деякі сучасні західні 

дослідники намагаються зламати теоретико-когнітивні стереотипи та вивести 

предмет дослідження за стійкі рамки уявлення. За їхніми твердженнями, 

соціальна реклама взагалі не входить у визначення реклами, оскільки є 

категорією неоплачуваних повідомлень. Натомість будь-яка реклама має 

відповідати трьом критеріям: 1. Повідомлення має бути оплаченим. 2. 

Повідомлення доставляється аудиторії за допомогою мас-медіа. 3. Повідомлення 

має на меті переконати [105, 34–36]. 

З нашої точки зору, такий підхід до формулювання соціальної реклами не 

є коректним з кількох міркувань. Вирізняльною рисою соціальної реклами 

справді є те, що на відміну від традиційної реклами її поширення за допомогою 

мас-медіа здебільшого не оплачується коштами замовника. Але це не означає, 

що такі повідомлення з’являються в інформаційному просторі безоплатно, 

оскільки ЗМІ розміщують їх за рахунок власних ресурсів. Інколи ці інвестиції 

зрештою повертаються у вигляді певних податкових преференцій, які надаються 

в деяких державах згідно з чинним законодавством. В іншому разі розміщення 

соціальної реклами розглядається як соціальна відповідальність самих медіа, яка 

працює на лояльність їхніх цільових аудиторій та іміджетворчі процеси. Таким 

чином, вказана особливість соціальної реклами, що виражається в 

опосередкованій, а тому не такій очевидній формі оплати за розміщення, саме і 

характеризує її як специфічний вид рекламної комунікацій, але за іншими 

критеріями вона безперечно відповідає загальновизнаному теоретико-

практичному концепту визначення реклами як з точки зору використання каналів 

комунікації, так і методів та форм впливу на аудиторію.  
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1.3. Концептуальні підходи до визначення місця соціальної реклами в 

системі соціальних комунікацій  

 

Вище ми з’ясували історико-соціальний контекст об’єкта нашого 

дослідження і встановили, що соціальна реклама крізь призму наукових 

концепцій бачиться як особливий різновид і водночас інструмент комунікацій, 

спрямованих на безкорисливе служіння суспільству. Проте у проаналізованому 

нами масиві джерел поряд з визначенням соціальної реклами нерідко 

вживаються інші терміни з галузей соціальних комунікацій та маркетингу, які 

збігаються з ним за поняттєво-категоріальними та функціональними ознаками. 

Окрім того, науковий світ розвинув зрозумілі й однозначні погляди на сутність і 

призначення соціальних комунікацій, через розробку комплексної теоретичної 

основи та зв’язок з емпіричними напрацюваннями, але в цих дослідженнях 

відведено явно недостатньо місця визначенню сучасних спеціалізованих 

комунікаційних напрямів, одним з яких є соціальна реклама. Наше припущення 

підтверджують висновки Р. Дикіна, на думку якого «соціальна реклама поки що 

не вписана в систему масової комунікації, за суттю своєю не співвіднесена з 

такими поняттями, як соціальна журналістика, соціальні PR, соціальний 

маркетинг» [58, 5]. Ось чому, на нашу думку, цей сегмент теоретико-

методологічних пошуків потребує узагальнення, уточнення, а також оптимізації 

та операціоналізації термінологічного апарату. 

Насамперед установимо межі поняття «соціальні комунікації» (або 

«суспільні комунікації» – синонім, що вживається в цій праці) та формалізуємо 

його як поле теоретичних досліджень. І розпочнемо це із розгляду загальної 

концепції масових комунікацій.  

Вивченню цього явища присвячено праці кількох поколінь українських 

учених, з-поміж яких В. Здоровега, В. Владимиров, В. Іванов, С. Квіт, А. 

Москаленко, В. Різун, Б. Потятинник, Г. Почепцов, О. Холод, В. Шкляр та ін. 

Кожен із них прагнув розширити межі наукових уявлень про масове спілкування 
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за допомогою медіа, визначити його закономірності та протиріччя, 

охарактеризувати функції та можливості.  

А. Москаленко вважав, що система ЗМІ – це засіб здійснення єдиного 

процесу розповсюдження ідей, вчень, теорій, суспільно значущої інформації, 

виховання соціальних почуттів, звичок, спонук, намірів тощо [94, 5].  

Одне із найповніших визначень поняття комунікації належить  В. Різуну. 

Відповідно до нього «комунікація – це зумовлений ситуацією й соціально-

психологічними особливостями комунікаторів процес встановлення і 

підтримання контактів між членами певної соціальної групи чи суспільства 

загалом на основі духовного, професійного або іншого єднання учасників 

комунікації, який відбувається у вигляді взаємопов’язаних інтелектуально-

мислительних та емоційно-вольових актів, опосередкованих мовою й 

дискретних у часі й просторі,  тобто у вигляді актів мовлення, актів 

паралінгвістичного характеру й психофізіологічного впливу, актів сприймання 

та розуміння і т. п., що пов’язані з процесами збору фактів, їх зберігання, аналізу, 

переробки, оформлення, висловлення та при потребі поширення, сприймання і 

розуміння, відбуваються з використанням або без нього різних знакових систем, 

зображень, звуків (письмо, жести, міміка та ін.), засобів комунікації (газети, 

журнали, аудіовізуальні програми й т. п.), засобів зв’язку (телефон, телеграф, 

транспорт тощо) і результатом яких є конкретна інтелектуально-мислительна й 

емоційно-вольова поведінка співбесідника, конкретні результати його 

діяльності, прийняті ним рішення, що задовольняють членів певної соціальної 

групи або суспільства загалом» [270, 100]. 

Узагалі, поняття масової інформації характеризує таку інформацію, яка 

виробляється для споживання масовою аудиторією. З огляду на її суспільну вагу 

у ХХІ ст. цей феномен дедалі частіше визначають як «соціальну інформацію». 

На думку С. Квіта, саме це поняття відбиває суспільні відносини та пов’язане з 

різними видами людської діяльності, зафіксоване свідомістю, опосередковане 

психологічними чинниками, використовується для впливу на інших людей [73, 

13]. 
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Г. Почепцов в одній зі своїх публікацій вказує на те, що соціальні 

комунікації налаштовані на управління соціальними системами, маючи для 

цього як короткотривалий (тактичний), так і довготривалий (стратегічний) 

інструментарій [112]. О. Холод пропонує розглядати явища соціальної 

комунікації як форми прояву соціального інжинірингу у трьох базових етапах 

(ідентифікації, моделювання і верифікації). Такі явища, на думку вченого, 

справляють непомітні зміни (мутації або інмутації) соціуму та призводять до 

результатів, запланованих фахівцями соціального інжинірингу [155, 204–205].  

Одним із перших в Україні роль і місце соціальної реклами в 

інформаційному суспільстві дослідив В. Бугрим [24]. Т. Червоній у своїй праці 

аналізує публічний простір як сферу функціонування соціальної реклами [163]. 

О. Анісімова бачить у соціальній рекламі феномен інформаційного простору 

[11]. 

М. Дороніна у дисертаційній роботі виводить концепт соціальної реклами 

як феномен культурної комунікації, приділяючи їй особливе місце у виробництві 

духовних цінностей [55]. Ю. Ювковецька визначає культурні ознаки соціальної 

реклами,  характеризуючи її як універсальний механізм презентації рекламного 

образу, а також форму презентації соціальної інформації в естетичному та 

психологічному аспектах [169]. 

Таким чином, у теоретико-практичному соціокомунікаційному 

середовищі, яке піддають осмисленню сучасні науковці, соціальна реклама є 

медійним процесом з усіма її тематичними, творчими та організаційними 

елементами, а також джерелом суспільних інформаційних повідомлень, що 

беруть участь у формуванні громадської думки, управлінні соціальними 

процесами, поширенні ідей тощо. Згідно з результатами нашого аналізу, в 

українських та зарубіжних наукових джерелах поняття «соціальна реклама» 

входить в обсяг загального визначення «соціальні комунікації», однак 

дослідники нерідко асоціюють його з такими термінами, як «паблік рилейшнз», 

«пропаганда», «соціальний маркетинг», «корпоративна соціальна 

відповідальність», «корпоративна філантропія», «соціальна журналістика». 
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Спектр ставлення науковців до кореляцій цих понять вельми широкий: від 

ототожнення до протиставлення, що є благодатним ґрунтом для аналізу та 

уточнення їхніх взаємовідношень та взаємозв’язків для отримання 

якнайповнішої картини закономірностей функціонування предмету нашого 

дослідження в умовах інформаційного суспільства (рис. 1.1). 

 

 

Рис. 1.1. Місце соціальної реклами в системі соціальних комунікацій з 

огляду на сфери застосування 

 

Перше, що звертає на себе увагу, у більшості трактувань соціальної 

реклами міститься посилання на концепт громадської думки як один із 

феноменів сучасного суспільства. Справді, найважливішою функцією цього 

виду комунікації є формування у широкої аудиторії певної обізнаності, 

переконань, моральних цінностей, закріплення норм поведінки. Але при цьому 

соціальна реклама залишається інструментом втілення певної стратегії, 

реалізації довгострокової програмної діяльності з управління громадською 
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думкою, на роль якої також претендують паблік рилейшнз. Розглянемо цю тезу 

детальніше. 

У ХХ ст. учений Р. Харлоу (R. Harlow) виявив 472 різних визначення PR, 

сформульованих дослідниками в період 1900–1976 рр., і на основі цього 

запропонував власне тлумачення, яке сьогодні вважається академічним: «Public 

relations – це характерна функція управління, яка допомагає встановлювати та 

підтримувати взаємні комунікацію, розуміння, прийняття і співпрацю між 

організацією та громадськістю; включає в себе управління проблемами або 

питаннями; допомагає керівництву бути поінформованим та реагувати на 

громадську думку; визначає і підкреслює відповідальність управління в служінні 

суспільним інтересам; допомагає керівництву бути в курсі та ефективно 

використовувати зміни; виступаючи як система раннього попередження, 

допомагає передбачати тренди; використовує дослідження й етичні 

комунікаційні технології як основні засоби» [218, 36]. Ф. Джефкінс  наголошує 

на тому, що зв’язки з громадськістю є спланованою та безперервною діяльністю, 

спрямованою на встановлення та підтримання добрих стосунків і 

взаєморозуміння між організацією і тими громадами, яких стосується діяльність 

цієї організації [51, 372–373].  

 Сучасні дослідники для визначення галузі PR використовують 

прагматичний підхід, який розкриває її суспільні координаційно-адміністративні 

функції. В їхньому розуміння паблік рилейшнз – це управлінська комунікаційна 

діяльність (сукупність соціальних практик), спрямована на оптимізацію 

взаємодій соціального суб’єкта зі значущими сегментами соціального 

середовища – з його громадськістю» [79, 13]. 

З іншого боку, PR слушно вважається суб’єктом масової комунікації. На 

думку В. Різуна, паблік рилейшнз є видом суспільної діяльності, пов’язаної з 

формуванням потрібної громадської думки стосовно певної організації чи особи. 

Масова комунікація – основне середовище, в якому функціонують інститути PR, 

адже вони покликані впливати на громадськість насамперед через канали 

комунікації та за допомогою ЗМК [121, 38].  



68 
 

Таким чином, сфера відповідальності паблік рилейшнз перебуває в 

площині формування суспільної думки, управління репутацією та 

іміджетворчими процесами. Однак цю діяльність не можна вважати технологією, 

відособленою від соціальних цілей і завдань. Навпаки, як вважають дослідники, 

що активніший процес рівноправного відкритого діалогу із суспільством, то 

стабільніша і позитивніша репутація організації. PR загалом покликаний 

забезпечувати ефективний діалог із суспільством [67, 14]. 

Тобто галузь паблік рилейшнз у процесі свого розвитку набула нового,  

масштабнішого значення, перетворилась із інструментального комунікаційного 

методу на системний підхід, інтегрований у суспільні відносини, певну 

філософію побудови соціальних комунікацій та навіть окрему сферу знань і 

компетенцій. Невипадково Г. Почепцов називає паблік рилейшнз «наукою про 

управління громадською думкою» [111, 9].  

У цілій низці наукових досліджень PR характеризується як елемент 

маркетингових комунікацій. Дж. Барнет і С. Моріарті вважають, що 

маркетингові комунікації ефективні  тією мірою, якою вони виконують свої 

основні функції та приводять до змін поведінки споживачів, а всі результати і 

заходи з їх досягнення поділяються на два компоненти: комунікацію та 

поведінку [13, 728]. Це вказує на те, що паблік рилейшнз можуть бути успішно 

використані в маркетингових стратегіях на стику комерційних інтересів 

корпорацій та задоволення реальних потреб суспільства, коли така діяльність 

потребує роз’яснень, розуміння та підтримки громадськості.   

Аналізуючи співвідношення понять, О. Філатова доходить висновку, що 

реклама і PR – це дві різні форми комунікації, два різних види діяльності. Однак 

особливі комунікаційні техніки і технології, що використовуються PR-

фахівцями, сприяють успішності реклами, і реклама програм розвитку 

інформаційного суспільства буде більш ефективною, якщо добре налагоджені 

зв’язки з громадськістю [152, 25]. Варто погодитися з думкою Р. Дикіна, що 

функції соціальної реклами і PR також можуть зближуватися, особливо в 

соціальному секторі економіки (зокрема в діяльності недержавних комерційних 



69 
 

організацій), призначенням якого є гармонізація відносин з урахуванням 

інтересів широких верств населення [58, 20]. 

Не викликає сумнівів, що паблік рилейшнз у загальному розумінні є 

комунікацією, спрямованою на досягнення соціально важливих цілей – 

досягнення гармонії та взаєморозуміння в суспільстві за допомогою поширення 

пояснювального матеріалу, обміну інформацією тощо. Причому ця діяльність 

також, як правило, не має на меті безпосереднє отримання прибутку, а швидше 

створює передумови для позитивного ставлення аудиторії до компаній та 

брендів, що сприяє їхньому успішному просуванню на ринку.  

Отже, з одного боку, PR є сукупністю методів і форм ведення суспільного 

діалогу, які збігаються з функціональною парадигмою соціальної реклами. З 

іншого – відкритою соціокомунікаційною системою, що має широкий набір 

функцій і всеохопний масштаб застосування, яка може підпорядковувати 

соціальну рекламу як специфічний комунікаційний інструмент для формування 

громадської думки щодо суспільно важливих проблем. Але водночас і соціальна 

реклама може відігравати роль самостійного інструменту в реалізації глобальної 

інформаційної політики та національних соціальних програм.  

У контексті обговорювання співвідношень понять «соціальна реклама» та 

«паблік рилейшнз» не можна оминути увагою концепцію так званого 

«соціального PR», яка була введена в обіг російськими дослідниками. Автори 

цього терміна визначають його як один із видів PR, що націлений на розв’язання 

«прикладних» завдань становлення громадянського суспільства. Г. 

Ніколайшвілі, порівнюючи ці поняття, зауважує, що соціальний PR – це 

«налагодження сприятливих відносин у суспільстві, створення позитивного 

суспільного фону. А соціальна реклама – лише частина соціального PR» [102, 

47–48]. При цьому соціальний PR, на думку дослідниці, окрім соціальної 

реклами, «використовує в своїх цілях журналістику (за рахунок актуальності PR-

інформації, що постачається до редакцій), соціальний маркетинг, власне PR-

технології (прес-релізи, презентації, конференції, виставки, прес-тури, а також 

поширення чуток, створення кризових ситуацій тощо» [102, 47–48].  
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З точки зору наявних теорій соціальної комунікативістики, концепція 

соціального PR справляє неоднозначне враження, демонструючи недостатню 

наукову логічність, обґрунтованість та життєздатність. По-перше, саме поняття 

паблік рилейшнз апріорі містить посилання на соціальну підоснову цього виду 

комунікацій, а тому, на нашу думку, не потребує додаткового визначення, яке 

породжує тавтологію. По-друге, наведені тлумачення терміна «соціальний PR» 

не розкривають його унікальної сутності та не здатні виокремити його серед 

інших видів PR за допомогою якихось специфічних типоутворюючих рис.  

У контексті порівняльного аналізу соціокомунікаційних підходів 

предметом окремого розгляду є ототожнення соціальної реклами з пропагандою. 

Цій проблемі приділяли увагу науковці різних країн світу. Зокрема історичні 

корені цього явища досліджував У. О’Барр [256], теоретико-практичні – М. 

Ленарт та К. Стец [237], правові – Є. Тогузаєва [146] та ін. 

 На думку західних учених, «пропаганда є навмисними, систематичними 

спробами з формування сприйняття, маніпулювання знаннями та безпосередньо 

поведінкою для досягнення реакцій, що сприяють бажаним намірам 

пропагандиста» [226, 7]. У пострадянських наукових дослідженнях цей термін 

також поступово втрачає негативну конотацію та набуває прагматично-

технологічного звучання. Загалом під пропагандою Г. Почепцов розуміє 

«інтенсивні комунікаційні процеси, що мають на меті зміну поведінки аудиторії, 

на яку вони налаштовані» [110, 6]. На думку І. Слісаренка, із неупереджених 

наукових позицій пропаганда – це поширення серед аудиторії певних 

політичних, економічних, наукових, релігійних, художніх ідей та знань [133, 9]. 

Окрім того, науковець характеризує її як систематичну діяльність, що передбачає 

формування потрібного сприйняття аудиторією наданого їй повідомлення, 

маніпулювання процесом роздумів аудиторії, спрямовування поведінки 

аудиторії в напрямі, вигідному пропагандистові.  

Первісне значення пропаганди з точки зору його латинських коренів 

характеризує її як дії, що впливають на думки та переконання у релігійних 

питаннях. На початку ХХ ст. пропаганда часто пов’язана із партійними гаслами. 
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Засновники того, що сьогодні відомо як зв’язки з громадськістю, спочатку 

ставилися до своєї діяльності як до пропаганди. Такого терміна не існувало до 

Першої світової війни. Лише після того, як протистояння між державами почало 

переходити в інформаційну площину, це поняття набуло негативного відтінку. 

Наприклад, американські плакати, що заохочують підтримку військових дій, у 

позитивному світлі були помічені тими, хто підтримував американську позицію. 

На противагу цьому, ворожі плакати, що заохочують підтримку позиції 

протилежної сторони, були визнані пропагандою тими ж людьми [133, 9].  

Іншими словами, пропаганда, на відміну від соціальної реклами та паблік 

рилейшнз, має виражені ознаки застосування маніпулятивних комунікаційних 

стратегій, орієнтованих не на довгострокову «м’яку» співпрацю з аудиторією, а 

на агресивне масоване одностороннє інформування, що не передбачає 

полярності думок, обговорення ситуації та мотивування до змін. Цей підхід 

використовується під час швидкоплинних політичних кампаній, а також 

інформаційних війн, кризових ситуацій тощо. Якщо вдаватися до аналізу 

історичних подій, то активна пропаганда з боку держави завжди супроводжувала 

військові дії, спонукаючи до підтримки збройних сил, залучення до її лав 

добровольців, боротьби з поширенням цінної для ворога інформації тощо. 

Отже, на нашу думку, завдяки особливому комунікаційному потенціалові 

PR та соціальна реклама в ідеальній абстракції є ефективнішими способами 

формування громадської думки, ніж пропаганда, коли йдеться про потребу в 

популяризації ідеологічних моделей, шляхів розвитку чи поведінкових норм. До 

цього підштовхують і висновки Д. Лалла, який вважає, що в найзагальнішому 

розумінні ідеологія є «організованою думкою», тобто набором чи системою 

цінностей, орієнтацій та схильностей, що виражаються як через технічно 

опосередковану, так і через безпосередню міжлюдську комунікацію [85, 19].  

Слід зазначити, що нині будь-які сучасні форми життєдіяльності 

неможливо уявити поза процесами соціалізації. Цей ємний концепт включає в 

себе самореалізацію та самовизначення у системі загальнолюдських цінностей, 

спілкування із суспільством, що дає змогу роз’яснювати аудиторії важливість 
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тих чи інших кроків, розповідати про досягнення, плани тощо. Власне 

соціалізація, яка відбувається за допомогою професійно організованих 

комунікацій, є домінантним напрямом розвитку суспільних відносин. Діалогу як 

важливої суспільної практики потребують не лише гуманітарна, а й економічна 

сфера. Будь-які товар чи послуга на ринку позбавлені перспектив, якщо вони не 

матимуть правильного соціального позиціонування, якщо компанія-виробник не 

братиме участь у програмах корпоративної соціальної відповідальності та 

нехтуватиме встановленням плідних позитивних зв’язків із суспільством. Тож 

окрім розширення духовно-культурного контуру, соціалізація – це нагальна 

потреба і необхідна передумова досягнення бізнесових і ринкових цілей, а також 

матеріального піднесення. 

Розмірковуючи про розвиток соціально-економічних відносин і 

трансформації маркетингових стратегій, не можна не виокремити концепт 

соціального маркетингу. Вперше це поняття було використано в 1971 р. Один із 

засновників теорії маркетингу Ф. Котлер обґрунтував необхідність звернення до 

соціально орієнтованого маркетингу з метою забезпечення сталого розвитку 

бізнесу. Він звернув увагу на потребу застосування принципів і методів 

маркетингу для сприяння вирішенню соціальних завдань, реалізації соціальних 

ідей, а також проведенню суспільно корисних перетворень. 

Загалом у вузькому і деякою мірою спрощеному розумінні цього поняття, 

маркетинг – це «розділ науки управління, завданням якого є задоволення 

очікувань споживачів шляхом встановлення їхніх потреб і пристосування товару 

до цих потреб» [17, 18]. Тож, якщо у такий спосіб (наголошуємо, доволі 

спрощений) тлумачити соціальний маркетинг, можна дійти висновку, що його 

головна мета – виявити морально-духовні запити цільової аудиторії та 

максимально адаптувати до них маркетингову та бізнес-місію бренду чи 

компанії, прагнучи досягти розуміння та лояльності споживачів. Насправді ж, 

соціальний маркетинг продуктивніше розглядати не як метод пристосування, а 

навпаки – як певний публічний план і водночас підхід до розвитку бренду на 
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ринку, аби  його соціальні характеристики і те, чим він може бути корисний 

суспільству, надихали людей і заохочували їх до споживання. 

Мусимо констатувати, що сам термін «соціальний маркетинг» наразі є 

неусталеним і таким, що потребує чіткіших тлумачень. О. Шимко зазначає, що 

немає єдиного підходу до назви цієї концепції (використовують наступні 

різновиди: соціально-етичний маркетинг, етико-соціальний маркетинг, 

соціально-орієнтований маркетинг, соціально-відповідальний маркетинг, 

суспільний маркетинг), однак загалом це не змінює сутності соціального 

маркетингу. Соціальний маркетинг у літературі розглядається як концепція 

узгодження інтересів організації, споживачів і всього суспільства [168, 298].  

Соціальний маркетинг як новітнє явище досліджували А. Андресен  [175], 

Н. Вайнрайх [294], Н. Лі та Ф. Котлер [236], Дж. Гастінгс [219]. Спираючись на 

визначення міжнародних організацій, Дж. Френч і Р. Гордон характеризують це 

поняття так: соціальний маркетинг прагне розвивати та інтегрувати концепції 

маркетингу з іншими підходами, впливати на поведінку, яка має приносити 

користь людям і громадам для більшого суспільного блага. Він спрямований на 

інтеграцію наукових досліджень, передового досвіду, теорії, учасників і 

партнерів. Соціальний маркетинг – це всеосяжний, стратегічний і багатогранний 

маркетинг, заснований на підходах турботи про суспільство [203, 20].  

Соціальний маркетинг зробив величезний крок уперед із самого старту на 

початку 1970-х рр. і продовжує чинити помітний позитивний вплив на вирішення 

соціальних питань із залученням широкої громадськості у сфері охорони 

здоров’я, профілактики травматизму, охорони довкілля. Головні принципи на 

основі цієї практики були використані, щоб допомогти зменшити споживання 

тютюну, зупинити поширення ВІЛ/СНІД, знизити дитячу смертність, зробити 

соціальною нормою носіння шоломів під час пересування мотоциклом, 

збільшити обсяги переробки вторинних ресурсів, заохотити безхатченків до 

участі в навчальних програмах, які забезпечуватимуть роботу, харчування та дах 

над головою. Проте, відзначають самі засновники цієї теорії, соціальний 

маркетинг як термін усе ще залишається загадкою для більшості. Його багато хто 
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розуміє, але часто плутає з іншими поняттями, такими як поведінкова економіка. 

Кожен стверджує, що соціальний маркетинг – це більше, ніж комунікації, але 

наскільки саме «більше»? [236, 2]  

Таким чином, частина науковців обстоює прагматичний концепт, 

сприймаючи соціальний маркетинг як різновид комерційного маркетингу або ж 

додатковий метод просування на ринку товарів і послуг, який апелює до 

загальносуспільних цінностей. Друга частина навпаки занадто ідеалізує це 

явище, виводить з нього філософію чи ідеологію, в основі якої полягає турбота 

про суспільство, але немає чіткого опису принципів і методів, за допомогою яких 

ця модель може бути втілена в реальних ринкових умовах. Можна також 

виокремити спрощений підхід до визначення соціального маркетингу як 

діяльності, що пов’язана з благодійністю, запровадженням програм 

енергозбереження, повторного використання сировини. Проте, на нашу думку, 

соціальні проекти в такому контексті можуть розглядатися лише як деякі з 

проявів соціального маркетингу, що не мають стосунку до системного явища.  

Ще одним важливми питанням є співвідношення понять «соціальна 

реклама» і «соціальний маркетинг». Тут думки науковців також не є 

одностайними, хоча більшість із них наголошує на інструментальній, 

другорядній і допоміжній сутності соціальної реклами.  

Канадська дослідниця О. Дюпуа у дисертаційному дослідженні зазначає, 

що соціальна реклама зазвичай використовується в наукових джерелах у зв’язку 

із визначенням «соціальний маркетинг». Вона наводить приклад, що Ж. Бушар, 

якого вважають батьком-засновником реклами у Квебеку, взагалі прирівнював 

соціальну рекламу до соціального маркетингу [200, 8]. 

Останнє твердження в науковому світі має досить дискусійний характер. 

На переконання М. Стасякевича (М. Stasiakiewicz), соціальна реклама не 

повинна ототожнюватися із соціальним маркетингом, як це інколи буває. 

Маркетинг має на меті викликати довготривалі зміни в поведінці аудиторії, тоді 

як соціальна реклама є одним із можливих способів та інструментів [279]. Є. 

Ромат і Д. Сендеров узагалі заперечують соціальну рекламу як самостійний, а 
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тим паче самодостатній елемент соціального маркетингу, приділяючи йому 

місце одного із основних «елементів комплексу заходів, інструментів, зусиль, які 

допомагають досягти конкретних суспільно значущих цілей» [122, 69]. 

Головним диференційним складником у характеристиках обох понять 

безперечно є соціокомунікаційна мета. Як вважають західні дослідники, метою 

соціального маркетингу є «заохочувати зміни в поведінці, яка надає користь 

індивіду, громаді та суспільству загалом. А рекламні оголошення в цій категорії, 

як правило, сприяють реалізації практик чи ідей, а не продуктів чи послуг» [254, 

2529].  

Таким чином, поняття соціальної реклами можна вписати в систему 

соціального маркетингу як підпорядкований інструментальний ресурс, 

націлений на популяризацію та роз’яснення соціальних ідей, програм або 

підтримку заходів. Використання цього виду комунікації окремо чи в комплексі 

з традиційними PR-методами бачиться потужним засобом реалізації принципів 

соціального маркетингу в сучасному суспільстві.  

О. Агарков розглядає соціальну рекламу як напрям реалізації соціально-

політичного маркетингу [3]. Ідеться про особливий синтетичний спосіб 

просування та управління комунікаціями, який поєднує цілі суспільно-

гуманітарних і політичних трансформацій, обґрунтування та позиціонування 

діяльності певної політичної сили, партій чи лідерів. І хоча в жодних інших 

досліджених нами джерелах розвиток цього концепту не знаходить підтримки, 

він дає підстави висувати гіпотезу щодо існування певних гібридних видів 

соціальної реклами. І слушність такого припущення підтверджується 

висновками західних науковців. 

Наприклад, канадські вчені К. Коссе і П. Даїно, погоджуючись, що реклама 

загалом є характерною формою маркетингових комунікацій, заявляють про 

існування «деяких гібридних форм соціальної реклами», в тому числі «рекламної 

філантропії», яка підтримує вирішення гуманітарних питань, але витрати на яку 

частково або повністю оплачують комерційні підприємства. Іноді такі гібридні 

форми комунікацій ще пов’язують з поняттям «гуманітарна реклама» та 
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діяльністю рекламних асоціацій, поширеною, наприклад, у Сполучених Штатах 

і Франції [195, 64].   

Думки щодо функціонування певних гібридних форм соціальної реклами 

непоодинокі. Дж. Роденберг у своїй дослідницькій праці розглядає соціальну 

рекламу як неодмінний атрибут медійної діяльності та культурного ландшафту, 

образи та повідомлення якої надихали і визначали розвиток цілих поколінь, і 

наголошує на необхідності вивчення феномену гібридної соціальної реклами 

(The Hybrid PSA) [271]. При цьому під названим визначенням мається на увазі 

нова категорія комунікаційно-філантропічної діяльності, яка стирає межі між 

комерційними та соціальними причинами участі в ній. Шляхом спостереження і 

критичного аналізу дослідниця формулює ознаки «класичної» та «гібридної» 

соціальної реклами та порівнює їх. Хоча, на нашу думку, особливої теоретико-

методологічної потреби у формі деталізованої концептуальної типологізації тут 

немає. Ознаки гібридності доцільніше розглядати в динаміці як еволюційний 

результат трансформацій у суспільному житті та соціокомунікаційних 

технологіях, які дедалі частіше залучають до діалогу різні інституції, включаючи 

корпоративний сегмент. А власне визначення «гібридна соціальна реклама» 

бачиться нами лише як нова додаткова форма функціонування цього виду 

комунікацій, що розвиває його методологічні засади, розширюючи коло 

актуальних суспільних завдань, а також збільшує його значущість і відкриває 

нові перспективи в реалізації соціальних функцій.  

Розвиваючи цю тезу, узагалі варто виокремити та охарактеризувати 

концепти корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) та корпоративної 

філантропії. Одразу зауважимо, що обидва ці поняття лише опосередковано 

пов’язані із соціальними комунікаціями і самі по собі не можуть вважатися 

формами соціальних комунікацій. Тим не менш, вони є певним суспільним 

субстратом, морально-духовним базисом та ідеологічними передумовами, в яких 

розвиваються корпоративні, соціальні комунікації та соціальна реклама зокрема. 
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Загалом тематика корпоративної філантропії досить детально розглянута у 

наукових працях західних вчених, серед яких можна назвати імена Дж. 

Хіммельштейна [220], Ф. Коха [231], К. Відена [293]. 

Дж. Фонтелера вважає корпоративну філантропію та корпоративну 

соціальну відповідальність тісно пов’язаними поняттями, тому що філантропія є 

складником більшого поняття – корпоративної соціальної відповідальності. 

Коли остання інтегрується в місію компанії та керує її компанії, корпоративна 

соціальна відповідальність може принести користь тим громадам, яким вона 

слугує, самій компанії та її працівникам. Корпоративна філантропія – це спосіб 

для компанії віддати належне своєму співтовариству – місцевому, 

регіональному, національному чи міжнародному – за допомогою фінансових та 

неготівкових внесків таких як час, експертиза та матеріальні товари 

(комп’ютери, медикаменти, продукти харчування та підручники). Бізнес-

організації можуть надавати пожертви благодійним і неприбутковим 

інституціям, надаючи безпосередньо гроші чи активи, залучаючи кошти через 

своїх співробітників та збираючи їх серед інших. Окрім відчутного аспекту 

надання допомоги громадам, відповідальність за їхній соціальний вплив 

допомагає підприємствам формувати довіру до своїх громад, споживачів та 

інших компаній. Ця додаткова довіра може допомогти підняти бренд, відкривши 

можливість для збільшення частки ринку та збільшення прибутку. Залучення 

громади також може допомогти генерувати нові ідеї та інновації у продуктах 

[202]. 

У свою чергу поняття корпоративної філантропії в сучасному світі 

якнайвдалішим чином уписується в ідеологічний концепт корпоративної 

соціальної відповідальності (КСВ), коли компанії на добровільних засадах 

беруть на себе обов’язок із розроблення та реалізації певних соціально-

орієнтованих заходів, спрямованих на якісне покращення зовнішнього 

середовища (суспільство, довкілля, економіка, культура, освіта) та не мають на 

меті отримання прибутків. Концепт КСВ спирається на ідею, що корпорації вже 
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не можуть виступати як ізольовані господарюючі суб’єкти, що (які)  діють 

окремо від суспільства. 

Дослідженню корпоративної соціальної відповідальності присвячено 

десятки праць зарубіжних авторів, серед яких Ф. Котлер та Н. Лі [236], К. Маллін 

[242], Д. Кроузер та Г. Арас [196], М. Хопкінс [221], Д. Чандлер і В. Вертер [193]. 

М. Хопкінс розглядає це поняття як поводження стейкхолдерів 

(зацікавлених осіб – прим. автора) фірми в етичний або соціально 

відповідальний спосіб. Учений наголошує, що «мета соціальної відповідальності 

– створювати дедалі вищі стандарти життя, зберігаючи водночас прибутковість 

корпорації для стейкхолдерів як всередині, так і зовні компанії» [221, 9]. Д. 

Чандлер і В. Вертер визначають КСВ як уявлення корпорації та її роль у 

суспільстві, що передбачає відповідальність фірм у переслідуванні цілей 

додатково до максимізації прибутку, а також відповідальність стейкхолдерів за 

дії їхньої компанії [193, 15]. Д. Кроузер та Г. Арас за допомогою власної 

детермінаційної моделі окреслюють рівні впливу КСВ. На їхню думку, 

найширше визначення цього поняття стосується того, що є (або має бути) 

відносинами між глобальними корпораціями, урядами країн та окремими 

громадянами. Більш локально це визначення стосується відносин між 

корпорацією та місцевою громадою. Ще одне визначення стосується відносин 

між корпорацією та його зацікавленими сторонами [196, 10]. 

Французька дослідниця І. Каде у своїй дисертаційній праці фокусується на 

пошуку нормативних засад корпоративної соціальної відповідальності та 

здійснює глибокий аналіз концепції, стандартів, функцій цього інструменту 

управління, фіксує їхні етичні межі. КСВ розглядається крізь регулювально-

правову призму як зведення так званих «етичних обов’язків», нова ідеологія, 

свого роду квінтесенція «соціальної мрії», що диктує реальні кроки у побудові 

нового суспільства [189]. 

Експерти-практики, які реалізовують соціальні проекти на основі 

гармонійних, гуманістичних та екологічних ідеологічних систем за допомогою 

сучасних комунікаційних методик, переконують, що КСВ стає дедалі 
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популярнішим напрямом, оскільки далекоглядні компанії прагнуть бути цінним 

для суспільства учасником ринку. 

«Сталий розвиток – це важливий фактор не лише для людей і планети, а й 

для успіху в бізнесі», – пояснює своє бачення Ліз Мау, генеральний директор 

некомерційної організації Net Impact, що об’єднує студентів і професіоналів, які 

хочуть використовувати навички ведення бізнесу на користь суспільства. «Із 

практичної точки зору КСВ є політикою, практикою та ініціативою компанії, 

створеними для того, щоб управляти самими собою з чесністю і прозорістю та 

справляти позитивний вплив на соціальний і екологічний добробут», – додає 

Сьюзан Хант Стівенс, засновник і генеральний директор платформи WeSpire 

[264]. 

Розвиток ідеології КСВ відкриває нові перспективи і для запровадження 

соціальної реклами від імені та за кошти соціально відповідальних бізнес-

організацій. Це підтверджується тим, що нині найбільші комерційні корпорації 

проводять соціальні рекламні кампанії самостійно. Так, в Америці добре відома 

рекламна кампанія фірми «Avon» щодо запобігання раку грудей. Реклама є 

своєрідним індикатором соціальних проблем. Витрати на розміщення соціальної 

реклами становлять понад 800 млн дол. на рік [1, 28].  

Деякі завдання соціальної реклами (залучення уваги до актуальних 

проблем, стимулювання аудиторії для їх вирішення) багато в чому зближують її 

з публіцистичної комунікацією і журналістикою як видом діяльності. Більше 

того, в умовах, коли традиційна журналістика втрачає публіцистичність і тяжіє 

до розважальності (в зв’язку з цим теоретики навіть виокремлюють особливий 

напрямок – соціальну журналістику, яка на противагу «основному потоку» 

повинна зосередити увагу на проблемах суспільства і брати участь в їхньому 

розв’язанні), соціальна реклама є додатковим ресурсом формування об’єктивної 

картини світу [58, 19–20].  

У свою чергу соціальна журналістика відрізняється від всіх інших 

«журналістик» тим, що вона не просто відображає дійсність, інформуючи 

аудиторію про події, що відбуваються, і дає змогу обмінятися думками з різних 
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приводів, а й особливим чином бере участь у регулюванні відносин між людьми 

і соціальними спільнотами, прагнучи позитивно вплинути як на самі ці 

відносини, так і на соціальні структури, що керують різними сферами 

суспільного життя» [53, 19–20]. 

У соціальній журналістиці активно реалізується організаторська функція 

журналістської діяльності, оскільки вона безпосередньо сприяє розбудові 

суспільного життя, різних благодійних програм, кампаній з допомоги сиротам, 

інвалідам, людям похилого віку тощо. Водночас соціальна реклама також 

націлена на виконання подібних суспільних завдань. Таким чином соціальна 

журналістика і соціальна реклама можуть вважатися функціонально 

спорідненими видами соціокомунікаційної діяльності, однак за своєю сутністю 

та методикою функціонування вони все ж таки суттєво різняться між собою.   

 

Висновки до розділу 1 

  

Теоретико-історичні засади соціальної реклами є ключем для розуміння її 

природи, загальних закономірностей і типових форм діяльності, що в свою чергу 

є основою для наукових суджень щодо функціонально-тематичного 

спрямування, практичних методик та критеріїв оцінювання її ефективності.  

Спираючись на історіографію дослідження, а також співставляючи її із 

сучасним загальним рівнем соціально-економічного та культурного розвитку, 

можна відзначити екстраординарну роль соціальної реклами у становленні 

громадянського суспільства США, а також значний її вплив на європейські й 

пострадянські соціокомунікаційні концепції та практики. Виходячи з цього, 

бачиться доцільним використання американської засадничої теоретико-

методологічної моделі соціальної реклами як взірця для наслідування в інших 

державах і застосування накопиченої американськими вченими науково-

практичної бази в цій царині.  

Глибого вивчивши і проаналізувавши великі масиви досліджень західних 

науковців, підсумуємо: на час написання нашої роботи відсутня сталість та 
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одностайність щодо поняття соціальної реклами. Вона диференціюється в 

залежності від історичних, культурних, політичних чинників та наукових 

традицій різних країн, а також перебуває в динаміці розвитку. Американська та 

європейська наукові спільноти вже протягом понад півстоліття розвивають 

галузь досліджень соціальної реклами, зосереджуються на прикладних 

методиках втілення соціальних кампаній та визначенні їхньої ефективності. При 

цьому пізнавальний інтерес до цього феномену з роками не згасає.  

У країнах пострадянського простору дослідження соціальної реклами 

швидше характеризуться теоретичними узагальненнями. Вони пов’язані 

переважно з галузями державного управління, політологією, педагогікою та не 

використовують належним чином величезний світовий науковий досвід, часто 

фокусуючись лише на локальній проблематиці та вузькоспеціалізованих 

аспектах.  

Усе це значною мірою стосується й українського наукового товариства, 

яке, на жаль, також недостатньо активно звертається до вивчення феномену 

соціальної реклами. Натомість у таких теоретико-практичних розвідках є 

нагальні суспільні потреби, зумовлені військовою та інформаційною агресією з 

боку Російської Федерації, реформуванням силових структур і системи охорони 

здоров’я, а також широким спектром інших проблем. У досліджених наукових 

працях відчувається значний дефіцит системного погляду, спорадичність, 

дескриптивність (на противагу аналітичності), що є головною проблемою для 

розвитку соціальної реклами як на фундаментальному, так і практичному рівнях. 

Сучасна українська соціальна реклама розвивається завдяки самоорганізації 

галузі, активностям професійно-громадських організацій, фестивалям і 

конкурсам соціальної реклами. 

Також ми робимо висновок, озвучений раніше нами у статті «Наукова 

рефлексія концепту соціальної реклами: міжнародний контекст та історичний 

аспект»: «Більших наукових зусиль потребують уточнення та узгодження з 

міжнародним теоретико-практичним дискурсом основних понять і категорій 

соціальної реклами, розроблення методів аналізу ефективності інформаційних 
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кампаній у різних галузях. Як окрему сторінку для подальшого пильного 

наукового розгляду слід визначити історію української соціальної реклами, 

особливо дорадянського періоду, про який майже немає згадок у сучасній 

літературі» [7].  

Відповідно до проаналізованих нами дефініцій соціальну рекламу слід 

визначати як форму і водночас інструмент соціальних комунікацій, 

акцентованих на обстоюванні суспільних інтересів, що перебувають осторонь 

комерційних та політичних програм.  

Щодо коректного науково-термінологічного вживання англомовних 

відповідників українського поняття «соціальна реклама» є сенс рекомендувати 

до застосування загальновизнані дефініції Public Service Advertising та Public 

Service Announcement (або їхню абревіатуру PSA) замість словосполучення 

Social Advertising, яке не є поширеним у глобальному науковому світі, а отже 

обмежує співпрацю з ним.  

Типологічні дослідження в рамках цього розділу підштовхують до 

висновків, що найбільш прийнятним підходом є початкова диференціація 

реклами за засадами прибутковості на комерційну та некомерційну. До 

некомерційної реклами (разом з політичною та релігійною) належить соціальна 

реклама, яка є узагальненим визначенням для низки детермінологічних варіацій, 

і включає в себе так звані суспільну та гуманітарну рекламу. Далі типологічний 

розподіл може відбуватися за типом замовника соціальної реклами (громадські, 

благодійні організації, державні інституції тощо). При цьому бачиться 

непродуктивним формувати нові підвиди реклами на підставі цієї 

характеристики та утворювати такі самостійні підкатегорії, як, наприклад, 

«державна реклама», «реклама некомерційних громадських організацій» тощо.  

Порівнюючи споріднені поняття у сферах соціальних комунікацій та 

управління, ми дійшли висновку, що соціальна реклама за своєю природою та 

методикою впливу наближена до паблік рилейшнз і віддалена від пропаганди, 

що використовує жорсткі маніпуляційні підходи та розрахована на 

короткострокові ефекти. Також поняття соціальної реклами вміщується в 
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концепт соціального маркетингу як інструментальний складник і додатковий 

засіб реалізації комунікаційних стратегій. 

Стійке зростання інтересу до соціальної реклами та її запровадження в 

суспільно-економічному житті потребуватиме подальшого вивчення зв’язків і 

взаємодії з іншими напрямами соціально спрямованих комунікацій. Таким 

чином, перспективні дослідження варто буде сфокусувати на перетині 

поняттєво-функціональних площин соціальної реклами, паблік рилейшнз, 

соціального маркетингу та соціальної журналістики з урахуванням концепцій 

корпоративної соціальної відповідальності, корпоративної філантропії та інших 

сучасних соціокомунікаційних підходів.  
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РОЗДІЛ 2. ФУНКЦІОНАЛЬНО-ТЕМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ  

СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ 

 

2.1. Основні функції соціальної реклами  

 

Соціальні комунікації є невід’ємним складником суспільства, що відповідає 

не лише за передачу інформації реципієнтам, а й формує морально-духовні 

зв’язки, гармонізує відносини всередині соціуму, поширює принципи 

громадської та соціальної відповідальності, сприяючи в такий спосіб його 

розвитку. За допомогою комунікацій масова аудиторія здобуває знання, потрібні 

для формування нових смислів, висновків, думок, переконань, які в подальшому, 

трансформуючись у дії, вчинки та поведінкові стереотипи, характеризують зміст 
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Вище ми з’ясували, що функціонування соціальної реклами в сучасному 

світі можна розглядати як особливий вид комунікаційної діяльності, 

спрямований на залучення громадян до розв’язання суспільних проблем та 

участі в житті держави, убезпечення від загроз, привернення уваги до певних 

критичних процесів, здатних негативно вплинути на стан соціуму. Ця діяльність 

ґрунтується на психологічних засадах і використовує технології 

комунікаційного впливу, які допомагають формувати суспільні настрої, 

ставлення широких мас до соціальних трансформацій, відповідне сприйняття 

картини світу та суспільні реакції на важливі події.  

З точки зору теоретико-практичного вивчення соціокомунікаційного 

феномену соціальної реклами варто уточнити і систематизувати її 

функціональне навантаження. На слушності саме такого методологічного 

підходу до досліджень, виконаних у соціокомунікаційному вимірі, наголошує 
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професор В. Різун. У науковій публікації «До питання про 

соціальнокомунікаційні наукові проблеми і наукові проблеми взагалі» 

український учений виокремлює такі принципи: «1) вивчення явища в контексті 

суспільної взаємодії суб’єктів спілкування; 2) визначення функціонального 

статусу явища в цьому контексті взаємодії; 3) визначення залежності явища від 

мети, завдань і характеру суспільної взаємодії» [119, 22]. А розпочати процес 

дослідження доречно з узгодження фундаментальних диспозицій об’єкта у 

загальному світлі комунікаційних парадигм і наявних теоретичних концепцій. 

Свого часу Г. Лассвел назвав три основні функції комунікації: вивчення 

навколишнього світу (інформаційна функція); кореляція із соціальними 

структурами суспільства (вплив на суспільство через зворотний зв’язок); 

передача культурного начала (пізнавально-культурологічна функція). Згодом 

інший американський вчений Ч. Райт додав до цього переліку ще розважальну, а 

голландський професор Д. МакКвайл – мобілізуючу функції [63, 22–23]. Такий 

науковий підхід обґрунтовує сутнісну основу та діяльнісне середовище для 

прикладних комунікацій, тому він може бути спроектований з певними 

корективами на галузь соціальної реклами. 

Український учений В. Іванов робить акцент на соціальній природі 

комунікацій і концентрується на різноаспектному тлумаченні їхнього 

призначення, згідно з яким виокремлює такі функції: 1) впровадження 

соціального прогресу та ревізії традицій, 2) регулювання моральних та правових 

норм, 3) соціального управління [64, 8]. 

Отже, реклама загалом як різновид спеціалізованої масовоінформаційної 

діяльності, спрямованої на формування споживчої поведінки та привабливого 

образу пропонованих ідей, товарів чи послуг, небезпідставно претендує на 

особливий функціональний статус у системі комунікацій. У середині XX ст. 

М. Маклюен говорив, що реклама – це змога поширити інформацію до кожної 

сфери людської діяльності. За його словами, існує традиційна формула 

рекламного бізнесу, що містить чотири головні функції рекламної діяльності: 

– привертання уваги; 
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– підтримка уваги через створення інтересу до товару з боку споживачів; 

– формування у споживачів намагання купити товар; 

– спонукання споживача до дії [88, 39]. 

Особливість функціонування рекламної ситуації полягає в тому, що цей 

вид спілкування зі споживачем носить експресивний характер та часто 

повторюється. З розвитком людських потреб у рекламній ситуації відкривається 

нова можливість: формування потреб, які виникають суб’єктивно, залежно від 

довільного бажання споживачів, у котрих з’явився інтерес до цього товару. Такі 

потреби дослідники називають «псевдопотребами» [88, 40]. Можна сказати, що 

реклама – це той механізм, який створює не нових споживачів, а нові потреби. 

Така ж мета може бути досягнута шляхом продукування «плюс-фактора», тобто 

формування додаткових психологічних цінностей, котрі міг би мати той чи 

інший товар. 

І хоча описані вище функціональні характеристики більшою мірою 

притаманні комерційній рекламі, вони можуть бути враховані під час розгляду 

феномену соціальної реклами, яка зосереджена на створенні морально-духовних 

потреб, пропагуванні суспільних, гуманітарних ідей за допомогою відповідних 

медійних зображально-виражальних засобів.  

Справді, природа соціальної реклами як особливого виду комунікаційної 

діяльності проявляється досить рельєфно, якщо її співвіднести з іншими видами 

масової комунікації. При цьому головним диференційним маркером саме і 

виступає властивий для напряму соціальної реклами набір функціональних 

характеристик, на який неодноразово звертали увагу науковці.  

Л. Ухова вважає: «соціальна реклама посідає в рекламній комунікації 

особливе місце, оскільки спрямована на змінювання моделей суспільної 

поведінки і привернення уваги до проблем соціуму» [148, 123]. У нашій статті 

«Креативні стратегії соціальної реклами на патріотичну тематику: український 

досвід» ми приходимо до думки, що «соціальна реклама – це реклама не 

конкретного товару, а певного «ставлення до світу», яке може виявитися (або не 

виявитися) тільки в довгостроковій перспективі, причому результат її заздалегідь 
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невідомий. Головним джерелом проявів соціальної реклами є суспільне життя, 

яке рясніє конфліктними ситуаціями та протистоянням на рівні соціальних груп 

і тому гостро потребує творчих стимулів» [6]. 

Традиційно соціологи виокремлювали такі функції комунікації: 

інформаційна, виховна, організації поведінки, зняття напруги, комунікаційна 

[44, 23]. Спираючись на цей типологічний підхід, сучасні науковці спробували 

охарактеризувати основні функції соціальної реклами в тому вигляді, в якому 

вона існувала у державі СРСР: інформаціна (доносила до громадян потрібну 

інформацію), комунікаційна (слугувала ланкою між державою та громадянами, 

хоча не зовсім ефективно, оскільки зворотний зв’язок насправді майже не був 

передбачений), іміджева (забезпечувала позитивний образ держави, що 

турбується про своїх громадян). Але окремо в цьому переліку можна наголосити 

на функції виховання і пропаганди, які були одними із головних завдань реклами 

радянського періоду [169, 44]. 

Більшість наукових шкіл підтримує запропонований Г. Лассвелом 

теоретичний підхід до структурно-функціональної класифікації, згідно з яким 

комунікації властиві інформаційна, пізнавальна функції та функція впливу. 

Залежно від обставин та конкретних практичних умов до них можуть додаватися 

й інші, не менш важливі функції: виховна, розважальна тощо. Відповідно до 

такого розподілу структура функціонального навантаження для сучасної 

соціальної реклами має такий вигляд: 

• Інформаційна. Соціальна реклама є джерелом інформації та водночас 

методом її продукування; 

• Пізнавальна. Соціальна реклама розширює спектр людських знань, 

збагачує аудиторію життєво важливою інформацією, сприяє усвідомленню 

суспільно важливих проблем та шляхів їх розв’язання; 

• Виховна. Для соціальної реклами це чи не найважливіша функція, в 

рамках якої відбувається прищеплення просоціальних поведінкових стандартів, 

установок, пропагування загальнолюдських цінностей; 
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• Функція впливу. Соціальна реклама надає аудиторії фактаж для роздумів, 

підсилюючи його візуальними та вербальними засобами психологічного впливу, 

формує суспільні інтереси, громадську думку і таким чином змінює систему 

пріоритетів соціуму.  

Проте, з нашої точки зору, побудова класифікаційної системи тільки за 

шаблонами загальнотеоретичних уявлень про явище комунікації не дає 

вичерпного розуміння функціонального статусу соціальної реклами, оскільки 

вона не враховує специфічні напрями її діяльності. 

Як зауважує Д. Глухова, функціональна специфіка соціальної реклами 

прямо пов’язана з предметною основою. У своєму дисертаційному дослідженні 

вона розглядає це наукове питання у двох площинах. Перша, якщо виходити з 

визначення соціальної реклами як інструменту впливу на суспільство з метою 

змінювання найважливіших суспільних цінностей, то функціональна специфіка 

будується довкола  просування цінностей (загальнолюдських, культурних, 

релігійних, патріотичних, родинних, індивідуальних тощо) і соціально 

схвалюваних моделей поведінки (повага до старших, здоровий спосіб життя, 

дотримання порядку тощо). Друга, якщо розглядати соціальну рекламу як 

комунікативний механізм реалізації інтересів державних структур, то її основні 

функції полягатимуть у формуванні позитивного іміджу державних структур, 

консолідації зусиль соціальних закладів та інформування про соціальні послуги 

[34, 11]. 

Особливе значення, на думку вчених, соціальна реклама як вид впливу на 

масову аудиторію здобуває в перехідні періоди, на етапах нового витка розвитку 

громадських і соціальних відносин, саме тоді, коли постає завдання 

перетворення, формування нових ціннісних парадигм. У цей час вона виявляє 

широкі можливості для поширення та утвердження в суспільстві духовних, 

естетичних, моральних і соціальних цінностей. Автори навчального посібника 

«Соціальна реклама» вважають: «У комплексі з іншими інструментами і 

технологіями вона (соціальна реклама – прим. А.Х.) здатна впливати на бізнес-

структури, сприяти зміцненню правових і соціальних інститутів, формувати 
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позитивне ставлення до державних органів, міністерств і відомств» [136, 3]. 

Іншими словами, йдеться про низку специфічних функцій, притаманних 

соціальній рекламі, які на перший погляд не є очевидними, зокрема морально-

духовні, виховні, іміджетворчі. 

Розвиваючи суспільно-функціональний напрям тлумачення об’єкта, 

литовська дослідниця С. Біржієтіене характеризує соціальну рекламу як таку, що 

інформує громадськість, змінює ситуацію, спонукає людей до суспільно 

корисної діяльності [183, 145]. Зазвичай замовниками соціальної реклами є 

державні установи та неурядові організації. Зрозуміло, що в цьому разі не 

йдеться про прибуток, тоді як традиційна реклама визначається як важливий 

комерційний чинник для стимулювання попиту на товари. Ось чому соціальну 

рекламу асоціюють з некомерційною рекламою. Функціонально соціальна 

реклама спрямована на заохочення суспільства та кожного його члена до 

фокусування на чутливих суспільних питаннях, формування певної думки щодо 

них і спроби змінити ситуацію та себе. 

Д. Олтаржевський, розглядаючи соціальну рекламу як систему 

специфічних комунікацій інформаційного характеру і організовану структуру 

суб’єктів, що взаємодіють між собою в процесі комунікації (замовник, виробник, 

посередник і споживач рекламного повідомлення), виводить з цієї концепції 

самостійну соціокомунікаційну функцію, спрямовану на задоволення потреб 

людей в актуальній соціальній інформації. При цьому на відміну від інших видів 

реклами (приміром, комерційної та політичної) соціальна реклама орієнтована 

на досягнення загальнолюдських цілей, а не на популяризацію комерційних 

брендів, продаж товарів чи перемогу політичних лідерів на виборах [106, 35]. 

За аналогією з комерційною рекламою Г. Ніколайшвілі пропонує створити 

картину функцій соціальної реклами, яка включає в себе інформаційну, 

соціальну, економічну, естетичну та просвітницьку функції [102, 16]. При цьому 

дослідниця переосмислює зміст понять, що позначають перелічені функції, 

наповнюючи їх дещо іншим змістом. Наприклад, інформаційна функція в 

соціальній рекламі реалізовується в інформуванні про моральні цінності, норми, 
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соціальні проблеми. Економічна функція соціальної реклами полягає у створенні 

матеріальної користі для суспільства загалом і держави, а не просуванні товару 

окремих комерційних підприємств; просвітницька функція складається, 

наприклад, не в повідомленні про нові форми торгівлі, а в інформуванні про нові 

методи лікування від алкоголізму тощо.  

Р. Дикін у своєму дисертаційному дослідженні представив виклад 

авторського структурно-функціонального комплексу, відповідно до якого 

соціальна реклама виконує в суспільстві низку функцій: сигнальну (сигналізує 

про появу проблем); інформаційну (забезпечує відомостями про проблему і 

способи її розв’язання); нормативну (маркує простори норм); естетичну 

(формує смак); регулятивну (коригує і змінює поведінкові установки); 

посередницьку (консолідує соціально корисні зусилля різних груп 

громадськості); стабілізаційну (позитивно впливає на імідж держави та 

інститутів громадянського суспільства) [58, 14]. 

Аналізуючи принципи функціонування соціальної реклами, можна дійти 

висновку, що вони зумовлюють її здатність забезпечувати відповідні 

соціокомунікаційні процеси на двох рівнях: локальному (розповідає про 

конкретні соціальні проекти, потреби в допомозі локальним спільнотам і 

окремим особам, інформує про місцеві загрози) та глобальному (поширює 

соціально значущі повідомлення, формує світогляд, пропагує, мобілізує на певну 

діяльність, навчає). За масштабами діяльності цю систему можна представити і 

в іншому ракурсі, що враховує соціально-психологічні критерії. На 

особистісному рівні соціальна реклама впливає на вибір індивідуумом лінії 

поведінки, допомагає визначити ціннісні орієнтири, сформувати індивідуальну 

думку, яка у важливих ідеологічних моментах має збігатися із громадською, а 

також викликати переконання в необхідності певних особистих дій. На 

колективному рівні вона сприяє концентрації моральних і вольових зусиль груп 

людей на тому, щоб триматися в межах обраної лінії поведінки, спрямованої на 

соціально корисні дії, формує колективну думку та закріплює спільну систему 

цінностей, знань і взаємозв’язків між суб’єктами соціокомунікаційного процесу.  
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На підставі розглянутих зарубіжних та українських теоретичних моделей, 

що описують функції як комунікацій загалом, так і соціальної реклами зокрема, 

ми розробили власну класифікаційну систему. В її рамках передусім нам 

бачиться за необхідне уточнити описані в наукових джерелах функції соціальної 

реклами, згрупувати їх і розділити на дві категорії, перша з яких об’єднує 

засадничі функції, а друга – прикладні. До цього рішення підштовхнув перелік 

функцій соціальної реклами, представлений у дослідженні Є. Степанова: 

1. Інформування про соціальні послуги; 

2. Формування нових поведінкових установок (відмовлення від паління, 

алкоголю тощо); 

3. Створення позитивного іміджу державних соціальних служб; 

4. Консолідація зусиль соціальних установ і спонсорів у розв’язанні 

соціальних проблем [139, 9]. 

Цілком очевидно, що наведені ролі соціальної реклами є різними за 

масштабом та рівнем реалізації, а тому з наукової точки зору їхнє об’єднання 

видається хибним. Функції інформування та формування нових поведінкових 

установок, на нашу думку, є глобальними і засадничими для соціальної реклами. 

Натомість створення іміджу та консолідація зусиль окремих інституцій більше 

корелюються з утилітарними завданнями цього виду комунікацій, 

вузькоспеціалізованими методиками, яких може бути величезна кількість і які 

опосередковано випливають із засадничих функцій, що мають значну суспільну 

вагу. 

До прикладних можна віднести функції соціальної реклами, які наводить у 

своїй праці О. Голуб: «привернення уваги до актуальних проблем суспільного 

життя; стимулювання дій щодо їх розв’язання; формування позитивного іміджу 

державних структур; демонстрація соціальної відповідальності бізнесу; 

зміцнення соціально значущих інститутів громадянського суспільства; 

формування громадської думки; зміна поведінкової моделі суспільства; 

формування нових типів суспільних відносин» [36, 16].  
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Натомість засадничі функції мають відображати ширші напрями діяльності 

соціальної реклами та охоплювати спектри типових соціокомунікаційних 

завдань, розподіляючи їх на самостійні, логічно організовані групи.  

Таким чином, спираючись на проаналізовані концепції, ми виокремили три 

групи засадничих функцій соціальної реклами: соціорегулятивну та 

соціоінтегративну, інформаційно-комунікаційну, освітню і мотиваційно-

виховну. 

Соціорегулятивна та соціоінтегративна функції є фундаментальними для 

соціальної реклами, оскільки демонструють важливий зв’язок з методами впливу 

на життя суспільства, його внутрішню організацію та порядок денний. Ця роль 

виражається у формуванні суспільної свідомості, поведінкових моделей 

стосовно певної соціальної проблеми, мотивування людей на виконання 

відповідальних, суспільно корисних дій тощо.  

Як зазначають науковці, головна функція соціальної реклами пов’язана з 

актуалізацією соціальних проблем і цінностей суспільства. У сучасному 

інформаційному суспільстві соціальна реклама має на меті популяризацію, 

прищеплення певних цінностей, ідеалів і стилю життя, впливаючи на поведінку 

людей і зміни в масовій свідомості та сприйнятті суспільних явищ. В 

українському інформаційному просторі соціальна реклама посідає важливе 

місце, розвиваючись як окремий напрям рекламної діяльності [2, 152].  

З іншого боку, соціальна реклама сприймається як потужний виховний 

засіб і морально-духовний каталізатор розвитку суспільства. До цієї думки 

підштовхують зокрема міркування українського вченого Є. Ромата: «Соціальна 

реклама тісніше, ніж всі інші типи реклами, пов’язана з традиціями, нормами 

моралі та стандартами суспільної поведінки, що встановилися в середовищі 

отримувачів цих звернень» [123, 140]. 

Соціорегулятивна функція соціальної реклами на практиці проявляється в 

різні способи. Так, змінюючи поведінкові моделі в суспільстві, соціальна 

реклама реалізовується у певному комунікаційно-організаційному спрямуванні. 

Звертаючись до широких верств громадськості, вона концентрується на 
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посиленні комунікаційних зв’язків у суспільстві, коригує громадську думку з 

певних питань, бере участь у вирішенні соціально-психологічних завдань, 

прагнучи усунути страх людини перед соціальної загрозою, означити спосіб і 

стимулювати до розв’язання болючих проблем. Головним наслідком реалізації 

цієї функції має бути виконання конкретного соціального завдання. Тут можна 

погодитися з думками західних науковців, які вважають, що зазвичай соціальна 

реклама прагне підвищити обізнаність громадськості про такі проблеми і 

можливості їхнього розв’язання, і в багатьох випадках також намагається 

впливати на суспільні переконання, відносини та поведінку [257, 67]. 

У цьому розумінні соціорегулятивна функція може виражатися не лише в 

подоланні певних наслідків, а й профілактиці негативних явищ у суспільстві. 

Саме під таким кутом зору цю функцію розглядає український дослідник О. 

Агарков [2].  

Соціорегулятивна функція також може втілюватися в реалізації суспільно-

політичних завдань. Соціальна реклама своїми критичними повідомленнями 

окреслює контури найактуальніших суспільних тем, звертається до громадських, 

владних інститутів, зацікавлених у розв’язанні тих чи інших проблем, ініціює 

їхнє широке обговорення, що сприяє формуванню в суспільстві єдиних 

цінностей, норм, стереотипів, зрештою, забезпечує соціальну інтеграцію, яку ми 

також вважаємо важливою засадничою функцією і яку буде охарактеризовано 

нижче. 

Поглиблюючи цю тезу, соціальну рекламу можна розглядати і як певний 

комунікаційний інструмент державного управління та засіб реалізації державної 

інформаційної політики для утвердження та пропагування суспільних ідеалів, 

моральних основ, форм суспільної поведінки. Це припущення збігається з 

висновками Г. Почепцова, який вважає, що інформаційна політика відповідає 

запитам з трьох аспектів: держави, суспільства, окремої людини. Держава більше 

опікується захисними темами на кшталт інформаційної безпеки чи 

інформаційного суверенітету. Суспільство зацікавлене в тому, щоб 
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інформаційний простір слугував модернізації, спрямовував країну на 

прогресивний розвиток [113, 18]. 

Із соціорегулятивної викристалізовується й соціоінтегративна функція, на 

яку зокрема звертає увагу І. Калачова. На її думку, соціальна реклама посідає 

вагоме місце в системі рекламних послуг на сучасному етапі розвитку 

інформаційного суспільства, виконуючи «соціоінтегративну функцію», вона 

забезпечує стабільність у функціонуванні соціальних інститутів [71, 23]. Інакше 

кажучи, соціоінтегративна функція сприяє цілісності, об’єднанню суспільства 

загалом, а також тісній співпраці тих чи інших соціальних груп або організацій 

довкола розв’язання спільних проблем. 

Інформаційно-комунікаційна функція консолідує дві взаємопов’язаних 

ролі соціальної реклами: трансляція суспільних повідомлень і забезпечення 

системного зворотного зв’язку, що асоціюється з формою суспільного діалогу. 

Можна також погодитися з твердженням М. Тертичної, яка вважає, що вихідною 

функцією соціальної реклами, безумовно, є інформаційна [144, 148]. Адже в якій 

би формі не існувала соціальна реклама, вона завжди несе в собі певну 

інформацію. Це може бути, наприклад, інформація про надання державою 

особам певної допомоги або ж інформація про соціальні послуги некомерційної 

організації чи повідомлення про акції, які проводить якийсь благодійний фонд 

тощо. Але без інформації не може бути жодного повідомлення. З іншого боку, 

наголошує дослідниця, навряд чи може бути піддано сумнівам і те, що соціальна 

реклама виконує комунікаційну функцію, оскільки вона передбачає «зворотний 

зв’язок» аудиторії та творця реклами, а також сприяє встановленню контактів 

між окремими представниками аудиторії тощо. 

Інакше кажучи, інформаційно-комунікаційна функція реалізується в 

приверненні та зосередженні уваги на певних проблемах, подіях, явищах, що 

становлять інтерес для суспільства, або мають на нього серйозний прихований 

вплив. Зазвичай об’єктами висвітлення соціальної реклами є соціально значущі 

ідеї, суспільні проекти, акції. Український дослідник соціальної реклами та 

корпоративних комунікацій Д. Олтаржевський у навчальному посібнику 
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«Соціальна реклама» говорить: «Оскільки популяризувати можна як суспільно 

значущі цінності, так і конкретні соціальні ініціативи, програми, послуги, 

організації, то за предметом рекламування розрізняють два види соціальної 

реклами: реклама цінностей та інформаційна реклама, що просуває соціальні 

програми, послуги, організації. Реклама цінностей по-філософськи цільна, 

обсягова та зазвичай пропонує замислитися над незаперечними життєвими 

аксіомами, такими, як, наприклад, любов до батьків, своєї країни, турбота про 

здоров’я. Вона зазвичай не потребує наявності бренда чи контактної інформації, 

тобто комунікація в цьому разі має односторонній характер. Інформаційна 

соціальна реклама сконцентрована на адресних соціальних програмах, 

конкретних болючих проблемах, які можуть бути вирішені в масштабах громади, 

країни, світу. Така реклама обов’язково повинна забезпечувати зворотний 

зв’язок, із зазначенням телефонних номерів, адрес сайту, інших контактів для 

того, щоб споживачі інформації могли відреагувати на неї, висловити своє 

ставлення до описаної ситуації, взяти участь у певній соціальній кампанії» [106, 

16]. 

Слід зазначити, що сучасна соціальна реклама виходить за рамки 

однобічної комунікації. Вона здатна ініціювати дискусії довкола актуальних 

питань, організовувати зворотний зв’язок з аудиторією, виконувати 

посередницьку функцію в системі взаємодії державно-суспільних суб’єктів і 

соціальних інституцій, покликаних системно забезпечувати життєдіяльність і 

розвиток соціуму. З огляду на масштаби діяльності, реалізовуючи інформаційно-

комунікаційні функції, соціальна реклама доповнює та вдосконалює систему 

соціальних комунікацій загалом, розвиває інститут інформаційного суспільства.  

Освітня і мотиваційно-виховна функції соціальної реклами 

характеризуються генеруванням відомостей про певні суспільні цінності, 

поясненням причин виникнення соціальних негараздів і водночас 

пропонуванням шляхів їх розв’язання. На відміну від традиційної для 

комунікацій функції поширення інформації соціальна реклама часто презентує 

під різними кутами зору доволі відомі життєві факти та ідеї з метою змістовного 
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засвоєння аудиторією системи соціально важливих знань, умінь і навичок, а 

також особистого морально-духовного розвитку індивідуумів.  

Деякі дослідники (напр., Г. Ніколайшвілі, О. Голуб) ототожнюють освітню 

функцію соціальної реклами з виховною, яка формує продуктивне та позитивне 

стереотипне мислення, відповідні моделі поведінки, що сприяють 

безконфліктному та комфортному співіснуванню людей у суспільстві, 

задоволенню їхніх фізичних, моральних, культурних та інших потреб. З нашої 

точки зору, ці функції справді є спорідненими і розглядати їх потрібно в 

комплексі, оскільки сам по собі факт передачі реципієнту освітньої інформації 

не є запорукою змін його поведінки чи соціальних установок у фінальній ланці 

комунікаційного ланцюжка.  

У цьому контексті освітню функцію соціальної реклами варто розглядати 

як засіб посилення соціального діалогу, встановлення взаєморозуміння, 

оптимізації інформаційного тла довкола соціальних тем, що загалом сприяє 

врегулюванню суспільних відносин. Окрім того, за допомогою названої функції 

соціальна реклама бере участь у процесах соціалізації особистості, наданні 

індивідуумам необхідних знань про норми суспільної поведінки, соціокультурні 

канони життєдіяльності, системи суспільних цінностей і традиції, а також 

спонукає до використання цих знань у повсякденній практиці.   

Мотиваційно-виховна функція нерозривно пов’язана зі змістом, формою і 

методами навчання, але передусім спирається на методики психологічного 

впливу та можливості комунікаційних технологій соціальної реклами. У 

підсумку за допомогою такого специфічного освітньо-виховного підходу 

соціальна реклама змінює основні мотиви поведінки реципієнтів в умовах того 

чи іншого соціального середовища. 

 Ми не випадково об’єднали виховну функцію з мотиваційною, бо саме 

мотиваційний простір, на нашу думку, є основним психологічним середовищем 

функціонування соціальної реклами. Мотивацію ми розглядаємо як 

психофізіологічний процес, що спонукає індивідуума до певної діяльності, 

спрямовує його та керує поведінкою. Мотив є відображенням потреби, що діє як 
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об’єктивна закономірність. У свою чергу людську поведінку мотивують 

моральні принципи, які формуються зокрема і за участі соціальної реклами.   

Вплив соціальної реклами на людину є складним процесом з багатьох 

причин. Окрім мотиваційних чинників, він має враховувати психологічні та 

когнітивні особливості реципієнтів соціальних повідомлень, різні початкові 

умови для сприйняття інформації,  сформовані ціннісні орієнтації аудиторії та 

пов’язані з ними наявні формальні та неформальні правила, стандарти поведінки, 

культурні символи. Тож полем функціонування соціальної реклами і водночас 

точкою її психологічного впливу є перетин мотиваційної сфери та сфери потреб 

особистості, що ґрунтуються на світоглядних структурах свідомості й 

особистісні цінностях. 

Слід зазначити, що протягом останніх років саме освітні, педагогіко-

психологічні та мотиваційно-виховні аспекти соціальної реклами стають зоною 

активних наукових пошуків серед українських учених. Наприклад, А. 

Стрелковська у дисертаційному дослідженні розглядає соціально-педагогічні 

функції соціальної реклами та її чинники впливу на особистість [140]. 

Дослідниця оперує такою категорією, як «позитивно спрямована поведінка», і 

визначає її як поведінку індивідууму, «що відповідає суспільним нормам і 

соціальним очікуванням, ґрунтується на системі загальнолюдських цінностей та 

є ознакою соціалізованості особистості» [140]. У роботі «здійснено теоретичний 

аналіз проблеми формування позитивно спрямованої поведінки молоді, 

визначено суть і особливості цього поняття як педагогічної категорії, 

встановлено психологічні механізми його дії та критерії ефективності соціальної 

реклами для молоді, обґрунтовано й експериментально апробовано комплекс 

соціально-педагогічних умов, які забезпечують підвищення ефективності впливу 

соціальної реклами як частини рекламно-інформаційної кампанії щодо 

формування позитивно спрямованої поведінки молоді» [140]. 

О. Сватенков присвятив кандидатську дисертацію розгляду педагогічних 

умов захисту права дитини на сім’ю засобами соціальної реклами [130]. 

Науковець висуває припущення, що окреслену суспільну проблему можна 
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розв’язати засобами соціальної реклами зокрема за таких педагогічних умов, як 

відповідне тематичне спрямування соціальної реклами з урахуванням 

актуальних потреб цільової аудиторії; популяризація сімейних цінностей та 

цінності сім’ї для дитини і дитини для сім’ї; дотримання комунікаційної 

культури рекламного впливу; емоційно-позитивне забарвлення змісту та 

оформлення соціальної рекламної продукції; удосконалення підготовки 

майбутніх соціальних педагогів до використання соціальної реклами у захисті 

права дитини на сім’ю.  

Серед авторів інших наукових публікацій слід назвати В. Сановську, яка 

досліджує роль соціальної реклами у формуванні моралі та поведінки людини 

[125]. Т. Лобойко розглядає соціальну рекламу як фактор соціалізації сучасної 

студентської молоді [87]. В. Стеблюк вивчає вплив соціальної реклами на 

формування поведінки сучасної молоді [138]. 

У рамках цього підрозділу дослідження ми свідомо відмежували деякі 

типові соціокомунікаційні ролі, які хоч і присутні в теоретичних концепціях, 

присвячених загалом комунікаціям і комерційній рекламі, але не є 

експонентними для соціальної реклами. Так, на нашу думку, досить часто важко 

об’єктивно виміряти ступінь успішності реалізації економічної функції 

соціальної реклами за допомогою оцінювання вигідних для суспільства 

результатів, наприклад, заощаджених внаслідок запобігання збиткам від 

соціальних проблем коштів або ж більшої кількості зібраних податків чи 

пожертв на підтримку армії. Бо матеріальні наслідки соціальної реклами, як 

правило, виявляються в довгостроковій перспективі та їх інколи неможливо 

відокремити від впливу інших видів соціально-економічної діяльності.  

Певної наукової ревізії потребує і задекларована деякими дослідниками 

естетична функція соціальної реклами. У теорії будь-яка комунікаційна 

діяльність, зокрема й різні види реклами, мають формувати естетичні цінності, 

вартісний культурно-мистецький контент. На практиці соціальна реклама часто 

використовує шокові підходи та акцентує увагу на далеко не естетичних проявах 

суспільних проблем. Тож мусимо констатувати, що агресивний характер 
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повідомлень, розтиражовані драматичні наслідки, приголомшливі потворні 

образи – усі ці специфічні ознаки сучасної соціальної реклами нерідко 

нівелюють та заперечують її естетичну роль, не ставлячи під сумнів можливості 

вирішення важливих суспільних завдань. 

 

2.2. Проблематика соціальної реклами в контексті науково-

теоретичних досліджень 

 

Одним із найголовніших складників та логіко-змістовною основою 

контенту соціальних комунікацій загалом і соціальної реклами зокрема є 

тематичне спрямування.  Вивчення сукупності тематичних векторів дає змогу 

ідентифікувати комунікаційну діяльність за характером її соціального впливу, 

широтою та глибиною вирішуваних суспільних завдань. З іншого боку, 

розуміння кола проблем, що є предметним полем для функціонування соціальної 

реклами, визначають використання відповідних творчо-комунікаційних засобів 

для досягнення поставлених цілей. Ці припущення збігаються з думкою С. 

Корконосенка, який вважає, що з точки зору ефективності виконання 

інформаційно-комунікативної ролі є сенс аналізувати насамперед зміст, причому 

за широким комплексом параметрів. Серед них – тематика виступів (наскільки  

точна тематична картина, чи немає на ній білих плям і закритих або забутих 

питань суспільного буття) [76, 187]. Тематичні напрями маркують соціальну 

рекламу, характеризують спектр суспільних проблем, на які вона має вплив, 

описують її функціональний статус, а отже визначають природу та 

закономірності діяльності цього виду комунікацій.  

Аналіз джерел засвідчив, що ні в Україні, ні за кордоном досі не було 

цілеспрямованих наукових розвідок, спрямованих на опис та систематизацію 

тематичних векторів соціальної реклами, без чого концептуальна картина цього 

соціокомунікаційного феномену бачиться неповною. В активі науковців наразі є 

лише фрагментарні знання і згадки про названий аспект у загальному 

пізнавальному контексті. Так, усебічно вивчаючи суспільно-етичні проблеми 
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соціальної реклами, побіжно звертає увагу на її тематичне спрямування 

українська вчена Н. Грицюта [41; 42; 43]. Свій внесок у дослідження цього 

напряму зробили також О. Агарков [2], О. Анісімова [11]. Поруч з мовними 

особливостям тематику соціальної реклами обговорюють литовські дослідниці 

Е. Рімкуте та Н. Пакалніте [269]. У рамках порівняльного контент-аналізу 

соціальної реклами Казахстану та зарубіжних країн (США та Росії) разом зі 

стилістичними, психологічними і технологічними тематичний аспект розглядає 

Е. Алім [4]. Російська дослідниця А. Іванова проаналізувала комунікативно-

предметні поля соціальної реклами в Італії [61]. Аналізуючи досвід і перспективи 

американської соціальної реклами, її тематичної специфіки торкається Б. 

Гудвілл  [211]. 

Тим не менш, усвідомлюючи важливість функціонально-тематичного 

статусу об’єкта, сучасні дослідники часто характеризують комунікаційну 

діяльність соціальної реклами не за типом замовника (держава чи її окремі 

інститути, або ж громадські організації, бізнес-структури), а саме за 

тематичними векторами впливу. Приміром, на думку О. Обласової, нині 

розрізняють декілька видів соціальної реклами: «1. Реклама певного способу 

життя (зокрема спрямована проти тютюнопаління, наркоманії, алкоголізму, на 

захист від СНІДу, пропагування занять спортом, правильного харчування і 

виховання, екологічна реклама). 2. Реклама законослухняності, конституційних 

прав і свобод людини (часто має політичний відтінок). 3. Патріотична реклама. 

Її призначення – об’єднувати націю» [103, 59]. Е. Рімкуте та Н. Пакалніте 

класифікують тематичне спрямування соціальної реклами за об’єктами 

рекламування та функціонально-аудиторним рівнем впливу: персональним, 

сімейним, суспільним [265, 61]. 

На думку О. Бугайової, «тематику соціальної реклами можна 

класифікувати таким чином: пропаганда певного способу життя (охорона 

здоров’я, заняття спортом, правильне харчування та виховання, загальнолюдські 

цінності, міцні сімейні стосунки, радіаційна й хімічна безпека, раціональне 

природокористування); формування законослухняності, дотримання 
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конституційних прав і свобод людини (сплата податків, право виборця, права 

жінок, літніх людей і дітей, толерантне ставлення до інвалідів, розвиток системи 

соціального страхування); виховання патріотизму (реклама до свят, ювілеїв, 

спортивних подій)» [22, 126]. 

Інші дослідники вважають, що тематичне поле соціальної реклами досить 

широке та подібне для багатьох країн, оскільки більшість проблем є глобальними 

і можуть торкнутися будь-кого. Наприклад, Д. Олтаржевський виділяє і 

систематизує теми на чотири групи: «1) боротьба з лихом і загрозами, 

попередження екологічних катастроф або небажаних наслідків, декларація 

доброчинних цілей; 2) декларація цінностей (здоров’я, робота, кар’єра, родина, 

діти, безпека тощо); 3) заклики до перетворень, що базуються на прагненні 

суспільних та індивідуальних ідеалів; 4) соціальна психотерапія. Застосовується 

в тих випадках, коли негативні емоційні стани та почуття є масовими (страх, 

тривога, хвилювання за власну долю та долю близьких, депресивні стани тощо)» 

[106, 56]. 

Таким чином, з наукової точки зору, на першому етапі важливо описати 

загальну сукупність тем, які висвітлює соціальна реклама, а на другому – 

спробувати за рахунок визначення спільних рис об’єктів типологізувати їх, 

розподіливши на окремі напрями.  

Як зазначає Н. Грицюта, основними актуальними темами соціальної 

реклами в Україні є СНІД, наркоманія, онкозахворювання, зокрема серед дітей, 

екологія довкілля, збереження генофонду нації, проблеми дитинства і 

материнства, спротив абортам, насилля в родині, дорожньо-транспортні трагедії, 

здебільшого у вигляді блікфанів із понівеченими в аваріях авто. Не залишаються 

без уваги й проблеми моралі молоді, профілактика злочинності. Особливу увагу 

соціальна реклама приділяє тенденціям розвитку суспільства, зокрема таким 

питанням, як освіта, бізнес, фінанси, страхування, охорона здоров’я, сплата 

податків [41, 135–136]. 

Нагальним питанням, що першочергово турбують українське суспільство, 

присвячено чимало досліджень. Зокрема, у 2013 р. О. Анісімова опублікувала 
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результати опитування, у якому респонденти визначили такі «болючі» тематичні 

групи: «1) СНІД – 13,7 %; 2) наркоманія – 13,24 відсотка; 3) алкоголізм – 10,96 

%; 4) тютюнопаління – 8,68 %; 5) охорона довкілля – 6,16 %; 6) корупція в 

державних органах влади – 5,71 %; 7) туберкульоз – 5,25 %; 8) бездуховність 

суспільства – 5,02 %; 9) покинуті діти – 4,8 %; 10) низький рівень життя 

населення – 4,11 %; 11) насильство над дітьми – 3,65 %; 12) безпритульність – 

3,65 %; 13) відсутність національної об’єднавчої ідеї – 3,2 %; 14) взаємини 

батьків і дітей – 2,97 %; 15) самотність літніх громадян – 2,28 %; 16) злочинність 

– 2,28 %; 17) своєчасна оплата комунальних послуг – 1,6 %; 18) проституція – 

1,37 %; 19) своєчасна сплата податків – 0,68 %; 20) благоустрій населених 

пунктів – 0,46 %; 21) інше (ранні, безладні статеві зв’язки) – 0,23 %» [11, 10]. 

В іншому дослідженні, проведеному О. Агарковим, знаходимо 

підтвердження такого розподілу; при цьому автор акцентує, що до «найбільш 

актуальних проблем українського суспільства, які мають бути висвітлені в 

соціальній рекламі, належать різні психофізіологічні залежності та соціально-

економічні проблеми» [2, 157]. 

Для України переломний морально-психологічний момент настав під час 

Революції Гідності та з початком російської агресії. Ці історичні події докорінно 

змінили ціннісно-духовні засади суспільства, змусили громадян по-іншому 

сприймати реальність, гостріше реагувати не лише на власні життєві негаразди, 

а й на проблеми своєї країни, брати участь у благодійних проектах, 

волонтерському русі, допомагати армії, переселенцям з окупованих територій та 

соціально незахищеним верствам населення. У контексті цих суспільних 

перетворень по-новому зазвучала й соціальна реклама. Вона змінила пріоритети 

тематичного спрямування, підходи в реалізації своїх функцій і найголовніше – 

стала більш прагматичною, вартісною з точки зору формування особистісних 

соціальних установок, світогляду людей, їхньої свідомості та суспільної 

поведінки. Одним із найпоказовіших прикладів такої комунікації є сучасна 

українська соціальна реклама на патріотичну тематику.  
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Справді, з урахуванням складної геополітичної ситуації та російської 

збройної агресії в Україні з 2014 р. чи не найбільш суспільно затребуваною 

виявилася соціальна реклама на патріотичну тематику, яка відроджує почуття 

громадянської гідності, поваги до власної держави, її армії, турботу про 

територіальну цілісність та єдність народу. Останнім часом в Україні з’явилася 

низка якісних роликів соціальної реклами, пов’язаних з військово-патріотичною 

тематикою. Д. Олтаржевський у посібнику «Соціальна реклама» аналізує чимало 

прикладів таких рекламних блоків. Зокрема, «в одному з них командир роти 

солдатів, що вишикувалася на плацу, віддає наказ: «Рівняння на маму!». Усі 

воїни синхронно повертають голови в бік заплаканої жінки, яка стоїть із сумкою 

в руках за воротами з тризубом. Ця емоційна та зворушлива соціальна реклама 

привертає до себе увагу та підтримує громадян у прагненні захищати свою 

родину, батьківщину від агресії. В іншому сюжеті пасажири аеропорту 

аплодують, побачивши гурт військових із синьо-жовтими нашивками, які 

прямують на посадку. Ролик закінчується написом: «Повертайтеся живими» і 

номером телефоном для допомоги батальйонам добровольців. Це лише два 

приклади з цілого букету нової соціальної реклами, яка з’явилася в Україні на 

хвилі воєнних подій» [106, 89]. 

Ще одне вивчення, яке є ауктальним у межах розкриття нашої 

дисретаційної проблеми, у 2015 р. здійснила С. Кондратюк. Науковець провела 

анкетування аудиторії різних вікових груп (підлітки, молодь, люди зрілого та 

похилого віку) аби з’ясувати ставлення до соціальної реклами. У відповідь на 

запитання анкети «Назвіть соціальну рекламу, яку Ви чули чи бачили 

нещодавно» найбільша кількість респондентів незалежно від вікової категорії 

згадала такі кампанії: «Повертайтесь живими!» – соціальна реклама на 

підтримку армії; «Україна єдина!» – відеоролик, в якому знялися ведучі 

телеканалу 1+1 разом зі співаками та зірками шоу-бізнесу із закликом до всього 

народу гуртуватися заради єдиної незалежної України. Також учасники 

опитування відзначили соціальний ролик «Все для перемоги», де люди вітають 

оплесками українських воїнів, які повертаються з фронту додому, і кампанію 
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«Думай, що купуєш! Не спонсоруй війну!», що закликає не купувати продукцію 

країни-агресора» [75, 401]. На думку дослідниці, «ці дані підтверджують той 

факт, що війна України з Росією торкнулася кожного громадянина незалежно від 

віку» [75, 401]. 

Від аналізу української тематичної специфіки соціальної реклами 

перейдемо до її розгляду в країнах пострадянського простору. 

У 2013 р. журнал «Эксперт» провів аналіз російської соціальної 

телевізійної, зовнішньої та інтернет-реклами і визначив 10 найпопулярніших 

тематичних напрямів. Ними стали безпека на автошляхах і культура поводження 

за кермом, пияцтво, забруднення довкілля, тютюнопаління, ВІЛ/СНІД, 

відсутність звички читати, сирітство, ставлення до людей з обмеженими 

можливостями, брак сімейних цінностей, нестача емпатії [98]. 

Актуальними темами білоруської соціальної реклами є формування та 

підтримка суверенітету, національної ідентичності, престижності та іміджу 

держави. Об’єктами соціальної реклами стають міста республіки, важливі дати 

та події, які перетинаються з історією цих міст і їхніми знаменитими городянами. 

Пріоритетними темами є також безпека на автошляхах, здоровий спосіб життя, 

соціальне сирітство, работоргівля тощо. На білоруському телебаченні протягом 

останніх років з’являлися такі рекламні ролики, як «Бережіть ліфт», «Економте 

воду», «Легені Європи», «Хочу жити здорово», «Реклама – двигун торгівлі». 

Жителів столиці та інших міст республіки тривалий час супроводжували слогани 

соціальної реклами, спрямованої на безпеку життя: «Пристебни найдорожчого. 

Пристебніться самі», «Сірники – не іграшка» тощо. Особливе місце в соціальній 

рекламі належить темі Збройних сил і службі в армії, відомій багатьом 

громадянам завдяки кампаніям «Служу Республіці Білорусь», «Служу Вітчизні», 

«Завжди поруч» [71, 18]. 

В Узбекистані із загальної кількості соціальної реклами, розміщеної на ТБ, 

приблизно 20% – це інформація про профілактику правопорушень, зокрема й 

торгівлі людьми. Понад 22% рекламної інформації на радіо стосуються 
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соціального захисту населення та громадської безпеки. У пресі 20% реклами 

присвячені загальнонаціональним святам [70]. 

Тематика соціальної реклами нерозривно пов’язана не лише з глобальними 

суспільними загрозами і викликами, притаманними для всіх сучасних соціумів. 

У житті кожної країни періодично виникають кризові ситуації, розв’язання яких 

потребує використання соціальної реклами та інших дієвих комунікаційних 

інструментів. Так, після двох випадків терористичних актів у 2016 р. у Казахстані 

на вулицях Астани з’явилася антиекстремістська соціальна реклама. Встановлені 

плакати закликали жителів і гостей столиці не піддаватися впливу ззовні та на 

провокації релігійних екстремістів, а в разі зіткнення з сумнівними релігійними 

ідеями, книгами, журналами, брошурами, листівками, агітацією звертатися за 

телефоном довіри [27]. 

Тематична спрямованість соціальної реклами в Європі та США також має 

свою специфіку, закономірності та розбіжності, пов’язані з особливостями 

розвитку суспільства.  

Наприклад, проблематика сучасної соціальної реклами у Франції 

зосереджена на поліпшенні здоров’я, безпеці та добробуті суспільства. Більшість 

повідомлень соціальної реклами є неоплачуваними і спонсоруються 

неприбутковими підрозділами або установами. Найпопулярнішою інституцією у 

Франції, яка використовує соціальну рекламу, фактично є французький уряд і 

його міністерства. Одним з таких є Ministère de la Santé (Міністерство охорони 

здоров’я). Серед питань, якими опікується ця установа в своїй соціальній 

рекламі, є СНІД, важливість використання протизаплідних засобів, кампанії 

проти паління тютюну і популяризація фізичних вправ для активного життя 

[207]. 

Проаналізувавши проблематику французької соціальної реклами, А. 

Чернова виокремила шість основних її векторів: «реклама, що бореться зі 

шкідливими звичками (проти куріння, алкоголю, наркотиків); реклама безпеки 

дорожнього руху; реклама, що пропагує здоровий спосіб життя та чистоту 

довкілля (зокрема проти хвороб і на захист тварин); реклама проти расизму; 
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реклама, що відстоює права інвалідів (зокрема проблема працевлаштування 

інвалідів); антиреклама негативних об’єктів» [162, 279]. 

Російські практики виокремили чотири теми, які найбільш яскраво 

проявилися в західній соціальній рекламі в 2015 р. Це глобальне потепління, 

криза біженців у Європі, гомофобія, а також блок новітніх проблем, викликаних 

стрімким розвитком інформаційних технологій (використання смартфонів за 

кермом, небезпека для дітей в Інтернеті, кібербуллінг, захист персональної 

інформації, піратство тощо) [142]. 

Окремим полем для розгляду є соціальна реклама США, яка відтворює 

історичну ґенезу та шлях соціально-економічного розвитку американського 

суспільства. Дослідження змісту цього виду комунікацій за допомогою контент-

аналізу в 1970-ті рр. засвідчили, що близько половини повідомлень були 

пов’язані з тематикою здоров’я та персональної безпеки, включаючи алкогольну 

та наркотичну залежності, профілактику, безпеку дорожнього руху, харчування 

і таке інше. Інша частина включала проблеми довкілля, громадські роботи, 

можливості освіти та працевлаштування, споживчу тематику, волонтерства та 

загальну гуманітарну проблематику. Величезна кількість повідомлень 

пропонувала інформативні та в деяких випадках переконувальні повідомлення з 

невеличкою часткою фандрейзингових звернень. Урядові агенції відповідали за 

четверту частину всієї соціальної реклами. Пізніші дослідження цього виду 

комунікацій на телебаченні (йдеться про другу половину 1980-х рр. – прим. 

автора) показали, що найбільші зміни в контенті включали алкогольну та 

наркотичну залежність, кермування напідпитку, загублення дітей, знущання над 

дітьми, а також такі проблеми у галузі охорони здоров’я, як рак і діабет [257, 68].  

Американський учений П. Саджетт змальовує коло типових тем, що їх 

охоплює нині соціальна реклама у США [281]. Насамперед це проблеми 

наркотичної залежності, алкоголізму, паління, ожиріння, безпечного сексу, 

азартних ігор, питання освіти та здорового способу життя. Особливе місце в 

цьому переліку посідає безпека дорожнього руху. Причому якщо раніше 

найбільшу загрозу для суспільства становило кермування автомобілем особами 
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у нетверезому стані, то з недавніх пір справжньою «епідемією» стало 

використання мобільних пристроїв (набір тексту, перегляд відео), що є основною 

причиною зростання кількості дорожньо-транспортних пригод із важкими 

наслідками у Сполучених Штатах. 

Як зазначає Е. Алім, підсумовуючи результати контент-аналізу роликів 

соціальної реклами, представлених в YouTube, основне коло питань, яких вони 

торкаються у США, стосуються етики і моралі (35% від загальної кількості 

джерел), охорони здоров’я (30%), а також безпеки і захисту тварин. Порівняно з 

цим у Росії головна увага приділяється питанням етики і моралі, зокрема й 

службової (35%), ставленню до інвалідів, вихованню молоді, інформаційній 

безпеці, безпеці дітей та підлітків, а також чистоті російської мови [4, 133]. У той 

самий час соціальні ролики Казахстану спрямовані на патріотичне виховання, 

виховання молоді, здоровий спосіб життя, вивчення державної мови, охорону 

здоров’я, дотримання прав людини, рівні можливості для інвалідів, а також 

державній політиці в галузі ядерної енергетики. Примітно, що, за словами  

дослідниці, порівняно з іншими країнами, представленими у контент-аналізі, 

патріотичному вихованню в Казахстані приділяється найбільша увага.  

Оскільки в наявних наукових джерелах (як західних, так і українських) нам 

не вдалося знайти результатів комплексних тематичних досліджень соціальної 

реклами, а більш глибокі пошуки в цій сфері є обсяговими та виходять за рамки 

мети й завдань нашої праці, ми вирішили з’ясувати, до  яких суспільно значущих 

тем в соціальній рекламі найчастіше звертаються у своїх роботах західні 

науковці. З нашої точки зору, саме такий опосередкований підхід може 

допомогти встановити рівень інтересу до певних суспільно-тематичних векторів 

соціальної реклами, уточнити її предметно-функціональну сутність та окреслити 

шляхи вдосконалення. 

Отже, згідно з нашим аналізом проблематика наркозалежності в 

соціальній рекламі є одним із найдавніших та найзатребуваніших тематичних 

векторів із так званого сегменту «публічного здоров’я». Як і багато подібних тем, 

вона була порушена за допомогою широкомасштабних урядових програм у 
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США та інших країнах. Безумовно, ці соціальні акцентуації не змогли пройти 

повз уваги наукового світу та знайшли своє відображення в низці наукових 

досліджень, які почали активно розгортатися у 1970-х рр.  

У 1973 р. К. Уїнік за сприяння Національної комісії США зі зловживання 

марихуаною та наркотиками опублікував результати контент-аналізу 

телевізійних програм, пов’язаних із цією тематикою [293]. Цього ж року доктор 

Г. Ханнеман з Університету штату Коннектикут (США) провів разом з колегами 

серію досліджень у рамках проекту Drug Abuse Information Research (DAIR). 

Одне з них було присвячене опису результатів проведеного контент-аналізу 

соціальної реклами з тематики наркоманії [217]. В іншій роботі вчений на 

прикладі висвітлення цієї самої проблематики досліджує телевізійну соціальну 

рекламу як окремий напрям комунікацій, що має свою функціональну специфіку 

та особливі методи впливу на аудиторію [216].  

1999-го р. М. Стефенсон у колективній науковій праці описав 

короткотермінові ефекти від проведення анти-марихуанової медіа-кампанії, що 

була націлена на підлітків [280]. Напрям дослідження соціальної реклами на тему 

наркоманії серед неповнолітніх розвинув Л. Блок та його колеги. У 2002 р. 

науковці  розробили та обґрунтували з теоретико-практичної точки зору модель 

оцінювання впливу реклами проти наркотиків на їхнє споживання серед 

підлітків [185]. А у 2009 р. К. Бекер-Олсен і Р. Бріонес презентували у спільній 

науковій публікації власне бачення методів соціальної реклами як засобу впливу 

на аудиторію з метою профілактики споживання наркотиків [181].  

Дослідження останніх років у цій тематичній площині торкаються новітніх 

каналів комунікації та мотиваційно-психологічних методик. Так, Дж. Уолзер і 

його колеги з’ясували вплив онлайн-коментарів на сприйняття анти-

марихуанової соціальної реклами на YouTube [293], а група дослідників на чолі 

з З. Ванг сформулювала власну концепцію динамічної мотиваційної обробки 

повідомлень на анти-марихуанову тему, в якій коактивація розглядається як 

спосіб привернення уваги до названої суспільної проблеми [291]. 
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Теми тютюнової та алкогольної залежностей та методів боротьби з ними 

за допомогою популяризації здорового способу життя також протягом тривалого 

часу знаходять собі гідне місце у сфері досліджень феномену та функціонального 

статусу соціальної реклами. Так, у 1992 р. група вчених під керівництвом Дж. 

Пірсе розглянула методологічні та практичні ефекти проведення антитютюнової 

телевізійної кампанії, яка демонструвала можливі драматичні наслідки 

залежності від сигарет у вигляді важких захворювань і закликала американців 

кидати палити [261]. Результати поширення цієї суспільно значущої інформації 

були оцінені, зокрема, й за допомогою порівняння кількості людей, які бачили 

цю соціальну рекламу, з числом звернень на телефонну інформаційну лінію з 

проблем раку. Таким чином, в одному проекті були сконцентровані дві 

взаємопов’язані соціальні проблематики: тютюнопаління та профілактики 

онкологічних захворювань. І хоча ця робота тісно пов’язана з галуззю медицини, 

в ній чітко означено соціокомунікаційні методики, які, на думку авторів, мають 

забезпечити запланований соціально-психологічний вплив і досягти кінцевої 

поведінкової мети. У цьому ж руслі провели свою наукову розвідку М. Сігель і 

Л. Бієнер. У 2000 р. вони опублікували статтю, де представлено результати 

лонгітюдних досліджень серед молоді, за допомогою яких було розглянуто 

вплив антинікотинової медійної кампанії на прийняття рішення щодо паління 

[274]. Окреслений тематичний напрям соціальної реклами розширив Дж. 

Вольбург, який у 2004 р. описав потреби в новій стратегії соціальної реклами, 

яка б не провокувала демонстративну непокору курців, а навпаки мотивувала їх 

до відмови від небезпечної шкідливої звички  [301]. А у 2007 р. Г. Жао та К. 

Печманн дослідили вплив регуляторного фокусу на сприйняття підлітками 

антитютюнової соціальної реклами [303].  

Хоча за нашими оцінками висвітленню проблем алкоголізму в західній 

соціальній рекламі присвячено загалом менше робіт, ніж тютюновій залежності, 

цей тематичний вектор також є помітним і актуальним. Серед доробків останніх 

часів можна відзначити презентовану в 2016 р. наукову працю литовської 

дослідниці Р. Вілкеліте, що описує методи профілактики алкоголізму за 
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допомогою психологічних засобів переконання соціальної реклами [290]. А у 

2017 р. американська здобувачка К. Гудалл захистила дисертацію, в якій 

розглянула проблему автоматичної активації настанов крізь призму сприйняття 

та ефектів впливу комерційної реклами алкогольних напоїв на противагу 

соціальній рекламі [208].  

У 2011 р. вивченню психологічних аспектів сприйняття шокової соціальної 

реклами, пов’язаної з безпекою на дорозі, присвятила працю канадська 

дослідниця О. Дюпуа [200]. Протягом кількох десятиліть увага науковців 

прикута до артикуляції проблеми кермування автомобілем у нетверезому стані. 

У 1998 р. В. ДеЙонг і Р. Хінгсон презентували власний аналіз стратегій, 

спрямованих на зменшення кількості випадків вживання алкоголю за кермом, у 

яких чільне місце приділено соціокомунікаційним технологіям та методам 

пропагування просоціальної поведінки, що використовує соціальна реклама 

[197]. У 2016 р. Е. Міллер захистила дисертаційну роботу, присвячену аналізові 

ефективності впливу антиалкогольної соціальної реклами на зниження 

смертельних випадків унаслідок кермування у стані сп’яніння. Названа проблема 

була розглянута на багатому статистичному матеріалі періоду 1995–2010 рр. 

[246].   

Слід зазначити, що тематичне коло соціальної реклами не є стабільним, 

воно змінюється, розширюється разом зі зміною суспільних потреб і розвитком 

науково-технічного прогресу. Це можна продемонструвати на прикладі 

проблематики безпеки дорожнього руху, який ми вже наводили вище. З появою 

мобільних пристроїв використання їх під час управління автомобілем створює 

не меншу загрозу, ніж вживання  алкоголю за кермом. Тож у цьому плані 

актуальною видається захищена у 2016 р. дисертаційна робота Р. Смік, в якій 

представлено наукове розуміння того, як соціальна реклама, спрямована проти 

використання мобільних пристроїв за кермом, змінює сприйняття цієї проблеми 

студентами коледжів і впливає на здатність запам’ятовувати інформацію, 

використовуючи «модель здорового переконання» (Health Belief Model). У 

рамках цієї праці дослідницю також цікавили різні типи психологічних звернень 
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(зокрема страх, гумор, інформування, використання образів знаменитостей) як 

чинники змін у ставленні до окресленої проблеми молодих водіїв [276].  

Традиційно одне з чільних місць у соціальній рекламі американські 

науковці приділяють висвітленню проблем поширення ВІЛ/СНІД. Починаючи з 

1987 р., уряд США запускає різні проекти для надання інформації та навчання 

громадськості про характер вірусу імунодефіциту людини та синдрому набутого 

імунодефіциту. Державні інформаційні кампанії тривали до 2005 р., але нині до 

них залучаються неурядові організації, які також виробляють соціальну рекламу 

та допомагають боротися з цією проблемою шляхом постійної громадської 

освіти, роз’яснюючи способи поширення вірусу (наприклад, незахищений секс, 

нестерильні шприци під час вживання наркотиків) та методи запобігання 

інфікуванню [191]. 

У 1991 р. група вчених під керівництвом С. Калверт опубліковала працю, 

в якій телевізійна реклама з тематики антиСНІДу розглядається в рамках 

психологічних концепцій. У дослідженні до телевізійної соціальної реклами 

застосовується когнітивно-поведінкова модель як парадигма для 

концептуалізації та розкриття прикладних результатів роботи психологів-

розробників. Схематичні процеси вивчаються у зв’язку з увагою глядачів, 

утриманням та мотивацією змінювати звички та поведінку після перегляду 

соціальної реклами. Зміни у змісті та форматі обговорюються як шляхи 

підвищення ефективності моделей обробки соціальної інформації з метою  

поведінкових трансформацій [190]. 

У 1992 р. М. Сіска разом із колегами оприлюднив результати дослідження 

сприйняття глядацькою аудиторією соціальної рекламної кампанії з антиСНІДу 

та його впливу на визначення місця цієї проблеми в національному рейтингу 

[275]. Як з’ясувалося, соціальна реклама за допомогою інтенсивності проявів та 

відповідного змісту повідомлень протягом обмеженого терміну здатна не лише 

привернути початкову увагу громадськості до проблеми, а й зробити її однією з 

найбільш резонансних і  домінантних у суспільній свідомості. На продовження 

досліджень цього тематичного напрямку Д. Свенсон у 1997 р. опублікував 



112 
 

працю, в якій оприлюднив результати національного опитування щодо 

ставлення та політики телерадіоорганізацій стосовно соціальної реклами, 

присвяченої боротьбі зі СНІДом [282]. У цьому ж році Д. Джонсон, Дж. Флора 

та Р. Рімал представили результати дескриптивного аналізу світових соціальних 

рекламних кампаній, пов’язаних із ВІЛ/СНІД [225]. У 2001 р. В. ДеЙонг, Р. Вулф 

та С. Аустінд здійснили контент-аналітичне дослідження соціальної реклами на 

теми ВІЛ/СНІД, запровадженої на федеральному телебаченні США [298]. У 2009 

р. Т. Кіз, К. Морант і К. Строман опублікували статтю, присвячену аспектам 

персональної залученості темношкірої молоді до проблеми ВІЛ/СНІД [229]. 

У 2010 р. здобувачка з Університету штату Огайо (США) Е. Карсон 

захистила дисертацію, в якій була доведена важливість реляційних зв’язків для 

ефективних соціальних змін у соціальній рекламі урядових та неурядових 

організацій, присвяченій запобіганню поширенню ВІЛ/СНІД [191]. Подібно до 

попередників вона використала як основний метод дослідження контент-аналіз, 

а також з’ясувала цільову аудиторії, стратегії комунікації, що можуть 

відображатися (тобто ідентифікація, індивідуальність, обличчя, діалектика та 

сексуальність). У цій роботі представлена комплексна аналітична база, що 

ґрунтується на підходах міжособистісного спілкування, переважно реляційної 

комунікації, яка бере початок у загальній теорії систем та кібернетиці і трактує 

комунікації як процесуальні та інтерактивні, а не лінійні та індивідуальні. 

Значна частина міжнародних наукових розвідок у прикладній сфері 

соціальної реклами стосується методів корегування хибно сформованих 

суспільних поведінкових стереотипів, які останнім часом стають основними 

загрозами в галузі здоров’я, починаючи малорухливим способом життя, 

надмірним захопленням комп’ютерними технологіями замість фізичних 

активностей і закінчуючи незбалансованим, нездоровим харчуванням. 

Передусім це стосується споживчих звичок дітей, які не мають здатності 

формувати їх усвідомлено та самостійно, а цілком залежать від настанов і 

прикладу їхніх батьків, а також впливу соціального середовища, зокрема й 

медійного. Так, у 2010 р. група науковців, яку очолив М. Хота, з’ясували 
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результативність упливу соціальної реклами на зміни дитячих звичок харчування 

[222]. У 2013 р. М. Георгіадіс у своїй праці проаналізувала методи розв’язання 

проблеми дитячого ожиріння на прикладі реалізованої соціальної рекламної 

кампанії Let's Move! [206]. А у 2015 р. Е. Бліклі разом з колегами дослідив, як 

соціальна реклама може впливати на наміри підлітків та зменшувати споживання 

ними підсолоджених напоїв, яке називають однією з головних причин сучасної 

проблеми ожиріння [184]. У цій роботі проаналізовано безпосередні та 

опосередковані ефекти емоційних звернень в телевізійній соціальній рекламі, яка 

була показана в період 2010–2012 рр. Під час дослідження був проведений 

рандомізований онлайн-експеримент з національною вибіркою респондентів у 

віці від 13 до 17 років.  

В окрему групу можна віднести теоретико-практичні пошуки в галузі 

соціальної реклами, присвяченої зміні поведінкових моделей, які загрожують 

морально-етичними та кримінальними наслідками. Яскравою ілюстрацією цього 

напряму є тематика домашнього насильства, яка активно розробляється з кінця 

ХХ ст. зокрема зусиллями американської Ради з реклами. 

 У 1999 р. Д. Борзековскі та Ф. Пуассан одними з перших здійснили якісне 

дослідження повідомлень соціальної реклами, спрямованої проти насильства 

[187]. У 2002 р. Дж. Вест захистила дисертацію на тему «Соціальна реклама в 

ХХІ столітті: дослідження непередбачених наслідків кампаній насильства в 

сім’ї» [296]. У 2012 р. К. Велтон-Мітчелл представила до розгляду наукової 

спільноти дослідження реакцій аудиторії на соціальну рекламу проти 

домашнього насильства, зосередившись на таких психічних функціях і 

когнітивно-психологічних аспектах, як пам’ять, ставлення, вплив та 

індивідуальні відмінності реципієнтів [295].  

На продовження напряму соціальної реклами, присвяченої методикам 

зміни поведінкових моделей, наведемо приклад дослідження кампанії проти 

залежності від азартних ігор. У 2011 р. група науковців, яку очолив Н. Шид, під 

час аналізу цієї важливої суспільної та морально-психологічної проблеми в 
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молодіжному середовищі вивчила можливості використання відомих осіб як 

персонажів соціальної реклами [273]. 

Слід зазначити, що соціальна реклама може брати участь не лише у 

запобіганні або корегуванні неприйнятних форм поведінки, а й навпаки 

популяризувати позитивні та мотивуючі приклади просоціальних реакцій на ті 

чи інші події, явища, заклики та ідеї. Цей науковий аспект зокрема у 2008 р. 

дослідили М. Парк, Б. Тернер і Д. Пасторе у праці, присвяченій ефективній 

соціальній рекламі, спрямованій на залучення волонтерів до участі в організації 

спортивних заходів [260].  

Важко переоцінити роль соціальної реклами у розв’язанні специфічних 

соціально-медичних проблеми. І цей тематичний ракурс досліджень також 

знайшов своє місце у наукових пошуках. У 2008 р. Дж. Гроу та С. Крістофер 

розглянули місце соціальної реклами у висвітленні проблем захворювання на 

гепатит [215]. У 2010 р. міжнародна група вчених під керівництвом О. Мартинюк 

розробила методику оцінювання впливу телевізійної соціальної реклами, 

присвяченої епілепсії [243]. У 2016 р. колектив корейських дослідників описав 

методи використання соціальної реклами та її роз’яснювальний і 

пропагандистський внесок у розв’язання проблеми серцево-судинних 

захворювань, які є однією з найчастіших причин смертності населення [224].  

Серед інших важливих і актуальних тем соціальної реклами особливе 

місце посідає екологічна проблематика, що охоплює як місцеві природоохоронні 

ініціативи, так і глобальні виклики, як, наприклад, руйнування озонового шару, 

глобальне потепління, зникнення популяцій флори та фауни, хімічне та 

радіоактивне забруднення. Попри те, що під час нашого пошуку нам не вдалося 

ідентифікувати значної кількості джерел, пов’язаних з цією темою, наявні 

наукові праці красномовно переконують у її масштабності, глибині та 

пріоритетності для галузі соціальної реклами та соціальних комунікацій загалом. 

Можемо відзначити роботу Р. Батора та Р. Чіалдіні, опубліковану в 2000 р., яка 

розглядає особливості застосування теорії переконання до розробки ефективної 

проекологічної соціальної реклами [180]. Також не можна оминути увагою 
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датоване 2008-м р. дослідження Е. Спратт, присвячене вивченню емоційних 

ефектів, звернень та інших психологічних аспектів соціальної реклами з 

тематики довкілля [277]. 

Таким чином, усі тематичні вектори сучасної соціальної реклами можна 

умовно розділити за масштабом поширення на глобальний та локальний типи. 

Повідомлення глобального масштабу є більш поширеними, зважаючи на 

сутність соціальної реклами, яка сконцентрована на масовому відтворенні 

певних моделей поведінки, а також враховуючи системні процеси економічної, 

політичної та культурної інтеграції та уніфікації, що відбуваються на 

міжнаціональному, планетарному рівні. Однак поруч з ними завжди 

функціонуватиме соціальна реклама локального масштабу, вибіркова, 

адресована певній соціальній групі та поширювана на обмеженій території.  

За функціонально-тематичними ознаками практику соціальної реклами, а 

отже й пов’язані з нею кампанії, можна умовно типологізувати як системні (що 

розвиваються протягом багатьох років) та ситуативні (спричинені раптовими 

кризовими подіями). 

Проаналізувавши зміст повідомлень соціальної реклами та пов’язані з його 

вивченням наукові дослідження, ми пропонуємо виокремлювати чотири широкі 

тематичні напрями: охорона здоров’я, безпека, морально-етичний і соціально-

гуманітарний напрями.  

Відповідно,  до охорони здоров’я належатимуть  інформаційні кампанії, 

присвячені боротьбі зі СНІДом, онкологічними захворюваннями, а також 

гепатитом, серцево-судинними проблемами тощо. Одразу зауважимо, що на 

практиці охарактеризовані нами тематичні вектори переплітатимуться між 

собою, як і будь-які сучасні суспільні практики. Наприклад, наркоманія, 

алкоголізм, тютюнопаління є проблемами, що мають медичну основу, але їхні 

наслідки відбиваються і на безпеці суспільства, і на його морально-етичному 

образі, і на соціально-гуманітарному становищі.  

До напряму безпеки ми відносимо «безпеку на автошляхах, профілактику 

злочинності, проблеми біженців, а також широкий спектр екологічної 
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проблематики» [7]. Морально-етичний і соціально-гуманітарний напрями також 

дуже близькі за предметно-функціональною специфікою, тому тут доцільно 

виділяти «проблеми дитинства і материнства, насилля в родині, проблеми моралі 

молоді, безпритульних тварин» [7]. 

Останніми роками головною темою соціальної реклами в Україні стали 

патріотизм, захист батьківщини, підтримка армії. Ці вектори також мають 

подвійну змістовну природу, бо, приміром, заклик до волонтерства на користь 

збройних сил – це і проблема безпеки, і проблема моралі, національної 

самоідентифікації громадян.   

Загалом широта тематичного спектру соціальної реклами нерозривно 

пов’язана з подіями суспільно-політичного, економічного, культурного життя 

країн. Розкриваючи суспільні проблеми та пропонуючи методи їхнього 

розв’язання, соціальна реклама виражає державні і суспільні інтереси, сприяє 

моральному та духовному піднесенню, перетворюється на дієвий інструмент 

соціальної комунікації та соціальної політики.  

 

2.3. Соціальна реклама України та США: порівняльний контент-аналіз 

тематики (за матеріалами відеохостингу YouTube) 

 

Для глибшого наукового розуміння ролі соціальної реклами у процесах 

суспільної життєдіяльності важливо не лише визначити її суб’єктів і 

охарактеризувати риси, притаманні цій діяльності в рамках загальної системи, а 

й охарактеризувати її тематичний спектр, який слугує логічною зв’язкою з 

огляду на обґрунтування функціональних особливостей. Аби з’ясувати порядок 

денний, який формує соціальна реклама в інформаційному просторі, ми 

вирішили здійснити тематичний контент-аналіз вибіркової сукупності 

відеороликів соціальної реклами і виокремити такі теми, які повторюються 

найчастіше.  

Загалом контент-аналіз теоретики розглядають як один із найдієвіших 

спеціальних дослідницьких підходів соціологічних, філологічних, 
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журналістикознавчих наук і прикладних напрямів галузі комунікацій. Цим 

терміном визначається методика виявлення частоти певних характеристик 

тексту, що цікавлять дослідника, яка дає змогу робити певні висновки стосовно 

намірів автора тексту чи можливих реакцій адресата. Найефективнішим 

виявляється застосування цього методу для аналізу потоків інформації, що 

міститься на сторінках газет, у передачах радіо і телебачення [151, 3].  

Не можна не погодитися з думкою професора В. Іванова, який справедливо 

характеризує контент-аналіз як кількісно-якісний метод, під час використання 

якого кількісний підрахунок дає підстави зробити об’єктивні висновки щодо 

спрямованості матеріалів за кількістю уживань одиниць аналізу в досліджуваних 

текстах. Якісний аналіз робить те саме, але внаслідок вивчення того, чи 

трапляється загалом і в якому контексті згадується інформація [64, 184]. 

Таким чином, контент-аналіз, на нашу думку, є найбільш прийнятним 

дослідницьким інструментом для визначення кількісних та якісних 

характеристик змісту комунікації, оцінювання раціонального зв’язку між ним і 

соціальною дійсністю, а також розв’язанням конкретних проблем суспільства, 

що виражається зокрема в особливостях формування і виразних рисах 

тематичного ландшафту.    

Виходячи із завдання дисертаційного дослідження, об’єктом аналізу ми 

обрали відеоролики соціальної реклами, вироблені в Україні та США та 

розміщені протягом 2008–2017 рр. на платформі YouTube. Цей глобальний 

інтернет-ресурс надає послуги зберігання, доставки, показу відео, і за його 

допомогою користувачі можуть завантажувати, переглядати, оцінювати, 

коментувати, відправляти повідомлення і ділитися тими чи іншими 

відеозаписами.  

Як джерело дослідження відеохостинг YouTube було обрано з кількох 

міркувань. По-перше, станом на 2017 р. цей сервіс посідав друге місце в Україні 

за відвідуваністю та охоплював 72% аудиторії українських інтернет- 

користувачів у віці 14–69 років (див. Рис. 2.1) [69]. У Сполучених Штатах у 2017 

р. кількість користувачів YouTube складала понад 180 млн осіб (або 62% від 
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загальної аудиторії американських користувачів Інтернет), і цей ресурс також 

вважається найбільш популярною платформою онлайн-відео [255]. Отже, можна 

зробити висновок, що YouTube як джерело дослідження тематики відеороликів 

соціальної реклами є релевантним за базовими пропорційними 

характеристиками охоплення як для аудиторії України, так і США.  

 

 

Рис. 2.1 Охоплення української інтернет-аудиторії найпопулярнішими 

сайтами, червень 2017. Дані Gemius Україна 

 

По-друге, важливою особливістю YouTube як бази накопичення та 

поширення онлайн-відео є наявність системи монетизації контенту, яка впливає 

на мотиваційні складники та загалом принципи поводження користувачів з 

контентом. Якщо на початку створення цей інтернет-ресурс містив переважно 

аматорське відео, часто посереднє за режисерським задумом та якістю виконання, 

то нині він є одним із найбільших каналів для просування оригінальних 

аудіовізуальних творів, знятих на професійному рівні. Щоб залучати на сайт 

популярний якісний відеоконтент YouTube розробив партнерські програми, які 

стають джерелом матеріального заохочення для авторів. А спеціальні алгоритми 

автоматичної перевірки, що дають змогу блокувати показ відеороликів, які 

порушують правила сервісу, забезпечують функції контролю якості контенту та 

дотримання авторського права. Таким чином, відеохостинг YouTube вже на 

початковому етапі відбору матеріалів дає змогу фільтрувати вибіркову сукупність 

і відсіювати неякісні відеотвори і такі, що не є репрезентативними для певних 

цілей теоретико-практичних досліджень. 
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По третє, з нашої точки зору, YouTube може вважатися найбільш технічно 

доступним джерелом первинних даних і розвиненою інтернет-платформою для 

аналізу відеоматеріалів у глобальних масштабах. Окрім ефективної системи 

пошуку відеоматеріалів за ключовими словами, цей ресурс надає змогу 

фільтрувати будь-яке онлайн-відео за кількістю переглядів і таким чином 

визначати найпопулярніше з них. Слушність вибору джерела може бути непрямо 

підтверджена й тим, що його використовувала у своїх працях, присвячених 

кількісно-якісним дослідженнях соціальної реклами, низка зарубіжних 

науковців: Е. Алім [4], Е. Карсон [191], Дж. Уолзер [292] та ін. 

Під час компаративного аналізу тематичних векторів як порівняльний 

об’єкт ми обрали США, оскільки, з одного боку, ця країна має найбільший у світі 

досвід використання соціальної реклами та апробовані різними історичними 

подіями методики комунікаційної взаємодії із суспільством. З другого боку, 

американське суспільство може певною мірою слугувати взірцевою моделлю 

суспільно-політичних відносин, на які можуть бути спроектовані різні 

соціокомунікаційні концепції, зокрема й тематично-функціонального 

обґрунтування соціальної реклами.    

Наш науковий інтерес до жанру відеоролика був викликаний тим, що в 

ньому сполучаються як текстові, так і аудіовізуальні елементи, які можуть 

взаємодоповнювати один одного і чіткіше відображати тематичну палітру. 

Також відеоролики передбачають стислий формат, найбільш придатний для 

дослідницьких цілей. Окрім того, саме цей жанр найширше представлений у 

категорії соціальної реклами на хостингу YouTube.  

 Вибіркова сукупність дослідження побудована на перших 50 відеороликах 

соціальної реклами, які мають найбільшу кількість контактів з аудиторією, 

визначену за допомогою інтегрованого в YouTube фільтра «За кількістю 

переглядів». Слід зазначити, що під час формування вибіркової сукупності нами 

ігнорувалися об’єкти, які, хоч і були марковані титрами «соціальна реклама», не 

відповідали їм за своєю суттю або виходили за межі формату соціорекламних 

роликів (наприклад, телевізійні сюжети, мотивуючі фільми, пародії на соціальну 
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рекламу тощо). Також не бралися до уваги повтори одних і тих самих роликів у 

різних користувацьких профілях – до вибірки потрапляв лише один зразок, що 

набрав найбільшу кількість переглядів. Деякі ролики, не позначені у відповідних 

описах відео як соціальна реклама, могли випасти із дослідницького поля зору. 

Проте, за нашими підрахунками, така похибка залишалася в межах 5% і не могла 

вплинути на загальні результати.  

Одиницями аналізу відповідно до цілей, завдань і специфіки об’єкту 

дослідження, було визначено відображені у роликах теми соціальної реклами, 

індикаторами яких є відповідні ключові слова та поняття у вигляді титрів чи 

озвученого тексту (як у кадрі, так і за кадром).  

Тематичні категорії в межах цього дослідження добиралися 

експериментальним шляхом на підставі теоретико-практичних висновків інших 

учених щодо проблематики соціальної реклами, описаних у попередньому 

підрозділі дисертації, а також власних спостережень і теоретичних уявлень про 

предмет. У низці випадків конкретні унікальні формулювання категорій були 

взяті з текстів досліджуваних роликів. 

На першій стадії підготовки, після попереднього аналізу джерел і 

уточнення об’єкту, нами була сформульована емпірична теорія дослідження, а 

також висунута основна його гіпотеза: соціальна реклама має свою 

функціонально-тематичну специфіку, зумовлену національними, суспільними 

інтересами, вона може збігатися чи відрізнятися за тематичним спрямуванням, 

кількістю контактів із цільовою аудиторією та іншими кількісно-якісними 

показниками, які характеризують сутність соціокомунікаційного процесу.  

Відповідно до цього були сформульовані основні завдання дослідження:  

1. Визначити тематичний спектр соціальної реклами на підставі розміщених 

в YouTube найбільш популярних відеороликів, вироблених в Україні та США. 

2. Визначити та порівняти загальні квантативні показники (кількість роликів 

і кількість їхніх переглядів цільовими аудиторіями), на підставі чого 

проаналізувати розподіл роликів за тематичними векторами. 
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 Варто наголосити, що у прикладних дослідженнях порівняльний метод 

використовується здебільшого з метою оцінювання сукупності, її класифікації та 

генералізації. Це дає змогу виявити спільні та відмінні ознаки об’єктів, 

встановивши певні закономірності та протиріччя їх функціонування. Головною 

особливістю застосованого нами підходу є те, що висновки ґрунтуються на 

підставі даних про частоту появи в досліджуваних зразках певних зашифрованих 

тематичних концептів. Ось чому проведений нами контент-аналіз містив 

елементи як якісного, так кількісного і дослідження. Тож, як і було зафіксовано 

у завданні, квалітативний аналіз мав на меті зафіксувати загальну присутність у 

досліджених відеороликах текстових та аудіовізуальних маркерів, які дають 

підстави відносити їх до певного тематичного спрямування. А квантативний 

аналіз допоміг з’ясувати кількість представлених на ресурсі YouTube 

відеороликів певного тематичного спрямування та кількість переглядів, які 

опосередковано свідчать про актуальність висвітленої в роликах проблематики 

відносно цільової аудиторії.   

Зважаючи на складність, багатовимірність об’єкту та недоступність 

відповідного програмного забезпечення з аналізу відеоматеріалів, первинні дані 

дослідження були опрацьовані вручну. Для обробки та візуалізації результатів 

використовувалася програма Microsoft Exel. 

Отже, за даними проведеного контент-аналізу, найбільша кількість (22 із 

50 або 44% від загального обсягу) представлених в YouTube роликів української 

соціальної реклами присвячена тематиці патріотизму, що безумовно пов’язано з 

розвитком останніх історичних подій в Україні – Революцією Гідності та 

російською агресією. Переважна більшість таких роликів стосується сьогодення 

та спрямована на підтримку національних збройних сил. Друге місце за 

кількістю посідають ролики на тему здорового способу життя (п’ять одиниць), 

третє – захисту довкілля (п’ять одиниць). По три ролики присвячені боротьбі зі 

СНІД та профілактиці домашнього насильства. По два ролики із вибірки 

висвітлюють проблематику дітей-сиріт, виховання дітей, безпеки дорожнього 

руху та культури поведінки. По одному ролику з вибірки припадає на вужчі 
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тематичні сегменти: реалізація конституційних прав, донорство, муніципальна 

програма, а також один широкий напрям – просування в суспільстві моральних 

цінностей.   

Отримані результати ми візуалізували за допомогою лінійчастої діаграми 

та представили у Рис. 2.2.  

 

 

Рис. 2.2. Теми соціальної реклами за кількістю роликів в Україні 

 

Дотримуючись логіки запланованого дослідження, було важливо не лише 

виявити і зафіксувати кількість відеороликів та їхню приналежність до 

розв’язання певних суспільно важливих проблем, а й проаналізувати  кількість 

контактів із цільової аудиторією. Це стало можливим завдяки інтегрованому у 

платформу хостингу YouTube лічильнику кількості переглядів відео 

користувачами. І хоча цей квантативний індикатор не можна прямо пов’язувати 

з інтересом аудиторії до висвітлюваної в соціальній рекламі проблематики, 

оскільки на нього серед іншого впливає ціла низка чинників (зокрема і креативна 

концепція ролика, і якість його виконання, і видимість у пошукових системах), 

проте він опосередковано вказує і на актуальність теми. 

Порівняння кількості роликів на певну проблематику з кількістю їх 

переглядів продемонструвало логіко-смислові розбіжності всередині 

досліджених тематичних категорій. Наприклад, найбільша кількість роликів на 

патріотичну тематику пов’язана з актуальною нині підтримкою української 

армії, однак найбільшу кількість переглядів набрали розміщені до 2014 р. два 

ролики, присвячені популяризації української мови. Тема захисту довкілля за 
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кількістю роликів посідає другу сходинку, але за кількістю переглядів 

поступається темі боротьбі зі СНІД. Проблематика домашнього насильства за 

кількістю роликів перебуває на третьому місці, а за кількістю переглядів – на 

восьмому. Детальніше отримані результати відображені на Рис. 2.2; 2.3. 

 

 

Рис. 2.3. Теми соціальної реклами за кількістю переглядів роликів в Україні 

 

Тематична палітра американської соціальної реклами та показники її 

сприйняття аудиторією мають власну кількісно-якісну специфіку. Найбільша 

кількість досліджених роликів (сім одиниць) присвячена проблематиці боротьби 

із сексуальним насильством. Слід зауважити, що у процесі аналізу ми 

ідентифікували ще три ролики за схожою тематикою – «Профілактика 

домашнього насильства та сексуальних домагань», але свідомо розділили ці дві 

сукупності, оскільки вони відрізнялися ключовими словами та ключовими 

меседжами.  

На другому місці за кількістю (5 одиниць) перебувають відеоролики із 

безпеки дорожнього руху, спрямовані як на запобігання традиційним проблемам 

– кермуванню автомобілем напідпитку та у стані наркотичного сп’яніння, так і 

новітнім загрозам – використанню смартфону під час кермування.  

Третій рядок у результатах аналізу посідає тема боротьби із залякуванням, 

яке в соціальній практиці розглядається як аморальне та неприйнятне знущання 

над людиною в усіх його проявах. У американському суспільстві ця проблема 

має усталену назву «буллінг» (від англ. bullying), вона визнана на державному 
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рівні і характеризується як небажана, агресивна поведінка переважно серед дітей 

шкільного віку, що має тривалі та серйозні негативні наслідки, включаючи 

депресивні стани, психологічні розлади, втечі з родини, школи та ризики 

суїциду. З огляду на результати нашого дослідження названа соціальна проблема 

в Україні не є об’єктом відображення в українській соціальній рекламі, що також 

свідчить про різні рівні розвитку та суспільні пріоритети обох країн. 

Четверту позицію посідають ролики, що висвітлюють комплексну і 

багатогранну проблему дискримінації в американському суспільстві, яка 

визначається несправедливим негативним ставленням до певних соціальних 

груп, об’єднаних за расовою, статевою ознаками, віросповіданням, сексуальною 

орієнтацією тощо. Примітно, що в досліджених зразках соціальної реклами 

загальна проблема дискримінації не розчленовується на окремі її прояви 

(наприклад, расизм, сексизм), а подається як цілісне явище, форма поведінки 

неприйнятна в цивілізованому соціумі. Це може свідчити про консолідованість 

громадської думки щодо названої проблеми та сформованих роками публічних 

стереотипів.       

По три ролики дослідженої соціальної реклами присвячені темам 

профілактики домашнього насильства та сексуальних домагань, а також боротьбі 

із захворюваннями, що не обмежуються проблемою поширення ВІЛ/СНІД, а й 

стосуються таких захворювань, як рак і аутизм, що мають не менш вагомі 

соціальні причини та наслідки. 

Рівною кількістю (по два ролики) представлені вісім суспільно важливих 

тем, які переважно мають глобальний характер (наприклад, захист довкілля, 

боротьба з наркотиками). Проте серед цієї сукупності трапляються специфічні 

для американського суспільства проблеми, приміром, «жорстокість із 

застосуванням зброї», пов’язана із законодавчим правом громадян США на 

носіння  зброї та виникненням у зв’язку з цим правових і морально-етичних 

колізій.    

Наявність у проаналізованій вибірці ще восьми різних тем, що мають по 

одному ролику і охоплюють діапазон від планетарного масштабу (боротьба з 
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гендерною нерівністю, жорстоке поводження з дітьми, безпека в Інтернеті тощо) 

до національних проектів (допомога ветеранам армії США та постраждалим від 

землетрусу на Гаїті), підтверджує припущення щодо широти спектру та 

різнокаліберності проблематики соціальної реклами в Сполучених Штатах (рис. 

2.4).  

 

 

Рис. 2.4. Теми соціальної реклами за кількістю роликів у США 

 

Аналіз роликів за кількістю переглядів дає підстави говорити про те, що на 

цей показник значною мірою впливає не лише актуальність теми соціальної 

реклами, а й креативні складники, художня реалізація рекламного твору. 

Приміром, тема здорового способу життя була представлена лише у двох 

роликах, але один із них мав найбільшу кількість контактів з аудиторією – понад 

214 млн, що може бути пов’язано з його вираженим дитячим спрямуванням, 

оригінальною авторською концепцією подання у вигляді лялькового 

мультфільму за участі популярного дитячого героя, відповідним музичним 

супроводом тощо.  

Друге місце за кількістю переглядів посідають ролики на тему 

дискримінації, яка, у свою чергу,  за кількістю роликів посідає 3-4 місце. А на 

третю позицію вийшла проблематика боротьби із сексуальним насильством, яка 

за кількістю роликів посідає перше місце. Іншими словами, велика кількість 

контактів з аудиторією не обов’язково свідчить про актуальність теми, а радше 
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про оригінальність її розкриття. Тому об’єктивне співвідношення цих двох 

комунікаційних чинників може бути виявлене за допомогою додаткових 

досліджень, які враховують перцепцію соціальної реклами аудиторією у 

кожному конкретному випадку. 

 

 

Рис. 2.5. Теми соціальної реклами за кількістю переглядів у США 

 

Перше, на чому варто зупинити увагу, порівнюючи кількість контактів 

аудиторії, – це  значна різниця між загальною кількістю переглядів роликів 

соціальної реклами в Україні (1 млн 364 тис) (рис. 2.6) та Сполучених Штатах 

(466 млн 495 тис) – майже в 342 рази (див. рис. 2.5). Такий дисбаланс може бути 

зумовлений кількома причинами або їхньою сукупністю. 

 

 

 Рис. 2.6. Порівняння загальної кількості переглядів роликів соціальної 

реклами в Україні та США 
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Перша, за даними Державної служби статистики України, у 2017 р. (на 

момент дослідження) чисельність населення України складала 42 млн 414,9 тис 

[96], у той час як населення США – 324 млн 459 тис осіб [263]. Отже, різниця в 

обсязі потенційної аудиторії складає близько 7,7 разів на користь Сполучених 

Штатів. Проте це співвідношення також не корелюється із встановленим 

дисбалансом кількості переглядів. Звісно, потрібно робити поправку на те, що 

потенційною аудиторією глядачів американських роликів соціальної реклами є 

громадяни інших англомовних країн (загалом у світі налічується понад 510 млн 

осіб-англофонів), у той час як аудиторія українських роликів обмежена власним 

ореолом використання української мови у світі. Однак, за нашими оцінками, 

навіть цей чинник не може виправдовувати описаний перекіс у рівні споживання 

соціальної реклами у двох країнах. 

Математичним способом ми визначили, що на кожного американського 

громадянина в середньому припадає 1,44 переглядів роликів соціальної реклами 

із нашої вибіркової сукупності, у той час як на українського – 0,03 переглядів. 

Тобто, другою причиною, за нашим припущеннями, може бути або низький 

рівень загального інтересу до соціальної реклами в Україні порівняно із США 

та/або недостатній рівень технічної спроможності аудиторії українських 

інтернет-користувачів до перегляду онлайн-відео. Однак, як ми встановили 

вище, аналізуючи статистичні дані, число користувачів YouTube в Україні 

складає 72% від  загального обсягу інтернет-аудиторії, а в Сполучених Штатах 

цей показник на 10% нижчий – 62%. Іншими словами, річ не в проблемі доступу 

аудиторії до комунікаційного каналу, а у ментальному сприйнятті та загальному 

ставленні українського суспільства до соціальної реклами.  

Друга вирізняльна особливість – це різна широта тематичного спектру 

соціальної реклами у двох порівнюваних державах. Якщо в Україні 50 вибраних 

для аналізу найпопулярніших роликів охоплюють лише 13 тем, то у Сполучених 

Штатах майже удвічі більше – 22 теми.   

Для того щоб отримати репрезентативні результати, із загального масиву 

ми виокремили ті тематичні вектори, визначення яких частково чи повною мірою 
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збігаються в обох країнах, та спробували з’ясувати квантативне співвідношення 

роликів з маркерами кожної теми, а також порівняти загальну кількість їхніх 

контактів з аудиторією (див. Рис. 2.7).  

 

 

 

 

Рис. 2.7. Порівняльна таблиця та лінійчаста діаграма: співвідношення 

тем соціальної реклами в Україні та США за кількістю роликів 

 

Як видно із Рис. 2.7, у тематичному полі соціальної реклами України та 

США збігаються вісім векторів: безпека дорожнього руху, боротьба із 

захворюваннями, профілактика домашнього насильства, захист довкілля, 

здоровий спосіб життя, патріотизм, культура поведінки та виховання дітей. 

Однак спільні для двох соціумів теми мають різне змістовне наповнення навіть 

на рівні трактування та сприйняття аудиторіями різних країн. І що більш 

складним з точки зору морально-психологічного усвідомлення є певні соціальні 

проблеми, то важче вони піддаються уніфікації та типологізації. Безумовно, на 

це накладає свій відбиток не лише рівень соціально-економічного розвитку 
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суспільства, а й усталені його погляди на ці проблеми, особливості 

національного та історичного характеру. Спостерігати цей вплив можна навіть 

на прикладі різних формулювань тем соціальної реклами. Приміром, у США 

одна з ключових проблем, пов’язаних з корекцією асоціальної поведінки, 

визначається як профілактика домашнього насильства та сексуальних домагань, 

а в Україні її сприйняття обмежується лише домашнім насильством, що 

виражається в образах і побитті. Так само і тема патріотизму. В Україні до 2014 

р. вона була здебільшого спрямована на популяризацію української мови, а 

пізніше – на об’єднання суспільства заради зміцнення збройних сил, 

протистояння російській агресії, збереження територіальної цілісності. А у США 

патріотичний напрям у тематиці соціальної реклами більше асоціюється з 

побудовою толерантного демократичного суспільства, де громадяни мають рівні 

права та можливості.  

Натомість відносно однакову змістовну інтерпретацію в обох державах має 

соціальна реклама на тему безпеки дорожнього руху, головною метою якої є 

запобігання  дорожньо-транспортним пригодам. 

 

Рис. 2.8. Порівняльна таблиця та лінійчаста діаграма: співвідношення тем 

соціальної реклами в Україні та США за загальною кількістю переглядів роликів 
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Результати аналізу співвідношення тем соціальної реклами в залежності 

від кількості переглядів роликів (рис. 2.8; 2.9; 2.10) також не завжди збігаються 

з кількістю роликів, представлених в одній тематичній категорії. У США левова 

частка контактів з аудиторією (понад 75% від загальної кількості переглядів 

восьми обраних тем) припадає на проблематику здорового способу життя, в той 

час як в Україні 69% контактів стосується патріотичного вектору. У США друге 

місце посідає тема виховання дітей (5,62%), а в Україні – популяризація 

здорового способу життя (11 %). Третє місце в США посідає тема безпеки 

дорожнього руху (5,5%), а в Україні – боротьба зі СНІД (7%). Приблизно на 

одному рівні за відсотковою часткою сформованої вибірки для обох країн має 

тема захисту довкілля: для України це четверта, а США – п’ята позиція. Із цього 

можна зробити висновок, що екологічні негаразди, хоч і залишають за собою 

центральне місце у спектрі найважливіших проблем суспільства, але 

витісняються на другий план як такі, що мають віддаленіші наслідки. Те саме 

можна сказати й про спільний для обох країн тематичний вектор культури 

поведінки. У вибірці для України він посідає останню восьму позицію з часткою 

1%, а у Сполучених Штатах – шосту. Такий розподіл може свідчити про те, що 

базові проблеми безпеки навіть у різних за рівнем соціально-економічного 

розвитку суспільствах переважають над морально-етичними проблемами, які 

сприймаються громадянами як другорядні, опосередковані чинники впливу на 

якість їхнього життя. 
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Рис. 2.9. Кругова діаграма: відсоткове співвідношення тем соціальної 

реклами у США за загальною кількістю переглядів роликів 

 

 

Рис. 2.10. Кругова діаграма: відсоткове співвідношення тем соціальної 

реклами в Україні за загальною кількістю переглядів роликів 

 

Структурне порівняння основних тематичних векторів дає підстави 

вважати, що в різних соціумах існує від однієї до п’яти ключових тем соціальної 
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реклами, які стають центром уваги громадськості на певному проміжку часу. 

Таке зростання інтересу може бути викликано як природною самоактуалізацією 

теми через низку історичних подій та істотних соціальних змін, так і певними 

іманентними чинниками, як, наприклад, масований запуск соціальних 

рекламних кампаній, використання шокових образів, здатних впливати на 

суспільну свідомість.  

 Проводячи контент-аналіз у рамках дисертаційного дослідження, ми 

були свідомі того, що отримані результати не можуть повністю відображати 

тематичну структуру і тематичне спрямування усього змістовного масиву 

соціальної реклами, представленої в різних каналах комунікації (зокрема на 

інших інтернет-ресурсах, телебаченні, носіях зовнішньої реклами). Але вони 

певною мірою допомагають спроектувати здобуті висновки на всю галузь і 

підкріпити емпіричним матеріалом уявлення про функціонально-тематичне 

наповнення об’єкту дослідження. З іншого боку, досвід застосування 

тематичного контент-аналізу соціальної реклами дає змогу розвинути методики 

визначення спектру найактуальніших для суспільства проблем на певному етапі 

його розвитку та шляхів їхнього розв’язання за допомогою соціокомунікаційних 

інструментів.  

 

Висновки до розділу 2 

 

Головним диференційним маркером, що відображає соціокомунікаційну 

сутність соціальної реклами та відрізняє її від інших видів комунікаційної 

діяльності, є комплекс функціонально-тематичних характеристик. Рольовий 

спектр соціальної реклами доцільно розділити на дві широкі категорії, перша з 

яких об’єднує засадничі функції, а друга – прикладні. Окрім того, на підставі 

проаналізованих концепцій ми виокремили три групи засадничих функцій 

соціальної реклами: соціорегулятивна та соціоінтегративна (виражається у 

формуванні суспільної свідомості, поведінкових моделей стосовно певної 

соціальної проблеми, спонукає громадян до корисних дій, які, зрештою, 
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впливають на розвиток суспільства); інформаційно-комунікаційна (забезпечує 

трансляцію суспільних повідомлень і системного зворотного зв’язку, що 

зосереджує увагу на певних проблемах, подіях, явищах, котрі становлять інтерес 

суспільства або мають на нього серйозний прихований вплив), освітня і 

мотиваційно-виховна (доносить до реципієнтів суспільні цінності, пояснює 

причини виникнення соціальних негараздів і пропонує шляхи розв’язання, 

демонструє під різними кутами життєві факти та ідеї з метою змістовного 

засвоєння аудиторією соціально важливих знань, умінь і навичок, а також 

особистого морально-духовного розвитку індивідуумів).  

У нашій статті «Наукова рефлексія концепту соціальної реклами: 

міжнародний контекст та історичний аспект» ми доходимо висновку, який не 

втратив своєї актуальніті, а саме: «Предметно-функціональний простір 

соціальної реклами зумовлює особливості її тематичного спрямування. У 

розвинених державах головними векторами для висвітлення є проблеми 

громадського здоров’я, включаючи ВІЛ/СНІД, рак, гепатит та інші важкі 

хвороби, наркотичні, алкогольні, тютюнові залежності, безпека життєдіяльності 

(передусім на автошляхах), а також боротьба з проявами 

антисоціальної/кримінальної поведінки. В українській соціальній рекламі 

актуальними є теми патріотизму, захисту територіальної цілісності та 

національного суверенітету, збереження довкілля, популяризація здорового 

способу життя, боротьби з наркотичною та алкогольною залежністю, 

запобігання поширенню ВІЛ/СНІД» [7].  

Досліджений теоретичний матеріал дає підстави зробити висновок, що 

важливість функціонально-тематичного статусу соціальної реклами спонукає 

розглядати її як одну із основних типоутворюючих характеристик, поряд із 

типом замовника та каналами поширення. 

За функціонально-тематичними ознаками соціальні рекламні кампанії 

можна умовно розділити на системні (що розвиваються протягом багатьох 

років) та ситуативні (спричинені раптовими кризами). 
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За змістом повідомлень соціальної реклами доречно виокремлювати 

чотири широкі тематичні вектори: охорона здоров’я, безпека, морально-етичний 

і соціально-гуманітарний напрями, що в реаліях можуть переплітатися між 

собою та взаємодоповнювати один одного, як і будь-які сучасні суспільні 

практики. 

Проведений контент-аналіз підтвердив гіпотезу, що соціальна реклама має 

свої функціонально-тематичні особливості в різних країнах і відбиває рівень 

їхнього соціально-економічного розвитку, суспільні пріоритети, сформовані в 

національному та історичному контексті погляди на певні соціальні проблеми. 

Водночас кожному суспільству притаманний власний тематичний спектр 

соціальної реклами, який може відрізнятися широтою та змістовною 

спрямованістю і в якому є місце як локальним специфічним, так і глобальним 

проблемам людства.  

На популярність соціальної реклами, яка зокрема виражається у кількості 

контактів з цільовою аудиторією, впливає не лише актуальність проблематики, а 

й креативні складники, вдала художня реалізація задуму рекламного твору. З 

іншого боку, показники популярності залежать від загального сприйняття 

громадянами соціальної реклами. Як засвідчив аналіз, інтерес українського 

суспільства до соціальної реклами через ментальні та пси хологічні особливості 

аудиторії є нижчим, ніж, наприклад, у США.  
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РОЗДІЛ 3. ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУЧАСНОЇ 

СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ 

 

3.1. Дослідження сприйняття соціальної реклами за допомогою 

експертного оцінювання, асоціативного тестування та онлайн- анкетування 

аудиторії 

  

У сучасних умовах постійного зростання інтенсивності рекламних потоків 

і найвищого рівня «зашумленості» інформаційного простору комунікаційна 

ефективність будь-якого повідомлення щодня знижується. Аби компенсувати 

кількісні перепони на шляху важливих суспільних меседжів, доводиться дедалі 

більше уваги приділяти їхній змістовній якості, креативним складникам, 

системному підходу до забезпечення творчих процесів, які впливають на 

сприйняття аудиторією продуктів комунікації. Виняткове значення названий 

чинник відіграє саме в галузі соціальної реклами, яка зосереджена на 

відповідальних функціях з інформування аудиторії про суспільно значущі 

проблеми та управління соціальною мотивацією. Ось чому в рамках нашого 

дослідження ми вирішили детальніше розглянути це питання з теоретико-

практичної точки зору. 

Слід зазначити, що до вивчення творчих аспектів соціальної реклами та її 

впливу на аудиторію долучилася низка українських учених: О. Агарков, Л. 

Березовець, О. Бугайова, В. Бугрим, Г. Горбенко, Н. Грицюта, Г. Гулакова, О. 

Сватенкова, А. Стрелковська, Г. Цуканова, А. Чернова та ін. Окремо варто 

відзначити праці Н. Кутузи, в яких розглядаються асоціативні ефекти та емоційні 

вектори впливу соціальної реклами [83; 84]. Серед російських науковців 

специфіку творчого процесу в соціальній рекламі розглядають Д. Глухова [34; 

35] та О. Мухаєв [95], особливості медіа-текстів соціальної реклами вивчає О. 

Мельник [92] та С. Селіверстов [131]. З-поміж зарубіжних авторів можна 

відзначити праці Й. Кью [267], в якій розкрито можливості використання 

метафори і метонімії в соціальній рекламі, C. Тінарбуко [287], що за допомогою 
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семіотичного аналізу визначає роль вербальних і візуальних форм у соціальній 

рекламі. 

Однак проаналізовані нами наукові джерела вказують на проблему 

недостатньої дослідженості зв’язку між творчими підходами, якими 

послуговується соціальна реклама задля досягнення соціокомунікаційних цілей, 

і тим, як вона сприймається аудиторією. При цьому особливий пізнавальний 

інтерес викликають креативні моделі таких комунікацій і сукупність творчих 

виражально-зображальних складників, здатних впливати на їхню 

результативність. Розгляньмо цю тезу детальніше.  

Сучасні українські вчені виокремлюють дві головні характеристики, що 

визначають умови, необхідні для впливу на масову аудиторію, а також 

відображають характер впливу – інформаційний комфорт та інформаційний 

дискомфорт. Ці загальні для комунікаційних процесів категорії дають змогу 

однаково об’єктивно враховувати автора (продуцієнта повідомлення). Дані 

численних психолінгвістичних досліджень свідчать, що на ефективність 

розуміння впливає понад півсотні різних чинників [120, 41]. Ми ж спробуємо 

виокремити найбільш істотні з них, на які мають змогу впливати творці 

соціорекламного контенту.  

З точки зору реалізації кампаній із соціальної реклами цей процес може 

бути визначений як цілеспрямовані творчі спроби інформувати або впливати на 

поведінку широкої аудиторії протягом певного періоду часу. При цьому, на 

думку американських учених Р. Райса і Ч. Аткіна, організатори кампаній 

використовують набір комунікаційних заходів і відображають масив 

опосередкованих повідомлень у різних каналах. Кампанія розглядається як 

процес, об’єднаний спільною тематикою та місцем проведення, що використовує 

систематизовану структуру й основні стратегічні принципи [268, 3]. Водночас, 

зазначає Д. Глухова, однією з найбільш проблемних процедур у соціальній 

рекламі є творча стратегія, пов’язана з концептуально-смисловим оформленням 

послання і підбором відповідних виразних засобів [35].  
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На жаль, досі сучасний науковий світ не приділяв належної уваги 

вивченню комунікаційно-психологічних аспектів сприйняття соціальної 

реклами, а наявні дослідження в цій царині сконцентровані переважно на 

комерційній рекламі. Проте такий підхід не можна вважати прийнятним, 

оскільки комерційна та соціальна реклама мають різні цілі та завдання, а отже 

їхні комунікаційні методики і творчі способи формування контенту повідомлень 

можуть відрізнятися. Це припущення підтверджує й О. Клименко, 

характеризуючи соціальну рекламу як особливий жанр рекламного дискурсу 

[74]. 

Аналізуючи концепт творчості в комерційній рекламі, науковці 

наголошують, що вона повинна бути переконливою настільки, щоб спонукати 

людей до дій – придбати товар або надати запит на додаткову інформацію про 

нього, поглянути на продукт під іншим кутом зору. Однак це лише початок: 

набридлива реклама теж може спонукати до дії, але її не назвеш творчою. 

Креативна реклама повинна сприяти встановленню зв’язків з аудиторією і 

презентувати товар, що продається, в несподіваному ракурсі [52, 17].  

Результативність реклами загалом і соціальної реклами зокрема 

визначаються успішністю застосування креативних вербальних та 

екстралінгвістичних засобів під час створення відповідної символічно-образної 

системи, формування психологічно-перцептивного середовища, які 

допомагають аудиторії стати не просто сторонніми спостерігачами, а й 

учасниками альтернативної реальності з її новими проблемами, архетипами та 

картинами світу. Такий підхід відображено у монографії української дослідниці 

Л. Хавкіної «Сучасний український рекламний міф», яка вивчає різні аспекти 

рекламної міфотворчості та міфологічну природу реклами як тексту й дискурсу. 

Рекламний образ, на її думку, «здебільшого покликаний маніпулювати 

свідомістю людини, тож свідомо сплутує-ототожнює узагальнене та часткове, 

події та псевдоподії, художній вимисел і реальність, індивідуалізовані й 

типізовані персонажі тощо. Такий образ засадничо повинен видавати художньо 

змодельовану дійсність за справжню або ж пропонувати реципієнтам емоційно 
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привабливу альтернативну реальність. Авторка також наголошує, що рекламний 

простір, насичений міфологічними компонентами, апелює до міфологічного 

мислення з його бінарною логікою, натомість апелювання до міфу під час 

декодування не лише забезпечує прагматичний результат комунікації, а й 

формує масову свідомість» [154, 232]. 

Загалом цілеспрямована професійна інформаційно-комунікаційна 

діяльність тим і відрізняється від спонтанної творчості, що під час усвідомленого 

виробництва медіаконтенту встановлюється певна практична мета. І ключовим 

питанням є те, наскільки цієї мети було досягнуто, себто наскільки 

результативними будуть комунікації. Саме це мають на увазі вчені, 

наголошуючи, що професійне спілкування спрямоване на досягнення 

результатів: «Ви пишете, отже щось має статися. Кожного разу, коли пишете, 

повинні визначитися, що ви намагаєтеся зробити. Навіть якщо ви лише хочете 

поінформувати когось, подаєте цю інформацію таким чином, аби адресат запитав 

себе, чи повинен він змінювати щось у власних планах у відповідь на те, що ви 

повідомляєте. Якщо ви впевнені, що люди, до яких ви звертаєтеся, не повинні 

взагалі щось робити, то вони, ймовірно, не потребують бути інформовані» [48, 

104].  

Американський професор А. Ковер переконаний, що реклама має бути 

значимою (а не лише доречною) для тих, на кого вона спрямована. Ця 

«значимість» передбачає вибір, мотивування та певну відповідь, яка повинна 

задовольняти як тих людей, на кого спрямована реклама, так і тих, хто її 

виробляє. Творчість, одначе, може бути частиною засобу для досягнення цих 

цілей [233]. 

Отже, екстраполюючи наведені висновки на об’єкт нашого дослідження, 

можна резюмувати, що креатив у соціальній рекламі – це певною мірою 

прагматичний, психологічно обґрунтований та вивірений комунікаційний підхід, 

здатний забезпечити максимально ефективний вплив на цільову аудиторію з 

метою донесення соціально важливих ідей та повідомлень. Ефективний 

комунікаційний вплив завжди базується на використанні шаблонних 
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кодифікованих взірців соціальної поведінки, вона має використовувати 

оригінальні концептуально-змістовні форми, від яких залежить їхній стиль та 

специфіка комплексу художніх засобів. Відповідно до контексту соціальної 

проблеми та її місця на орбіті індивідуального чи  колективного психологічного 

сприйняття можуть диференціюватися й методики впливу. Комунікація може 

базуватися на раціональній аргументації, переконуванні або ж експлуатувати 

різноманітні емоційні сценарії, які викликають чуттєві реакції, апелюють до 

підсвідомості. При цьому в емоційних стратегіях соціальної реклами завжди 

важливими і актуальними будуть непересічні образи, часом різнополюсні 

почуття: від кохання до ненависті, від гармонії до безладу. Такий контраст здатен 

додавати висвітлюваним темам новизни, яскравості, що зрештою допомагає 

досягнути очікуваних реакцій аудиторії. І таких креативних складників у 

комунікаціях досить багато, вони постійно розвиваються та адаптуються до 

вимог часу. 

Креативні методики соціальної реклами тісно пов’язані з ефектами 

психологічного впливу, які можна розділити на когнітивні та емоційні. 

Когнітивний компонент характеризується тим, як реципієнт сприймає 

повідомлення, в який спосіб відбувається перероблення інформації за 

допомогою відчуття, сприйняття, уваги, пам’яті, мислення, уявлення тощо. 

Наприклад, відчуття вважається одним із важливих елементів когнітивної 

діяльності, оскільки є первинним пізнавальним процесом. Під відчуттям А. 

Іванов пропонує розглядати «відображення в корі головного мозку окремих 

властивостей предметів і явищ навколишнього світу під час їхнього 

безпосереднього впливу на органи чуття. Здатність відчувати називають 

чутливістю» [65, 35]. Не менш важливим фактором психологічного впливу є те, 

що соціальна реклама повинна створюватися та діяти за принципом цілісності. 

Під цим принципом А. Іванов має на увазі «сукупність фізичних, психологічних 

і символічних компонентів, яка характеризується настільки міцними зв’язками, 

що окремі складники не можуть бути виключені без істотних втрат властивостей 

сукупності. Наприклад, у друкованій рекламі всі її елементи – ілюстрація, 
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заголовки, текст, логотип, особливості верстки та загальний образ – тісно 

взаємодіють і в рамках єдиної системи визначають кумулятивний ефект 

реклами» [65, 35]. 

Хоч як це парадоксально, принципи цілісності та гармонійності сучасної 

соціальної реклами були закладені ще в епоху видатного українського поета і 

письменника Тараса Шевченка. Як з’ясувала О. Бугайова, ліричні відступи у 

творах Кобзаря мають соціальну спрямованість, акцентують увагу читачів на 

проблемах суспільства, чим виконують завдання соціальної реклами – 

інформувати громадськість про найбільш актуальні проблеми суспільства, 

закликати до їх розв‘язання, а в підсумку сприяти зміні поведінки громадян. «У 

авторських зауваженнях, – зазначає   дослідниця, – Шевченко часом констатує 

окремі явища як факт, подекуди застерігає або пропонує конкретні шляхи 

вирішення питання, що має важливе життєве значення. У цьому контексті 

авторські зауваження Шевченка максимально наближені за засобами реалізації 

до сучасної соціальної реклами, проте певна відмінність між художнім словом 

українського класика та сучасним видом комунікації соціального спрямування 

все ж простежується, що обумовлено природою споживання творів мистецтва та 

сучасної соціальної реклами. Зіставлення зразків Шевченкового слова та 

реклами соціального спрямування наочно засвідчило, що ліричні відступи 

Кобзаря можна вважати однією з передумов для появи україномовної соціальної 

реклами в її сучасному вигляді, протоелементом сучасної україномовної реклами 

соціального спрямування» [21, 28]. 

Таким чином, ми підійшли до важливого запитання: в які креативні моделі 

втілюються ефекти психологічного впливу соціальної реклами та які творчі 

підходи можуть бути найбільш прийнятними в цьому розумінні?  

К. Ільченко одним із основних чинників впливу називає ефект переконання 

[68]. На її думку, за допомогою соціальної кампанії потрібно не просто 

мотивувати людину зробити разову дію, а й звернути її увагу на необхідність 

змінитися самому, що значно складніше. Соціальна реклама не повинна 

ґрунтуватися винятково на негативі, якого нині багато і в житті, і в медіа. Люди 
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закриваються від негативу і вже точно не хочуть у нього інвестувати. Натомість 

потрібно не лякати їх наслідками, а показати, за який світ ви боретеся. Це 

окуповується і в емоційному плані, і розміром пожертвувань. 

З точки зору О. Голуб, реалізація креативних засад під час створення 

соціальної реклами відбувається за трьома напрямами: розроблення 

комунікативної ідеї (несподіваний образ, слоган, текстове повідомлення тощо); 

неординарне рішення використання засобів комунікації під час проведення 

рекламної кампанії; нетрадиційна техніка або стиль втілення рекламного 

повідомлення. Окрім того, формування позиції та цілей рекламної кампанії 

повинно спиратися на використання тих чи інших мотивів. Мотиви, які 

використовуються в зверненнях соціальної реклами, об’єднуються у два типи: 

емоційні та моральні [36, 99]. 

Щоб дослідити особливості сприйняття соціальної реклами ми провели 

власне експериментальне дослідження, перша частина якого складалась із 

експертного оцінювання та асоціативного тестування роликів, що проводилися 

за участі 10 експертів, професіоналів у галузі соціальної реклами. Другою 

частиною було опитування за допомогою онлайн-анкетування аудиторії 

(студентської молоді), до якого входили питання щодо визначення рівня 

запам’ятовуваності тих самих відеороликів, їхнього емоційного впливу та 

здатності впливати на поведінку реципієнтів. На завершальному етапі ми 

порівняли результати обох частин досліджень, що дало змогу на прикладі 

конкретних зразків з’ясувати, які креативні підходи та асоціативно-рецепційні 

комплекси можуть упливати на різні рівні сприйняття соціальної реклами 

аудиторією. 

Для забезпечення глибини порівняння ми обрали як джерело дослідження 

п’ять відеороликів української соціальної реклами, які здобули найбільшу 

кількість переглядів на відеохостингу YouTube. Нагадаємо, що цей самий 

матеріал ми використовували для проведення контент-аналізу роликів з метою 

визначення їхнього тематичного спрямування. З науково-практичної точки зору, 
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важливо було перевірити слушність висновків дослідження одного й того самого 

об’єкту за допомогою різних методів.  

Застосування методу експертного оцінювання було зумовлено потребою у 

попередній діагностиці об’єкту, виявленні його стану та базових характеристик. 

До уваги бралися загальний професійний рівень створених відеороликів, 

відповідність креативної моделі, комплексу зображально-виражальних засобів і 

виконавчої майстерності. Кожен із критеріїв експерти оцінювали за 

п’ятибальною шкалою із подальшим виведенням середньоарифметичного 

показника (сума оцінок, поділена на кількість експертів). Результати цього етапу 

дослідження представлено у Таб. 3.1.  

 

Таб. 3.1 Результати експертного оцінювання базових комунікаційних 

характеристик відеороликів соціальної реклами 

Номер та  

URL ролика 

Оцінки базових комунікаційних характеристик роликів 

за п’ятибальною шкалою 

загальний 

професійний 

рівень 

відповідність 

креативної 

моделі 

зображально-

виражальні 

засоби 

виконавча 

майстерність

№1 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=gwvTo

V5YWuI 

4,8 4,9 4,8 4,7 

№2 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=3bslm

QyWXkE 

3,1 3,2 2,7 2,9 

№3 

https://www.y

outube.com/w

3,9 4 4,2 3 
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atch?v=D8w0

ZiuKXRI&t=3

9s 

№4 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=uFGT7

vDjk4I 

3,0 4,2 3,5 3,1 

№5 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=SPWm

yfOFS6M 

4,7 4,1 3,2 4,6 

   

  

Загалом, намагаючись інтерпретувати та уніфікувати комунікаційний 

контент роликів соціальної реклами, ми стикнулися з проблемою вибору 

адекватних одиниць оцінювання. Аналіз семантичних одиниць, що міг бути 

використаний для розв’язання цього завдання, дає змогу оцінити змістовне 

наповнення повідомлень, але не результати їхнього впливу на реципієнтів. 

Зважаючи на це, як один з інструментів отримання первинних даних ми обрали 

асоціативне тестування – один із відомих прийомів досліджень у рекламній 

психології, описаний зокрема в роботі Є. Ромата і Д. Сендерова [122, 428]. У 

нашому випадку він допоміг виявити асоціативно-рецепційні комплекси, що 

виникли в учасників тестування під час послідовного перегляду відеороликів 

соціальної реклами. А разом з експертним оцінюванням цей метод дав змогу 

з’ясувати не лише базові комунікаційні характеристики об’єкту, а й приховані 

маркери когнітивно-психологічного впливу, що зазвичай виходять за рамки 

традиційного професійного аналізу.  

Суть асоціативного тестування полягала в тому, що після кожного 

одноразового перегляду соціорекламного ролику експерти мали протягом 10 сек. 
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описати спонтанні асоціативні реакції у вигляді слів та словосполучень. На 

підставі сукупності виявлених асоціативних реакцій учасників тестування була 

створена таблиця, яка узагальнює їхній опис роликів (таб. 3.2): 

 

Таб. 3.2. Результати асоціативного тестування відеороликів  

Номер та URL 

ролика 

Спрямування 

ролика 

Асоціативні реакції (у скобках – 

варіації та кількість повторів) 

№1 

https://www.youtub

e.com/watch?v=gw

vToV5YWuI 

Популяризація 

української мови 

Патріотизм (-чний) (9), українська мова 

(8), Україна (-ський) (6), позитив (-ний) 

(6), гордість (5), інтернаціоналізм (-

льний) (3), національна свідомість (2), 

іноземці (-ні) (2), доброта (добрий) (2), 

молоді (люди) (2), гарний (чудовий) 

настрій (2), світлий (1), динамічність (1), 

гумор (1),  студенти (1), дівчина-сексі (1).

№2 

https://www.youtub

e.com/watch?v=3bsl

mQyWXkE 

Популяризація 

української мови 

Українська мова (10), Тарас Шевченко 

(7), вірш (6), патріотизм (-чний) (6), 

українець (-ський) (4), хлопець (3), друга 

мова (2), порівняння (-льний) (2), 

простота (-стий) (2), лаконічний (1), 

примітивізм (1), розстрільна стіна (1),  

боротьба (1), протиставлення (1), 

молодіжний (1), максималізм (1). 

№3 

https://www.youtub

e.com/watch?v=D8

w0ZiuKXRI&t=39s 

Підтримка 

української армії 

Патріотизм (-чний) (9), Україна (-нський) 

(8), підтримка армії (ЗСУ) (8), дівчата (5), 

вишиванки (5) волонтери (-ки, -ський) 

(3), щирість (-ий) (3),  студентки (3), 

любов до України (2) відвертість (2), 

молодь (-ість) (2), симпатичні (1), 

затягнутий ролик (1), любов (1), гарні (1).

№4 Антитютюнова 

реклама 

Проти куріння (паління, тютюну, 

сигарет) (9), зуби (6), смерть (5), 
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https://www.youtub

e.com/watch?v=uF

GT7vDjk4I 

тютюновий дим (4), жорстко 

(жорстокість) (4), шок (-ова терапія) (4), 

хвороби (3), жах (-лива) (3), проблеми із 

здоров’ям (2), треш (2), рак (2), темрява 

(2), потворні образи (1), фізіологія (1). 

№5 

https://www.youtub

e.com/watch?v=SP

WmyfOFS6M 

Реалізація 

конституційних 

прав 

Вибори (10), Україна (-ський) (7), мають 

право (6), конституція (5), громадяни (5), 

переселенці (4), анімація (-ійний), 

мультфільм) (4), родина (3), діти (2), 

робота (1), неживий (1), геометрія (1). 

   

 

Цінність отриманих даних полягає в тому, що вони певною мірою 

проектують особливості сприйняття конкретних відеороликів соціальної 

реклами та можуть слугувати основою для оцінювання сформованих образів, 

асоціативних зв’язків у свідомості та особливостей їхнього загального 

сприйняття широкою аудиторією.   

На другому етапі за допомогою онлайн-сервісу Google Forms ми провели 

анкетування на тему: «Загальне сприйняття соціальної реклами та конкретних 

відеороликів соціальної реклами». Опитування було спрямоване на українське 

студентство як найбільш активну та динамічну соціально-демографічну групу 

суспільства, що характеризується схильністю до інновацій (зокрема й у 

використанні засобів комунікації), самоорганізації, незалежністю від соціальних 

стереотипів.  

Формуючи вибірку, ми залучили до анкетування 223 респондентів, 53,7% 

– жінки, 46,3 % – чоловіки, що загалом відображає пропорційний розподіл 

населення України за статтю. Розподіл за віком мав такий вигляд: від 17 до 19 

років – 18%, від 20 до 24 років – 69,7%, від 25 до 30 років – 8,2% та понад 30 

років – 4,1%. За рівнем освіти: переважна більшість – незакінчена вища (71,5%), 

вища  (21,1%). Учасники  анкетування представляли всі регіони України, 
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найбільше з них: м. Київ та Київщина (42,3%), Львівщина та Вінниччина (по 

7,3%), Одещина (6,5%), Харківщина (4,6%) та Дніпропетровщина (4,5%). 

Результати дослідження загального сприйняття соціальної реклами було 

використано у підрозділі 3.2 цієї дисертації, а дані щодо сприйняття аудиторією 

конкретних відеороликів представлені нижче, в цьому підрозділі.  

Отже, респондентам було запропоновано переглянути п’ять відеороликів 

соціальної реклами, пронумерованих за ліком, і відповісти на поставлені 

запитання: 

1. Який із запропонованих роликів запам’ятався найбільше (виберіть один 

із запропонованих варіантів)? (рис. 3.1) 

 

Рис. 3.1. Показники запам’ятовуваності запропонованих відеороликів 

 

Як видно на діаграмі, переважній більшості респондентів (31,1%) 

найбільше запам’ятався ролик №1. Цей показник підтверджує висновки 

експертного оцінювання, згідно з якими зазначений зразок набрав найвищу 

кількість балів за загальним професійним рівнем, відповідністю креативної 

моделі, комплексом зображально-виражальних засобів і виконавчою 

майстерністю.  

Другим за критерієм запам’ятовуваності виявився ролик №4, за який 

віддали свої голоси 20,2% учасників анкетування. Цей зразок здобув найнижчі 

серед інших оцінки під час експертного оцінювання (3 бали) за загальним 

професійним рівнем, але натомість посів друге місце за відповідністю креативної 

моделі (4,2 балів), що, скоріше за все, зумовило високий рівень 
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запам’ятовуваності соціальної реклами аудиторією, виявлений під час 

анкетування. З іншого боку, за результатами асоціативного тестування ролик №4 

мав низку виразних маркерів шокової реклами (наприклад: смерть, жорстко 

(жорстокість), шок (-ова терапія), жах (-лива), треш, потворні образи). На 

підставі цього можна зробити висновок, що використання шокових елементів у 

соціальній рекламі, які є доречними для обраної креативної моделі, підвищують 

її запам’ятовуваність.  

Не завжди загальний високий професійний рівень соціорекламних 

відеороликів здатен забезпечити їхню запам’ятовуваність. Це припущення 

підтвердило порівняння результатів паралельних досліджень сприйняття ролика 

№5. Відповідно до експертного оцінювання загального професійного рівня цей 

зразок здобув другий результат (4,7 балів), поступившись фавориту в цій 

категорії лише 0,1 бала. Водночас за даними опитування цей ролик набрав 

найменшу кількість балів (2,5) за рівнем запам’ятовуваності. Такий стан речей 

може пояснюватися досить низьким рівнем застосування зображально-

виражальних засобів (3,2 бали). Водночас асоціативне тестування згаданого 

ролика показало майже повну відсутність образних маркерів на противагу 

конкретно-раціональним. Зокрема асоціативний ряд: анімація (-ійний), 

мультфільм, геометрія, неживий чітко вказує на брак емоційних важелів впливу 

на аудиторію. 

Відносно низькі бали за загальний професійний рівень і виконавчу 

майстерність, які під час експертного оцінювання здобули ролики №2, 3 та 4, не 

завадили їм досягнути досить високих показників запам’ятовуваності в ході 

анкетування. Водночас згадані ролики (так саме, як і ролик №1) вирізняються 

широкими асоціативно-рецепційними комплексами, яким притаманні образні, 

емоційні порівняння, широкий спектр чуттєвих реакцій. Іншими словами, можна 

припустити, що представлена у форматі онлайн-відео соціальна реклама 

захоплює аудиторією не лише за рахунок виважених креативних сценаріїв і 

технічно досконалих рішень, а й передусім завдяки емоційно забарвленому 

контенту.  
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Також, аналізуючи відповіді на перше запитання анкети, варто звернути 

увагу й на те, що 15,1% респондентів зазначили, що їм не запам’ятався жоден із 

представлених роликів. Тож, навіть якщо ми зробимо поправку на 

категоричність суджень і оцінок, притаманних молодіжній аудиторії, цей  

показник може свідчити про те, що навіть найбільш популярні в Україні зразки 

соціальної реклами, представлені в YouTube, не відповідають реальним вимогам 

глядачів щодо якості цього комунікаційного продукту.  

2. Які емоції викликала ця соціальна реклама (варіанти відповідей: 

позитивні, негативні, нейтральні)? (рис. 3.2) 

 

Рис. 3.2. Показники емоційного сприйняття відеороликів 

 

Здатність повідомлень викликати у реципієнтів певний спектр емоцій є 

одним із найважливіших критеріїв оцінювання сприйняття соціальної реклами. 

Загалом будь-яке повідомлення здатне викликати емоційні реакції, котрі 

базуються на минулому досвіді, накопичених враженнях, а також залежно від 

віку, рівня освіти, психологічних чинників, ціннісних орієнтацій людини. 

Складний психофізіологічний механізм утворення цих реакцій не дає змоги 

використовувати їх як достовірні одиниці вимірювання ефективності 

комунікацій, оскільки достеменно невідомі ні їхня сила, ні тривалість, ні 

взаємодія з іншими чинниками. Тим не менш, емоції як складники реакцій 

індивідуума на інформаційні повідомлення використовуються для визначення 

ефекту комунікацій досить давно та дають змогу в загальних рисах оцінити їхній 

вплив на свідомість реципієнта. 
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Згідно із проведеним нами анкетуванням найбільшу кількість позитивних 

емоцій у аудиторії викликав ролик №1, який також є лідером за показниками 

запам’ятовування та усіх категорій базових комунікаційних характеристик, за 

якими проводилося експертне оцінювання. Такий високий показник емоційного 

сприйняття соціальної реклами підтверджується результатами асоціативного 

тестування, які, з одного боку, свідчать про актуальність проблематики та 

лояльне ставлення до неї аудиторії (на це вказують маркери патріотизм (-чний), 

українська мова, Україна (-ський), інтернаціоналізм (-льний), національна 

свідомість), а з іншого – демонструють оптимальну для психологічної рецепції 

форму подання матеріалу, що характеризується такими маркерами, як: позитив 

(-ний), гордість, доброта (добрий), гарний (чудовий) настрій, світлий, 

динамічність, гумор. 

Ролики №2 та №3, які висвітлюють патріотичну тематику та 

використовують широку асоціативну лінію образів, також мають високі 

показники позитивного емоційного сприйняття попри низькі експертні оцінки 

загального професійного рівня і виконавчої майстерності.  

Різко негативні емоції, які більш ніж на 10% переважають максимальні 

показники впливу позитивних емоцій в рамках цього дослідження, викликав 

ролик №4. Як ми встановили вище, це відео має ознаки шокової соціальної 

реклами, використовує символи смерті, хвороб, потворні образи, які безумовно 

викликають у нормальної людини страх, відразу, психологічне відторгнення. 

Тож цілком природно, що попри високий рівень запам’ятовуваності емоційні 

реакції аудиторії на такі ролики будуть негативними.   

Найбільшу кількість нейтральних емоцій викликав ролик №5, що 

підтверджує наші попередні висновки про необхідність ретельно добирати 

способи подання соціальної реклами, які мають відповідати специфіці 

висвітлюваної проблематики та аудиторії. Судячи з низьких показників 

запам’ятовуваності та нейтральності емоційного впливу, які були підтверджені 

результатами асоціативного тестування, респонденти не змогли адекватно 
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сприйняти запропонований анімаційний формат ролика та засоби візуалізації 

досить специфічної теми реалізації конституційних виборчих прав. 

Залишається додати, що значна кількість нейтральних реакцій учасників 

анкетування на всі без винятку зразки досліджених роликів може свідчити як про 

загалом недостатню емоційність і виразність соціальної реклами, так і про 

емоційну пересиченість самої аудиторії.  

3. Якою мірою кожен із запропонованих відеороликів здатен вплинути на 

ваше ставлення до висвітленої проблеми чи змінити вашу поведінку (варіанти 

відповідей: здатен, скоріше здатен, скоріше нездатен, нездатен)? (рис. 3.3) 

 

Рис. 3.3. Показники здатності відеороликів впливати на громадську думку 

та поведінку 

 

Оцінювання аудиторією здатності запропонованих для перегляду роликів 

впливати на поведінкову модель можна вважати завершальним і консолідуючим 

етапом дослідження загального сприйняття. Звісно, відповіді на це запитання 

анкети не здатні чітко передати реальну ефективність впливу соціальної 

реклами, оскільки відбивають лише суб’єктивну думку аудиторії щодо неї, тобто 

оцінюють так звану сприйняту ефективність. Проте разом з іншими методами 

дослідження вони допомагають відтворити загальну картину когнітивних 

реакцій аудиторії на зразки соціальної реклами та сукупність причинно-

наслідкових зв’язків, які виникають під час цього. 

З огляду на сказане за допомогою анкетування ми з’ясували, що найбільшу 

здатність впливати на думку та поведінку людей (краще співвідношення 
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позитивних і негативних відповідей на користь перших) має ролик №1. При 

цьому кількість однозначних позитивних реакцій на цей зразок майже у 2,5 рази 

переважає однозначні негативні оцінки, що демонструє консолідованість думок 

опитуваної аудиторії. Друге місце в цій категорії розділили між собою ролики 

№3 і №4. Зауважимо лише, що зразок №3 має майже однакову кількість 

відповідей «здатен», «скоріше здатен» і «скоріше нездатен», що свідчить про 

його неоднозначне сприйняття. А ролик №4 показав позитивний результат за 

рахунок відповідей «скоріше здатен», кількість яких є найбільшою серед усіх. 

Загалом реакції на цей зразок також можна визнати неоднозначними, оскільки 

вони формуються переважно із поміркованих оцінок «скоріше здатен» і 

«скоріше нездатен». На третьому місці – ролик №2, в якому спостерігається та 

сама неоднозначність реакцій, а остаточний результат визначається завдяки 

перевазі категоричної оцінки  «нездатен». Найменший вплив на аудиторію, з 

точки зору респондентів, має ролик №5. Цей зразок серед усіх інших набрав 

найменшу кількість відповідей «здатен» і найбільшу кількість відповідей 

«скоріше нездатен». 

Отже, підбиваючи підсумки цього блоку дослідження, можна узагальнити, 

що найкраще сприймається соціальна реклама, яка має доречну креативну 

модель та відповідне образно-емоційне забарвлення, підкріплене комплексом 

вдало підібраних зображально-виражальних засобів. При цьому загальний 

професійний рівень самого соціорекламного продукту не завжди може слугувати 

запорукою його запам’ятовуваності, позитивного емоційного сприйняття та 

здатності впливати на реципієнтів. Це підтверджується прикладами 

аматорського відео, яке під час анкетування продемонструвало кращі показники 

сприйняття, ніж професійно створені ролики. Емоційні ефекти соціальної 

реклами залежать як від актуальності, релевантності тематики, так і від 

вмотивованого використання креативних чинників, образно-асоціативних 

комплексів, здатних справляти вплив на свідомість реципієнтів. Шокові моделі 

соціальної реклами, хоча й викликають негативні емоції в аудиторії, можуть бути 

дієвими інструментами за умов відповідності обраних виражальних засобів 



152 
 

цілям і завданням комунікації. Натомість нейтральні емоційні реакції є шляхом 

до слабкої запам’ятовуваності соціальної реклами та низької ефективності 

впливу на громадську думку та поведінку.  

Аналізуючи сучасні творчі підходи й тенденції у сприйнятті соціальної 

реклами, ми помітили в них інші важливі деталі. Цей вид комунікації стає менш 

буквальним та агресивним, частіше застосовує запам’ятовувані образи, 

метафори, недомовки та найрізноманітніші засоби переконання. З іншого боку, 

можна погодитися з думками польських дослідників, які вважають, що 

витонченість повідомлень і велика кількість символів роблять соціальну рекламу 

менш ясною та зрозумілою [258, 63]. При цьому що більш емоційно забарвленою 

та контраверсійною є тема, то частіше спостерігається тенденція до обговорення 

проблеми не безпосередньо, а з використанням мало зрозумілої мови та образів. 

Загалом проведене дослідження засвідчило, що для успішної реалізації 

креативної стратегії і досягнення високих показників сприйняття слід 

використовувати такі підходи, як: залучення промовистих фактів, пов’язаних з 

проблематикою соціальної реклами; застосування ємних концентрованих 

слоганів, інтригуючих титрів-заголовків, здатних привернути початкову увагу, 

коротко та образно охарактеризувати суть інформаційної кампанії, а також 

несподіваний зачин повідомлення, виразний переконливий текст, що пояснює 

візуальний ряд.  

Під час формування та реалізації креативного задуму важливо враховувати 

психологічну складність рецепції та когнітивні чинники сприйняття соціальної 

реклами різними цільовими аудиторіями. Найбільшого ефекту допомагають 

досягти ті методи, які корелюють з відповідними підходами психологічного 

впливу на емоційні ставлення особи до дійсності, коли переживання та інші 

психічні процеси, що виникають під час сприйняття соціальної інформації, 

чергуються з образами її особистого реального життя, близьких людей, знайомих 

обставин тощо. Важливим чинником є й відповідність креативного контенту та 

методів психологічного спонукання внутрішньому стану і потребам 

індивідуумів, яким адресоване соціальне повідомлення, аби поширена 
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інформація не конфліктувала з їхніми цінностями, досвідом та переконанням. 

При цьому соціальна реклама та її творчі засади, передусім, мають враховувати 

ціннісні орієнтації, базову світоглядну систему людини, а також традиції, 

правила поведінки, культурні стандарти, які є основою суспільства.  

 

 

3.2. Специфіка використання традиційних і новітніх комунікаційних 

каналів поширення соціальної реклами 

 

Сучасне суспільство неможливо уявити без розвинених медіа-каналів, які, 

відтворюючи та передаючі соціально важливі повідомлення, посідають визначне 

місце у процесах конструювання соціальної реальності, управління громадською 

думкою. Західні дослідники класичних теорій впевнені, що «розвиток ЗМІ – від 

ранніх друкованих форм до останніх видів електронної комунікації – є 

інтегральним складником, частиною підйому сучасних соціумів. Розвиток медіа 

був переплетений у різні способи із значною кількістю процесів розвитку, які, 

взяті разом, були установчими для того, що ми стали називати «сучасність».  

Отож, якщо ми бажаємо зрозуміти природу сучасності, яка є інституційними 

характеристиками нинішнього суспільства і створених ним умов життя, ми 

маємо відвести центральну роль розвитку медіа та їхньому впливу» [286, 3].  

Загалом комунікаційний канал трактується як середовище, через яке 

повідомлення надсилається своїй призначеній аудиторії, наприклад, друкований 

засіб масової інформації або ефірне (електронне) медіа [194]. Іншими словами, 

це певна комунікаційна ланка на шляху від генератора повідомлення до його 

реципієнта, від якої залежить, чи дістанеться інформація кінцевого пункту 

призначення, чи не буде спотворена через різні сторонні чинники та чи вплине 

вона належним чином на цільову аудиторію. 

У цьому розумінні соціальна реклама  унікальна, оскільки вона сама по 

собі є провідником соціальних повідомлень і водночас використовує у своїй 

діяльності різні медійні канали. З іншого боку, цей вид комунікації існує тільки 
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в динаміці як довготривалій акт обміну інформацією чи навіть сукупність таких 

актів, яку називають кампанією. Дослідники радять розглядати соціальну 

рекламну кампанію як «процес розповсюдження соціальної реклами, об’єднаної 

однією темою, за допомогою одного або декількох медіаканалів (телебачення, 

біл-борди тощо) протягом певного проміжку часу» [58, 19].  

Поширення соціальної реклами відбувається за типовими для більшості 

різновидів масової комунікації медійними каналами, як, наприклад,  

телебачення, радіо, Інтернет, преса, засоби зовнішньої реклами тощо. При цьому 

слід зазначити, що кожен із таких каналів має власну функціональну специфіку, 

особливості формування та передачі контенту, кількісно-якісні характеристики 

охоплення аудиторії, а також показники ефективності. Усі ці компоненти 

обов’язково мають бути враховані під час реалізації кожної конкретної кампанії. 

Приміром, для соціальної реклами, орієнтованої на широкі верстви населення, 

найбільший ефект дають рекламні повідомлення, що транслюються на 

загальнонаціональних телевізійних каналах. Окрім того, у ході реалізації 

масштабних соціорекламних кампаній використовується комплексний підхід, 

коли рекламні звернення розміщуються на різних рекламоносіях. У такий спосіб 

досягається ефект мультиплікативного психологічного впливу на масову 

свідомість. 

На думку О. Голуб, носії соціальної реклами такі самі, як і в комерційній 

рекламі. До них належать:  

 «періодична преса: газети, журнали, де публікуються рекламні модулі, 

тексти, інформаційні замітки, інформаційно-рекламні вкладки, додатки;  

 поліграфічна продукція: книги, довідники, буклети, листівки, календарі 

(зокрема й кишенькові), фотографії (колажі) тощо; 

 реклама на радіо і телебаченні: ролики, слоти, передачі;  

 зовнішня реклама: біл-борди, розтяжки, лайтбокси, неонова реклама, 

вивіски, покажчики, оформлення будівель, реклама на транспорті тощо; 

 реклама в Інтернеті: сайти, банери, текстова реклама, поштові розсилки, 

конференції, чати, форуми, дошки оголошень;  
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 реклама у стільникових мережах: SMS-розсилки, інфодовідники; 

 поштові розсилки;  

 PR-методи: проведення різних акцій і заходів, конференцій, сесій, 

конкурсів, семінарів, фестивалів, виставок тощо;  

 інформаційне спонсорство (у будь-якій формі виглядах і на різних носіях);  

 нетрадиційні види реклами (наприклад, оформлення пунктів продажів, 

сувеніри, надувна реклама, повітряні кулі, реклама на квитках і виписках 

тощо)» [36, 52–53].  

Інші дослідники мають своє бачення щодо типологічного розподілу 

реклами залежно від засобів (каналів) поширення. Наприклад, А. Іванов 

пропонує таку класифікацію: 

 «реклама у друкованих ЗМІ (рекламні модулі, інформаційні замітки, 

інформаційно-рекламні вкладки, додатки); 

 реклама в електронних ЗМІ (на радіо і телебаченні: ролики, слоти, 

передачі, спонсорство);  

 поліграфічна реклама (книжкова реклама, буклети, листівки);  

 поштова реклама (листи, листівки);  

 зовнішня реклама (неонова реклама, пілони, біл-борди, принти, розтяжки, 

лайтбокси, вивіски, оформлення будівель);  

 new media (реклама у стільникових мережах (SMS-розсилки, 

інфодовідники), в комп’ютерних іграх); 

 реклама на транспорті (в автобусах, трамваях, тролейбусах);  

 нетрадиційна реклама (оформлення пунктів продажів, сувеніри, надувна 

реклама, повітряні кулі, реклама на квитках, виписках, касових чеках);  

 кіно (реклама перед фільмами на цифрових носіях та у кінотеатрах);  

 Інтернет (сайти, банери, текстова реклама, поштові розсилки, 

конференції, чати, форуми, дошки оголошень);  

 залучення методів PR (проведення різних акцій і заходів (свят, 

конференцій, сесій, конкурсів, семінарів, фестивалів, виставок), 

інформаційне спонсорство)» [65, 19].  
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Загалом у сучасному інформаційному просторі України можна виокремити 

п’ять головних медійних інструментів із просування рекламних повідомлень, що 

найчастіше використовуються. Їхній рейтинг затребуваності побудований на 

підставі фінансових інвестицій, які замовники реклами вкладають у просування 

своїх товарів та послуг. Отже, згідно результатів досліджень Всеукраїнської 

рекламної коаліції в 2016 р., за обсягами витрачених рекламодавцями коштів 

головним каналом комунікацій є телебачення (5 676 млн грн), за ним Інтернет 

(3 140 млн грн), далі – Out-of-home media, що об’єднує зовнішню, внутрішню та 

рекламу на транспорті (1 240 млн грн), преса (1 320 млн грн) і радіо (304 млн 

грн) [104].  

Для того щоб оцінити реальну частоту та якість контактування аудиторії із 

сучасною соціальною рекламою за допомогою різних комунікаційних каналів ми 

використали результати проведеного нами анкетування серед українського 

студентства.  

На запитання «Як часто і за допомогою яких каналів комунікації ви 

сприймаєте соціальну рекламу?» найбільша кількість респондентів відповіла, що 

переважно використовують для цього інтернет-ресурси. Власне, отримані дані 

збігаються з глобальним трендам діджиталізації комунікацій і їхнього виходу на 

чільне місце у процесах обміну соціальною інформацією. Вони також 

підтверджують наші попередні висновки з аналізу теоретичних матеріалів 

стосовно мультимедійних та інтерактивних переваг онлайн-медіа, які 

зумовлюють їхню комунікаційну привабливість і особливу затребуваність з боку 

молодіжної аудиторії. 

Згідно результатів анкетування друге місце за частотою контактів посідає 

телебачення, третє – зовнішня реклама, четверте – реклама на транспорті. 

Однаково низький рівень використання радіо та друкованих медіа підтверджує 

наші припущення щодо зниження комунікаційного впливу цих каналів та 

невілювання їхньої перспективності у галузі соціальної реклами, принаймні 

серед молодіжної аудиторії.   
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Загальна статистика відповідей на це запитання представлена у діаграмі на 

рис. 3.4: 

 

Рис. 3.4. Частота контактування аудиторії із соціальною рекламою за 

допомогою різних каналів комунікації 

 

З точки зору розуміння критеріїв відбору каналів комунікації нам було 

важливо оцінити рівень довіри до них аудиторії. Тож друге запитання анкети 

звучало так: «Які канали поширення соціальної реклами викликають у вас 

найбільшу довіру?». Загалом відповіді респондентів засвідчили прямий зв’язок 

між частотою використання певних каналів комунікації та довірою до них. 

Найбільше досліджена аудиторія довіряє повідомленням соціальної реклами з 

Інтернету (61,2 %), телебаченню (44%) і зовнішній рекламі (22,4%). На відміну 

від результатів оцінювання частоти контактів преса посіла четверте місце за 

рівнем довіри, що скоріше може свідчити про силу традицій впливу друкованого 

слова, ніж реальний стан і перспективи розвитку цього каналу комунікації в 

Україні. Решта результатів представлена у діаграмі нижче (Див. рис. 3.5). 



158 
 

 

Рис. 3.5. Рівень довіри аудиторії до різних комунікаційних каналів 

соціальної реклами 

 

Спираючись на наявні теоретико-практичні дослідження, охарактеризуємо 

функціональну специфіку основних традиційних медійних каналів, які 

використовує соціальна реклама.  

Телебачення досі залишається найпопулярнішим і наймасовішим видом 

ЗМІ для поширення соціальної реклами. Найчастіше за його допомогою 

транслюються відеоролики хронометражем 10–30 сек., які можуть бути умовно 

поділені на три групи: постановочні, документальні та інформаційно-ознайомчі. 

Ефективність цього комунікаційного каналу зумовлена широким покриттям 

аудиторії, високим художньо-зображальним потенціалом, який забезпечує 

інтегрований аудіовізуальний контент, що сполучає можливості відео, звукового 

супроводу, тексту у вигляді титрів.  

Теоретико-практичним дослідженням тих чи інших аспектів створення і 

поширення соціальної реклами на телебаченні, за нашими оцінками, присвячено 

понад 70% західних наукових праць. Ще в 1973 р. американський вчений Г. 

Ханнеман разом з колегами розглянув роль цього виду ЗМІ, а також його 

функціонально-комунікаційну специфіку у процесах втілення соціальних 

кампаній [216]. У 1981 р. ще один американський науковець Р. Гудман провів 

дослідження майже 700 телевізійних станцій, вивчаючи потенціал та 

методологію використання цього масового комунікаційного каналу для 

розміщення соціальної реклами [209]. 
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На загальному тлі схвального ставлення до телебачення як ефективного 

інструменту трансляції суспільно важливих повідомлень трапляються і досить 

критичні судження. Наприклад, Дж. Волбург, досліджуючи це питання, дійшов 

висновку щодо невідповідності згаданого медійного каналу цілям соціальної 

реклами [300]. За його словами, рекламні зусилля з просування соціальних тем 

на телебаченні рідко досягають значних рівнів ефективності. У той час, як ТБ 

забезпечує відповідний емоційний клімат для рекламних меседжів, що 

стимулюють споживання товарів, воно не здатне сформувати правильне 

середовище для повідомлень, які перешкоджають шкідливим звичкам 

споживання або іншим видам суспільно неприйнятної поведінки. 

С. Бейлз звертає увагу на два слабких місця соціальної реклами в контексті 

конкретних практик. По-перше, залежність від пожертвуваного ефірного часу 

означає, що через це соціальна реклама, як правило, недоотримує сприятливих 

проявів. Повідомлення, які з’являються на локальному телебаченні о 4.00 ранку 

в неділю, безумовно, підривають ефективність стратегії. По-друге, оскільки 

комерційна та соціальна реклама функціонують в одному медійному просторі, а 

власники ЗМІ не мають жодного наміру відштовхувати своїх рекламодавців і 

глядачів, у ефір випускають лише ті соціальні звернення, що не мають 

«контраверсійного характеру». Це, звичайно, робить стратегію менш 

привабливою для комунікації цінностей в очах найбільш проблемних громад і 

знедолених громадян [179, 26]. 

У 2009 р. група американських учених під керівництвом А. Фарел-Форбіс 

провела комплексний аналіз сукупності соціальної реклами на 

загальнонаціональних каналах телебачення в період 2001–2006 рр. Одиницями 

вимірювання, зокрема, були кількість рекламних оголошень, обсяг ефірного часу 

та прогнозована вартість ефірного часу в доларах. Результати дослідження 

адресувалися відповідним директивним органам з метою забезпечення 

прийняття рішень про вчасне надання достатньої кількості ефіру для соціальної 

реклами, дотримання якісних параметрів її розміщення та правильний розподіл 

коштів на кожну кампанію [204]. Таким чином, слід констатувати, що попри 
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значні комунікаційні можливості, телебачення має низку обмежень і вимагає 

чіткого розуміння специфіки та правильного пропорційного розподілу ефіру за 

часовими, фінансовими, а також аудиторними чинниками.  

Радіо – один із найстаріших та ефективних каналів соціорекламної 

комунікації, що вирізняється результативністю впливу на ту аудиторію, для якої 

зручно сприймати інформацію на слух. Передачі FM-станцій, зазвичай, слухають 

водії, офісні працівники, дачники. Порівняна простота виробництва та 

розміщення радіореклами дає змогу провести кампанію в стислі терміни, а 

функціональна гнучкість допомагає рекламодавцям охоплювати досить широку 

аудиторію в різних частинах країни і в будь-який час доби.  

На думку О. Голуб, завдяки своїй природі радіо, зазвичай, не сприймається 

як негативний подразник. Люди мають свої улюблені радіостанції, які вони 

слухають майже регулярно. І, нарешті, радіо створює простір уявленню 

аудиторії, оскільки, наприклад, на відміну від друкованої продукції, 

використовує не лише слова, а й музику і тональність, аби слухачі могли 

відтворити картину того, що відбувається. Часто радіо називають одним із 

найбільш зручних, «невибагливих» і «комфортних» для сприйняття аудиторією 

засобів масової інформації. Завдяки телефону, Інтернету та іншим засобам 

зв’язку радіо дає змогу аудиторії так чи інакше впливати на перебіг ефіру в 

режимі реального часу [36, 52–53].  

Серед внутрішніх вад радіо як медійного каналу – повна відсутність 

візуального впливу. Також його особливостями є те, що радіореклама 

функціонує лише в момент відтворення, тому вона не завжди запам’ятовується 

надовго, а фонове прослуховування радіо часто є причиною поганого розуміння 

тексту. Ще один момент: аудиторія радіостанцій досить сегментована, тому для 

масштабного охоплення потрібно розміщувати радіорекламу одночасно на 

декількох станціях. 

Л. Хавкіна виокремлює такі переваги радіо, як широке охоплення 

населення, 24-годинне мовлення на багато регіонів і розмаїтість програм, 

оперативність, економічність, здатність повторювати рекламу багато разів 
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протягом дня. Недоліками цього носія є скороминущість, обмеження через 

виключно звукове представлення, слабка сконцентрованість слухачів, складність 

встановлення двосторонніх комунікацій зі споживачем [153, 20]. 

Зовнішня реклама та її ширший сучасний відповідник – Out-of-home media 

– дає змогу розповсюджувати соціальні рекламні звернення серед територіально 

зосередженої цільової аудиторії за допомогою видрукуваних типографським 

способом плакатів, щитів, банерів, спеціальних плівок із зображеннями, які 

розміщуються на транспорті, а також світлових панно та різноманітних типів 

вуличних носіїв інформації. Незаперечними перевагами цього каналу є висока 

частотність, вибірковість, суттєва календарна тривалість впливу на реципієнтів і 

відносно невисока вартість контакту. Широке охоплення аудиторії зовнішньою 

рекламою забезпечує встановлення носіїв у місцях активного вуличного руху, 

біля транспортних розв’язок, уздовж шосе тощо. Серед інших прерогатив – 

значний вибір різноманітних рекламних засобів, що можуть виконувати різні 

види комунікаційних завдань. Приміром, біл-борди дають змогу організовувати 

динамічні та яскраві кампанії, сполучаючи графічні образи та короткі ємні 

тексти. Плакат як засіб соціальної реклами має глибокі історичні корені. Його 

комунікаційні переваги полягають у наочності, доступності, близькості до 

реципієнта, можливості розмістити більшу кількість вербальної інформації, ніж 

на інших носіях зовнішньої реклами [106, 84]. 

Водночас названий канал має й низку недоліків. Серед них можна назвати 

короткотерміновість зорового контакту з рекламним носієм та рецепції 

інформації, коли соціорекламне повідомлення сприймається «на ходу», а для її 

запам’ятовування відводяться лічені секунди.  

Друкована преса поєднує можливості впливу текстових і статичних 

візуальних повідомлень. Слід зазначити, що газети і журнали також є одними із 

традиційних засобів в системі масової інформації і протягом століть успішно 

виконують свої соціокомунікаційні функції. Головною перевагою газети є 

необмежена в часі тривалість рецепції повідомлень, коли до читання матеріалів 

можна повертатися декілька разів. Недоліками цього каналу, на думку О. Голуб, 
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є «короткий термін життя публікації, часто низька якість друку, висока 

конкуренція з аналогічними оголошеннями в рекламному блоці. Журнали в 

порівнянні з газетами відрізняються більш високою поліграфічною якістю, 

довшим терміном служби оголошення, присутністю так званого чинника 

престижу. Однак їхні недоліки: невеликий наклад, низька оперативність у зміні 

макета, висока вартість, менше географічне охоплення» [36, 52–53].  

Серед перелічених основних традиційних каналів соціорекламної 

комунікації, дослідники виокремлюють друковану (поліграфічну) рекламу. Її 

основні різновиди: плакат, буклет, каталог, проспект, листівка, календар, тощо. 

Переваги: відносна дешевизна, оперативність виготовлення, деякі носії 

дозволяють забезпечити досить тривалий рекламний контакт з одержувачем. 

Недоліки: слабка вибірковість, наявність великої марної аудиторії, сформований 

образ «макулатурності» [153, 21]. 

Загалом деякі науковці розглядають соціальну рекламу в широкій 

полісемантичній площині, бачать у ній сукупність художніх засобів, які 

сприяють вирішенню суспільних проблем. Саме тому цей вид комунікаційної 

діяльності доречно поєднувати зі спорідненими жанрами мистецтва: живописом, 

кінематографом, плакатною графікою тощо [139, 8].  

Із цим твердженням важко не погодитися. Спектр прикладів використання 

різних носіїв соціорекламних повідомлень справді неймовірно розмаїтий та 

може бути пов’язаний з художньою фотографією, цифровими заставками, 

комп’ютерною графікою, кліпами, листівками, значками, емблемами на одязі, 

коміксами й карикатурами та навіть вуличними графіті, про які детальніше буде 

сказано нижче. Візуальні елементи унаочнюють проблеми, які ілюструються в 

соціальній рекламі; завдяки фотографіям та інфографіці вона набуває ефекту 

документальності. Такі складники спонукають людей до роздумів, породжують 

відчуття , які її бачать, виникає відчуття співпереживання її персонажам.  

Український дослідник Ю. Шевчук, розглядаючи ігрове кіно як один із 

потужних інструментів чи комунікаційних каналів впливу на маси, ототожнює 

його з інструментом соціальної реклами. Така ідея стало підсумком аналізу 
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системи впливів на молодіжну аудиторію засобами кіноіндустрії (на прикладі 

радянського кіно): «У полі зору держави перебувало все життя радянської 

людини, що скеровувалося в бажаному напрямі не лише партійними 

директивами і силовими, часом репресивними, методами, а й засобами 

прихованого впливу, першим з яких слід вважати художній кінематограф. Кіно 

виконувало замовлення щодо художньо-ідеологічного супроводу поставленого 

завдання. Це й тема революції, героїки громадянської та вітчизняної війни, 

трудових буднів, колективізації, освоєння цілини, досягнень науки і техніки, 

формування схвальних стереотипів поведінки і засудження поведінки 

девіантної, впровадження або підкріплення соціальних і моральних цінностей та 

вибудовування їхньої субординації… Зважаючи на механізм дії кіно у цьому 

напрямі, вважаємо правомірним розглядати його як варіант соціальної реклами» 

[166, 122], – підсумовує Ю. Шевчук.  

Тренди соціальної реклами свідчать, що запорукою успіху в поширенні 

складних повідомлень є креативна візуалізація. На перший план виходять емоції, 

викликавши які ми можемо утримати увагу і переконати аудиторію діяти. 

Потрібно відзначити, що виробники соціальної реклами шукають дедалі нові 

формати, приміром, використання стріт-арту на соціальну тематику або 

створення соціальних відеороликів, адаптованих до потреб аудиторії та 

функціоналу соцмереж [91]. 

 У 2000-х рр. в лексиконі рекламістів з’явилося нове поняття – ambient 

media або аmbient advertising – (з англ. аmbient – навколишній). Як визначають 

його науковці, це такий напрям «у рекламі, де замість традиційних носіїв 

повідомлень (друкованих ЗМІ, ефірного часу або рекламних щитів) 

використовуються елементи навколишнього середовища: лавки, двері, стіни 

будинків, офісне приладдя тощо» [77]. У нашій статті «Наукова рефлексія 

концепту соціальної реклами: міжнародний контекст та історичний аспект» ми 

погоджуємося з думками Д. Маслової та вважаємо, що «поява такої зовнішньої 

реклами була викликана тим, що традиційна втрачала свою силу впливу. Зараз у 

Європі дуже поширені ембієнтні соціальні звернення» [7]. 
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Отже, ambient media належать до зовнішньої реклами і є методом 

нестандартного використання природних носіїв навколишнього середовища, в 

якому перебуває цільова аудиторія. Прикладом цього комунікаційного каналу 

соціальної реклами може бути графіті – одна з форм комунікації і самовираження 

представників «молодіжних міських субкультур, що втілюється у створенні 

шрифтових або сюжетних зображень» [159]. Про це говорить Г. Цуканова у 

статті «Сучасне вуличне графіті як форма соціальної реклами». Аналізуючи 

вуличне мистецтво авторка зазначає: «основних жанрів графіті є кілька. Серед 

них вирізняються теги – короткі стилізовані написи (найчастіше це власна 

позначка-«підпис», своєрідний логотип автора, що тиражується на різних 

об’єктах), виконані нанесенням однокольорової аерозольної фарби чи інших 

засобів; а також мурали – багатоколірні, значні за площею малюнки, що можуть 

відтворювати різні соціальні або фантазійні сюжети, містити підписи чи 

зображення осібних літер» [159]. 

Можна погодитися з точкою зору Г. Цуканової, що «окремі зразки 

вуличного графіті, які пропагують загальноприйняті в суспільстві морально-

етичні цінності, можуть бути віднесені до прикладів соціальної реклами з 

поправкою на їхній переважно несанкціонований і стихійний характер. Попри 

їхню незаконність, як і вуличних відривних оголошень, що громадяни 

самовільно розклеюють на ліхтарних стовпах і парканах, така графічна 

інформація не втрачає ознак соціальної реклами. Підвищити її ефективність, 

якість виконання, розширити цільову аудиторію та подовжити термін існування 

таких соціально-рекламних повідомлень можливо завдяки легалізації вуличного 

мистецтва та залученню представників субкультури графіті до роботи над 

спланованими соціальними кампаніями» [159]. 

В іншій своїй роботі Г. Цуканова наводить трактування інтерактивної 

соціальної реклами, наголошуючи, що за останні роки вона вийшла за межі 

програмного продукту і перейшла на предметний рівень. За її словами, 

«інтерактивні об’єкти формують навколишній простір» [157].  
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Справді, використання нестандартних носіїв і різних технологічних 

інновацій поступово стає виразним трендом у соціальній рекламі. Приміром, в 

Австралії рекламісти знайшли оригінальний спосіб висловити вдячність 

містянам, які регулярно користуються екологічним громадським транспортом. 

На найбільших зупинках було встановлене спеціальне обладнання із сенсорними 

датчиками. Коли на зупинці з’являється людина, лунають оплески та спалахує 

напис «Вітаємо! Користуючись цим автобусом, ви робите свій внесок у 

збереження довкілля». Ще одним прикладом нестандартного методу 

рекламування безпеки на автошляхах стало спеціально розроблене в 

американському агентстві Cramer-Krasselt креативне табло, що показує 

перевищення швидкості. Коли автомобіль проїжджає повз цей прилад, той 

фіксує та демонструє його швидкість. Але замість показника, наприклад, «46 

миль на годину» він показує «46 днів у лікарняному ліжку». Результат 

запровадження цієї новації перевершив усі очікування. Тепер автомобілісти в 

цих місцях справді їздять значно повільніше. Таким чином, майстерна інтеграція 

незвичайних рекламних інсталяцій у довкілля, використання новітніх 

технологій, креативний підхід у обранні несподіваних місць для розміщення 

дають змогу робити соціальну рекламу більш яскравою, неординарною, 

інтерактивною, а отже, ефективнішою [106, 92]. 

Цифрові технології в XXI ст. справляють дедалі більший вплив на 

суспільство, що не могло не позначитися на соціокомунікаційних процесах і, 

зокрема, розвитку соціальної реклами. В епоху глобалізації, тотальної 

діджиталізації, розвитку соціальних мереж, різноманітних онлайн-додатків, 

хостингів і сервісів традиційні медійні канали поступово втрачають провідні 

позиції в інформаційному просторі. Жодну соціальну компанію нині неможливо 

уявити без використання мультимедійних і онлайн-можливостей інтернет-

ресурсів. Таким чином, забезпечуючи інтерактивність, масовість генерації 

контенту (причому за участі самої цільової аудиторії), простоту створення та 

розміщення текстових матеріалів, фото-, відео-, аудіофайлів, гіперпосилань, 
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цифрові технології відкривають нові перспективи в обміні інформацією і 

трансформують самі принципи комунікацій.  

На думку О. Тодорової, якщо бізнес-модель друкованих ЗМІ виявляється 

неспроможною у зв’язку з переходом більшої частини аудиторії на споживання 

інформації з Інтернету, то і ми левову частку інформації про наші компанії теж 

зобов’язані поширювати в Інтернеті [147, 17]. Причому не тільки і не стільки на 

території компанії в мережі, тобто на майданчику корпоративного сайту 

компанії, а там, де присутня цільова аудиторія, де їй цікаво та комфортно. 

Асиметрична модель передачі інформації повинна бути трансформована у 

двосторонню симетричну. Тільки так ми зможемо залучати людей, формувати 

адвокатів бренда, викликати бажання співпрацювати. 

У зв’язку з переліченими обставини у наукових концепціях останніх років 

утвердилося визначення «цифрова дистрибуція». Наприклад, за твердженням Б. 

Гудвілла, під цим поняттям розуміється доставка медіа-контенту за допомогою 

інтернет-середовища, яка не потребує використання таких опосередкованих 

носіїв, як папір, компакт- та DVD-диски тощо [210]. Існує декілька способів 

поширення цифрового вмісту, включаючи потокове передавання в реальному 

часі, де файли не зберігаються назавжди, завантаження файлів на сервер 

користувача, публікацію файлів із завантаженням їх на сайт або у «хмарах» 

тощо. 

У контексті функціонування соціальної реклами Інтернет цікавий ще й 

низкою додаткових комунікаційних опцій: 

1. Для соціальної реклами в Інтернеті немає географічних кордонів, вона 

може сприйматися споживачами в один і той самий час у різних куточках країни 

та світу; 

2. Одна і та сама соціальна реклама в Інтернеті може бути подана на різних 

мовах, що усуває мовні бар’єри для її поширення; 

3. Соціальна реклама в Інтернеті з’являється набагато оперативніше, ніж, 

наприклад, у пресі;  
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4. Під час сприйняття радіотелевізійної або друкованої реклами аудиторія 

практично позбавлена можливості доносити свою думку про неї до її виробника. 

Натомість Інтернет дає змогу користувачам вести діалог із рекламістам, що 

сприяє результативному впливу рекламного повідомлення;  

5. Різні групи аудиторії Інтернету здобувають можливість одночасно 

акцентувати свою увагу тільки на тих розділах і даних із різних джерел, які 

необхідні саме їм, що неможливо у традиційних ЗМІ;  

6. У ході створення рекламних повідомлень в Інтернеті можуть бути 

використані мультимедійні засоби: текст, звук (мова, музика та ін.), кольорове 

зображення, відео- та анімаційні ефекти. Усе це підвищує можливості 

емоційного впливу соціальної реклами на аудиторію;  

7. Соціальна реклама в Інтернеті порівняно з рекламою у традиційних ЗМІ 

має можливість «маневру» в межах однієї і тієї самої рекламної площі, 

використовуючи розмір повідомлення, місце розташування, форму подачі (чи то 

у вигляді блоку новин, банера, текстового блоку), що також визначає вартість 

реклами;  

8. Соціальна реклама в Інтернеті може впливати на аудиторію вибірково 

(така можливість досягається внаслідок вибору тих чи тих рекламних 

майданчиків,  сайтів, де висвітлюється відповідна тематика тощо);  

9. Фахівці з маркетингу помітили ще одну особливість впливу інтернет-

реклами, яку назвали «ефектом воронки». Суть її полягає в тому, що онлайн-

користувачі частіше, ніж читачі та телеглядачі, передають своїм знайомим зміст 

соціальної реклами, з якою знайомляться на сайтах, що значно розширює 

аудиторію;  

10. Судячи з наявних досліджень, реклама в Інтернеті (включаючи і 

соціальну) загалом викликає менше відторгнення, ніж реклама у традиційних 

ЗМІ [145, 297].  

Дедалі частіше соціальна реклама в Інтернеті стає об’єктом сучасних 

наукових досліджень. Як зазначає канадський вчений М. Боівін, із зростанням 

популярності Інтернету і соціальних медіа значна частина суспільних і 
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державних інституцій почали використовувати ці канали у своїх комунікаціях. 

Однак ця сфера залишається маловивченою з точки зору поширення соціальної 

реклами [186]. У своїй науковій праці дослідник розглядає особливості 

соціальних кампаній в Інтернеті, адресованих молодій аудиторії у віці від 18 до 

25 років, яка є особливо чутливою до впливу новітніх технологій. Критичний 

аналіз змісту веб-сайтів разом із подальшим проведенням інтерв’ю та особистих 

спостережень за 19 учасниками експерименту дали змогу визначити сильні та 

слабкі сторони комунікації і запропонувати шляхи оптимізації соціальних 

кампаній. Дослідження зокрема засвідчило, що існують значні відмінності між 

очікуваннями, потребами користувачів і тим, що насправді пропонують їм 

інтернет-ресурси. Одна з найбільших труднощів, з точки зору їхньої організації, 

полягає у виборі прийнятної комунікаційної стратегій, яка здатна змінити 

ставлення людей або поведінку, що характеризується ризиком (наприклад, 

куріння, кермування у стані сп’яніння, незахищений секс). Для того, щоб 

кампанії були ефективнішими, їх потрібно адаптувати до конкретних 

характеристик цільової аудиторії та максимально використати потенціал 

медійних каналів.  

Група вчених під керівництвом Х. Дж. Паека вивчила вплив на аудиторію 

соціальних відеороликів, розміщених на YouTube [259]. Одним із питань, на яке 

звернули увагу науковці, стали відмінності професійного та аматорського 

візуального контенту. Проведене дослідження емпірично перевірило ступінь 

переконливого впливу обох різновидів відео і потенціал для зміни поведінкових 

намірів аудиторії. Його висновки засвідчили більшу ефективність 

соціорекламних роликів, які виробили професіонали з урахуванням креативних і 

комунікаційних особливостей порталу відео-обміну YouTube.  

Б. Ніз, спираючись на визначення Р. Логана, наводить дефініцію «нових 

медіа» [252]. Він зазначає, що цей тип «належить до цифрових ЗМІ, є 

інтерактивним, включає двосторонній зв’язок і певну форму комп’ютеризації». 

Контент нових медіа дуже легко обробляється, зберігається, перетворюється, 

завантажується, на нього можна робити гіперпосилання, його найлегше з усіх 
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інших ЗМІ можна знайти в Інтернеті та найкомфортніше користуватися. При 

цьому, зазначає дослідник, різниця між новими та старими засобами масової 

інформації полягає в тому, що традиційні канали комунікації використовують 

здебільшого професійні медіа, а користувачами нових медіа є широке коло 

активних творців контенту та інформації. Крім того, кожна форма нових медіа є 

цілком інтерактивною, тоді як традиційні ЗМІ не є такими.  

В іншій своїй статті Б. Ніз виокремлює і характеризує п’ять видів нових 

медіа: блоги, віртуальна реальність, соціальні медіа, онлайн-газети та 

діджитал-ігри [252]. Інформація у блогах легко доступна під час пошуку і 

організована природним чином. Наприклад, публікації у блозі часто викладені 

під категоріями, а користувачі можуть знаходити потрібний матеріал за певною 

категорією, використовуючи теги, або через пошук. Як й інші форми нових 

медіа, де публікується мультимедійний контент (наприклад, інтернет-газети та 

деякі соціальні медіа-платформи), дописи часто супроводжуються змішаними 

засобами, такі як фотографії та відео, що відповідають тексту. Технології 

віртуальної реальності імітують навколишнє середовище разом із фізичною 

присутністю користувача та залучають його чуттєвий досвід. Зазвичай 

користувач переживає віртуальну реальність за допомогою спеціальної 

гарнітури, пристроїв або екрана комп’ютера. Соціальні медіа нині стали 

основними центрами зі створення та обміну у мережах і спільнотах інформацією, 

ідеями, пізнавально-розважальним контентом. Інтерактивність соцмереж – це 

форма існування нових медіа, цінність яких суттєво залежить від участі самих 

користувачів. Інтернет-газети поєднують декілька типів носіїв, їх також легко 

знаходити та користуватися в інформаційному онлайн-просторі. Користувачі 

можуть взаємодіяти з деякими інтернет-газетами за допомогою функції 

коментарів. Діджитал-ігри стають частиною повсякденної культури та 

унікальним типом нових медіа. На відміну від інших типів ЗМІ та віртуальних 

середовищ, ці простори поглинають геймерів у віртуальних світах, які 

побудовані на соціальній взаємодії. Такі штучні світи мають свою структуру, 

культуру, етнос, економіку та політику. Тенденція до зростання популярності 
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діджитал-ігр призвела до утворення нового виду змагань, що називається 

«кіберспорт», де є свої чемпіони, вболівальники та призові винагороди. 

На думку дослідників, нині нові медіа активно використовуються в 

соціальних проектах. Це можна продемонструвати на прикладі такого 

інноваційного комунікаційного інструменту, як соціальні мережі – онлайн-

платформ, призначених для побудови, відображення та організації соціальних 

взаємовідносин. За словами дослідників, використання соціальних медіа 

зумовлено їхніми особливими функціонально-комунікаційними можливостями. 

По-перше, це підсилює резонанс, по-друге дає можливість моментально 

приєднатися до активності [64].  

За нашими спостереженнями, соціальна проблематика посідає дедалі 

важливіше місце у соціальних мережах (Facebook, Google+, ВКонтакте), 

мікроблозі Twitter, відео- та фотофайлообмінниках (YouTube, Flickr) тощо. У 

соціальних мережах здебільшого публікуються фото, відео, гіперпосилання на 

інші інтернет-джерела, а також короткі текстові матеріали – пости і коментарі. 

Соціальні мережі здатні швидко згуртовувати громадян довкола суспільних 

проблем, і зробити так, щоб до їхньої думки прислухалися представники влади, 

бізнесу. Створені в них публічні групи збирають мільйонні аудиторії, утворюють 

міжнародні громадські рухи проти  поширення ВІЛ/СНІД, наркотиків, алкоголю. 

Така комунікаційна ефективність соціальних мереж зумовлена високою довірою 

до цього каналу, в якому можна вільно висловлювати думки, тривоги та 

побоювання, ділитися інформацією з людьми, які поділяють ваші морально-

духовні цінності.  

У 2006 р. громадська організація Henry J. Kaiser Family Foundation 

опублікувала результати досліджень, присвячених використанню нових медіа у 

соціальній рекламі [253]. За допомогою методу вивчення кейсів було розглянуто 

концепції та результати практичної діяльності семи веб-сайтів, які представляли 

проекти, пов’язані із соціально-психологічними проблемами молоді, боротьбою 

з наркотиками, поширенням ВІЛ/СНІД тощо. Окрім аналізу комунікаційного 

потенціалу інтернет-майданчиків дослідження продемонструвало приклади 
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вдалого застосування в соціальних кампаніях інтегрованих комунікацій, 

включаючи можливості мобільних додатків, СМС, діджитал-ігор тощо. 

Як ми зазначили вище, одним із проявів інновацій у сучасній соціальній 

рекламі може бути звернення до технологій доповненої реальності (augmented 

reality). Цей підхід поєднує можливості спеціальних комп’ютерних програм і 

різноманітних пристроїв для формування віртуальної реальності (наприклад, 

«розумні окуляри», голографічні проектори, шоломи), що відтворюють штучний 

інтерактивний світ. Використання технологій доповненої реальності в реалізації 

соціальних  рекламних проектів допомагає досягати значних комунікаційних 

результатів завдяки створенню ефекту присутності, введення реципієнта в саму 

суть події чи явища, безпосередньому емоційному впливу та непересічності 

ситуації.  

Прикладом таких проектів є проведена в 2013 р. міжнародною 

громадською організацією Всесвітній фонд дикої природи (WWF) соціальна 

кампанія під назвою «Arctic Home», що мала на меті привернути увагу широкої 

громадськості до танення арктичної криги і як наслідок скорочення популяції 

полярних ведмедів [302]. Для цього в одному із залів Наукового музею Лондону 

було інстальоване відповідне обладнання, яке демонструвало ведмедів та місця 

їхнього мешкання у форматі 3D. Відвідувачі незвичної експозиції мали змогу 

«доторкнутися» до віртуальних тварин, відчути холод криги, яка з часом почала 

танути, і ведмеді були змушені втікати з цього місця. Відомо, що цей проект було 

визнано одним із найефективніших у своїй категорії. Він допоміг зібрати значні 

пожертвування на досягнення основної цілі соціальної кампанії. 

 У 2000-х рр. в науковому соціокомунікаційному дискурсі утвердилося і 

закріпилося поняття вірусної реклами. Цей засіб використовується у вірусному 

маркетингу та базується на особливих креативних рішеннях, що заохочують 

реципієнтів за власним бажанням поширювати той чи інший контент серед своєї 

аудиторії, не потребуючи при цьому жодної матеріальної винагороди. Зазвичай 

такий контент є маленьким твором мистецтва, містить яскраву зворушливу ідею, 

оригінальне відео, яке захоплює і надихає. Як твердять західні вчені, вірусний 
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маркетинг використовує соціальні мережі для заохочення обміну інформацією 

про товар між їхніми користувачами та друзями [238, 2]. Охоплюючи дедалі нові 

інтернет-канали, вірусні технології нині стають одним із популярних методів 

просування соціальної реклами.  

Підсумовуючи сказане, професійне комплексне використання традиційних 

і нових медійних каналів відкриває перед соціальною рекламою низку 

можливостей. Передусім це більш щільний та якісний контакт із цільовою 

аудиторією, доступ до широкого спектру аудіовізуальних, текстових, 

мультимедійних інструментів та їхнього креативного потенціалу. Усе це дає 

змогу якісніше керувати інформаційними потоками, регулювати напрями та 

інтенсивність комунікаційного впливу, а отже ефективніше впливати на 

громадську думку для вирішення нагальних суспільних завдань. 

Якомога повніше та активніше використання потенціалу нових медіа в 

досягненні цілей соціально ї реклами обґрунтовується й економічними 

чинниками. В умовах браку фінансових ресурсів на соціальні програми доступ 

до масової аудиторії ускладнюється, тому ця проблема може бути розв’язана за 

допомогою альтернативних онлайн-носіїв, які переважно не вимагають великих 

інвестицій. Отже, можна прогнозувати, що в практиці соціальної реклами дедалі 

активніше використовуватимуться соціальні мережі, портали візуального 

контенту, блогосфера, віртуальні осередки громадської журналістики тощо. 

 

3.3. Модель оцінювання ефективності соціальної реклами та шляхи її 

підвищення  

 

Оцінювання ефективності залишається одним із найважливіших і водночас 

найскладніших секторів вивчення феномену соціальної реклами. Хоча методики 

комунікаційних досліджень постійно розвиваються і вдосконалюються, однак 

точно виміряти кінцевий результат їхнього впливу і нині досить важко. 

Насамперед це пов’язано з тим, що соціальна реклама характеризується як 

складне, багатокомпонентне комунікаційне явище, на яке впливають багато 
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внутрішніх та зовнішніх чинників: від специфіки цілей і завдань кожного 

конкретного соціального проекту та рецепційних кондицій його цільової 

аудиторії до обраних каналів та інтенсивності поширення повідомлень, а також 

креативних властивостей рекламного контенту. При цьому значна частина 

обставин, що має вплив на результат, часто взагалі не може бути врахована та 

спрогнозована. Наслідки соціальних кампаній мають відкладену дію тому їхню 

ефективність зазвичай можна оцінити лише в довгостроковій перспективі. Окрім 

того, результат соціальної реклами не завжди має матеріальне вираження, а 

відображається на емоційно-чуттєвому та поведінковому рівні. Отже, сукупність 

таких обставин впливає на точність досліджень, а часом унеможливлює 

об’єктивне визначення ефективності соціальної реклами. Тим не менше, сучасна 

наука має в своєму арсеналі як загальні, так і спеціальні методи оцінювання, які 

успішно зарекомендували себе на практиці та описані в значній кількості 

теоретичних робіт, в яких, зокрема, знайшлося місце й досвіду медіа-

дослідників, соціологів, психологів, маркетологів та економістів. 

Дослідженням ефективності соціальної реклами в різні часи займалися 

вчені західних країн, з-поміж яких: Ч. Аткін [176; 177], Р. Багоцці [178], Е. Бігзбі 

[182], Д. Борзековскі [187], В. Буммара [188], К. Велтон-Мітчелл [295], М. 

Георгіадіс [206], В. Гудвілл [121], Дж. Ханнеман [217], Д. Кантер [228], Дж. Лінн 

[239; 240], Е. Міллер [246], Дж. О’Кіф [257], Дж. Пімлотт [262], Р. Райс [268], 

Дж. Свайнхарт [283], К. Уїнік [298]. В Україні цій науковій проблемі присвятили 

свої праці Н. Гасаненко [29], Г. Гулакова [45], Т. Ревенко [116], О. Сватенков 

[127; 129]. Також у 2006 р. в Києві за участі Державної соціальної служби для 

сім’ї, дітей та молоді було видано звіт за підсумками науково-дослідної роботи, 

присвяченої виробленню методичних рекомендацій щодо технології оцінки 

ефективності соціальної реклами [93]. В інших державах пострадянського 

простору вивченням методів дослідження результативності цього виду 

комунікацій цілеспрямовано займалися Н. Гладких і В. Вайнер  [31; 32; 33], Р. 

Дикін [59], а також у рамках загальних розвідок названого феномену – Е. Алім, 

Г. Ніколайшвілі, Н. Паршенцева та ін. 
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Системні дослідження проблем ефективності соціальної реклами 

розпочалися в другій половині ХХ ст. у США. Вже тоді ставлення наукової 

спільноти до критеріїв та методів оцінювання результатів її впливу не було 

одностайним. В одній із праць професор Мічиганського університету Ч. Аткін 

спробував проаналізувати ґенезу концептуальних інтерпретацій розуміння цієї 

проблеми [176]. Ми детального проаналізували його спостереженнями у нашій 

статті: «протягом 1940-х рр. вчені робили песимістичні прогнози стосовно 

ймовірної ефективності соціальних інформаційних кампаній. Перспектива 

«нульового ефекту» стала домінуючою в 1950-і рр. у наукових колах, особливо 

серед соціологів і психологів, які стверджували, що аудиторія часто має високу 

стійкість до опосередкованих повідомлень через апатію, що міжособистісний 

вплив переважає і нівелює важливість інформації, яку люди отримують за 

допомогою медіа. Цей песимізм відображали і заголовки наукових статей, серед 

яких – «Деякі причини провалу інформаційної кампанії» та «Непокірлива 

аудиторія». Більш оптимістичне сприйняття перспектив соціальної реклами 

проявилося серед дослідників масової комунікації в 1970-х рр. Прихильники 

ревізіоністської інтерпретації вважали, що інформаційні кампанії можуть бути 

помірно успішними за певних умов, ключовими моментами є формулювання 

критеріїв успіху, які враховують різні  види ефектів, а також визначення умов 

для максимізації впливу» [7]. 

Тим не менше, від самого початку формування концепції соціальної 

реклами науковці чітко усвідомлювали нагальні теоретико-методологічні та 

практичні потреби у розробленні надійних моделей оцінювання її ефективності. 

Ще один американський науковець, праця якого є актуальною в межах нашого 

дослідження, – професор Д. Кантер [228] з Університету Південної Каліфорнії. 

Він говорив: «недотримання стандартів і процедур, зокрема строгих критеріїв 

досліджень, потрібних для максимального розкриття потенціалу соціальної 

реклами, в подальшому може призвести до марнотратства національних 

ресурсів» [7]. А в Дж. Свайнхарт «у 1973 р. проаналізував результати оцінювання 

соціальних інформаційних програм, спрямованих на зменшення споживання 
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наркотиків» [7]. Ми розглянули основні ідеї дослідження Дж. Свайнхарта » [283] 

й звертаємо увагу на деякі актуальні моменти, виокремлені науковцем, які 

впливають на зниження ефективності соціальної реклами: «відсутність чітких 

цілей зміни поведінки; недотримання повної процедури попередніх тестувань; 

неможливість встановлення, які меседжі були озвучені у час, відповідний для 

певної цільової аудиторії» [7].  

Також науковці завжди були свідомі того, що визначення ефективності 

соціальних рекламних проектів є важливим, проте чи не найскладнішим 

напрямом теоретико-методологічних пошуків. На їхню думку, ні кампанії, ні 

ефективність не є простими одномірними конструкціями, для яких існує 

концептуальна та оперативна ясність або тотожність. Завдання, яке стоїть перед 

науковим співтовариством і тими, хто проводить оцінювання програм, полягає в 

тому, щоб побачити більше, ніж очевидні ефекти, і вийти за рамки простого 

програмного оцінювання. Маємо добре укомплектований арсенал теорій, які 

допомагають ефективніше реалізовувати складні завдання, але у нас набагато 

менше розуміння кампаній як соціального інституту, що працює в середовищі 

різноманітних суспільно-політичних сил. Тільки шляхом розширення сфери 

оціночних досліджень і концептуалізації ефективності кампаній з включенням 

таких понять, як соціальне конструювання здоров’я, ідеологічні уподобання, 

урахування інколи суперечливих вимог усіх зацікавлених сторін, якими часто 

нехтували, ми можемо повною мірою оцінити роль, яку кампанії відіграють у 

суспільстві та їхній реальний потенціал у здійсненні соціальних перетворень 

[268, 178]. 

Теоретик і практик Б. Гудвіл згадує, що перша система оцінювання 

кампаній була розроблена ним ще в 1981 р., приблизно тоді, коли у світі з’явився 

перший персональний комп’ютер. З тих пір очолювана ним агенція випустила 

тисячі звітів за результатами поширення соціальних повідомлень на телебаченні, 

радіо, у пресі та на зовнішніх носіях. Дослідник сформулював декілька причин, 

чому слід ретельно оцінювати кожен аспект соціальної реклами, оскільки ця 

інформація: 
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 демонструє, чи потрапило ваше повідомлення до потрібної аудиторії; 

 показує, де ви знаходитеся і куди ви маєте дістатися; 

 забезпечує основу для внесення відповідних коректив у діяльність;  

 підтверджує успіх вашої кампанії із соціальної реклами;  

 допомагає вам зберегти роботу [212]. 

Проведений нами аналіз проблематики наукових розвідок у царині 

ефективності соціальної реклами дав змогу виокремити основні сфери її 

функціонування. Передусім це дослідження впливу цього виду комунікації «на 

розв’язання суспільних проблем у галузі охорони здоров’я, вираженій 

міжнародним терміном public health» [7]. Соціальний інформаційний простір 

наприкінці минулого століття ряснів чималою кількістю наукових та практичних 

розробок, присвячених тематиці поширення епідемії ВІЛ/СНІД. Серед знакових 

вивчень виділимо роботу американського вченого Д. Свенсона [282], в якій автор 

«за допомогою анкетування провів «загальнонаціональне дослідження 500 

каналів телебачення і радіомовлення, аби зрозуміти їхню роль у поширенні 

соціальної реклами на цю тему, інформуванні широкої аудиторії про загрози, що 

несе СНІД, а також пропагуванні правил «безпечної поведінки» [7]. 

У загальному розумінні ефективність – це кореляція між поставленою 

метою та досягнутим результатом. Водночас загальна ефективність виражається 

й у співвідношенні корисного ефекту (результату) до витрат на його досягнення 

[60]. З практичної точки зору ефективність є системною категорією, і в рамках 

системи вона є концептуальною основою для формування кількісних критеріїв 

оцінювання прийнятих рішень, а також функціонального, ресурсного та інших 

видів забезпечення діяльності. При цьому з точки зору науково-теоретичного 

розуміння ефективності потрібно враховувати, що результати мають прямі та 

опосередковані наслідки, вони є різноманітними і можуть бути представлені в 

різних формах.  

Є декілька способів виміряти успіх соціальної реклами: 

 Кількісні – загальне використання медіа, число досягнутих цілей, покриття 

аудиторії (Gross Impressions), частота використання та еквівалент вартості 
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рекламного розміщення – всі ці параметри можуть бути застосовані, щоб 

продемонструвати успіх соціальної реклами. 

 Якісні – оцінка чинників під час трансляції соціальної реклами (певний 

період доби, використання довших ефірних спотів, проникнення на ключові 

ринки і кількість повідомлень, що досягає первинної аудиторії).  

 Рентабельність інвестицій – важливий спосіб вимірювання успіху вашої 

кампанії – відняти від матеріального еквіваленту досягнень соціальної 

реклами витрати на її виробництво і поширення, щоб показати зв’язок між 

вкладеними і поверненими коштами [212]. 

Наведений підхід підтримують й інші західні вчені. Як зазначають Р. 

Уіммер та Дж. Домінік, медіа-дослідження, як і всі інші наукові розвідки, можуть 

бути якісними та кількісними. «Якісні дослідження включають кілька методів 

збирання даних, таких, як фокус-групи, польові дослідження, глибинні інтерв’ю, 

а також вивчення кейсів. Саме якісні дослідження є гнучкими і дають змогу 

дослідникам відкривати нові сфери інтересів. Це особливо важливо, якщо 

дослідження певного феномену не проводилися раніше» [297, 48]. 

Так само, як і паблік рилейшнз, ефективність соціальної реклами не можна 

встановити безпосередньо за прийнятими в комерційному сегменті кількісними 

параметрами (наприклад, ринкова частка, обсяги продажу), або навіть за їхнім 

комплексом. Водночас визначення результатів таких видів комунікаційної 

діяльності ускладнюється  тим, що і сама соціальна рекламна кампанія та її 

наслідки зазвичай розтягнуті в часі. На думку Дж. Марконі, подібні програми 

важко оцінити тому що відгук на них, який вдається зареєструвати, не завжди 

проявляється негайно або в установлений час. Аби змінити до помітного рівня 

громадську думку потрібні місяці та навіть роки [90, 254]. 

Якщо розглядати соціальну рекламу як певну медійну діяльність, 

спрямовану на впровадження змін у суспільстві, то і в оцінюванні її результатів 

також мають бути закладені чіткі соціальні критерії. Тобто, ефективність такої 

комунікації має відповідати результатам впливу на суспільство і окремих 

громадян, який можна виміряти на рівні змін у громадській думці та поведінці, а 
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також оцінити з точки зору динаміки розвитку суспільних процесів. Також 

ефективність може бути відображенням невідтермінованих реакцій людей, дії 

яких змінилися незабаром після одноразового або серії соціорекламних 

контактів, (наприклад, прийняття рішення про участь у волонтерському русі, 

пожертвування благодійній організації тощо). 

Отже, нижче ми проаналізуємо конкретні науково-практичні підходи, які 

допомагають зафіксувати та оцінити результати описаних вище суспільних і 

особистісних соціально-психологічних трансформацій. 

Статистичні методи в дослідженнях ефективності соціальної реклами 

дають змогу встановити зв’язок між цілями і наслідками інформаційних 

кампаній на підставі порівняння історичних та актуальних вимірюваних 

показників, (наприклад, зменшення кількості зафіксованих звернень до поліції 

щодо насильства в сім’ї, випадків захворювання на СНІД тощо). Хоч такий 

підхід не здатен охопити весь спектр комунікативних, психологічних, 

когнітивних складників, а також не враховує побічних змінних чинників, однак 

він наочно демонструє залежність між якістю та інтенсивністю комунікаційних 

дій та результатами їхнього впливу. Ось чому, на нашу думку, цей підхід не 

втрачає актуальності в дослідженнях сьогодення. Наприклад, Е. Міллер у 2016 р. 

за допомогою методу статистичного порівняння спробувала встановити, як 

трансльовані в попередньому місяці ролики соціальної реклами відповідної 

тематики здатні вплинути на кількість дорожньо-транспортних пригод за участю 

п’яних водіїв зі смертельними наслідками, що відбулися протягом наступного 

місяця [246]. Дослідження ґрунтувалося на аналізі баз даних за період 1995–2010 

рр. Враховувався час доби, коли транслювалася соціальна реклама (прайм-тайм, 

нічний чи денний ефір), а ефективність її впливу фіксувалася за допомогою 

методу найменших квадратів (метод оцінювання параметрів моделі на підставі 

експериментальних даних) або лінійного методу найменших квадратів для 

оцінювання невідомих параметрів у моделі лінійної регресії. Результати 

засвідчили, що соціальна реклама є найбільш ефективною, коли вона з’являється 

в ефірі під час вечірнього прайм-тайму, між 19:00 та 23:00. Цей висновок також 
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продемонстрував, наскільки важливим є час виходу в ефір соціальних 

повідомлень, пов’язаних зі здоров’ям. Хоча розміщення соціальної реклами у 

прайм-таймі є дорожчим, але воно цілком виправдовує себе з точки зору 

загального зниження кількості ДТП зі смертельними наслідками. Крім того, як 

показало дослідження, соціальні медіа-кампанії повинні бути регулярними і 

постійно оновлюватися, бо що довше транслюється один і той самий сюжет, то 

меншою стає його ефективність. 

Оскільки, як ми встановили, соціальна реклама має виражений суспільний 

характер, то, оцінюючи її, варто завжди зважати на соціальні наслідки. Логічно 

припустити, що найбільш прийнятними засобами для вимірювання таких 

результатів є традиційні соціологічні методи.   

Уже в 1970-80-х рр. для визначення ефективності соціальної реклами 

науковці активно використовували контент-аналіз, анкетування аудиторії, 

експеримент, аналіз щоденників та індивідуальних звітів учасників [Напр., 177; 

217; 298]. У 1990-х кількісний аналіз повідомлень у соціальній рекламі 

застосовували Д. Борзековскі (D. Borzekowski) та A. Пуасан (A. Poussaint) [187]. 

Актуальними і затребуваними на сьогодні є дослідження теоритичних і  

практичних аспектів ефективності соціальної реклами. Цікавими, на нашу 

думку, є роботи В. Буммера (Bummara V.) [188],  Е. Бігсбі (Bigsby E.) [182], А. 

Мартинюк (Martiniuk A.) [243], М. Масавіру (Masaviru M.) [244] та ін. 

Вивчення наукових робіт, присвячених ефективності соціальної реклами, 

підтверджує гіпотезу, що соціологічні підходи є базовими для визначення 

об’єктивних результатів комунікації на найважливішому етапі – рецепції, 

осмислення та впливу на громадську думку. Одним із найпоширеніших методів 

аналізу змін у сприйнятті тих чи інших суспільно важливих повідомлень є 

опитування аудиторії. Заради підвищення точності досліджень анкетування 

може поєднуватися з інтерв'ю та спостереженням, зокрема й для того, аби 

знизити кількість поспішних необдуманих відповідей. Вибіркове інтерв’ювання 

респондентів дає змогу перевірити обґрунтованість та надійність анкетних 

даних, поглибити їхнє трактування. Порівняння результатів застосування різних 
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соціологічних методів дає додатковий матеріал для їхнього наукового 

осмислення.  

У 2016 р. корейські науковці опублікували результати дослідження впливу 

соціальної реклами, спрямованої на запобігання серцево-судинним 

захворюванням, в рамках якого за допомогою спеціальних комп’ютерних 

програм були проведені персональні (face-to-face) інтерв’ю з однією тисячею 

учасників [224]. Як теоретичну основу в дослідженні ефективності комунікації 

було використано модель Г. Лассвелла SMCRE (Source–Message–Channel–

Receiver–Effect), що дала змогу оцінити ефективність соціальної реклами на 

основі впливу повідомлення, його розуміння і реальних дій реципієнтів у 

відповідь: від моменту прийняття повідомлення до фактичних поведінкових 

змін.  

Таким чином, анкетування й інтерв’ю під час оцінювання соціальних 

рекламних кампаній допомагають визначити зміни в орієнтації аудиторії, а 

пояснити та інтерпретувати їх можна за допомогою соціально-психологічних 

спостережень і експериментів. 

Н. Гасаненко розвиває думку щодо продуктивності застосування 

соціологічних методів для з’ясування ефективності соціальних рекламних 

компаній та обґрунтовує їхню специфіку в умовах українських реалій [29]. З 

метою прогнозування результативності донесення меседжів до цільової 

аудиторії дослідниця пропонує на попередньому етапі здійснювати тестування 

рекламних повідомлень у формі фокусованих або глибинних інтерв’ю. За 

наперед заданим сценарієм протягом 1–2 годин із респондентами проводяться 

бесіди, під час яких людей у різний спосіб розпитують щодо їхнього ставлення 

до розроблених рекламних повідомлень. У процесі проведення або наприкінці 

кампанії для вимірювання її результатів доцільно використовувати моніторинг 

ефективності методом опитування цільової аудиторії. Залежно від мети 

соціальної реклами слід сформулювати критерії її ефективності таким чином, 

щоб потім була можливість виміряти зміни показників за період кампанії. 

Наприклад, якщо однією із цілей було збільшення рівня знання щодо діяльності 
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організації, то порівняння частки тих, хто мав ці знання до проведення кампанії 

та після неї, дасть змогу зробити висновок щодо результатів вирішення цього 

завдання. Ще краще робити моніторинг показників ефективності протягом усієї 

кампанії. Для цього проводять декілька хвиль опитувань, або неперервне 

опитування за методикою роллінга (rolling), коли дослідження проводиться 

рівними частками щоденно або щотижня і показники вираховуються для тих, 

кого опитали в останній тиждень, місяць тощо.    

Дедалі частіше сучасні науковці звертаються до комплексних методик 

оцінювання ефективності, що можуть сполучати як інструменти якісного аналізу 

контенту і каналів комунікацій, так і класичні соціологічні методи для з’ясування 

результатів впливу певної соціальної кампанії на громадську думку. 

Спробою  визначити ефективність соціальної реклами за допомогою 

різних теоретико-методологічних підходів є праця М. Аббас, яка поєднує 

тематичний аналіз соціальних кампаній, що виходили в ефір на пакистанському 

телебаченні, з оцінюванням контенту рекламних оголошень, шаблонів та 

окремих комунікаційних елементів. Крім того, в дослідженні був використаний 

кількісний метод – опитування, присвячене сприйняттю повідомлень, та якісний 

– експертні інтерв’ю з фахівцям у цій галузі [173].  

Розглядаючи підходи в оцінюванні ефективності комунікацій загалом та 

соціальної реклами зокрема, не можна оминути увагою такі прикладні напрями, 

як психо- та соціолінгвістика. Загострений науковий інтерес до диференціації 

мовних явищ у їхньому суспільному контексті невипадковий, бо він дотичний до 

визначення впливу соціальних чинників на комунікаційний контент і водночас 

ролі мовностилістичних засобів у формулюванні та просуванні суспільно 

важливих ідей. Тому соціолінгвістичні студії, наукові пошуки на стику 

когнітивної лінгвістики також є поширеним явищем у галузі оцінювання 

ефективності соціальної реклами. Одні дослідники заглиблюються у вивчення 

специфіки використання конкретних мовних образних засобів у соціальній 

рекламі, демонструючи, як метафора і метонімія виконують різні пізнавальні та 

переконувальні ролі в мультимодальному жанрі [267]. Інші науковці 
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розширюють обрії пізнання, розглядаючи вплив сукупності креативних чинників 

на ефективність комунікації  [247].  

Ще одним поширеним способом є аналіз залишкових вражень від 

побаченої соціальної реклами на підставі психосемантичних методів. 

Наприклад, укладання «карт сприйняття» пов’язано із прямою оцінкою 

респондентами наявності чи браку в конкретній рекламі значущих 

характеристик. Такий підхід суттєво спрощує завдання адекватного висловлення 

людиною своїх відчуттів за допомогою таких загальнозрозумілих категорій, як 

«добрий – злий», «веселий – сумний» тощо [97, 118]. 

Окремо варто розглянути й дослідження комунікаційно-психологічних 

моделей соціальної реклами. Р. Багоцці та Д. Мур у цьому ключі вивчають 

особливості формування просоціальної поведінки як результат впливу емоцій та 

співпереживання [178]. К. Велтон-Мітчел розглядає ефективність соціальної 

реклами крізь призму психічних процесів та участі у її сприйнятті пам’яті, 

настанов, афектів [295].  

У нашій статті ми детально розглянули основні ідеї соціальної когнітивної 

теорії, якою оперує М. Георгіадіс [201] під час аналізу «ефективності моделей 

переконувань у порівнянні з нав’язуванням цільовій аудиторії певних думок та 

потрібних дій, що, зрештою, впливає на мотивацію» [7]. Теоретичні ідеї 

науковець підкріплює «результатами аналізу змісту соціальної рекламної 

кампанії з використанням телебачення та друкованих медіа під назвою Let's 

Move, спрямованої на боротьбу з дитячим ожирінням» [7]. 

Тайванський науковець Мінг Чех Хсу [223] 2014-го р. провів дослідження, 

в якому головну увагу приділив оцінюванню ефективності інтерактивної 

соціальної реклами, спрямованої на пропагування моральних цінностей у 

суспільстві, а також змін у моделях поведінки. Ефективність тут розглядається 

крізь призму психологічного впливу й сучасних комунікаційних технологій. У 

своїх вивченнях науковець перш за все послуговується «експериментальним 

проектуванням рекламної комунікації та досліджень аудиторії науковець 

проаналізував вплив інтерактивної соціальної реклами в порівнянні з 
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традиційною, використавши міжсуб’єктний дизайн експериментування. 

Результати засвідчили, що інтерактивна соціальна реклама здатна краще 

викликати емоційні реакції, а отже досягати бажаного ефекту (відповідного 

ставлення до проблематики, висвітленої в рекламних повідомленнях, 

формування соціальної обізнаності та поведінкових намірів)» [7]. На думку 

дослідника, «інтерактивність розвиває співчуття та співпереживання і створює 

значний непрямий вплив на аудиторію, а в свою чергу ці емоційні реакції мають 

позитивний вплив на формування морально-етичних принципів. Таким чином, 

ставлення до реклами, зміни суспільної свідомості та поведінкових інтенцій 

найкраще досягаються за рахунок співчуття і співпереживання» [7]. 

У 1970–80 рр. американські вчені опублікували низку наукових статей, які 

містили результати аналізу психофізіологічних реакцій аудиторії на рекламні 

повідомлення. Ці підходи спиралися, зокрема, на спостереження за реакціями 

шкіри, розширенням зіниць і частотою серцевих скорочень, які не завжди точно 

можуть корелювати з проявами конкретних емоцій. В одному з таких досліджень 

було розглянуто ефект «відчуття тепла», що характеризується наявністю 

позитивних, м’яких, швидкоплинних емоцій, які спричиняють фізіологічне 

збудження і можуть виникати під час перегляду реклами як прямі або 

опосередковані переживання, пов’язані з любов’ю, родиною або дружніми 

стосунками [172, 366]. Науковці використали комплексну методику, яка 

поєднувала кілька методів фізіологічного аналізу (зокрема вже згаданих реакцій 

шкіри) та метод самооцінювання (так званий «монітор тепла»), який пропонував 

респондентам рухати олівець вертикально вниз по паперу під час перегляду 

реклами і переміщувати його зліва праворуч, щоб відобразити, в який момент 

з’являється або зникає почуття тепла. Коли закінчувалася одна реклама і 

починалась інша, респондент повинен був намалювати горизонтальну лінію. Це 

дослідження дало змогу з різних ракурсів оцінити афективні реакції, 

взаємозв’язок між відчуттям тепла і сприйняттям реклами.  

Г. Ніколайшвілі у своїй науковій праці торкається кількох найбільш 

цікавих, на її думку, сучасних методів лабораторних досліджень соціальної 
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реклами. Передусім це метод електронних фокус-груп (ЕФГ), який зазвичай 

використовують для тестування телевізійних роликів. Його сутність полягає в 

тому, що завдяки прикріпленим електронним датчикам, які фіксують мускульні 

рухи людини, можна побачити щосекундну реакцію індивідуума на 

відеоматеріал в режимі реального часу. При цьому під час подальшої співбесіди 

можна з’ясувати, що саме викликало негативне ставлення. Використання 

подібних методів бачиться ефективним, тому що дає змогу отримати достовірну 

інформацію про силу і характер впливу конкретної реклами на адресата [102, 

113]. 

Останніми десятиріччями активно розгортаються пошуки ефективності 

соціальної реклами за допомогою нейрометричних досліджень. Ці методики 

дають змогу перевіряти ті результати опосередкованого впливу комунікацій, які 

перебувають нижче рівня усвідомлення і тому не можуть бути виявлені за 

допомогою традиційних підходів. Зазвичай нейрометричні дослідження 

використовують такі методи: спостереження за реакцією очей і вимірювання за 

допомогою електроенцефалографії (ЕЕГ) мозкових хвиль для аналізу 

концентрації уваги людини; електроміограма (ЕМГ) для спостереження за 

миттєвими емоційними реакціями за допомогою вимірювання мікрорухів м’язів 

обличчя; спеціальне програмне забезпечення розпізнавання для спостереження 

та вимірювання інтенсивності змін виразів обличчя особи, яка дивиться рекламу; 

електроенцефалографія (ЕЕГ) для вимірювання емоційних реакцій шляхом 

дослідження шаблонів мозкових хвиль, пов’язаних з кожною відповіддю [205, 

187]. 

У 2013 р. група італійських дослідників проілюструвала потенціал методів 

ЕЕГ з високою роздільною здатністю при застосуванні до аналізу мозкової 

діяльності, пов’язаної зі спостереженням телевізійної соціальної реклами. 

Зокрема ними були описані методи фіксації реакцій певних зон мозку на 

конкретні сцени у відеороликах [289, 69]. 

У 2016 р. ще одна група італійських науковців за допомогою 

нейрометричних досліджень спробувала виявити, як соціальна реклама може 
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впливати на рішення людини позбавитися шкідливої звички тютюнопаління 

[192]. На їхню думку, соціальну рекламу нині оцінюють як ефективну або 

неефективну на підставі офіційних звітів, що ґрунтуються на визначенні змін 

поведінкових моделей в бік здорового способу життя та пов’язаних з цим 

економічних заощаджень. Тим не менше, дослідження свідчать, що аналіз 

нейрофізіологічних варіацій сигналів мозку, викликаних соціальною рекламою, 

може надати глибші уявлення про спричинені нею емоційні та когнітивні реакції. 

У цьому пілотному дослідженні для визначення ефективності антитютюнових 

соціальних рекламних кампаній були використані три нейрометричні показники, 

випробувані на зменшеній вибірці учасників-волонтерів: аналіз 

електроенцефалографічних варіацій ритмів, частота серцевих скорочень і 

шкірно-гальванічні реакції. Такі самі нейрометричні показники 

використовувалися раніше в низці досліджень, спрямованих на визначення 

ефективності телевізійних роликів комерційної реклами. 

Не втрачає актуальності вивчення практичних аспектів ефективності 

соціальної реклами і в наші дні. Ми також підмітили тенденції до «розширення 

географії наукових пошуків і тенденцію до більш глибокого вивчення названої 

теми в різних ракурсах на прикладі конкретних інформаційних компаній. 

Особлива увага приділяється психологічним чинникам впливу на аудиторію, 

новітнім комунікаційним каналам та специфіці контенту» [7].  

Іншим, не менш актуальним науковим трендом, можна визначити 

вивчення психологічних ефектів. К. Краненбург [234, 9] пояснює, а ми 

коментуємо й інтерпретуємо, це так: «Однією із цілей психології було дослідити, 

чому люди роблять те, що вони роблять. Якими є комбінації внутрішніх і 

зовнішніх змінних, які стимулюють пам’ять, змінюють ставлення, спонукають 

до дій? Ці запитання також непокоять багато поколінь рекламістів. Переконати 

споживачів купувати певні продукти ніколи не було особливо легким завданням. 

Проте іноді це може здаватися елементарним порівняно із завданнями соціальної 

реклами. Вона повинна не лише змінювати ставлення, а й робити це, зважаючи 

на делікатність порушуваних тем, соціальну апатію та глибоко укорінену. З цих 
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та багатьох інших причин психологія відіграє важливу роль у соціальній 

рекламі» [7]. 

У процесі наукового пошуку ми проаналізували дисертацію М.-Л. 

Саломон-Мюре [272], в якій дослідник «аналізує стійкість аудиторії до 

переконання за допомогою методу моделювання в контексті антитютюнової 

соціальної реклами» [7]. Також можемо підсумувати, що «вчені концентруються 

не просто на теоретичному розгляді психологічних аспектів впливу соціальної 

реклами, а й пов’язують їх з результатами конкретних інформаційних кампаній» 

[7]. 

Попри наявність широкого спектра метричних інструментів сучасна наука 

досі не має чітко сформульованих і апробованих універсальних підходів, здатних 

забезпечити об’єктивні та надійні результати оцінювання ефективності 

соціальної реклами. Наше дослідження продемонструвало, що концептуальні 

уявлення про моделі ефективності різняться між собою. Світові наукові розвідки 

в цій сфері тяжіють до прикладного аналізу, використовують міждисциплінарні 

підходи, розглядаючи вплив соціальної реклами не лише як соціокомунікаційне 

явище, а й психологічний та навіть психофізіологічний феномен. Пошук 

найоптимальніших шляхів визначення ефективності соціальної реклами в різних 

сферах пізнання, з одного боку, продиктований її інституційно-функціональною 

специфікою, а з іншого, зумовлений практичними запитами суспільства.  

Спираючись на результати аналізу західних методик та власні 

експериментальні дослідження, ми розробили власну модель оцінювання 

ефективності соціальної реклами, представлену на рис. 3.6.   
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Рис. 3.6. Модель оцінювання ефективності соціальної реклами 

 

Суть пропонованої моделі полягає в оцінюванні чотирьох компонентів: 

контенту як сукупності знаків, символів, образів, підпорядкованих єдиному 

тематичному напряму, креативній ідеї та цілям соціальної реклами; каналів 

комунікації, за допомогою яких контент доставляється до цільової аудиторії; 

сприйняття реципієнтами повідомлень, включаючи запам’ятовуваність, 

емоційний вплив та сприйняту ефективність; результатів, найголовніші з яких 

полягають у трансформуванні громадської думки та суспільної поведінки, а 

також супутніх змінах у соціальній статистиці та фінансових показниках. Кожен 

із перелічених складників актуалізується відповідно до певного етапу реалізації 

соціорекламної кампанії. Наприклад, дослідження властивостей контенту та 

характеристик каналів мають сенс лише до того моменту, як розпочнеться 

комунікаційний акт. Сприйняття аудиторією соціальної реклами може 

оцінюватися як до початку кампанії (на стадії попереднього тестування 
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психологічно-когнітивного впливу комунікації), так і під час неї. Результати 

кампанії варто розглядати з різних точок зору, зумовлених цілями та завданнями 

конкретної програми, але у будь-якому разі логічно це робити на фінальному 

етапі, після завершення проекту.  

Для оцінювання ефективності кожного окремого компонента цієї моделі 

визначається відповідний комплекс дослідницьких інструментів. Зокрема 

контент логічно досліджувати за допомогою таких підходів, як тематичний 

аналіз, лінгвістичний аналіз, контент-аналіз, експертне оцінювання. Перші три 

методи дають змогу оцінити зміст соціальної реклами в чистому вигляді, 

абстрагувавшись від суб’єктивізму людського чинника. Приміром, контент-

аналіз, який часто використовується у подібних наукових розвідках, допомагає 

формалізувати кількісні та якісні характеристики змісту комунікації, встановити 

початковий зв’язок між жанрово-тематичними, креативними чинниками, а 

експертне оцінювання доповнює цю оцінку якісними характеристиками.  

Визначення ефективності каналів ґрунтується на раціональному 

визначенні комунікаційних можливостей тих чи інших медіа-ресурсів, зокрема 

показників покриття аудиторії, кількості контактів тощо. Ці методи широко 

застосовуються в галузі комерційної реклами, тому їх загалом нескладно 

адаптувати й до потреб соціальної реклами.  

Окремого наукового уточнення потребує проблема визначення 

ефективності тієї частини комунікаційного процесу, яка починається з моменту 

сприйняття повідомлення реципієнтом і пов’язана із психологічними ефектами 

впливу на свідомість та підсвідомість людини. Безумовно, основою досліджень 

цього аспекту мають стати соціологічні методи, доповнені такими 

психологічними інструментами, як, наприклад, асоціативне тестування, 

укладання психосемантичних карт тощо. Крім того, на нашу думку, значний 

науковий потенціал у вивченні ефективності впливу соціальної реклами мають 

нейрометричні технології. Попри відносну ресурсоємність вони дають змогу 

оцінити реакції головного мозку людини на повідомлення, образи, аудіовізуальні 

ефекти. Нейрометричні дослідження є сенс використовувати під час оцінювання 
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аудиторного сприйняття широкомасштабних загальнонаціональних та 

міжнародних соціорекламних кампаній, коли ціна помилок зростає до 

найвищого рівня. Як певну менш складну та ресурсоємну альтернативу таким 

дослідженням можна розглядати аналіз психофізіологічних реакцій.  

Найбільш доречним для оцінювання результатів соціальної реклами 

видається поєднання різних підходів і застосування комплексних методик, за 

допомогою яких передусім можна відстежити зміни у сприйнятті певних 

суспільних проблем та поведінці аудиторії. Основою для вимірювання 

ефективності соціальної реклами повинні стати традиційні соціологічні методи, 

які за потреби можуть бути доповнені статистичними, лінгвістичними, 

психологічними та іншими видами досліджень.  

Загалом подальше розширення науково-дослідного арсеналу за рахунок 

нових технологій і нестандартного поєднання випробуваних часом методик 

сприятимуть утворенню корисної синергії в оцінюванні ефективності соціальної 

реклами. 

 Розроблена модель також враховує результати аналізу організаційних, 

функціональних, тематичних і прикладних чинників, що, на нашу думку, мають 

потенціал для вдосконалення ефективності соціальної реклами і можуть бути 

викладені у вигляді зведеної таблиці рекомендацій (таб. 3.3): 

 

Таб. 3.3. Результати аналізу організаційних,  

функціональних, тематичних і прикладних чинників 

Засадничо-

організаційні 

чинники 

1. Нормативна база соціальної реклами в Україні потребує 

удосконалення в частині визначення основних понять і 

регламенту взаємодії учасників. Вона має спиратися на 

світовий досвід недержавного регулювання галузі, 

залучення ЗМІ та рекламних агенцій до співпраці із 

замовниками в рамках програм корпоративної соціальної 

відповідальності, спільних соціальних проектів, які не 
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потребують владного втручання або примусового надання 

рекламного часу чи площі для потреб соціальної реклами.  

2. Організаційна модель української соціальної реклами 

має базуватися на засадах громадського контролю та 

саморегуляції з використанням досвіду наявних 

громадсько-професійних об’єднань, фестивалів та 

конкурсів соціальної реклами. Роль координаційної 

структури в цій системі може відігравати громадсько-

професійна організація – Біржа соціальної реклами, статус 

і повноваження якої мають бути зафіксовані у відповідних 

законодавчих документах. 

3. Державне втручання в регулювання галузі соціальної 

реклами доцільне лише в особливі кризові періоди, коли в 

інтересах національної безпеки має бути мобілізовано 

відповідний державний орган з  реалізації інформаційної 

політики, який відіграватиме роль основного 

консолідованого замовника кампаній із захисту 

національних інтересів за підтримки органів громадсько-

професійного регулювання.  

4. З наукової точки зору на сучасному етапі важливо 

забезпечити відповідну кількість і якість досліджень 

прикладного характеру щодо вдосконалення методів 

формування соціорекламного контенту та вивчення 

можливостей каналів його поширення, особливо це 

стосується новітніх онлайн-інструментів. 

5. Бачиться продуктивним більш широке та активне 

використання соціальної реклами в корпоративних 

комунікаціях, під час реалізації проектів корпоративної 

соціальної відповідальності та як додаткового інструменту 

комунікацій у програмах паблік рилейшенз.  
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Функціонально-

тематичні 

чинники 

1. З огляду на результати нашого дослідження засадничі 

функції соціальної реклами можуть бути поділені на три 

групи: соціорегулятивна та соціоінтегративна, 

інформаційно-комунікаційна, освітня і мотиваційно-

виховна, відповідно до яких мають встановлюватися цілі 

комунікації та розподілятимуться тематичні вектори для 

більш структурованого розуміння їхньої релевантності.  

2. Однією з найголовніших проблем сучасної української 

соціальної реклами є тематична незбалансованість, якої 

можна уникнути за допомогою громадської координуючої 

структури, що відстежуватиме загальну представленість 

тих чи інших соціальних проблем у рекламному просторі 

та ранжуватиме їхні пріоритетність і черговість. При цьому 

право на первинне формування тематичного порядку 

денного відповідно до запитів суспільства залишатиметься 

як у державних інституцій, так і громадських та бізнесових 

організацій, що прагнуть брати участь  у розв’язанні 

нагальних соціальних проблем. 

3. Важливим завданням української соціальної реклами на 

цьому етапі є виведення в пріоритет тем, які стосуються не 

лише захисту національних інтересів, а й сприяють 

популяризації загальнолюдських цінностей, реалізовуючи 

мотиваційно-виховну функцію. 

4. Ще однією рекомендацією є зосередження на розвитку 

системних тематичних векторів на противагу ситуативним. 

При цьому можна виокремити чотири найголовніші сфери 

соціокомунікаційного впливу української соціальної 

реклами: безпека, охорона здоров’я, соціально-гуманітарна 

та морально-етична сфери. 
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5. Важливою передумовою інтеграції українського 

суспільства в європейську та світову спільноту є уніфікація 

соціальних тематичних напрямів та їхнє спільне розуміння.

Чинники 

контенту 

1. Запорукою впливовості та зростання авторитету 

соціальної реклами в українському суспільстві є 

підвищення якості її контенту. З цим питанням також 

пов’язана потреба у підвищенні обсягів споживання 

соціальної реклами до рівня США та інших розвинених 

держав.  

2. Основними критеріями в оцінюванні ефективності 

впливу контенту на аудиторією пропонується визначити 

запам’ятовуваність, емоційне сприйняття, показники 

сприйнятої здатності соціальної реклами впливати на 

громадську думку та поведінку, які можна дослідити за 

допомогою основних соціологічних методів. 

3. Ширше застосування методів асоціативного тестування 

контенту соціальної реклами допоможе чіткіше з’ясувати, 

наскільки точно та ефективно були передані під час 

комунікації основні меседжі та який відгук вони знайшли в 

цільової аудиторії.  

4. Для формування якісного контенту візуальної соціальної 

реклами рекомендується уникати нейтральної емоційної 

забарвленості, натомість варто покладатися на 

асоціативно-рецепційні комплекси, широкий спектр 

чуттєвих реакцій, ємні яскраві образи (включаючи 

умотивовані шокові сюжети), а також концентровані 

слогани, виразні пояснювальні титри, несподівані зачини, 

інші нестандартні текстові та зображальні елементи.  
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Чинники 

каналів 

комунікації 

1. Рекомендації щодо ефективного використання каналів 

поширення соціальної реклами стосуються необхідності 

дотримання відповідності обраних каналів інтересам 

цільової аудиторії. Наприклад, у ході анкетування ми 

виявили, що комунікаційним запитам українського 

студентства найбільше відповідають лише три носії: 

Інтернет-ресурси, телебачення і зовнішня реклама. 

2. Удосконалити вплив соціальної реклами не лише на 

молодіжне середовище, а й більш дорослу аудиторію 

можливо, залучаючи потенціал різних типів соціальних 

медіа, онлайн-відео, а також інших сучасних 

комунікаційних технологій.  

 

Висновки до розділу 3 

 

За допомогою продуманих творчих елементів, враховуючи психологічно-

рецепційні особливості аудиторії, соціальна реклама апелює до ціннісно-

значущого досвіду, світогляду людей, актуалізує особистісний сенс, смислові 

установки, що зрештою через мотиваційні установки впливає на поведінкові 

моделі суспільства та його індивідуумів. Зважаючи на це, показники сприйняття 

аудиторією комунікаційного продукту, з одного боку, демонструють доречність 

обраної креативної концепції, комплексу зображально-виражальних, а з іншого 

– є важливою проміжною ланкою  в оцінюванні міри реалізації 

соціокомунікаційних функцій соціальної реклами. 

Запропонований нами підхід в оцінюванні показників сприйняття 

соціальної реклами спирається на експертне оцінювання загального 

професійного рівня медіа-продукту, відповідності креативної моделі, комплексу 

зображально-виражальних засобів і виконавчої майстерності, а також на 

асоціативне тестування та онлайн-анкетування аудиторії щодо 

запам’ятовуваності, емоційних реакцій та здатності впливати на громадську 
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думку та поведінку. Результати дослідження засвідчили, що ефективність 

соціальної реклами залежить одночасно від актуальності, релевантності 

тематики, творчих чинників і образно-асоціативних комплексів. Високий 

загальний виконавчий рівень продуктів соціальної реклами не завжди здатен 

забезпечити їхню запам’ятовуваність та емоційний вплив. Важливою 

передумовою для цього є не лише наявність креативної ідей та її технічна 

реалізація, а й передусім емоційний потенціал контенту. Шокові елементи в 

соціальній рекламі, хоч і справляють негативний емоційний вплив, підвищують 

її запам’ятовуваність, а тому можуть вважатися прийнятними, якщо 

відповідають соціокомунікаційним цілям і вписуються в обрану креативну 

концепцію.   

Загалом висока запам’ятовуваність, відповідний емоційний вплив та інші 

характеристики сприйняття є наслідком відтворення в соціальній рекламі 

яскравих образів та асоціацій, незвичних інтерпретацій життєвих ситуацій, 

парадоксальних, а інколи й шокових картинок дійсності, здатних руйнувати 

соціальні стереотипи. Такі комунікації можуть бути побудовані як на емоційних 

(переживаннях, співчутті, співучасті), так і раціональних підвалинах, пов’язаних 

з логікою, статистикою, фактами, об’єктивними даними. 

Ефективність соціальної реклами залежить також від правильно 

підібраних каналів комунікації, які забезпечують оптимальний спосіб 

технологічної доставки інформації до реципієнта. Основними засобами 

просування соціальних рекламних повідомлень є телебачення, радіо, преса, 

зовнішня реклама, а також інтернет-ресурси, які нині набувають особливого 

значення. Широкі перспективи у сфері цифрової дистрибуції соціальної реклами 

відкривають нові медійні канали: соціальні мережі, пристрої віртуальної 

реальності та діджитал-ігри. Дедалі активніше цей вид комунікації 

використовуватиме інноваційні та нестандартні носії, як, приміром, ambient 

media.  

За результатами проведеного нами анкетування українська молодь 

найчастіше контактує із соціальною рекламою за допомогою Інтернету, друге 
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місце посідає телебачення, третє – зовнішня реклама, четверте – реклама на 

транспорті. Низький рівень використання радіо та преси свідчить про зниження 

комунікаційної привабливості цих ресурсів у галузі соціальної реклами. Також 

за допомогою анкетування ми встановили прямий зв’язок між рівнем довіри до 

каналів та частотою їхнього використання.  

Протягом планування та реалізації кожної конкретної соціорекламної 

кампанії слід зважати на те, що кожен комунікаційний канал має свої 

функціональні особливості, показники охоплення аудиторії, можливості та 

обмеження дистрибуції контенту. Комплексно-пропорційні методи 

використання традиційних і нових медіа сприятимуть більш якісній взаємодії із 

цільовою аудиторією та додадуть під час запровадження соціальних проектів 

додаткові комунікаційні можливості. 

Методи оцінювання ефективності соціальної реклами, хоч і збігаються з 

іншими сферами соціальної комунікації, мають власні характеристики, пов’язані 

зі специфікою її цілей та завдань. Вони повинні корелювати з наслідками впливу 

на суспільство, а вимірювати такий вплив доречно за допомогою різних 

дослідницьких підходів, передусім соціологічних.  

Кінцеві результати соціальної реклами варто оцінювати за допомогою 

поєднання підходів і застосування комплексних методик. Основою для 

вимірювання змін у свідомості повинні стати традиційні соціологічні методи. 

Зокрема анкетування та інтерв’ю дають змогу дослідити трансформації у 

ставленні аудиторії до певного суспільно значущого явища чи проблеми. За 

потреби методи оцінювання загальних результатів можуть бути доповнені 

психологічними, статистичними, фінансовими видами аналізу. 

Під час визначення ефективності соціальної реклами потрібно не лише 

зосереджувати увагу на окремих практичних аспектах її впливу, а й системно та 

комплексно вимірювати кожну кампанію за допомогою зведених оцінювальних 

процедур, а також додатково використовувати різні інноваційні методики для 

паралельної перевірки отриманих результатів.  
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ВИСНОВКИ 

 

На підставі опрацьованих у представленій дисертаційній роботі матеріалів 

ми дійшли таких висновків. 

1. Розглядаючи феноменологічні особливості й теоретико-історичні 

засади об’єкта дослідження крізь призму сучасних концепцій, ми передусім 

спробували узагальнити різні наукові підходи до його детермінації та уточнити 

зміст цього поняття.  

Отже, соціальну рекламу ми визначаємо як особливий вид, форму і 

водночас інструмент соціальних комунікацій, що використовується на 

некомерційних засадах з метою запровадження суспільно значущих ініціатив та 

задоволення публічних інтересів. З науково-практичної точки зору це 

уніфіковане цілісне поняття бачиться як самостійний напрям комунікаційної 

діяльності, комплекс методів і засобів формування суспільного контенту, 

головним призначенням якого є побудова правильних духовних цінностей, 

змінювання поведінкових моделей, пропагування моральних норм, здорового 

способу життя, мирних і безпечних принципів співіснування, а також 

розв’язання нагальних проблем соціуму. Попри частковий збіг комунікаційних, 

креативних підходів, методів оцінювання ефективності, соціальна реклама 

повністю виходить за рамки поняття комерційної реклами, відрізняючись від неї 

головними принципами та завданнями.  

Як нами було встановлено, у світовому науковому дискурсі поняття 

концепту соціальної реклами не є остаточно сформованим. Його сприйняття 

диференціюється в залежності від об’єктивних культурно-історичних, 

соціально-економічних, політичних та інших чинників, а також усталених 

традицій різних наукових шкіл. Попри відносну одностайність у концептуальних 

трактуваннях цього феномену вчені ще досі демонструють суперечки в 

інтерпретаціях окремих теоретико-методологічних аспектів соціальної реклами. 

Окрім того, ця практична галузь є порівняно молодим напрямом комунікацій, 

який перебуває на етапі становлення, неперервного розвитку та самозбагачення, 
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коли відкриваються нові обрії розуміння її взаємодії з аудиторією, тлумачення її 

засадничих орієнтирів. Ось чому термінологічний апарат соціальної реклами 

потребує вдосконалення, уніфікації, єдиних підходів у вживанні цього поняття, 

зокрема й різними мовами. Одна з рекомендацій цього дослідження стосується 

необхідності  використання англомовного термінологічного відповідника 

українського поняття «соціальна реклама» – загальноприйнятого визначення 

Public Service Advertising та Public Service Announcement (скорочено PSA), а не 

Social Advertising, яким послуговуються переважно в країнах пострадянського 

простору.  

 Як нова соціокомунікаційна практика соціальна реклама зародилася і 

сформувалася в першій половині ХХ ст. у США, де набула вагомого державно-

публічного статусу та зіграла важливу роль в історичній ґенезі американського 

суспільства. Накопичивши значний науково-теоретичний і практичний досвід, 

вона виокремилася у відособлений напрям і з часом здійснила вирішальний 

вплив на європейські та пострадянські концепції соціальної реклами. Тож 

американські методологічні моделі цього виду комунікацій, а також накопичена 

тамтешніми дослідниками академічна та експериментальна база можуть 

слугувати певним зразком для наслідування іншими державами. 

Активний розвиток соціальної реклами пояснюється об’єктивними 

потребами суспільства в дієвих важелях комунікаційно-психологічного впливу 

на свідомість і поведінку мас, інструментах взаємодії з цільовою аудиторією, які 

загалом допомагають підвищити ефективність регулятивних, морально-

мотиваційних функцій та соціального управління. 

Науковий інтерес до феномену соціальної реклами зростає не лише в 

Україні, а й на пострадянських теренах (зокрема Білорусі, Казахстані, Росії), 

однак спільними вадами цих досліджень можна назвати затеоретизованість і 

надмірну сконцентрованість на описових підходах. Тому, аби виправити цей 

дисбаланс, потрібно доповнити фундаментальні розвідки аналізом практичних 

кейсів, інструментальних комунікаційних складників конкретних 

соціорекламних кампаній. Такий підхід здатен не лише поглибити дослідження 
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в окресленій царині, а й зробити їх більш комплексним, всеосяжними та 

продуктивними.  

2. Розглянувши роль і місце соціальної реклами у структурі соціальних 

комунікацій, ми дійшли висновку, що її можна вважати особливим медійним 

процесом і водночас органічною сукупністю тематичних, творчих та 

організаційних складників, які забезпечують функції управління соціальними 

процесами, формування громадської думки, закріплення моральних цінностей, 

переконань, норм поведінки, соціального інформування тощо. З іншого боку, як 

засвідчив аналіз наукових джерел, поняття «соціальна реклама» входить в обсяг 

широкого визначення «соціальні комунікації» як специфічний 

системоутворюючий елемент.  

Для якнайповнішого усвідомлення можливостей соціальної реклами 

потрібно коректно визначити її інституціональне, функціональне 

співвідношення та грані взаємодії з іншими видами комунікації. Зокрема за 

функціональною парадигмою соціальна реклама наближується до форм і методів 

суспільного діалогу, який використовують паблік рилейшнз. При цьому 

соціальна реклама може брати участь у реалізації суспільних програм як 

самостійний окремий інструмент, а також бути додатковим засобом комунікації 

та водночас органічним складником PR-проектів, пов’язаних із суспільно 

значущими темами.  

Оскільки у низці наукових джерел засади соціальної реклами 

порівнюються із пропагандистською діяльністю, ми вважаємо за потрібне 

розмежувати ці два поняття. На противагу соціальній рекламі та паблік рилейшнз 

пропаганда використовує жорсткі маніпулятивні технології, спрямовані не на 

довгостроковий діалог з аудиторією, а на короткотермінові інтенсивні однобічні 

комунікації. За допомогою пропаганди можна досягати поставлених завдань під 

час кризових ситуацій,  інформаційних війн, військових конфліктів. Проте 

найбільш прийнятними формами мотиваційно-психологічного впливу та 

співпраці з соціумом усе таки є побудова довірчого діалогу, використання ефекту 

«м’якої сили», неагресивних тональностей спілкування, особливо під час змін 
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ціннісних орієнтацій, ревізії поведінкових стереотипів та інших подібних 

внутрішніх трансформацій.   

За своїми інституціональними та функціональними рисами об’єкт нашого 

дослідження вписується в концепцію соціального маркетингу як 

підпорядкований інструмент комунікацій, що сприяє гармонізації бізнес-

діяльності та ринкових пріоритетів із суспільними завданнями та публічними 

інтересами. При цьому соціальна реклама може взяти на себе роз’яснювальну, 

мотивуючу, навчальну ролі для просування серед широкої аудиторії важливості 

певних суспільних цінностей, переконань, а також для підтримки конкретних 

соціально спрямованих заходів. Зважаючи на функціональну тотожність 

соціальної реклами та паблік рилейшнз, бачиться раціональним використання 

обох згаданих інструментів комунікацій  (окремо чи в комплексі) для 

розроблення та реалізації програм соціального маркетингу. Окрім того, названі 

засоби формування громадської думки можуть бути ефективними складниками 

стратегій корпоративної соціальної відповідальності, поширюючи суспільно 

важливі знання, досвід, практичні здобутки, допомагаючи бізнес-організаціям у 

публічному позиціонуванні та висвітлюючи їхню активну позицію в гармонізації 

стосунків із соціумом. 

3. Специфічний комплекс функціонально-тематичних характеристик є 

важливим диференціатором, що відбиває соціокомунікаційну сутність 

соціальної реклами та вирізняє її серед інших подібних видів діяльності. Ці 

особливості зумовлені предметним полем діяльності соціальної реклами та 

пов’язані із залученням аудиторії до розв’язання суспільних проблем, 

запобігання кризам, формуванням певних поведінкових стереотипів тощо.  

За результатами нашого теоретичного дослідження ми розчленували 

функціональний спектр соціальної реклами на дві категорії, перша з яких 

перебуває на засадничому, а друга – на прикладному рівні. Аналіз 

закономірностей і відмінностей засадничого функціонального навантаження 

соціальної реклами засвідчив, що воно в свою чергу може бути умовно розділене 

на три групи: соціорегулятивно-соціоінтегративна, інформаційно-
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комунікаційна та освітня і мотиваційно-виховна. При цьому реалізація 

регулятивно-інтегративних функцій виражається у формуванні суспільної 

свідомості, поведінкових моделей, спонукає аудиторію до дій, спрямованих на 

розвиток суспільства. Інформаційно-комунікаційна функція соціальної реклами 

втілюється в поширенні суспільно важливих повідомлень і організації 

зворотного зв’язку з аудиторією. Освітня і мотиваційно-виховна функції 

полягають у просуванні загальнолюдських цінностей, особистісному морально-

духовному розвитку громадян, соціальному навчанні, демонстрації ідей і 

прикладів, що надихають на розв’язання спільних проблем, самовдосконалення, 

взаємопідтримку та взаєморозуміння. Кожен із цих напрямів переплітається між 

собою, формуючи та вдосконалюючи функціональний простір соціальної 

реклами. 

Окремого розгляду в рамках соціокомунікаційного підходу до вивчення 

феномену соціальної реклами потребує її тематичне спрямування. Цей аспект є 

однією з найважливіших типоутворюючих характеристик поряд із 

функціональним статусом, видом замовника та каналами поширення. Тематика 

соціальної реклами є відображенням нагальних проблем і потреб суспільства, 

вона безпосередньо пов’язана з виконуваними нею функціями. 

Як ми встановили під час контент-аналізу розміщених на YouTube 

відеороликів соціальної реклами України та США, на функціонально-тематичну 

специфіку комунікації впливають суспільні пріоритети, сформовані в 

національному та історичному контексті погляди на певні соціальні проблеми, а 

також традиції, ментальні та психологічні особливості. Аналогічним чином 

формується й загальне ставлення громадян до завдань і можливостей соціальної 

реклами. Як засвідчило наше дослідження, інтерес українського суспільства до 

неї є нижчим, ніж у США.  

Звертає на себе увагу й різна широта тематичного спектру соціальної 

реклами. Якщо в Україні 50 роликів, які набрали найбільшу кількість переглядів, 

охоплюють лише 13 тем, то у Сполучених Штатах майже удвічі більше. 

Водночас тематика соціальної реклами може відрізнятися змістовною 
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спрямованістю і масштабністю, охоплюючи як специфічні локальні, так і 

глобальні проблеми людства. Ця розбіжність випливає зокрема з теорії 

ієрархічних потреб людини і здатна диференціюватися для держав із різним 

рівнем соціально-економічного розвитку. Так, найбільша кількість досліджених 

роликів американської соціальної реклами присвячена протидії сексуальному 

насильству. На другому місці – проблематика безпеки дорожнього руху, на 

третьому – боротьба із знущаннями над людиною. Українська соціальна реклама 

має власну тематичну специфіку, в якій акцент робиться на патріотизмі, мовному 

питанні, захисті територіальної цілісності та національного суверенітету.  Друге 

місце за кількістю посідають ролики на тему здорового способу життя, третє – 

захисту довкілля.  

Загалом структурне порівняння основних тематичних векторів дає 

підстави вважати, що в різних соціумах існує від однієї до п’яти ключових тем 

соціальної реклами, які стають центром уваги громадськості на певному 

проміжку часу, що може бути викликано як природною самоактуалізацією теми 

через певні історичні подій, так і спрямованими зусиллями з боку державних чи 

громадських інституцій.   

4. У рамках дослідження прикладних аспектів ми розглянули особливості 

сприйняття соціальної реклами аудиторією, специфіку використання 

комунікаційних каналів та розробили модель оцінювання ефективності 

соціальної реклами. 

Сприйняття реклами – принципово важливий компонент як у 

комунікаційному ланцюжку від соціального повідомлення до реципієнта, так і в 

підходах до визначення його ефективності. Заради об’єктивності в оцінюванні 

показників сприйняття соціальної реклами важливо одночасно використовувати 

кілька методів, які враховують різні аспекти та стани об’єкту дослідження. 

Згідно розробленої нами методики до цього процесу були залучені дві незалежні 

аудиторії: експерти та українська студентська молодь. Перша була задіяна у 

загальному оцінюванні базових комунікаційних характеристик та асоціативному 

тестуванні запропонованих для розгляду роликів соціальної реклами. Друга 



202 
 

група взяла участь в онлайн- анкетуванні, присвяченому визначенню рівня 

запам’ятовуваності тих самих роликів, їхнього емоційного впливу та здатності 

впливати на громадську думку і поведінку. Результати обох частин дослідження 

було проаналізовано та зіставлено, що допомогло встановити зв’язок між 

застосованими креативними концепціями, зображально-виражальними 

засобами, асоціативно-рецепційними комплексами, виконавчими підходами і 

впливом на сприйняття соціальної реклами. 

Найвищі показники запам’ятовуваності мали зразки роликів із широкими 

асоціативно-рецепційними комплексами, яким притаманні яскраві образи, 

емоційні порівняння, широкий спектр чуттєвих реакцій. Використовуючи 

новизну і незвичайність ситуацій, метафори, неординарні інтерпретації, 

парадокси, а інколи й шокові елементи, такі комунікації здатні формувати в 

свідомості індивідуума особливі цілісні вербальні й аудіовізуальні паттерни, 

здатні довше триматися в пам’яті та відповідним чином впливати на 

усвідомлення певних ідей та реагування на них. Така соціальна реклама зазвичай 

має потужний емоційний потенціал, який формується за допомогою двох 

основних чинників: актуальної та релевантної для певної цільової аудиторії 

тематики і створеного за допомогою відповідних креативних рішень образно-

асоціативного комплексу. При цьому такий потенціал може бути забезпечений 

як усвідомленим чуттєвим сприйняттям на основі особистих переживань, 

співучасті, так і раціональними мотивами, що охоплюють логіку, безпристрасну 

статистику та фактаж.  

Встановлено закономірність, що виражений позитивний емоційний вплив 

(так само, як і негативний) підвищують запам’ятовуваність соціальної реклами 

та показники сприйнятої ефективності впливу на громадську думку та поведінку. 

Натомість нейтральні емоційні реакції не здатні сприяти досягненню належного 

соціокомунікаційного результату. Більше того, високі загальні показники 

нейтральних емоційних реакцій на найбільш популярні українські ролики 

соціальної реклами свідчать про їхню рецепційну невідповідність запитам 

аудиторії та низькі якісні показники медіа-продукту. Попри негативний 
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емоційний вплив шокові елементи в соціальній рекламі здатні підвищувати 

показники її запам’ятовуваності, а отже за умов доцільності та відповідності 

загальній творчій концепції можуть вважатися прийнятними.   

Ще одним важливим складником досліджуваного нами об’єкта є канали 

його поширення. Як продемонстрували дані онлайн-анкетування, молодіжна 

аудиторія в Україні найчастіше сприймає соціальну рекламу за допомогою 

інтернет-каналів, телебачення та зовнішньої реклами. Натомість радіо та 

друковані ЗМІ втрачають впливовість, і цей факт обов’язково потрібно 

враховувати під час розроблення комунікаційних стратегій. Також за допомогою 

анкетування ми встановили прямий зв’язок між рівнем довіри до каналів та 

частотою їхнього використання. 

Протягом планування та реалізації кожної конкретної соціорекламної 

кампанії слід зважати на те, що кожен комунікаційний канал має свої функціональні 

особливості, показники охоплення аудиторії, можливості та обмеження 

дистрибуції контенту. В умовах перенасиченого інформаційного простору 

традиційні канали (телебачення, зовнішня реклама, радіо, преса) утримуватимуть 

значну частку голосу в поширенні соціальної реклами, але водночас завдяки 

мультимедійності, інтерактивності, а також можливостям постійного доступу на 

передній план за кількістю та якістю охоплення аудиторії виходитимуть інтернет-

ресурси, зокрема соціальні мережі, платформи відеохостингу. Тому на сучасному 

етапі ефективним рішенням бачиться якнайширше використання можливостей 

нових медіа із залученням для доохоплення аудиторії традиційних каналів, 

передусім телебачення та зовнішньої реклами.  

На підставі розглянутих науково-теоретичних концепцій ми розробили 

власну модель оцінювання ефективності соціальної реклами. Складність 

визначення об’єктивних критеріїв ефективності об’єкта нашого дослідження 

зумовлена його особливим соціокомунікаційним статусом, рівновіддаленим від 

традиційної медійної та суспільної галузей діяльності. Ось чому дієва методика 

оцінювання має враховувати різні рівні ефективності соціальної реклами. На нашу 

думку, головними параметрами такої моделі мають бути характеристики 
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контенту, каналів комунікації, показники сприйняття і результати кінцевого 

впливу. Контент пропонується досліджувати за допомогою тематичного, 

лінгвістичного, контент-аналізу, а також експертного оцінювання, канали – 

методами аналізу комунікаційних можливостей. Для оцінювання сприйняття 

соціальної реклами варто використовувати соціологічні та психологічні підходи. 

Значний дослідницький потенціал мають нейрометричні технології, що 

допомагають оцінити ті результати впливу комунікації, які перебувають за 

межами усвідомлення і не можуть бути виявлені за допомогою інших усталених 

підходів. При цьому кінцеві наслідки діяльності соціальної реклами слід 

оцінювати комплексно, з позицій загальної ефективності комунікацій, 

забезпечення відповідних реакцій цільової аудиторії та вирішення конкретних 

суспільних завдань. Основою для вимірювання змін у свідомості повинні стати 

традиційні соціологічні методи. Зокрема анкетування та інтерв’ю дають змогу 

дослідити трансформації у ставленні аудиторії до певного суспільно значущого 

явища чи проблеми. За потреби методи оцінювання загальних результатів можуть 

бути доповнені психологічними, статистичними, фінансовими видами аналізу. 

Загалом розгляд тенденцій розвитку соціальної реклами дає змогу 

прогнозувати подальше зростання суспільного інтересу до цього виду 

комунікацій та його укорінення в реаліях соціально-економічного та 

культурного буття держав. Зокрема вдосконалюватимуться методи діяльності, 

зростатимуть вимоги до креативних складників контенту та підбору 

комунікаційних каналів. 

Наведені рекомендації та висновки можуть слугувати дороговказом для 

подальшого змістовного вивчення феномену соціальної реклами як важливого та 

далекосяжного комунікаційного ресурсу, його креативних засобів, специфіки 

контенту, психологічних аспектів взаємодії з аудиторією. Перспективні 

дослідження означених у цій праці напрямів і дотримання висловлених науково-

практичних рекомендацій допоможуть розширити методологічну базу 

соціальної реклами, підвисити її впливовість і загальну ефективність, а отже 

зробити цей соціокомунікаційний інструмент ще більш цінним для суспільства.  
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