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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Функціонування соціальної 
реклами в новітньому інформаційному просторі можна розглядати як 
специфічний 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 сталий еволюційний розвиток. Ця діяльність 
ґрунтується на психологічних засадах і допомагає формувати суспільні настрої, 
ставлення широких мас до соціальних трансформацій, відповідне сприйняття 
картини світу та суспільні реакції на важливі події. З іншого боку, соціальна 
реклама сприймається як потужний виховний засіб і морально-духовний 
каталізатор розвитку суспільства. На сучасному етапі зростання об’єктивних 
потреб суспільства в дієвих важелях комунікаційного впливу на громадську 
думку й поведінку мас, інструментах взаємодії з аудиторією, які сприяють 
розв’язанню соціальних проблем, обумовлює активний розвиток соціальної 
реклами. Тож поглиблення інтересу комунікаторів до пошуку ефективних 
методів організації суспільного діалогу на тлі неусталених теоретико-
практичних поглядів на соціальну рекламу як інструмент соціальних 
комунікацій, недосконалого науково-методичного забезпечення соціальної 
реклами, що виражається в порівняно незначній кількості досліджень в Україні, 
присвячених її аналізу, вимагає більш повного розуміння засад та практичних 
аспектів цього соціальнокомунікаційного феномену. 

Наукова проблема, вирішенню якої присвячене дослідження, – потреба в 
отриманні теоретичних знань і розробленні нових науково-практичних 
методик, що дають змогу використовувати соціальну рекламу як ефективний 
інструмент соціальних комунікацій. 

Ступінь наукового опрацювання проблеми. Попри те, що історія 
соціальної реклами у світі сягає понад століття, як самостійний напрям 
наукових досліджень він виокремився лише у другій половині ХХ ст. 
Українські науковці розпочали дослідження соціальної реклами на рубежі ХХІ 
ст. Серед них можна відзначити праці О. Агаркова, Л. Березовець, О. Бугайової, 
В. Бугрима, Г. Горбенко, Н. Грицюти, Г. Гулакової, Н. Кутузи, 
Д. Олтаржевського, Т. Ревенко, О. Сватенкова, А. Стрелковської, Г. Цуканової, 
А. Чернової, Т. Шальман, К. Шендеровського. 

Загалом в Україні на цей час захищено чотири кандидатські дисертації, 
присвячені соціальній рекламі: одна – в галузі соціальних комунікацій 
(Л. Березовець «Сучасний стан некомерційної реклами в Україні», 1999), ще 
одна – з державного управління (Г. Гулакова «Соціальна реклама як складова 
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інформаційно-мотиваційного механізму державного управління», 2013) та дві – 
з педагогічної освіти (О. Сватенков «Педагогічні умови захисту права дитини 
на сім’ю засобами соціальної реклами», 2010; А. Стрелковська «Соціально-
педагогічні умови формування позитивно спрямованої поведінки молоді 
засобами соціальної реклами», 2007). Якщо порівнювати цю статистику з 
іншими країнами, то можна зробити висновок, що пошуки в цій сфері на 
українських наукових теренах розгортаються недостатньо активно. Наприклад, 
у США дослідження соціальної реклами здійснюються з 1940-х рр. та 
налічують сотні наукових праць. 

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 механізми сприйняття новинного контенту аудiовiзуальних 
мас-медiй», що виконувалась у 2016–2018 рр. 

Мета і завдання дослідження. Мета роботи – з’ясувати 
функціональний, тематичний та прикладні аспекти української соціальної 
реклами, розміщеної на платформі YouTube. 

Досягнення мети передбачає виконання таких завдань: 
1) з’ясувати різні підходи до детермінації соціальної реклами та уточнити 

її визначення з огляду на історичну ґенезу цього явища; 
2) уточнити роль і місце соціальної реклами в сучасній системі 

соціальних комунікацій;  
3) визначити специфіку функціонування соціальної реклами, 

проаналізувати її тематичне спрямування; 
4) розглянути особливості сприйняття соціальної реклами цільовою 

аудиторією, специфіку використання комунікаційних каналів;  
5) розробити модель оцінювання ефективності соціальної реклами та 

окреслити шляхи її вдосконалення. 
Об’єкт дослідження – українська соціальна реклама як інструмент 

соціальних комунікацій.  
Предмет дослідження – функціональний, тематичний та прикладний 

аспекти української соціальної реклами на прикладі відеоматеріалів YouTube. 
Емпірична база дослідження. Платформа YouTube обрана у зв’язку з тим, 

що вона є найбільшим за обсягом представлених матеріалів хостингом, де в 
постійному відкритому доступі викладено онлайн-відео, зокрема ролики 
соціальної реклами. Глобальна пошукова система ресурсу дає змогу 
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порівнювати особливості відеоконтенту, спрямованого на глядачів різних країн. 
Також технічні можливості YouTube дозволяють виокремлювати 50 
найпопулярніших зразків соціальної реклами з найбільшою кількість 
переглядів (від 324 тис. до 214 млн. для відеороликів виробництва США та від 
4,8 тис. до 341 тис. для відеороликів українського виробництва), а отже 
встановлювати реальну популярність тих чи інших матеріалів.  

Хронологічні межі дослідження охоплюють період з 2008 р. (початок 
діяльності YouTube в Україні) до 2017 р.  

Методи дослідження. Для встановлення об’єктивної картини були 
використані загальнонаукові методи пізнання, зокрема описовий, порівняльний 
та емпірико-аналітичний. Системний підхід виявився необхідним для 
визначення зв’язку кожного елемента з його роллю та місцем у системі, а 
діалектичний метод – для розгляду їхніх зв’язків і взаємозалежностей. 
Дослідження теоретичної джерельної бази передбачало загальний і 
тематичний огляд, порівняння та узагальнення. Метод синтезу 
використовувався для поєднання розрізнених понять і тлумачень соціальної 
реклами. Структурно-функціональний опис і систематизація дали змогу 
виявити внутрішні та зовнішні зв’язки, закономірності та суперечності 
розвитку об’єкта дослідження. 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. Метод 
моделювання дав змогу 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; 
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– теоретико-методологічну основу соціальної реклами як інструмента 
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, громадських і бізнес-інституцій у галузі соціальної реклами. 
Фактаж, теоретичні положення та висновки застосовані для забезпечення таких 
навчальних дисциплін: «Основи рекламної та PR-діяльності», «Копірайтинг та 
спічрайтинг», «Теорія та практика рекламної діяльності», «Професійні 
стандарти в рекламі та PR».  

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: 
Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених 
«Новітні тенденції в медіагалузі: український і зарубіжний підхід» (Київ, 24 
квітня 2018 р.), Всеукраїнська науково-практична конференція «Медіапростір: 
проблеми і виклики сьогодення» (Київ, 25 квітня 2018 р), XVI Міжнародна 
науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених 
«Шевченківська весна. Секція: Журналістика» (Київ, 26 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 в наукових фахових виданнях України, одна – у виданні, що 
індексується міжнародними наукометричними базами. 

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 складає 251 сторінку, з яких 
основного тексту – 207 сторінок. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У Вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, описано зв’язок з 

науковими програмами, визначено мету й завдання, об’єкт і предмет 
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дослідження. Тут також представлено методи, за допомогою яких проводилося 
дослідження, сформульовано новизну та практичне значення одержаних 
результатів, наведено перелік публікацій. 

У першому розділі «Теоретико-історичні засади соціальної реклами» 
досліджуються теоретико-історичні засади соціальної реклами, що є ключем 
для розуміння її природи, загальних закономірностей і типових форм 
діяльності.  

У підрозділі 1.1. «Історія розвитку та сучасний стан об’єкта 
дослідження» розглянуто особливості становлення соціальної реклами, яке 
нерозривно пов’язано зі Сполученими Штатами Америки та діяльністю Ради з 
реклами, заснованої під час Другої світової війни. Визначено внесок Великої 
Британії у розвиток соціальної реклами, проаналізовано специфіку формування 
цієї галузі в європейських державах – Німеччині та Франції. Окремим історико-
теоретичним 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. Радянська 
соціальна реклама, яка зароджувалася у 1920-х рр., зводилася до політичного 
типу. На пострадянському просторі впродовж трьох останніх десятиріч 
соціальна реклама переживає еволюційний період системно-функціональної 
трансформації та інституціоналізації.  

Історичний розвиток соціальної реклами в Україні, який розпочався у 
другій половині 1990-х рр., пов’язаний із громадськими професійними 
об’єднаннями та фестивальною діяльністю. Сучасна українська соціальна 
реклама розвивається завдяки самоорганізації галузі, 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’язання нагальних проблем переважно в галузі охорони здоров’я, безпеки 
життєдіяльності та захисту довкілля.  

У підрозділі 1.2. «Поняттєвий апарат соціальної реклами» відповідно до 
проаналізованих дефініцій соціальну рекламу визначено як форму і водночас 
інструмент соціальних комунікацій, акцентованих винятково на обстоюванні 
суспільних інтересів, що перебувають осторонь будь-яких комерційних та 
політичних програм.  

Типологічні дослідження 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 
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себе так звані суспільну та гуманітарну рекламу. Далі типологічний розподіл 
може відбуватися за типом замовника соціальної реклами (громадські, 
благодійні організації, державні інституції тощо).  

Вирізняльною рисою соціальної реклами є те, що, на відміну від 
традиційної реклами, її поширення за допомогою мас-медіа здебільшого не 
оплачується коштом замовника. Але це не означає, що такі повідомлення 
з’являються в інформаційному просторі безоплатно, оскільки ЗМІ розміщують 
їх за рахунок власних ресурсів. Ці інвестиції зрештою повертаються у вигляді 
певних податкових преференцій, які надаються в деяких державах згідно з 
чинним законодавством. Інакше розміщення соціальної реклами розглядається 
як соціальна відповідальність самих медіа, яка працює на лояльність їхніх 
цільових аудиторій та іміджетворчі процеси. Тож названа особливість 
соціальної реклами, що виражається в опосередкованій, а тому не такій 
очевидній формі оплати за розміщення, характеризує її як специфічний вид 
рекламної комунікації. Але за іншими критеріями вона відповідає 
загальновизнаному теоретико-практичному концепту визначення реклами як з 
погляду використання каналів комунікації, так і методів та форм впливу на 
аудиторію. 

У підрозділі 1.3. «Концептуальні підходи до визначення місця соціальної 
реклами в системі соціальних комунікацій» уточнено взаємозв’язки предмета 
дослідження з іншими напрямами діяльності інформаційної сфери. У більшості 
трактувань поняття соціальної реклами міститься посилання на концепт 
громадської думки як один з феноменів сучасного суспільства. При цьому 
соціальна реклама залишається інструментом втілення певної стратегії, 
реалізації довгострокової програмної діяльності з управління громадською 
думкою, на роль якої також претендує паблік рилейшнз.  

Згідно з результатами аналізу наукових джерел поняття «соціальна 
реклама» входить до 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».  

На відміну від соціальної реклами та паблік рилейшнз пропаганда має 
виражені ознаки застосування маніпулятивних комунікаційних стратегій, 
орієнтованих не на довгострокову «м’яку» співпрацю з аудиторією, а на 
агресивне одностороннє інформування, що не передбачає полярності думок, 
обговорення ситуації та мотивування до змін.  

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. 
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Його використання окремо чи в комплексі з традиційними PR-методами 
бачиться дієвим засобом реалізації принципів корпоративної соціальної 
відповідальності. 

Другий розділ «Функціонально-тематичні особливості соціальної 
реклами» присвячено вивченню специфічного комплексу функціонально-
тематичних характеристик – важливого диференціатора, що відбиває 
соціальнокомунікаційну сутність соціальної реклами та вирізняє її серед інших 
схожих видів діяльності. 

У підрозділі 2.1. «Основні функції соціальної реклами» досліджено 
принципи функціонування соціальної реклами, які зумовлюють її здатність 
забезпечувати відповідні соціокомунікаційні процеси на двох рівнях: 
локальному (розповідає про конкретні соціальні проекти та потреби в допомозі 
локальним спільнотам й окремим особам, інформує про місцеві загрози) та 
глобальному (поширює соціально значущі повідомлення, формує світогляд, 
пропагує, мобілізує до певної діяльності, 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 соціальна реклама 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 процесу. 

На підставі розглянутих зарубіжних та українських теоретичних 
концепцій виокремлено три групи засадничих функцій соціальної реклами. 
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 та 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, 
взаємопідтримку та взаєморозуміння.  

Підрозділ 2.2. «Проблематика соціальної реклами в контексті науково-
теоретичних досліджень» присвячений вивченню одного з найголовніших 
складників соціальної реклами та логіко-змістовної основи контенту – 
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тематичного спрямування. Вивчення сукупності тематичних векторів дало 
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, визначає методи використання відповідних творчо-
комунікаційних засобів для досягнення поставлених цілей. 

Як засвідчив проведений аналіз, ні в Україні, ні за кордоном досі не було 
окремих наукових розвідок, спрямованих на опис та систематизацію 
тематичних векторів соціальної реклами, без чого концептуальна картина цього 
соціальнокомунікаційного феномену бачиться неповною. Тому з наукового 
погляду на першому етапі важливо було 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. Тож 
усі тематичні вектори сучасної соціальної реклами можна умовно поділити за 
масштабом поширення на два типи – глобальний та локальний. 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 й 
культурної інтеграції та уніфікації, що відбуваються на міжнаціональному 
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 соціальну рекламу, зокрема 
пов’язані з нею кампанії, можна умовно типологізувати як системні 
(розвиваються упродовж багатьох років) та ситуативні (спричинені раптовими 
кризовими подіями). Проаналізувавши зміст повідомлень соціальної реклами та 
пов’язані з його вивченням наукові дослідження, запропоновано 
виокремлювати чотири широкі тематичні напрями: охорона здоров’я, безпека, 
морально-етичний і соціально-гуманітарний напрями.  

У підрозділі 2.3. «Соціальна реклама України та США: порівняльний  
контент-аналіз тематики (за матеріалами відеохостингу YouTube)» висунуто 
та перевірено експериментальним шляхом гіпотезу, що соціальна реклама має 
свою функціонально-тематичну специфіку, зумовлену національними, 
суспільними інтересами, яка може збігатися чи відрізнятися за тематичним 
спрямуванням, кількістю контактів з цільовою аудиторією та іншими кількісно-
якісними показниками, які характеризують сутність соціальнокомунікаційного 
процесу. 

Передусім привертає на себе увагу різна широта тематичного спектру 
соціальної реклами. Якщо в Україні 50 роликів, які набрали найбільшу 
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кількість переглядів, охоплюють лише 13 тем, то у Сполучених Штатах 
Америки кількість таких тем майже вдвічі більша. Водночас тематика 
соціальної реклами у США відрізняється змістовною спрямованістю і 
масштабністю, охоплюючи як специфічні локальні, так і глобальні проблеми 
людства.  

Згідно з результатами контент-аналізу 21 з 50 досліджуваних роликів 
української соціальної реклами присвячена тематиці патріотизму. По п’ять 
роликів на тему здорового способу життя та захисту довкілля, по три ролики 
присвячені боротьбі зі СНІД та профілактиці домашнього насильства, по два 
ролики висвітлюють проблематику дітей-сиріт, виховання дітей, безпеки 
дорожнього руху та культури поведінки. По одному ролику з вибірки припадає 
на вужчі тематичні сегменти: реалізація конституційних прав, донорство, 
муніципальна програма, а також один широкий напрям – просування в 
суспільстві моральних цінностей.  

Найбільша кількість проаналізованих роликів (сім прикладів) 
американської соціальної реклами присвячена проблематиці боротьби із 
сексуальним насильством. На другому місці (п’ять прикладів) – тема безпеки 
дорожнього руху, присвячена як традиційним проблемам – кермуванню 
автомобілем у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, так і новітнім 
загрозам – використанню смартфону під час кермування. Третє місце (чотири 
приклади)  посідає боротьба з буллінгом (від англ. bullying) – аморальним та 
неприйнятним знущанням над людиною в усіх його проявах. По три ролики 
дослідженої соціальної реклами спрямовані на проблеми дискримінації 
соціальних груп, об’єднаних за расовою, статевою ознаками, віросповіданням, 
сексуальною орієнтацією тощо, на профілактику домашнього насильства, а 
також боротьбу з ВІЛ/СНІД, раком, аутизмом та іншими захворюваннями. 
Загалом, тематика роликів соціальної реклами , які пропонуються аудиторії 
США значно ширша за тематику для української аудиторі. 

У третьому розділі «Прикладні аспекти функціонування сучасної 
соціальної реклами» розглянуто прикладні аспекти функціонування 
соціальної реклами, які впливають на якість комунікації. Зокрема за допомогою 
комплексної методики досліджено особливості сприйняття соціальної реклами 
аудиторією, охарактеризовано канали комунікації та розглянуто проблеми 
ефективності створення соціальної реклами.  

У підрозділі 3.1. «Дослідження сприйняття соціальної реклами за 
допомогою експертного оцінювання, асоціативного тестування та онлайн-
анкетування аудиторії» представлено результати експерименту, до якого були 
залучені дві незалежні аудиторії: експерти та українська студентська молодь. 
Перша група була задіяна у загальному оцінюванні базових комунікаційних 



10 
 

характеристик та асоціативному тестуванні запропонованих для розгляду 
роликів соціальної реклами. Друга група взяла участь в онлайн-анкетуванні, 
присвяченому визначенню рівня запам’ятовуваності тих самих роликів, їхнього 
емоційного впливу та здатності впливати на громадську думку й поведінку. На 
підставі аналізу та порівняння обох частин дослідження виявлено зв’язок між 
застосованими креативними концепціями, зображально-виражальними 
засобами, асоціативно-рецепційними комплексами, виконавчими підходами і 
впливом на сприйняття соціальної реклами.  

Під час анкетування було встановлено, що найвищі показники 
запам’ятовуваності мали зразки роликів з широкими асоціативно-рецепційними 
комплексами, яким притаманні яскраві образи, емоційні порівняння, значний 
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 приклади, здатні довше триматися в пам’яті й 
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, зокрема актуальної та 
релевантної для певної цільової аудиторії тематики і створеного за допомогою 
відповідних креативних рішень образно-асоціативного комплексу. 

Підрозділ 3.2. «Специфіка використання традиційних і новітніх 
комунікаційних каналів поширення соціальної реклами» присвячений 
дослідженню медійних ресурсів, що беруть участь у дистрибуції соціальних 
повідомлень. Загалом поширення соціальної реклами відбувається за каналами, 
що є типовими для більшості різновидів масової комунікації, як наприклад, 
телебачення, радіо, Інтернет, преса, засоби зовнішньої реклами, кожен з яких 
має власну функціональну специфіку, особливості формування та передачі 
контенту, кількісно-якісні показники охоплення аудиторії. На підставі аналізу 
теоретичних матеріалів були визначені характеристики найбільш 
використовуваних каналів соціальної реклами. 

З метою підкріплення цих результатів експериментальними 
дослідженнями, оцінки реальної частоти та якості контактування аудиторії із 
сучасною соціальною рекламою за допомогою різних комунікаційних каналів 
було використано онлайн-анкетування. Як продемонстрували його результати, 
молодіжна аудиторія найчастіше сприймає соціальну рекламу за допомогою 
інтернет-каналів (61,2% опитаних), телебачення (44%) та зовнішньої реклами 
(22,4%). Натомість радіо та друковані ЗМІ втрачають впливовість, і цей факт 
обов’язково потрібно враховувати під час розроблення комунікаційних 
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стратегій рекламних кампаній. Також за допомогою анкетування встановлено 
прямий зв’язок між рівнем довіри до каналів та частотою їхнього використання. 

У підрозділі 3.3. «Модель оцінювання ефективності соціальної реклами 
та шляхи її підвищення» в історичному контексті розглянуто науково-практичні 
підходи, які допомагають зафіксувати та оцінити результати впливу соціальної 
реклами на рівні суспільних і особистісних соціально-психологічних 
трансформацій, а також репрезентовано авторську модель оцінювання 
ефективності соціальної реклами, головними параметрами якої є 
характеристики контенту, каналів комунікації, показники сприйняття і 
результати кінцевого впливу соціальної реклами.  

Кінцеві результати діяльності соціальної реклами рекомендовано 
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.  

Наведені наприкінці підрозділу рекомендації можуть слугувати 
дороговказом для вдосконалення соціальної реклами, її креативних засобів, 
контенту, психологічної взаємодії з аудиторією, що дасть змогу зробити цей 
соціальнокомунікаційний інструмент ще більш цінним для суспільства. 

 
ВИСНОВКИ 

 
На підставі опрацьованих у дисертації матеріалів зроблено такі висновки: 
1. Розглядаючи феноменологічні особливості й теоретико-історичні 

засади об’єкта дослідження, визначено соціальну рекламу як особливий вид, 
форму і водночас інструмент соціальних комунікацій, що використовується на 
некомерційних засадах з метою запровадження суспільно значущих ініціатив та 
задоволення публічних інтересів. Це уніфіковане цілісне поняття бачиться як 
самостійний напрям комунікаційної діяльності, комплекс методів і засобів 
формування суспільного контенту, головним призначенням якого є побудова 
духовних цінностей, зміна поведінкових моделей, пропагування моральних 
норм, здорового способу життя, мирних і безпечних принципів співіснування, а 
також розв’язання нагальних проблем соціуму.  

У світовому науковому дискурсі поняття концепту соціальної реклами не 
є остаточно сформованим. Його сприйняття диференціюється залежно від 
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об’єктивних культурно-історичних, соціально-економічних, політичних та 
інших чинників, а також усталених традицій різних наукових шкіл. 
Термінологічний апарат соціальної реклами потребує вдосконалення, 
уніфікації, єдиних підходів у вживанні цього поняття, зокрема й різними 
мовами. Одна з рекомендацій стосується необхідності використання 
англомовного відповідника «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 та 
сформувалася в першій половині ХХ ст. у США, де набула вагомого державно-
публічного статусу, виокремилася у відособлений напрям і з часом здійснила 
вирішальний вплив на європейські та пострадянські концепції соціальної 
реклами. Тож американська модель функціонування соціальної реклами, а 
також накопичений нею досвід можуть слугувати певним зразком для 
наслідування іншими державами. 

2. На основі дослідження ролі й місця соціальної реклами у структурі 
соціальних комунікацій, з’ясовано, 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, термін «соціальна реклама» входить до 
більш широкого поняття «соціальні комунікації» як специфічний 
системотвірний елемент.  

За функціональною парадигмою соціальна реклама наближається 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.  

За своїми інституціональними та функціональними рисами об’єкт 
дослідження вписується в концепцію соціального маркетингу як 
підпорядкований інструмент комунікацій, що сприяє гармонізації бізнес-
діяльності та ринкових пріоритетів із суспільними завданнями та публічними 
інтересами. Зважаючи на функціональну схожість соціальної реклами та паблік 
рилейшнз, бачиться раціональним використання обох згаданих інструментів 
комунікацій (окремо чи в комплексі) для розроблення та реалізації програм 
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соціального маркетингу, а також як складників реалізації стратегій 
корпоративної соціальної відповідальності. 

3. Специфічний комплекс функціонально-тематичних характеристик є 
важливим диференціатором, що відбиває соціальнокомунікаційну сутність 
соціальної реклами та вирізняє її серед інших схожих видів діяльності.  

За результатами дослідження функціональний спектр соціальної реклами 
поділено 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 може 
бути умовно розділене на чотири групи: соціорегулятивно-соціоінтегративна, 
інформаційно-комунікаційна, освітня та мотиваційно-виховна.  

Окремого розгляду в межах соціальнокомунікаційного підходу до 
вивчення феномену соціальної реклами потребує її тематичне спрямування. 
Цей аспект є однією з найважливіших типотвірних характеристик поряд з 
функціональним статусом, видом замовника та каналами поширення соціальної 
реклами. Тематика соціальної реклами є відображенням нагальних проблем і 
потреб суспільства, а також безпосередньо пов’язана з виконуваними нею 
функціями. 

На функціонально-тематичну специфіку соціальної реклами 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 
дослідження, інтерес українського суспільства до об’єкта дослідження є 
нижчим, ніж у США.  

Водночас тематика соціальної реклами може відрізнятися змістовною 
спрямованістю і масштабністю, охоплюючи як специфічні локальні, так і 
глобальні проблеми людства. Ця розбіжність випливає зокрема з теорії 
ієрархічних потреб людини й здатна диференціюватися для держав з різним 
рівнем соціально-економічного розвитку.  

4. Сприйняття соціальної реклами – принципово важливий компонент як 
у комунікаційному ланцюжку від соціального повідомлення до реципієнта, так і 
в підходах до визначення ефективності цього виду реклами.  

Встановлено закономірність, що виражена позитивна/негативна емоційна 
тональність рекламного ролика підвищує запам’ятовуваність соціальної 
реклами та посилює сприйняття основного повідомлення. Натомість нейтральні 
емоційні реакції не здатні сприяти досягненню належного 
соціальнокомунікаційного результату. Високі показники нейтральних 
емоційних реакцій на найбільш популярні українські ролики соціальної 
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реклами свідчать про їхню невідповідність запитам аудиторії та низьку якість 
медіа-продукту. Попри негативний 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. 

На підставі розглянутих науково-теоретичних концепцій розроблена 
власна 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.  
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прикладні 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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імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України, Київ, 2019. 

Дисертаційне дослідження ставить за мету надання теоретико-
практичного обґрунтування функціонування сучасної української соціальної 
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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 YouTube. Розглянуто теоретико-історичні 
аспекти, роль і місце соціальної реклами в системі соціальних комунікацій, 
визначено особливості її сприйняття аудиторією, специфіку використання 
комунікаційних каналів, представлено модель оцінювання ефективності. 

Ключові слова: соціальна реклама, соціальні комунікації, 
функціонально-тематичні характеристики соціальної реклами, сприйняття 
соціальної реклами, канали соціальної реклами, модель оцінювання 
ефективності соціальної реклами. 
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прикладные аспекты украинской социальной рекламы (на примере 
видеоматериалов YouTube). – Квалификационная научная работа на правах 
рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по социальным 
коммуникациям по специальности 27.00.06 – прикладные социально-
коммуникационные технологии. – Институт журналистики Киевского 
национального университета имени Тараса Шевченко, Министерство 
образования и науки Украины, Киев, 2019. 

Диссертационное исследование ставит целью предоставление теоретико-
практического обоснования функционирования современной украинской 
социальной рекламы как инструмента социальных коммуникаций, а также 
определение факторов совершенствования ее эффективности. Объектом 
исследования является социальная реклама как инструмент социальных 
коммуникаций, а предметом – функционально-тематическая специфика и 
прикладные аспекты деятельности современной украинской социальной 
рекламы на примере видеоматериалов YouTube. Рассмотрены теоретико-
исторические аспекты, роль и место социальной рекламы в системе социальных 
коммуникаций, определены особенности ее восприятия аудиторией, специфика 
использования коммуникационных каналов, представлена модель оценки 
эффективности. 

Ключевые слова: социальная реклама, социальные коммуникации, 
функционально-тематические характеристики социальной рекламы, восприятие 
социальной рекламы, каналы социальной рекламы, модель оценки 
эффективности социальной рекламы. 
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SUMMARY 
Al Khudiry Yaser Hamza Salman. Functional, thematic and practical 

aspects of Ukrainian social advertising (based on YouTube video materials). – 
Qualifying scientific work on the rights of the manuscript.  

The dissertation is for obtaining of Doctor of Philosophy academic degree in 
Social Communications, specialty 27.00.06 – Applied Social Communication 
Technologies. – Institute of Journalism, Taras Shevchenko National University of 
Kyiv, Ministry of Education and Science 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.  

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 is differentiated depending on historical, cultural, political factors and 
scientific traditions of different countries, so it is going through the stage of dynamic 
development.  

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.  
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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 
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. 

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. And 
the final consequences of social advertising are recommended to be 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.  

Keywords: social advertising; social communications; functional and thematic 
characteristics of social advertising; social advertising perception; social advertising 
channels; model of social advertising effectiveness assessment.  
 


