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ОСОБЛИВОСТІ ПРОСУВАННЯ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ: ДІДЖИТАЛ-

МАРКЕТИНГ, ЯК ОСНОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПОДОЛАННЯ 

ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ ПІДПРИЄМСТВ 

Робота присвячена розгляду проблеми просування бізнесу в період пандемії і 

економічної кризи підприємств. Можливостям Digital маркетингу для віддаленого режиму 

роботи і розвитку онлайн бізнесу.  

Ключові слова: Digital маркетинг, реклама, рекламний бюджет, цільова аудиторія, 

маркетингова стратегія. 

    Вступ.  Пандемія COVID-19 сформувала нові умови для всіх ринків і сфер бізнесу. 

Перебудова бізнес-процесів, зміна економічних пріоритетів і цілого ланцюжка завдань 

пов‘язаних з просуванням – результат впливу пандемії у всьому світі загалом та в Україні 

зокрема. У нових "екстремальних" умовах чимало компаній оперативно запустили 

віддалений режим роботи. Неможливість ведення бізнесу офлайн підштовхнула 

підприємців шукати різноманітні способи продавати свої товари через Інтернет. Карантин 

змусив деякі бізнеси переосмислити свою філософію та вийти за межі простого заробітку 

грошей. Оскільки у суспільства вже є нові проблеми, страхи, пріоритети, а, отже, і підхід 

до клієнта потрібно було змінити. 

Мета. Обґрунтувати значимість digital-маркетингу в період економічної кризи. 

Виявити зміни в портреті цільової аудиторії та висвітлити в роботі основні положення щодо 

забезпечення ефективної реклами – онлайн просування – для підприємств. 

Завдання. 

- Визначити особливості digital-маркетингу; 

- Проаналізувати ступінь впливу пандемії на розвиток і просування підприємств; 

- З’ясувати ефективність застосування Інтернет реклами; 

- Спрогнозувати основні шляхи залучення цільової аудиторії за допомогою digital-

маркетингу. 
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Ступінь опрацювання проблеми:  

  Конкуренція завжди була між підприємствами, проте зараз, в умовах локдауну або 

часткових карантинних обмежень, ситуація стала ще складнішою, Тому більшість бізнесів 

почали продавати аудиторії не товар, а ідею. Так з’явилися нові стимули для діджитал-

рішень. У своїх роботах досліджують цю тему такі зарубіжні дослідники, як: Філіп Котлер, 

Барден Філ, Майкл Стензлер, Сет Годін, Пері Маршал та ін.  

Основна частина 

   Зараз більшість підприємців, в зв’язку з складною економічною ситуацією, 

відмовляються від реклами. Так було під час кризи у 2008 році, потім в 2014-му, а тепер і в 

2020-му. Проте є думка, що криза — час нових можливостей. Генрі Форд говорив: 

«Економити на рекламі  –  все одно, що зупинити годинник, намагаючись заощадити час».  

У нашій роботі розглядатимемо рекламу, як основний вихід з критичної ситуації 

підприємств. У нашому випадку найбільш ефективною є Інтернет реклама, що дозволяє 

охопити більшу аудиторію, значно заощаджує час і мінімізує додаткові рекламні витрати 

відділу маркетингу.   Дефініція «діджитал-маркетинг»  – це позначення таргетованого та 

інтерактивного маркетингу товарів і послуг, що використовує комп‘ютерні технології та 

цифрові канали для залучення потенційних клієнтів і утримання їх як споживачів. 

      Як у просуванні бізнесу під час кризи допоможе діджитал-маркетинг? Такий вид 

просування вирішує найважливіше в  бізнесі – конкуренцію. У кожного підприємства є  

можливість власними силами скомпонувати  певний образ, додати індивідуальності, 

іншими словами – створити бренд  і ажіотаж навколо свого продукту найменш затратним 

для цього способом. Так правильний візуал веб- сторінок, якісно  налаштована реклама,  та 

створення інтерактивів для багатьох груп споживачів формує додаткові асоціації і 

являється одним із стимулів аудиторії до покупки.     

      Відомий маркетолог Філіп Котлер зазначає : «Центральна проблема сучасного 

бізнесу полягає не в дефіциті товарів, а в дефіциті споживачів. Така ситуація, в свою чергу, 

призводить до гіперконкуренції ... Маркетинг дає відповідь на питання, як конкурувати на 

підставі інших, не цінових принципів. Відділ маркетингу відповідає в компанії за 

виробництво клієнтів» [5]. 

     Розуміючи ситуацію, слід шукати інші рішення, наприклад, в цей час зручно 

виводити на ринок нові товари, або додавати унікальності вже існуючим. Коли конкуренти 

чекатимуть закінчення карантину, вся увага публіки буде направлена саме на новий 

продукт, це може зацікавити аудиторію. 
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Де ж взяти цю «новизну» для аудиторії? Все просто, відштовхуватись від 

новосформованого її портрету, врахувати нові потреби людей. Потрібно працювати із 

бажаннями та потребами аудиторії [1]. 

«Вчені з'ясували принцип покупки: якщо відношення активації системи задоволення 

до рівня болю перевищує певне значення, людина схильна зробити покупку. Мозок 

вираховує «чисту цінність», і якщо різниця між очікуваним задоволенням і стражданням 

досить велика, покупка здійснюється…» з книги Бардена Філа «Взлом маркетингу» Отже, 

потрібно шукати способи привернути увагу аудиторії через її больові точки, через те, що її 

хвилює та що дійсно потрібно. 

     Активна реклама під час кризи додасть бренду стабільності в очах споживачів. 

Наявність реклами – те, що додає впевності потенційним клієнтам [4].  

    Якщо причиною відмови від реклами є ціна, тут теж не слід перейматись, оскільки 

ще один приємний бонус кризи  –  спад цін на рекламу через зниження попиту. Щоб знайти 

правильний підхід до діджитал просування, необхідно правильно проаналізувати вже 

наявну та нову аудиторію, оскільки вони теж знаходяться у кризовому становищі. Підібрати 

найменш затратні і найбільш ефективні для вашого бізнесу канали просування[2]. 

     Важливо не зменшувати рекламний бюджет, а навпаки або збільшити, або тримати 

на такому ж рівні, щоб не залишитись позаду конкурентів. Щодо внутрішніх сторони 

бізнесу, слід звернути увагу на те, що пропонується споживачам. У період кризи доречно 

внести зміни в певні продукти або послуги,  запропонувати альтернативу, яка більше 

підходить вашій цільовій аудиторії, акції, що стимулювали б покупців до повторних 

покупок. 

        У цей період потреби ваших клієнтів змінюються. Наприклад, ще зовсім нещодавно 

ніхто і не думав купувати маски та антисептики. Зараз – це найбільш дефіцитний і 

потрібний товар. Тому слід тримати «руку на пульсі» та додавати нові найбільш актуальні 

послуги, приємні бонуси та знижки – як ніколи, хороша ідея [4]. 

Ще один важливий компонент бізнесу – комунікація з аудиторією.  Найбільше 

приділяти увагу слід відносинам з клієнтами. Поки вони існують, товар купують. Потрібно 

знайти ефективний канал спілкування з ними: електронна пошта, соцмережі тощо. 

       Сьогодні клієнти стають все більш вимогливими, критичними і чутливими до сервісу. 

Вони висувають високі вимоги не тільки до якості послуг, але і до якості обслуговування. 

Вимогливість клієнтів повинна спонукати працівників до бажання дотримуватись правил 

корпоративної культури; розвитку умінь мобілізувати свої внутрішні ресурси, особистого 

професійного розвитку, зменшення кількості конфліктів та кількість стресових ситуацій 

для працівника. 



7 

 

      Лише знаючи свого клієнта, розуміючи його потреби і передбачаючи його 

потенційні бажання, можна створити продукт чи послугу, яка буде затребувана. 

Клієнтоорієнтованість у бізнес-практиці найчастіше є результатом інтуїції 

керівника, аніж продуманим кроком. Однак, сучасні ринкові умови спонукають до 

перетворення цього поняття з окремого елементу на філософію бізнесу. 

      Тож головна стратерія у стосунках з клієнтами – розуміти їх потреби, від найменших 

до глобальних.  На думку Майкл Стензлера: «Якщо в основі вашої маркетингової стратегії 

лежить допомога людям в їх дрібних потребах, то багато хто з них захоче звернутися до вас 

при вирішенні серйозних питань. Якщо ви безкоштовно надасте підтримку сотням, тисячам 

або мільйонам людей - вони, в свою чергу, допоможуть вам швидко розвинути бізнес».  

      Важливо висвітлити основні проблеми клієнтів у післякарантинний період: бажання 

персональної безпеки, психічне здоров‘я, локальність (важливо щоб послуги були 

максимально  доступними), запит на позитивні емоції, віртуальні ознаки статусу 

(спілкуванння в Інтернеті не показує у що ми одягнені та як виглядаємо, важливо показати 

людині її значущість, наприклад, створити список постійних клієнтів  що передбачає 

постійні знижки та акції або ж надсилати персональні повідомлення , привітанння тощо). 

      Втім однієї лише присутності в онлайні недостатньо: необхідно зробити її 

ефективною. Тут допоможе маркетингова стратегія. Інвестування у власну репутацію: 

лайки, поширення, онлайн-відгуки – той самий маркетинг із уст в уста (Word of mouth). 

Необхідною умовою цього є інтерактивність компаній. Можна позиціонувати бренд, як 

найбільш якісний, чи бренд-лідер, унікальний чи трендовий, доступний чи престижний.  

    Висновки. Отож, сьогоднішня ситуація, яка викликана пандемією COVID-19 — це 

саме час для розвитку, який дозволить не тільки пережити кризу, а й отримати переваги над 

конкурентами в довгостроковій перспективі. Найзручніший і найефективніший спосіб – 

Інтернет-просування:  в соціальних мережах, на веб-сайтах, на електронних рекламних 

площадках [1]. 

Погоджуючись з експертами, можемо зазначити, що економія  на рекламних 

бюджетах  в період економічної кризи є руйнівною і ніяк не заощаджує кошти, а тільки 

призводить до занепаду підприємства. Аналіз аудиторії, ведення і постійний збір 

статистичних даних сприяє вибудовуванню якісної, а головне, ефективної маркетингової 

стратегії. 
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CОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ЗАСІБ ЗОВНІШНЬОЇ КОМУНІКАЦІЇ ЗАКЛАДІВ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ  

У статті розглядається короткий історичний опис виникнення соціальних мереж. 

Досліджені основні характеристики та особливості комунікації бренду закладів вищої 

освіти  у мережі. 

Ключові слова: соціальна мережа, комунікація , інтернет-платформа, освітнє 

середовище, соціальна – залежність. 

В останній час ми не уявляємо наше життя без Інтернету. Він міцно прийшов у наше 

повсякденне життя. Ми активно використовуємо Інтернет останні тридцять років. Інтернет 

перемістився у наші смартфони, щоб дати можливість, знаходитися в мережі, майже весь 

час. Уявити сучасну людину без профілю у соціальних мережах просто неможливо та 

складно подумати, що колись люди могли обійтися без такого виду комунікації. 

Дослідження щодо комунікації у соціальних мережах, проводили  Ю. Данько,       А. 

Лещенко, С. Акимов. Питання використання  освітніх програм у соціальних мережах та 

аналіз проводили Т. Галіч та С. Івашньова. 

Людина завжди прагнула більшого, нові відкриття в сфері технологій, ще 

підштовхували до удосконалення життя. Перша соціальна мережа, яка подібна до тих, що 

ми звикли бачити вважають Classmates.com, засновником якої є Ренді Конрадс, власник 

компанії Classmates Online.Inc. На початку мережа не була популярна, багатьох базових 
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функцій не було, наприклад створити свій власний профіль або додати у друзі певну 

людину. У мережі можна було побачити заклади і людей, які там навчалися. Незважаючи 

на це, сайт дав великий поштовх для подальшого розвитку соціальних мереж. 

Мета статті: виявити актуальність використання соціальних мереж у 

комунікаційних стратегіях ЗВО. 

 У 1997 році американський бізнесмен Ендрю Вейнрех вирішує запустити 

вдосконалену соціальну мережі і назвав ії - SixDegrees. На думку самого автора поштовхом 

для створювання мережи стала «теорія шести рукостискань» та його бажання довести ії, а 

саме те, що випадкових людей зв’язує невидима нить знайомств із шести людей. Вже в 2001 

р. соціальна мережа зупинила існування на серверах [4]. 

Провідний успіх мав студент – програміст Бред Фіцпатрик, який запустив свій 

проект LiveJournal у 1999 році. Користувачі саме цієї мережі вперше об’єднувалися в групи. 

LiveJournal стала масовою платформою блогів і наразі має свою популярність. 

У 2002 р. була створена соціальна мережа Friendster, вже в неї можна було шукати 

користувачів та «друга друзів». Мережа допомагала знайти нових знайомих. Всесвітню 

відомість соціальні мережі набули у 2003 – 2004 рр., саме тоді з’явилися LinkedIn, MySpace 

та Facebook [2]. 

Широкою популярністю володіла MySpace, старт мережі був у 2003 р., а вже у   2006 

р. вона стала найвідомішою в усьому світі. Соціальна мережа надавала користувачам багато 

функцій, відомих нам сьогодні: створення свого профілю та його зовнішній вигляд, 

розміщення фото, відео, аудіо та можливість вступати у групи. Згодом, мережу витіснили 

інші сучасні та більш успішні соціальні платформи. 

Розглянемо детальніше історію найуспішнішої соціальної мережі - The Facebook, яка 

була презентована у лютому 2004 р., а в 2005 р. ії остаточно перейменували на Facebook. 

Згодом вже у 2008 р. це - найпопулярніша соціальна мережа в світі, на сьогоднішній день 

Facebook продовжує утримувати свої лідируючі позиції у віртуальному світі. На початку 

створення, мета Facebook, не була такою великою, соціальна мережа мала надати 

можливість студентам Гарвардського університету спілкуватися між собою, розміщувати 

фотографії, відеозаписи, бути в курсі університетських подій. Але з часом, розвинулася у 

потужну інтеркативну комунікаційну Інтернет-платформу. 

Далі у рейтингу, за популярністю, розміщуються, вже новітні мережі з якими 

стикаємось кожного дня, а саме: Twitter (як мікроблог), YouTube (відеохостинг), та 

Instagram (був створений для швидкого обміну фото та відео).  

З кожним роком кількість користувачів соціальних мереж в Україні зростає. Станом 

на вересень 2018 року в Україні є дві найпопулярніші соціальні мережі, такі як Facebook 
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(53,11%) та Instagram (16,79%). Facebook має сьогодні більше 11 млн. активних 

користувачів в Україні. Третє місце посідає Youtube, що має 9,1% користувачів [5]. 

На рис. 1 наведена діаграма, котра показує користувачів соціальних мереж в Україні 

за 2018 рік. 

 

 

Рис. 1. Кількість користувачів соціальних мереж в Україні у 2018 році [5]. 

Мнацаканян О. досліджував комунікаційні-інформаційні процеси, та прийшов до 

висновку, що: «Комп’ютерні мережі – основні універсальні засоби соціальної комунікації» 

[3, c.23]. Наше сьогодення, підтверджує дану думку,  наразі ми маємо можливість 

комунікації будь-де, завдяки мережам. 

Бахметьєва А. аналізувала Інтернет комунікації закладів вищої освіти і зазначає 

наступне «Усі ці аспекти необхідно враховувати університетським фахівцям, 

організовуючи комунікативні канали в соціальних мережах. Якщо десятиліття тому, 

досліджуючи Інтернет-PR вітчизняних університетів, визначали корпоративні сайти як 

найкращий на той час простір для суб’єктно-об’єктної комунікації»[1; c.33-44], то сьогодні, 

цей ресурс втратив першочергову актуальність, бо середовище сфокусувалося на 

соціальних мережах. 
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Всі ці способи поступаються новітнім комунікативним можливостям. Сьогодні сайт 

університету виступає як суб’єкт-суб’єктний тип комунікації, він є прикладом презентації. 

Офіційні акаунти ЗВО в соціальних мережах - відкритий, креативний простір, сторінки 

якого мають більш неформальний стиль. Так повідомлення яке несе ЗВО сприймається 

легше, через такий тип комунікації.  

Мережеві комунікаційні технології дозволяють швидко та зручно спілкуватися з 

цільовою аудиторією, тобто постійно підтримувати інтерактивний контакт з абітурієнтами 

та їхніми батьками. Простір соціальних мереж допомагає також змінювати зміст PR-

кампаній, навіть під час їх проведення, спираючись на те, як реагує аудиторія, чого не 

зробиш при використанні стандартних каналів комунікації, котрі потребують заздалегідь 

створеного медійного продукту. Аналіз діаграми, що представлена вище (Рис 1.), можна 

зробити висновки, що найкращі сторінки для залучення уваги до ЗВО є Facebook та 

Instagram, а з 2012 року обидві соціальні мережі знаходяться у одного правовласника, та 

завдяки своїм функціям, можна одночасно дублювати інформацію у двох акаунтах: на 

сторінках Facebook та Instagram. 

Головна мета сторінок закладів вищої освіти у соціальних мережах - утримати 

аудиторію, яка вже є та сформувати нову. Сторінка навчального закладу має володіти 

корисним контентом: 

-проведення опитування після кожного університетського заходу; 

-розміщення новин та презентація результатів подій, які вже відбулися; 

-актуальна інформація для абітурієнтів; 

- детальна інформація про міжнародні програми, проходження практик; 

-розміщення інтерактивного контенту; 

-наявність зворотного зв’язку; 

-організаційна підтримка дистанційного навчання. 

Висновки. Ринок освітніх послуг, швидко піддається глобальним змінам і потрібно 

адаптувати контент до інтерактивних умов соціальних мереж. Успіх в більшості 

досягається, через ведення ефективної рекламної комунікаційної кампанії ЗВО у Інтернет 

просторі. 

Достатня увага до комунікації ЗВО із студентами/абітурієнтами у соціальних 

мережах, призводить не тільки до збільшення кількості підписників та активності на 

сторінках, а й сприятиме укріпленню взаємозв’язків між студентами та формуванню 

позитивного іміджу ЗВО.  
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МАРКЕТИНГОВЕ ПРОСУВАННЯ ПОСЛУГ ТОВ «СІНЕВО УКРАЇНА» В 

МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

Представлені тези узагальнюють досліджену інформацію щодо маркетингових 

комунікацій в Інтернет-середовище. Також досліджено використання Інтернет-

інструментів ТОВ «Сінево Україна». 

Ключові слова. Маркетингові комунікації, Інтернет-середовище, соціальні мережі, 

просування товарів, залучення клієнтів. 

 

Вступ. Соціальний зв'язок, мережа Інтернет сьогодні дуже активно розвиваються і 

є найбільш ефективним механізмом управління і розвитку маркетингових комунікацій і, як 

наслідок, зростання прибутковості бізнесу. Саме тому на сучасному етапі перед 
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маркетологами стоять задачі пошуку найбільш економного, але, водночас, найбільш 

ефективного, способу залучення клієнтів, утримання вже існуючих, просування товарів і 

послуг, поєднуючи при цьому традиційні (ТБ, радіо, зовнішня реклама) і нові (Інтернет) 

комунікаційні канали. Задля цього необхідно зрозуміти пріоритетність конкретної форми 

реклами саме для конкретного підприємства в зазначених економічних умовах. 

Мета. Провести аналіз використання маркетингових комунікацій в Інтернет-

середовищі.  

Завдання. Вивчення і узагальнення інформації з економічних джерел щодо 

використання маркетингових комунікацій в Інтернет-середовищі. 

Ступінь опрацювання теми. Протягом останніх років характерним особливостям 

впровадження Інтернету в маркетингову комунікаційну діяльність підприємства приділяли 

увагу багато теоретиків та практиків. Серед них В.Д. Байков, О.С. Варвиш, К. Вертайм, Ф. 

Вірін, В.А. Висоцька, Л. Вундерман, Р. Гавриш,  Т.П. Данько, Д. Еймор, С.М. Ілляшенко, 

С. Кадулін,  О.В. Китова,  Р.А. Костяєв, М. Котін,  І.Л. Литовченко, Маслак, О.Ю. 

Паньковецький, О.А. Петрик, В.П. Пилипчук, В. Л. Плескач, Ю.В. Попова, І.В. Успенський, 

Я. Фенвік, Б. Халліган, В. Холмогоров, Дж. Шах, Ю.С. Шипуліна, А.В. Юрасов та інші. В 

теоретичних та практичних дослідженнях проаналізовано й розкрито сутність Інтернет-

маркетингу, його основних інструментів, висвітлені проблеми та можливі напрями 

застосування в сучасному електронному бізнесі. 

Основний матеріал. Інтернет – це великий комунікаційний та збутовий канал 

маркетингу. Компанія можете вибрати веб-сайт, на якому можна показати, наприклад, свій 

досвід науково-дослідної роботи. Особлива увага приділяється Інтернету щодо 

використання соціальних медіа, які сьогодні є силою, здатною змінювати ставлення 

суспільства до людей, підприємств та подій. Сьогоднішні споживачі надзвичайно 

технологічні. Вони покладаються на соціальні медіа та електронну пошту для отримання та 

передачі повідомлень про бренд. Маючи хороший зміст свого web-сайту та поширюючи 

цей вміст у своїх соціальних медіа, компанія значно полегшить просування свого продукту 

в Інтернеті.  

Запорукою успіху в маркетингу бізнесу медичних лабораторій є поєднання 

перевірених часом маркетингових методів з найбільш передовими стратегіями на 

сучасному ринку. Надійне виконання досліджень та відданість основним принципам 

маркетингу є найціннішими рисами для бізнесу в цьому секторі.  

Приватні медичні послуги – це дуже приваблива галузь для інвестування. Як показав 

більш ніж 10-річний досвід роботи ТОВ «Сінево Україна» ці послуги користуються 
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попитом у населення. Варто зазначити, що через специфічність послуг, пряма реклама має 

дуже обмежений вплив на споживачів [1].  

Сьогодні перед багатьма компаніями стоїти питання оптимізації використання 

такого виду маркетингових комунікацій як Інтернет. Мережа приватних медичних 

лабораторій «Сінево» активно застосовує в своїй комунікаційній політиці Інтернет-

інструменти. Серед основних каналів взаємодії зі споживачами ТОВ «Сінево Україна» 

необхідно виділити наступні: 

1. Канали, які потребують постійної оплати: друк, ТВ, радіо, журнали, зовнішня 

реклама; 

2. Власні канали: медичні лабораторії, лабораторні центри, корпоративний сайт, 

мобільні додатки, групи в соціальних мережах, поліграфія; 

3. Надбанні канали: сарафанне радіо, фоловери в соціальних мережах, адвокати 

бренду, пошукове просування. 

За статистичними даними, основний дохід мережі приватних лабораторій (близько 

65%) приносять жінки віком від 15 до 57 років. При цьому найбільш вигідним є саме 

вузький сегмент – жінки віком від 17 до 37 років. Основна причина їх звернень до 

лабораторій – швидкість обслуговування і зручність. Тому перед відділом маркетингу ТОВ 

«Сінево Україна» постає завдання збільшити кількість саме цієї частки клієнтів за 

допомогою нових ефективних Інтернет-комунікацій.  

Згідно за даними компанії в 2019 році більше 70% вказують свій e-mail при 

заповненні анкети під час звернення до лабораторій, коли ще у 2017 році цей показник 

складав тільки 48%. Завдяки збільшенню цього показника стала можлива така послуга, як 

отримання sms або e-mail результатів аналізів [2]. 

Керівництву компанії варто особливу увагу приділяти технічним характеристикам 

корпоративного сайту: 

По-перше, необхідно слідкувати за швидкістю завантаження корпоративного web-

сайту «Сінево». Якщо завантаження сайту буде повільним, це негативно вплине на появу 

потенційних клієнтів. Як відомо, затримка швидкості корпоративного сайту на 1 секунду 

може призвести до зменшення конверсій на 7%. Потенційні клієнти можуть не дочекатись, 

коли web-сайт загрузиться і просто відмовитись від подальшої співпраці.  

По-друге, необхідно постійно редагувати інформацію, яка подана на 

корпоративному сайті на предмет граматики та ясності, додавши джерела та статистику для 

підвищення її достовірності.  
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По-третє, важливим є публікація авторитетних, сучасних новин, адже регулярне 

розміщення авторитетної інформації – це найкращий спосіб залучення трафіку на сайт 

«Сінево».  

По-четверте, застосування блогів лікарів щодо питань профілактики та ранньої 

діагностики хвороб. Лікар, як фахівець, може поділитись зі споживачами цінною 

інформацією, яка зробить їх більш грамотними у питаннях охорони здоров’я і 

відповідальними. Але використання блогів дасть також додаткові переваги – ті слухачі 

лекцій, які зацікавляться відео-блогами, ще й додатково відвідають сайт «Сінево», навіть, 

якщо вони не планували цього робити. І, як свідчить світова практика, 30% споживачів, які 

дивились відео-блог, потім куплять послугу компанії. Також ведення відео-блогів значно 

підвищує лояльність споживачів. Відео-блоги необхідно розміщувати не тільки на 

корпоративному сайті компанії, але й у соціальних мережах «Facebook» та «Instagram», а 

також на власному YouTube-каналі. Це дозволить одночасно охопити більшу частину 

клієнтів і донести до них повідомлення. Поєднання у відео-блоці актуальної інформації, 

професійних порад від лікаря та ознайомленням з послугами, які надає приватна 

лабораторія «Сінево» і позитивними відгуками про них, дозволить налагодити зв'язок з 

цільовим ринком. Також до цих заходів необхідно додати і внесок працівників (їх власний 

досвід роботи в лабораторії). 

Інтернет-технології розвиваються з дуже високою швидкістю і підприємствам 

необхідно постійно слідкувати за новими трендами і появою нових комунікаційних каналів, 

які сприяють просуванню послуг компанії. Серед основних можливих напрямів 

покращення маркетингових каналів Інтернет-середовище ТОВ «Сінево Україна» можна 

запропонувати наступні кроки: 

1. Проведення різноманітних заходів зі стимулювання збуту через 

корпоративний сайт. Наприклад, знижки при оформлені on-line замовлень на надання 

послуг.  

2. Залучення зірок ТВ або естради для участі у промо-роліках, де розгладяться 

актуальної питання стосовно профілактики захворювань, необхідності ведення здорового 

способу життя, необхідності проходження профілактичних обстежень та інше. 

3. Покращення зворотного зв’язку зі споживачами шляхом впровадження 

послуги «передзвонимо». Тобто клієнт робить виклик за телефоном лабораторії, його 

дзвінок відбиває віджет Callback, який дозволяє клієнту залишити заявку і не чекати, коли 

звільниться співпрацівник саll-центра консультує його. Ця послуга мала б позитивний 

вплив на клієнтів «Сінево». Адже це є своєрідним показником турботи компанії про своїх 

клієнтів.  



16 

 

4. Широке використання чат-ботів у месенджерах Viber та Telegram. 

5. Використання контекстної реклами – правильно підібрані ключові слова і 

вдалі заголовки об’яв дозволяють підняти свої позиціє серед конкурентів. 

6. Створення віртуальних ігор, доступ до яких був би можливим після того, як 

людина потрапляє у базу даних клієнтів лабораторій «Сінево». Це спонукатиме 

заповнювати анкети при зверненні до лабораторії. 

7. Використання наскрізної аналітики Ringostat для оптимізації контекстної 

реклами. 

8. Надання можливості персоналізації контакту 

9. Активне використання е-mail маркетингу допоможе налагодити двосторонній 

зв’язок між компанією і клієнтом. Кожному споживачу індивідуально надсилаються 

електронні повідомлення про заходи, діяльності фірми, нові послуги тощо. Витрати на таку 

рекламу мінімальні, за допомогою зворотного зв’язку можна відстежувати реакцію 

користувачів. 

Висновки. Сучасна Інтернет-торгівля характеризується швидкими темпами зросту і 

мінливістю. Застосування новітніх смарт-технологій для маркетингових комунікацій 

дозволить підтримувати постійний контакт з клієнтом, зробити доступ до послуг компанії 

та користування ними більш простим та доступним. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МЕДІА 

 

Анотація. Проаналізовано сучасні тенденції розвитку медіа та актуальні проблеми 

спеціалізованих медіа. Дійшли висновку в необхідності створення стратегії розвитку для 

сучасних спеціалізованих Інтернет медіа. 

Ключові слова: спеціалізовані медіа, суспільство, інтернет, підписка, монетизація, 

контент. 

Розвиток медіа індустрії відіграє важливу роль у закріпленні демократичних 

цінностей в державі. У такому випадку, завдання влади - це створення нормативно 

правового підґрунтя для розвитку медіа. Головне завдання медіа – висвітлення новин, 

коректна подача інформації та комунікації з громадськістю, створення унікально контенту 

та інше. Для того, аби краще розуміти специфіку спеціалізованих медіа, необхідно краще в 

них розібратись. 

Спеціалізовані медіа мають окрему історію та відрізняються від звичайних. Згідно 

положення частини першої статті 20 Закону України “ Про інформацію ”, яка містить 

визначення поняття “ масова інформація ”, неможливо знайти положення про “ 

спеціалізований засіб масової інформації ” та “ спеціалізоване видання ”. Допоможе у цьому 

ДСТУ №3017-95[1], бо саме там описуються спеціалізовані видання, на прикладі газет. Це 

означає, що спеціалізоване видання, або Інтернет медіа, в даний момент не має свого 

окремого значення та опису у законі, що є проблемою. Спираючись на вище зазначений 

ДСТУ №3017-95[1], можна зробити висновок, що спеціалізоване Інтернет медіа – це 

видання, що висвітлює проблеми громади, науки, життя, культури, техніки або окремих 

категорій читачів та робить це систематично. Враховуючи потреби громадськості до 

незалежного висвітлювання новин та проблем, тема розвитку та тенденції спеціалізованих 

медіа як була важливою десять років тому, так і залишається на тих самих позиціях. 

Ковалевський В.О. зазначав: «У межах наявних підходів аналіз динаміки і тенденцій 

ЗМІ може відбуватися за кількома напрямами, головним з яких залишається розуміння 

засобів масової інформації та комунікації як елементу громадянського суспільства, з одного 
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боку, та інструменту зв’язків з громадськістю (поширення інформації, створення і 

підтримка символів тощо), з іншого. Крім того, на сучасному етапі розвитку політичних 

систем у світі, а також в Україні, ЗМІ мають розглядатися як організаційна форма бізнесу, 

а відтак отримання прибутку від функціонування ЗМІ є однією з головних їх характеристик. 

Таким чином, в ході аналізу цих засобів опосередкування необхідно враховувати 

економічний ефект їх діяльності і, відповідно, перспективи розвитку» [2; с.110]. 

 Економічний фактор є важливим у розвитку спеціалізованих медіа. Монетизація 

контенту – це першорядна мета для будь-якого медіа. Через великий попит та не меншу 

конкуренцію на ринку, створення унікального контенту витрачає все більше ресурсів та 

сил, що впливає на монетизація контенту. Все частіше можна почути про Patreon, платні 

підписки та унікальний контент, який розрахований саме на сплато-спроможну категорію 

людей.  Головну роль у цьому відіграють саме інтернет ЗМІ та спеціалізовані медіа.  

У своїй роботі Ковалевський В.О. розглядав: «Розглянемо й деякі тенденції розвитку 

Інтернету в Україні, який ми досить умовно віднесли до електронних ЗМІ. Головна 

характеристика Інтернету – швидкість, з якою не може змагатися навіть інтерактивне 

телебачення. В Інтернеті немає „часу новин” — у ньому постійно продукуються нові 

інформаційні повідомлення та інтерпретації.  

Як і в телебаченні, в Інтернеті використовуються візуальні та аудіальні техніки 

репрезентації, але його порівняно низька поширеність не дає поки що йому можливості 

конкурувати з ТБ. Водночас специфіка поширення Інтернету, необхідність мінімальної 

інформаційно-комунікаційної компетенції і середній вік користувачів мережі роблять його 

ефективним інструментом впливу на референтні групи (експертів, журналістів), які потім 

можуть транслювати одержану інформацію традиційними каналами» [2; с.116].  

 Швидкість – це головний фактор  інтернета. Враховуючи можливості сьогодення, 

потрібно додати фактор доступності.  Вище названі фактори впливають на популярність та 

обсяг аудиторії спеціалізованих медіа. У свою чергу, з цього випливає ще одна проблема – 

кількість контенту, а з неї наступна – якість контенту. Обираючи стратегію виключно 

монетизації та кількості контенту - доводиться нехтувати якістю та навпаки.  

Описуючи проблематику Ковалевський В.О. зазначав: «Загалом тенденції медіа так 

чи інакше пов’язані з економічною ефективністю, з прибутком. Як і будь-який інший бізнес, 

ЗМІ в умовах рецесії намагатимуться зберегти кошти шляхом зменшення цін на рекламу, 

продукування і поширення інформації, що загрожує зниженням якості інформаційної 

продукції і усуненням невеликих гравців, для яких медіасфера була єдиним джерелом 

прибутку. В цьому контексті, незважаючи на втрачений час, держава ще може позитивно 

вплинути на функціонування всієї медіасфери. Для цього необхідно вдосконалювати 
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інформаційне законодавство, розробити Стратегію розвитку інформаційної сфери, 

посилювати вимоги до якості інформаційного продукту, підтримувати програми, 

спрямовані на підвищення консолідації суспільства і підтримку його цінностей.»[2;  с.118]. 

  Як було вище зазначено, стратегія або концепція розвитку інформаційної сфери – 

це одне з першорядних завдань, проте без аналізу тенденцій розвитку це фактично 

неможливо.  

Головною метою є аналіз тенденцій, та на основі цього формування базових 

стандартів, які сприятимуть подальшому розвитку спеціалізованих медіа. Озираючись на 

вже сформовані тенденції у медіа просторі, можемо зробити висновки, що на даний момент 

виділяють такі складові успіху проекту: 

- якість контенту; 

- гнучка монетизація; 

- ненав’язлива клієнто орієнтована реклама; 

- регулярний контент. 

Спираючись на вищеназвані складові, робимо висновок, що створення контенту 

такої якості та обсягу виглядає доволі витратним та майже неможливим для відтворення в 

умовах реальної конкуренції. Проте, можемо виокремити деякі пункти та розробити на їх 

основі власну концепцію.  

Пункт перший – регулярний контент. Враховуючи реалії конкурентної боротьби 

необхідно встигати задовольняти потреби аудиторії заздалегідь уникаючи інформаційного 

вакууму, який підштовхує до пошуку інших новинних джерел. Якщо ми говоримо про 

текстовий формат, прийнятним вважаться від трьох до п’яти новин на день, у випадку відео 

чи аудіо формату - мінімум один випуск на тиждень.  

Пункт другий – якість на та унікальність контенту. Кожного дня ринок 

видозмінюється. Даний факт змушує змінювати рубрики, збирати аналітику та розробляти 

формати, аби не тільки заохочувати нову аудиторію, але й утримати вже існуючу. 

Спираючись на якість та унікальність необхідно враховувати виробничі можливості  та 

робити акценти на економічну складову. Не втрачаючи якості звичайного контенту 

створювати додатково унікальний – монетизуючи його.   

Пункт третій – гнучка монетизація. Враховуючи досвід західних партнерів робимо 

висновок – це необхідний крок не тільки для розвитку але й для виживання спеціалізованих 

медіа. Гарним прикладом є платформа Patreon, яка дає можливість вносити щомісячні 

пожертви, або щомісячна підписка на прикладі газети “The Economist”. Крім цього не менш 

важливу роль займає клієнто орієнована реклама.  
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Спираючись на вищеназвані пункти було розглянуто сучасну тенденцію 

спеціалізованих медіа, на основі якої можливо спрогнозувати її майбутній розвиток. 

 

Список використаних джерел 

1. Видання. Основні види. Терміни та визначення. ДСТУ 3017-95. – К.: 

Держстандарт України, 1995 – 47 с. 

2. Ковалевський В. О. Сучасний стан і тенденції розвитку медіасфери України 

[Електронний ресурс] / Владислав Олегович Ковалевський – Режим доступу до 

ресурсу: https://ipiend.gov.ua/wp-

content/uploads/2018/08/kovalevskyi_suchasnyi.pdf  

 

 

Дубик Л. В. 

студентка IV курсу 

Факультету міжнародних відносин 

Національного авіаційного університету 

Науковий керівник:  

канд. наук з держ.упр., М.Г. Лашкіна 

 

СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА: ЕФЕКТИ КОНТЕНТУ ТА ВПЛИВ НА АУДИТОРІЮ 

Анотація: в роботі розглядається термін «соціальна реклама», вплив соціальної 

реклами на суспільство, зокрема, на молодь; визначається головна місія соціальної реклами 

та актуалізуються її сучасні проблеми. 

Ключові слова: соціальна реклама, завдання соціальної реклами, вплив соціальної 

реклами, пропаганда здорового способу життя. 

Вступ. Соціальна реклама в сучасних умовах стає важливим елементом впливу та 

розповсюдження моральний та етичних принципів, урядових норм та правил поведінки на 

суспільство. Це реклама, яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, 

популяризацію загальнолюдських цінностей, розповсюдження якої не має на меті 

отримання прибутку. В умовах значної комерціалізації рекламного ринку, актуальність 

вивчення та дослідження ефектів впливу соціальної реклами стає важливим елементом 

наукового дискурсу. Можливості інформаційного світу, розповсюдження соціальних 

мереж та їх популярність, зокрема, у молоді, дає можливість створювати і розповсюджувати 

соціальну рекламу будь-кому. Водночас, важливо визначати цілі, мету, основні функції 

соціальної реклами, що ми спробували розглянути в роботі. 
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Мета: розглянути соціальну рекламу як впливовий елемент акцентуації уваги 

суспільства на проблемах, інформування суспільства про нагальні соціальні проблеми, 

попередження соціальних проблем. 

Завдання: головним завданням є: визначити ефекти соціальної реклами для зміни 

моделі поведінки суспільства, попередження про проблеми. 

Опрацювання теми. Соціальна реклама - це вид комунікації, орієнтований на 

залучення уваги до важливих проблем суспільства і його моральних цінностей. 

Призначення соціальної реклами - гуманізація нашого суспільства та формування 

моральних цінностей. Місія соціальної реклами - зміна поведінкової моделі суспільства. 

Це некомерційна реклама, метою якої є не отримання прибутку, а необхідність 

донести інформацію, спрямовану на досягнення суспільно важливих цілей, а також 

боротьбу зі шкідливими звичками (наркоманією, алкоголізмом, курінням), пропаганда 

здорового способу життя, привернення уваги населення до важливих питань державного 

значення, інформація про розташування спецслужб (пожежні, міліція, швидка) тощо. 

Вплив реклами в добу інформаційного суспільства є дуже великим, а тому його 

дослідження варто почати з розгляду її як окремого виду комунікації, який має свої методи 

психологічного впливу. При створенні соціальної реклами фахівці спираються на 

закономірності психологічного впливу. Оскільки соціальна реклама з'явилася значно 

пізніше комерційної, досліджень психологічних методів впливу в рекламній сфері цього 

типу реклами зовсім небагато. До того ж відомо, що у зв`язку з технічним прогресом 

кількість маніпулятивних технік активно зростає. Соціальна реклама в змозі корегувати і 

думки, i поведінку людини, чим викликає безсумнівний науковий інтерес. 

Метою соціальної реклами є - привернення уваги до проблеми, вплив на погляди, на 

законодавство або на зміну поведінки. Це пропаганда нормальних, для сучасного 

цивілізованого суспільства, взаємин між людьми - в сім'ї, колективі, суспільстві. Це 

спонукання дотримуватися законів та правил суспільства, творити добро, берегти фізичне 

та психічне здоров'я. 

Соціальна реклама може виконувати різні функції і завдання, але основна її мета 

- стати певним регулятором суспільства, способом позитивного коригування його 

життєдіяльності.  

Соціальна реклама має повторюваність, масовість, емоційну насиченість, можна 

стверджувати, що від якості соціальної реклами залежить дуже багато в управлінні 

суспільством. Вона формує моральні потреби і позитивні стереотипи, а також соціальні 

відносини. 
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Соціальна реклама в Україні, на сьогоднішній день, присвячена наступним 

проблемам: здоровий спосіб життя, дотримання правил дорожнього руху, заклик до 

виконання громадянських обов'язків (сплата податків, служба в армії і т.п.), дбайливе 

ставлення до природи, патріотизм і любов до Батьківщини, зміцнення сімейних відносин (у 

тому числі підвищення народжуваності), виховання почуття відповідальності за долю дітей 

та соціально незахищених верств. Багато рекламних роликів орієнтованих на молодь, 

пов’язаних з темою хвороб, які передаються статевим шляхом (тема СНІДу), є ролики про 

ранні аборти, про сімейні цінності. Не всі рекламні повідомлення соціального спрямування 

сприймаються схвально суспільством, тому, щоб отримати позитивний результат, треба 

добре знати механізми психологічного впливу та захисту, ефекти, які виникають при 

сприйнятті реклами. 

Фахівці виділяють наступні основні завдання соціальної реклами: 

- формування громадської думки; 

- привернення уваги до актуальних проблем суспільного життя; 

- активізація дій по їх вирішенню; 

- формування позитивного ставлення до державних структур; 

- демонстрація соціальної відповідальності бізнесу; 

- зміцнення соціально значущих інститутів громадянського суспільства; 

- формування нових типів суспільних відносин; 

- зміна поведінкових моделей суспільства [1]. 

Механізм психологічного впливу соціальної реклами включає в себе наступні 

елементи: залучення уваги, сприйняття реципієнтом рекламної інформації, 

запам'ятовування та переробка її у свідомості [2]. На кожному етапі потрібно 

використовувати адекватний набір засобів та інструментів впливу, який здатний 

забезпечити найбільший психологічний ефект. Розглянемо детальніше елементи цього 

механізму: 

1. Залучення уваги – саме увага включає механізми сприйняття реципієнтом 

рекламної інформації, запам'ятовування і переробки її у свідомості. На цьому етапі 

проводиться відбір і відсів непотрібних повідомлень. До основних характеристик уваги 

можна віднести наступні: 

- вибірковість, ця якість уваги запобігає перевантаженню психіки від потоку 

інформації. Якщо людина зосереджується на одному об'єкті, то це призводить до 

відключення його уваги від інших об'єктів. Наприклад, показ по телебаченню зразків нових 

моделей одягу притягують увагу жінок-телеглядачів в такій мірі, що інші елементи цієї 

телепередачі (реакція аудиторії при показі моделей, фон, світлові ефекти) залишаються на 
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периферії свідомості. Безліч чинників впливають на процес зосередження уваги людини на 

конкретному повідомленні. Це і зміст самого повідомлення, і характер використовуваного 

комунікаційного каналу, характеристики аудиторії і т.д.; 

- можливість розподіляти, перемикати і зосереджувати увагу. Увага носить 

нестабільний, нестійкий характер. По мірі надходження інформації вона може ставати то 

більш концентрованою, то більш розсіяною, виникають емоції, образи, асоціації, зовнішні 

перешкоди змінюють один одного. Однак, незважаючи на динамічність, увага до 

повідомлення може повертатися; 

- обсяг уваги, доведено, що людина в стані охопити увагою одночасно 4-6 об'єктів. 

Якщо об'єктів менше, то увага стає більш концентрованою, що, природно, сприяє більш 

глибокому її сприйняттю. Тому, з метою підвищення ефективності соціальної реклами, 

необхідно домагатися поглибленої та стійкої зосередженості уваги одержувача на 

рекламному повідомленні. Якщо образотворча частина реклами перевантажена деталями, 

то і психіка людини страждає від перевантаженості і ефект залучення й утримання уваги 

стає менше; 

- інтенсивність уваги, що розуміється як певна кількість психічної діяльності, 

затраченої при сприйнятті реклами. Якщо рекламне повідомлення надходить від 

авторитетної особи, то це супроводжується більшими витратами нервової енергії. Так, 

наприклад, участь у соціальній телепередачі, присвяченій проблемі наркотиків, провідних 

рок-музикантів дозволяє збільшити обсяг та інтенсивність уваги телеглядачів. Утримання 

інтенсивності уваги на певному рівні в якусь одиницю часу (хвилина, п'ять, десять хвилин) 

свідчить про стійкість [3, с.58-59]. 

2. Сприйняття соціальної реклами являє собою складний процес, особливість якого 

полягає в цілісності: реклама представляє собою комплексний подразник, вона 

сприймається свідомістю як єдине ціле. Тому всі частини рекламного повідомлення 

повинні знаходитися в оптимальному співвідношенні один до одного і складати цілісний 

твір. Сама проблема, що піднімається в рекламі, може бути надзвичайно актуальною та 

цікавою для аудиторії, але подана некваліфікованим диктором або виконана в агресивній 

формі, може знизити загальне враження. 

Сприйняття соціальної реклами має свої межі і знаходиться в залежності від 

особливостей нервової системи людини. Нормальному ходу сприйняття телевізійної 

соціальної реклами може перешкодити, наприклад, занадто швидка зміна кадрів, а 

радіорекламі - високий темп мови. Вирішальна здатність органів чуття людини не дозволяє 

довго сприймати рекламне повідомлення в газеті, набране дрібним шрифтом. В даному 
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випадку процес сприйняття не йде далі фіксування окремих знаків і символів, оскільки 

створюються фізичні межі усвідомленому розумінню рекламного повідомлення. 

Ефективність сприйняття соціального рекламного повідомлення знижується, якщо 

відбуваються порушення тимчасових меж. Так, навіть гостросюжетні соціальні телефільми, 

розтягнуті за часом, дуже швидко викликають у людини стомлення і призводять до 

зниження рівня сприйняття. Оптимальним прийнято вважати фільм тривалістю 1-2 хв, 

зрозуміло, при необхідній мірі насиченості корисною інформацією та емоційного 

забарвлення [3, с.60]. 

Вплив на масову свідомість може супроводжуватися не тільки ефективними, а й 

дисфункціональними ефектами, серед яких фахівці виділяють: 

- Наркотизуючий ефект (в основному відноситься то телебачення). У процесі 

перегляду глядач переживає сурогатні емоції, в результаті чого знижується природна 

людська активність. Такий ефект є типовим для сучасної молоді; 

- Ефект «уповільненої дії». Містить не достатньо актуальну ідею, але при цьому є 

сильним подразником, що спрацьовує через деякий час; 

- Сплячий ефект. Людина швидко забуває джерело отриманої інформації, але саме 

повідомлення пам`ятає. Тому отримані дані не викликають довіри у реципієнта, але в 

подальшому можуть вплинути на його поведінку; 

- Ефект «бумеранга». Він полягає в отриманні ефекту, що протилежний бажаному 

(Наприклад: демонстрація антинаркотичного фільму може призвести до зростання 

наркоманії); 

- Ефект «насичення». ЗМІ надають багато важких, пригнічуючих новин. Тому з 

плином часу людина стає байдужою до нових трагічних подій; 

- Ефект «реактанс». Людина, що сприймає рекламне повідомлення розуміє, що на 

неї намагаються вплинути. Тому, вона реагує протестом. Навіть якщо в неї поки не 

сформована власна позиція з огляду на дану проблему, вона відмовляється сприймати і ту, 

яку їй нав'язують [4, с.175]. 

Висновки. Підсумовуючи вище сказане, можемо зробити висновок, що 

психологічний вплив рекламних повідомлень соціального спрямування на суспільство - 

процес складний та багатогранний. Суб'єкти сприйняття рекламної інформації складають 

неоднорідні соціальні групи, а тому які б способи впливу не застосовував рекламодавець, 

практичний досвід доводить, що важко досягти бажаного ефекту залучення великої 

кількості прихильників та послідовників. Ефекти впливу реклами на масову свідомість 

доводять, що у людини крім схильності до навіювання є цілий ряд механізмів 

психологічного захисту, які активізуються на підсвідомому рівні. Саме тому важливо 
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враховувати всі можливі фактори впливу на реципієнта, а також розуміти в якому вигляді 

представляти рекламне повідомлення. Особливо це стосується соціальної реклами, 

оскільки якісна соціальна реклама свідчить про інтелектуальний потенціал національної 

спільноти, високий рівень конструктивного діалогу органів державного управління з 

громадськістю, розуміння суспільних проблем та необхідності корегування поведінкових 

моделей через переконання з боку влади.  

Удосконалення методів впливу на свідомість і підсвідомість людини, впровадження 

ідей через рекламу стає все більш ефективним. Соціальна реклама з одного боку - може 

викликати позитивний відгук у суспільстві, сприяти гармонізації відносин, посилити 

соціальну активність населення, з іншого боку - створена з позиції суб'єктивізму, без оцінки 

реальних соціальних потреб аудиторії, може сприяти виникненню соціальної агресії. Тому 

розробка і реалізація проектів соціальної реклами вимагає проведення комплексних 

міждисциплінарних досліджень. 
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Анотація: у статі представлено аналітику проведеного PR-інтерв’ю з маловідомим 

французьким музичним колективом, а також встановлено особливості створення та 

просування інтерв’ю з музикантами в мережі Інтернет. 

Ключові слова: інтерв’ю, аналітика, просування, музичні колективи, PR. 

Мета дослідження: дослідити інтерв’ю як засіб просування в інтернеті 

маловідомих музичних гуртів, встановити особливості таких інтерв’ю.   

Актуальність дослідження. В наш час шоу-бізнес характеризується з одного боку 

високою конкурентністю, з іншого — наявністю досить сталої ситуації на верхівці музичної 

піраміди, коли більшість глядацької уваги припадає на вже відомих і розкручених артистів. 

В цих умовах маловідомим музикантам, які тільки починають свій шлях в музичному світі, 

важко знайти свого слухача. Наразі незлічена кількість музичних колективів та сольних 

виконавців вимагають гласності. Водночас відбувається популяризація жанру інтерв’ю, 

який можна застосувати для збільшення впізнаваності таких артистів. Один з варіантів 

просування гуртів чи незалежних авторів — приватна бесіда та подальше її просування в 

медіапросторі за допомогою PR-технологій. Створення та оприлюднення матеріалів, які 

містять відверту сповідь музикантів може бути корисним для продюсерів, які шукають саме 

такі гурти, але через брак інформації не можуть їх помітити. Вдале інтерв’ю з музикантами 

вимагає особливого підходу, має розкривати їх творчий наробок, відобразити історію 

створення та особливості функціонування колективу, внутрішню атмосферу та багато 

іншого.  

Вступ. Для дослідження було створено інтерв’ю[1], на базі якого проведено 

аналітику щодо ефективності жанру інтерв’ю в просуванні маловідомого гурту. Бесіда з 

французьким гуртом The Zombie Dandies відбулася у листопаді 2020 року. Інтерв’ю було 

проведено англійською мовою в форматі листування з відкладеними відповідями. Пізніше 
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бесіда була відредагована та перекладена на дві додаткові мови: українську та російську. 

Обсяг оригінального  інтерв’ю складається з чотирнадцяти тисяч символів без пробілів. 

Фотографії в інтерв’ю виконують багато функцій. Що стосується макета, в цьому 

плані особливо важливі дві з них. По-перше, вони висвітлюють всю смугу, поширюючи 

світло посеред тексту, який інакше був би монолітною структурою. По-друге, вони ділять 

друкований текст на частини, структурують його. Ці функції фотографії зможуть ефективно 

виконувати тільки тоді, коли розташовуються ближче до центру смуги, а не віднесені до 

полів [2]. 

Досліджуване інтерв’ю містить три пісні, три фотографії та чотири посилання на 

соціальні мережі гурту. Для підняття рівня ексклюзивності матеріалу були включені 

фотографії, що ніде не фігурували на момент публікації.  

Абзац є стилістична і логічна одиниця тексту, розрахована на послідовне сприйняття 

слухачем або читачем всього повідомлення за певним планом [3; с.135]. Інтерв’ю є 

структурованим текстом, де кожне питання виділено жирним шрифтом та суттєво 

відрізняється від відповідей гурту. Репліка кожного з учасників бесіди підписана та 

відділена одна від одної. 

Публікація тексту інтерв'ю у пресі повинна стати предметом окремої розмови з 

респондентом. Неприпустимо публікувати інтерв'ю без дозволу, бо це в тому чи іншому 

відношенні може завдати шкоди респонденту [4; с.129]. Після повного перекладу, 

редагування та форматування зібраного матеріалу було проведено опитування серед 

учасників гурту щодо задоволеності проведеною роботою. Після отримання схвальних 

відгуків кожного з музикантів, бесіда була опублікована в мережі Інтернет. 

Було проведено експертне оцінювання оприлюдненого інтерв’ю, для чого були 

запрошені три спеціалісти, які мають стаж роботи в журналістиці  більше двадцяти років, 

зокрема в жанрі інтерв’ю. Також для оцінки проведеної роботи через три місяці після 

публікації було запрошено безпосередньо музикантів, з якими була проведена бесіда. 

Аналіз експертного опитування. 

Експертам було запропоновано відповісти на тринадцять питань, що стосуються 

стилістики і прийомів інтерв’ю, а також одне відкрите питання з пропозиціями та 

побажаннями.  

На питання “Ви б звернули увагу на це інтерв'ю, якщо воно було надруковано в 

тематичному журналі чи газеті?”, два з трьох респондентів відповіли, що з більшою 

вірогідністю зацікавились би та один взагалі не зацікавився. Такий вибір ґрунтується на 

музичному вподобанні кожного з респондентів: двом з трьох респондентів не подобається 

такий жанр музики. Але водночас, одного з двох експертів, яким не подобається такий жанр 
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музики, гурт зацікавив, принаймні, на рівні інтерв’ю. В інтерв’ю, яке було підґрунтям для 

дослідження, наведено три різні приклади оригінальних пісень гурту. Більшість опитаних 

експертів прослухали тільки дві, один не прослухав жодної. Це наводить нас на думку, що 

в тексті інтерв’ю творчості групи має бути приділено належної уваги, оскільки деякі з 

читачів можуть не послухати представлені медіафайли. Два з трьох опитаних були 

задоволені кількістю посилань на музичні платформи та соціальні мережі гурту. Чотири 

посилання, не рахуючи посилання на автора інтерв’ю, були наведені в кінці. Стосовно 

використання професійних термінів в тексті більшість висловилася задовільно, але 

зазначила, що обов’язково мають бути додаткові пояснення. Третій експерт висловив 

думку, що в інтерв’ю допустиме використання складних висловів без їх попереднього 

тлумачення. На нашу думку, ступінь використання та роз’яснення термінів в інтерв’ю може 

різнитися від підготовки цільової аудиторії, що залежить від платформи, на якій воно 

опубліковано. Так, в спеціальному музичному виданні можна не розкривати більшість 

термінів, однак в більш популярних засобах інформації слід наводити пояснення.  

Усі респонденти погодилися з тим, що обсяг тексту у вищезгадані чотирнадцять 

тисяч символів достатньо для повного розкриття маловідомого гурту. На питання “Чи 

достатньо була розкрита історія становлення гурту на початку інтерв'ю?” думки експертів 

розділилися. Питання отримало відповіді в спектрі від “Скоріше ні” до “Безумовно так”.  

Заголовок — перше, що привертає увагу при погляді на газетну смугу. Це, мабуть, 

найбільш “комерційний” елемент інформаційного продукту. Зміст і графічне оформлення 

заголовка, його шрифт та кегль повинні “зачепити”, образно кажучи, посадити читача на 

“гачок”, щоб він не відклав газету, а прочитав все “від а до я” [5]. Назва проведеного 

інтерв’ю — “The Zombie Dandies — андерграунд, якого нам не вистачає” “зачепила” двох з 

трьох експертів, але один з них зазначив, що заголовок не зважаючи на те, що “чіпляє” 

читача, не розкриває суть тексту. Третій опитаний респондент висловив думку, що назва 

зовсім не розкриває суть інтерв'ю. 

Аналізуючи відповіді трьох запрошених експертів, ми можемо виділити основні 

критерії для створення успішного інтерв’ю PR спрямованості:  

- Наявність двох додаткових перекладів безумовно сприяє покращенню 

якості проведеної роботи. Згодом можна буде зрозуміти свою цільову аудиторію та 

робити інтерв’ю тією мовою, що має більший попит. 

- Інтерв’ю з маловідомими гуртами — специфічний та 

вузькоспрямований різновид журналістської діяльності.  
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- На початку текстового інтерв’ю потрібно вказати в яких умовах воно 

було проведено. Інтерв’ю, на базі якого було проведено опитування, відбулося 

умовах листування з відкладеними відповідями.  

- Текст інтерв’ю має бути позбавлений тавтологій та повторів. 

Запитання повинні мати логічну послідовність, інколи виходячи за рамки 

заготовленого плану.  

- Формат інтерв'ю (фактично — набір коротких текстів), цілком 

відповідає сучасним тенденціям в медіа. Такий текст зручно використовувати для 

постів у соціальних мережах для подальшого просування гурту. Шість з половиною 

аркушів друкованого тексту з прикладами пісень та ілюстраціями достатньо, щоб 

розкрити маловідомих виконавців.  

Аналіз коментаря музикантів. 

Через два місяці після публікації інтерв’ю, гурт The Zombie Dandies був номінований 

на французьку премію France Metal Awards в категорії “Metal”. Учасники гурту вважають, 

що, можливо, саме оприлюднена бесіда могла вплинути на їх номінацію. Але водночас, 

вони не помітили суттєвого притоку нових слухачів. Один з учасників гурту зазначив: 

“Насправді, судячи з наявних у мене цифр, я не думаю, що інтерв'ю дало нам значний 

приплив нових слухачів (що дуже важко отримати без всяких промо), але я можу 

помилятися. У будь-якому випадку, я думаю, що люди, які стежать за нами, були раді 

отримати можливість дізнатися більше про нас”.  

Висновок 

Інтерв’ю з маловідомими музичними гуртами — дуже вузькопрофільний жанр 

журналістики, що виконує свою роль в просуванні. Головна відмінність такого виду 

інтерв’ю полягає в його PR спрямованості. Журналіст цілеспрямовано намагається 

показати кращі сторони гурту, що погіршує критичність матеріалу. В таких інтерв’ю краще 

не використовувати улесливі питання, вони можуть завадити проведенню бесіди. Улесливі 

питання, в яких гіперболізовані досягнення гурту або вчинки співрозмовників — 

неефективний засіб розвитку бесіди [6]. Використання ексклюзивних фотографій підвищує 

рівень новизни матеріалу, а також дає візуальне уявлення про учасників розмови, що 

психологічно має прив’язати читача до респондентів інтерв’ю. В подальшому читачу буде 

легше сприймати матеріал гурту.  

Також немало важливим є медіа, в якому буде надруковане інтерв’ю. Мають бути 

створені умови для просування бесіди з гуртом. Для просування колективу засобами PR має 
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бути розроблений комплекс заходів для підвищення впізнаваності гурту чи окремо взятого 

музиканта.  

Другорядною та не менш важливою функцією такого інтерв'ю є підтримка та 

утримання вже набутої аудиторії. Судячи з коментаря одного з учасників гурту, це завдання 

було успішно виконано.  
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Вступ. Сьогодні, з розвитком технологій та різкою зміною ритму життя, 

пов’язаною, насамперед, із карантинними обмеженнями і доступністю смартфонів та інших 

гаджетів, на перший план активно виходять Інтернет-магазини та інші компанії, що 



31 

 

працюють виключно в мережі. За останні роки конкуренція таких брендів бурхливо 

зростала, а їм, у свою чергу, стає все складніше виділятися і залучати нових споживачів.   

   Як відомо, побудова бренду – це необхідний етап розвитку успішної компанії. 

Айдентика є одним із визначних і незамінних елементів сильного бренду на будь-якому 

ринку.  

На жаль, багато рекламодавців та SMM-спеціалістів не усвідомлюють важливість 

цього інструменту для просування бренду в мережі. Не зважаючи на це, досвід успішних 

компаній та дослідження доводять, що у сучасних умовах айдентика – необхідна складова 

успіху бренду. Актуальним є питання особливостей айдентики в рекламній комунікації в 

Інтернет-просторі. 

Метою роботи є обґрунтування важливості айдентики для Інтернет-бренду, 

визначення ключових складових і обґрунтування необхідності створення айдентики бренду 

як ефективного інструменту рекламної комунікації. 

Завдання роботи:  

- обґрунтувати важливість айдентики як інструменту рекламної комунікації для 

Інтернет-бренду; 

- виявити межі фірмового стилю для Інтернет-бренду; 

- виявити та обґрунтувати особливі для Інтернет-брендів форми айдентики. 

Ступінь опрацювання теми. Поняття «айдентика» досить молоде і мало вивчене 

вітчизняними дослідниками. Особливо це помітно під час пошуку наукових даних щодо 

особливостей айдентики для Інтернет-брендів – це питання ще потребує висвітлення. 

Науковим вивченням айдентики займались такі зарубіжні та українські дослідники, як 

Д. Аакер, Д. Нестеров, М. Лєбєдєва та інші. Брендинг в цілому у своїх роботах вивчали 

А. Годін, Н. Безрукова, Л. Тимченко тощо. 

Насамперед, необхідно зазначити, що бренд – це поняття, що складається із двох 

компонентів: по-перше, продукт або послуга, що реалізується організацією, та, по-друге, 

символічне, емоційне та ідейно-концептуальне уявлення споживачів про торгівельну 

марку, яке свідомо будується та просувається нею [1; с. 5]. Таким чином, в умовах 

перенасичення схожими товарами на ринку, саме друга частина визначає поведінку 

споживача та допомагає укріпити його лояльність. Вважається, що успішний бренд має такі 

складові: ідентифікація (айдентика), диференціація та унікальність [2; с. 26].  

Айдентику також називають фірмовим стилем. Поняття «айдентика» у сфері реклами 

з’явилось не так давно, а саме, в ХХ столітті, і прийшло до України з Заходу, що і визначає 

слабку вивченість цієї теми серед вітчизняних науковців.  
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Втім, праобраз айдентики був ще за часів виникнення грошей та майна. Так, кочові 

народи, наприклад, позначали свою худобу знаками власності, а стародавні ремісники 

підписували роботи та будували таким чином свою репутацію. Із розширенням географії 

торгівлі зростало і значення цих поміток: вже у Середні віки корпоративні цехи мали власні 

торгові марки та торгові знаки [2; с. 8]. 

Сьогодні термін «айдентика» включає в себе значно складніші речі. З англійської мови 

це поняття перекладається як «ідентичність». Айдентика розглядається як візуально-

інформаційна система, що використовується в зовнішній і внутрішній комунікації 

організацій для побудови і просування іміджу бренду. Вона виражається в єдиному стилі 

логотипу, шрифтів, кольорів, упаковки, особливостях композиції та форм, що 

використовуються в рекламі, дописах в соціальних мережах, на сайті, в документації тощо. 

Також деякі компанії реалізовують айдентику через фірмових героїв, музику, стиль текстів, 

ціннісну позицію тощо. Айдентика дозволяє забезпечити компанії впізнаваність та 

закріпити позитивні враження від споживання [3; с. 11]. 

В останній час рекламу прийнято розглядати як форму комунікації бренду: вона 

роз’яснює і доносить до споживачів інформацію про переваги користування певним 

продуктом або послугою. Відповідно, айдентика також є інструментом комунікації. 

Інформацію вона транслює не на словесному, а на емоційно-символічному рівні, за 

допомогою таких засобів, як колір, форма, лінії, візуальні закономірності, композиція тощо.  

Завдяки айдентиці досягається єдність в рекламі. При цьому, реклама виглядає 

гармонійно навіть якщо виробляється різними дизайнерами і агенціями, що позитивно 

впливає на її ефективність. Для зручності створюється брендбук, у якому висвітлюють 

елементи і закономірності фірмового стилю, що будуть направляти виконавців реклами.  

Говорячи про найвищий рівень комунікацій фірми, Д. Огілві зазначав, що в ідеалі кожне 

рекламне повідомлення має виглядати як внесок у складну систему – образ бренду, і таким 

чином чинити довгостроковий позитивний вплив на репутацію компанії [4; с. 139]. 

Наявність фірмового стилю підвищує рівень довіри та презентабельність бренду з 

моменту знайомства з ним – споживач бачить, що компанія приділяє увагу дрібницям, 

«пишається» своїм ім’ям і впевнена в якості товарів, а співробітники відчувають єдність, 

корпоративний дух [3; с. 12].  

Таким чином, усі об’єкти, навіть, наприклад, конверти або бланки, у разі, якщо 

містять елементи айдентики, також стають рекламою, хоч і не призначаються для цього.  

Під час запуску нової продукції фірми, саме айдентика дозволяє споживачеві 

ідентифікувати знайомого виробника. 
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Як і у всьому світі, в Україні активно зростає частка Інтернет-комерції – за даними 

аналітиків Nielsen, приблизно на 20-30% кожного року [5]. До того ж, можна припустити, 

що після 2020 року, в умовах карантину, цей відсоток також збільшився.  

Існує багато інструментів рекламного просування в Інтернеті: контекстна, банерна реклама 

на сайтах, таргетована реклама в соціальних мережах, реклама в пошукових системах, 

блогах тощо. Зазвичай, рекламодавці обирають одразу декілька каналів просування. У будь-

якому випадку, бажано дотримуватися фірмового стилю у всій комунікації бренду, яка до 

того ж буде перегукуватися з оформленням соціальних мереж та сайту, упаковки [6; с. 120].  

Зручність і сучасність дизайну сайту дуже важливі. Вони стимулюють споживача до 

покупки, показують, що компанія розвивається і піклується про клієнтів. 

Додамо, що зазвичай, інтернет-магазини користуються поштовими послугами для доставки 

товарів. Тож важливо приділити увагу поштовому пакуванню і наповнювачам для 

збереження посилок з урахуванням айдентики – це закріпить позитивні враження від 

покупки і також служитиме своєрідною рекламою. Якщо компанія наймає кур’єра, то 

можна розробити дизайн фірмової бейсболки або рюкзака. 

Вважається, що значення бренду в Інтернеті значно вище, ніж для традиційних 

ринків. Споживач має нескінченний вибір товарів, він не обмежений кордонами або часом. 

Якщо у магазинах товари конкурують, фактично, з сусідніми товарами на полиці, то в 

Інтернеті навіть невеликий локальний бренд, по суті, конкурує за споживача одразу з усіма 

виробниками на ринку – і з міжнародними корпораціями, і з національними компаніями 

тощо. Усе залежить від вибору людини, а не супермаркету. Тому так важливо не тільки 

розповідати про якість товару (адже на цьому рівні бути унікальним в Інтернеті вкрай 

важко), а і створювати емоційний зв’язок із покупцем, забезпечити зручність та приємність 

користування майданчиком, на якому розміщено бренд, утримати споживача на сторінці 

або на сайті якнайдовше. Дизайн айдентики – це унікальність Інтренет-бренду, що збільшує 

шанс бути поміченим у цьому нескінченному потоці брендів [7; с. 2]. 

Варто враховувати, що навіть компоненти айдентики і їхнє значення можуть 

відрізнятися для офлайн та онлайн брендів. Так, наприклад, Інтернет-бренди, особливо ті, 

що працюють виключно в соціальних мережах, дуже обмежені в виборі шрифтів. З іншого 

боку, в Інтернеті з’являються нові інструменти для створення фірмового стилю. 

Наприклад, в соціальних мережах брендам варто робити не тільки рекламні дописи, 

а і нагадувати про себе за допомогою більш нейтральних, інформаційних текстів, які при 

цьому будуть зачіпати сферу бізнесу і ненав’язливо просувати власний товар. Так, одні 

бренди пишуть про права людини, інші – про екологію, треті – про здоровий спосіб життя 
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тощо. Вибір теми таких дописів, копірайтерський стиль, оформлення сторінки – це також 

компоненти айдентики.  

При цьому, недостатньо і, навіть, небажано створювати такі рекламні об’єкти, 

просто додаючи логотип фірми на зображення. Айдентика – значно складніше і комплексне 

поняття, і рекламний дизайнер має не просто використовувати окремі елементи стилю, а 

мислити відповідно до принципів, за якими створюється конкретний бренд [8; с. 93]. Це 

виражатиметься у кольоровій палітрі, композиції, ідеї, тексті рекламного продукта тощо. 

Тобто, рекламні продукти не повинні повторюватися, повторюється лише загальна 

концепція і логіка макету. 

Гарним прикладом створення завершеної айдентики є кейс українського Інтернет-

бренду «Дія» від рекламного агенції Fedoriv. Як зазначають креатори, це «бренд сервісу 

державних послуг, у центрі якого – люди, а не процеси й процедури» [9]. Відповідно до цієї 

ідеї було створено усі складові бренду: назву, логотип, кольорову палітру, розроблено 

зручний додаток і сайт. Спеціально для цього проєкту було створено унікальний шрифт, 

який збираються інтегрувати в усі сайти державних органів, створивши так єдиний стиль 

держави в Інтернеті. Цей шрифт наслідує естетику українського бароко у сучасній 

інтерпретації. Таким чином, айдентика містить не тільки естетичний, а і символічний 

рівень, що дуже важливо. У презентації бренду агенція зазначає, що було створено цілу 

дизайн-систему (принципи побудови композиції), що дозволяє працювати з різними 

форматами та типами контенту і, у той же час, виражати фірмовий стиль у них. 

Висновки. У статті підкреслюється, що айдентика виходить за рамки логотипу, 

кольорів та сайту компанії, а охоплює, фактично, всі зовнішні і внутрішні комунікації 

бренду. Айдентика або фірмовий стиль є багатокомпонентною візуально-інформаційною 

системою бренду, яка забезпечує впізнаваність та покращує сприйняття компанії 

споживачами, а також партнерами і співробітниками. Одночасно, айдентика є і засобом 

формування іміджу, і інформаційним носієм, тобто елементом рекламної комунікації, що 

допомагає споживачеві знаходити товар, передавати інформацію на символічному та 

емоційному рівнях. Результати дослідження вказують на те, що для Інтернет-бренду 

айдентика є навіть більш важливим інструментом, ніж для офлайн-брендів. 
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ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ В 

УКРАЇНІ 

Анотація. У статті аналізується історія виникнення та розвитку соціальної 

реклами в Україні, приділяється увага особливості та важливості соціальної реклами на 
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гендерну тематику для економічного розвитку країни, проблемам та шляхам їх вирішення. 

Використано соціокультурний та гендерний підходи, контентний аналіз, узагальнення, як 

методологічне підгрунтя дослідження. Дійшли висновків: соціальна реклама є ефективним 

засобом формування гендерної рівності, що сприятиме економічному зростанню держави. 

Ключові слова: соціальна реклама, гендерна рівність, гендерні стереотипи, 

проблематика соціальної реклами.  

Вступ. Сучасні розвинуті країни визначають досягнення соціальної справедливості 

одним із глобальних завдань для усього людства. Політики та суспільство передових 

держав чітко розуміють значимість соціальної реклами для економічного та соціального 

процвітання країни. В цей же час в Україні ця сфера знаходиться тільки на стадії розвитку. 

Соціальні проблеми стають причиною збільшення державних витрат на добробут 

та управління, обмежень у кар’єрних можливостях, доступі до ресурсів, чим, відповідно, 

знижують продуктивність праці і сповільнюють економічне зростання, так чи інакше, 

впливають на всіх людей  [8; С. 45]. 

Мета статті – обґрунтувати важливість і ефективність соціальної реклами на 

гендерну тематику для економічного розвитку сучасної Україні, виявити проблеми цієї 

сфери та можливі шляхи їх вирішення.  

Значний внесок у дослідження соціальної реклами зробили зарубіжні автори: С. 

Моріарті, У. Уеллс, С. Овчиннікова, С. Ісаєва, Дж. Бернет; та вітчизняні науковці: Н. 

Грицюта, Т. Примак, Т. Марочко, Є. В. Ромат, А. Стрелковська, Т.  Хімченко, Е. Бєрєндєєва, 

С. Вагнер тощо. Втім, недостатньо вивченими все ще залишаються питання, пов’язані з 

особливостями соціальної реклами на гендерну тематику.  

Укладання Угоди [2] про асоціацію України з Європейським Союзом у 2014 р. 

також висуває вимогу для вступу України в ЄС покращення якості людського капіталу, 

встановлення соціальної справедливості та недискримінації, у тому числі гендерної у всіх 

сферах життя.   

Українське законодавство, яке взяло в основу загальновизнані міжнародні норми 

вважається прогресивним та інклюзивними, але до жінок і чоловіків в Україні все ще 

ставляться по-різному: дискримінація при на роботі, побутовий сексизм, репродуктивний 

тиск, недостатня представленість в політиці та управлінні (наприклад, у складі Верховної 

ради дев’ятого скликання жінок лише 20,6% і це найбільша кількість за історію України), в 

бізнесі (серед  топ-менеджерів України жінок 30,6%) тощо [3].  

Варто також зазначити, що у той час, як стать обумовлена біологічно, з точки зору 

репродуктивних органів та фізіології, гендер – це сконструйована суспільством система 
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норм, цінностей, стереотипів і уявлень про спосіб мислення, поведінку і роль жінок та 

чоловіків [8; С. 45]. 

Розв’язання цих проблем потребує роз’яснення та обговорення, ціннісних в першу 

чергу серед населення. Одним із інструментів впливу на громадську думку у цьому випадку 

є соціальна реклама [7: С. 122–126].   

Закон України Про рекламу так визначає цей термін: «Соціальна реклама – це 

інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка спрямована на 

досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і 

розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку» [1].  

Історія соціальної реклами в Україні починається з «революцій 1917 р., у якій 

важливу роль зіграли агітаційні плакати УНР та комуністичної партії, і формується у 1920-

х роках, тісно пов’язуючись із масовою пропагандою СРСР, яка стосувалася багатьох тем: 

ідеологічних – критика некомуністичних режимів, агітація до праці, антирелігійність та 

нейтральних – збереження навколишнього середовища, здоровий спосіб життя, боротьба з 

неграмотністю, тощо» [7; С. 122–126].  

Соціальна реклама завжди була пов’язана з історичними та політичними подіями в 

країні. «Носіями соціологічної реклами були плакати, листівки, газети та радіо. Так реклама 

1920 – 1930-х років найповніше була присвячена індустріалізації та комуністичній ідеології, 

а у 1940-х роках, природно, вже повністю присвячена військовій тематиці. Під час 

«відлиги» 1950-х років реклама стає менш ідеологізованою та приділяє увагу таким темам, 

як фізкультура і спорт, здоровий спосіб життя, охорона природи тощо. У цей же час 

розвивається новий потужний інструмент для рекламування – телебачення. Крім цього, 

соціальну рекламу використовували в піснях та кіно. Важливою подією для сфери 

соціальної реклами стала Антиалкогольна кампанія М. Горбачова 1985 – 1987 р.» [5; С. 

2126–2134].  

Таким чином, «історія соціальної реклами в Україні поділяється на два періоди: 

радянський та сучасний. З процесом демократизації у період незалежності почався значний 

розвиток соціальної реклами. Тепер рекламодавцем вистає не тільки держава, а і незалежні 

громадські та правозахисні організації, благодійні фонди, установи, ініціативні громадяни. 

Це розширює тематику соціальної реклами і сприяє залученню людей. 

Однак, у цій сфері існує низка перешкод: витратність виготовлення і 

розповсюдження реклами, збитковість, труднощі вимірювання ефективності, 

незацікавленість населення, незнання рекламодавців своєї цільової аудиторії, 

некомпетентність виконавців, нестача досвідчених спеціалістів (адже ця сфера була 

змушена швидко трансформуватися після розпаду СРСР), використання соціальної реклами 
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недобросовісними політиками або бізнесом для просування власних інтересів (наприклад, 

«інформуючи» населення про свої досягнення, розміщуючи поздоровлення громадян зі 

святами, заклики берегти близьких з підписом політичної організації у вигляді соціальної 

реклами) тощо» [4; С. 55-61]. 

Соціальну рекламу можна класифікувати за багатьма критеріями, які відображені 

у Таблиці 1 [6. с. 107].  

Таблиця 1. 

 

Види соціальної реклами 

№ Класифікація Види соціальної реклами 

1. 
За типом 

рекламодавця 

1) державна та муніципальна; 

2) від імен і громадських організацій; 

3) конфесійна реклама; 

4) від імені суб'єктів підприємницької діяльності; 

5) соціальна реклама від імені конкретної особи. 

2. 

За характером 

цілей, що 

переслідуються 

соціальною 

рекламою 

1) рішення проблем окремих соціальних груп (наприклад, 

реклама проти сексизму, расизму тощо); 

2) покращення взаємин суспільства та індивідуума (наприклад, 

стосовно толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих людей); 

3) рішення проблем суспільства та державних інститутів 

(наприклад, соціальна реклама з попередження й запобігання 

наслідків «дідівщини» в армії); 

4) про взаємини особи та суспільства (наприклад, реклама, 

створення для підвищення патріотизму); 

5) про взаємини особи та держави (наприклад, рекламна для 

залучення добровольців до армії); 

6) покращення міжособистісних відносин (наприклад, реклама 

загальнолюдських цінностей – добро, любов тощо);  

7) покращення навколишнього середовища та ставлення особи до 

охорони природи, тварин; 

8) покращення ставлення людини до самої себе (наприклад, 

пропаганда здорового способу життя, відмови від згубних звичок; 

про безпеку на роботі, у побуті, на дорогах тощо). 
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3. 
За предметом 

рекламування 

1) реклама соціально важливої ідеї (наприклад, антиалкогольна 

кампанія);  

2) реклама певних стандартів поведінки в суспільстві (наприклад, 

заклик про відмову від використання натурального хутра в одязі); 

3) просування соціальних проектів; 

4) просування соціально значимих акцій. 

4. 
За критерієм 

сплачуваності 

1) безкоштовна; 

2) оплачена. 

 

Для покращення сфери соціальної реклами в Україні, зокрема реклами, 

присвяченої проблемам жінок та інших соціальних груп, потрібно реалізувати низку 

організаційно-правових заходів [4, с. 55-61]: 

- організація обміну досвідом вітчизняних правозахисників, фахівців з 

реклами, державних і місцевих органів зі спеціалістами розвинених країн з 

більшим досвідом роботи у сфері гендерної рівності; 

- організація співпраці правозахисників, фахівців у сфері гендерних 

досліджень та соціології з виробниками реклами (адже сьогодні часто вони 

діють окремо, а отже працюють недостатньо ефективно); 

- впровадження механізму розвитку сфери соціальної реклами законодавчо 

шляхом інституційного забезпечення зі сторони держави; 

- створення державних тендерів серед громадськості для створення 

креативної і дієвої соціальної реклами на гендерну тематику, проведення 

відповідних конкурсів серед спеціалістів з реклами тощо. 

Висновки. Не зважаючи на те, що українське законодавство приділяє чимало уваги 

питанням рівності та попередженню дискримінації, різні форми  нетерпимості та 

упереджень все ще супроводжують життя мільйонів громадян. У той час, як різноманітні 

дослідження, статистика та досвід розвинених країн доводять, що соціальна справедливість 

– це невід’ємна частина розвиненого суспільства та економіки, яка позитивно впливає на 

життя всіх. На жаль, до жінок і чоловіків в Україні, все ще ставляться по-різному, усі ці 

проблеми неможливо вирішити «зверху» відповідним законом, вони потребують змін у 

світогляді громадян. Соціальна реклама – ефективний інструмент, який змінює світогляд 

людей, інформує суспільство про проблеми, а також рекламує громадські і благодійні 

організації, які допомагають постраждалим.  
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УРЯДОВІ КОМУНІКАЦІЇ: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ І СВІТІ 

Анотація. В публікації розглядається сучасний досвід інституалізації структур 

зв’язків з громадськістю та ЗМІ в Україні та світі. Охарактеризовано цілі урядової 

комунікації та переваги використання різнихканалів комунікації урядовими структурами, 

окреслені позитивні аспекти діяльності урядових структур та  проблемні питання, що 

виникають в розгалуженому інформаційному середовищі в Україні. 

Ключові слова: засоби масової інформації, урядові структури, урядові комунікації, 

суспільство, комунікаційні канали, соціальні мережі, громадськість. 

Вступ. За умови демократичного врядування, громадяни потребують відкритої та 

відвертої комунікації з урядом своєї країни, і Україна не є винятком. У країнах зі сталою 

демократією уряд забезпечує громадськість перевіреною та правдивою інформацією, яка 

потрібна для громадського контролю над діями урядових організацій та прийняття 

раціональних рішень громадянами щодо свого життя.  Україна відстояла й задекларувала в 

Основному законі держави свої демократичні погляди та створила законодавче підґрунтя 

для уряда щодо надання прозорої інформації про діяльність урядових структур. Наразі 

влада в Україні намагається зробити дещо важливіше, ніж просто надати перевірену та 

прозору інформацію про свою діяльність — налаштувати ефективний зворотній зв’язок з 

громадськістю, тобто надати можливість суспільству бути почутим.  

Мета. Визначення шляхів взаємодії між урядом країни, каналами комунікації і 

громадськістю на засадах взаємоповаги та співпраці, що буде сприяти зміцненню розвитку 

демократичного та інформаційно обізнаного суспільства. 

Завдання: виявити сутність поняття «урядові комунікації» та їхні функції, дослідити 

ефективність розповсюдження інформації урядових структур в Україні та світі. 

Виклад основного матеріалу. В умовах інформаційного світу, уряд будь-якої країни 

не може існувати без комунікації, оскільки демократичний режим, який існує в більшості 

країн світу, потребує постійного налагодження діалогу між владою і громадськістю.  

Термін «комунікація» у державному управлінні визначається як рух інформації від 

урядових структур до громадськості; інструмент діалогу між учасниками управлінського 

процесу [2, с. 8]. 
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Процес урядової комунікації складається з таких елементів, які є типовими для будь-

якого комунікативного кола: 

- комунікатор (органи державного управління);  

- саме повідомлення (офіційна та неофіційна інформація, усна або письмова, 

вербальна і невербальна тощо);  

- одержувач (громадськість в цілому або окремий індивід); 

- канали поширення інформації (міжособистісні, інституційні та масові); 

- канали зворотного зв'язку (звернення громадян, петиції тощо); 

- процес кодування-декодування інформації (підготовка інформаційних повідомлень, 

їх адекватна інтерпретація аудиторією тощо); 

- різного роду перешкоди (технічні, семантичні, психологічні) [2, с. 15]. 

Урядова комунікація відбувається з метою належного урядування,  пояснення 

управлінських  рішень і дій, направлена на інформаційну підтримку надання державних 

послуг та  укріплення соціальних зв'язків в суспільстві. 

В Україні інституційна система державних комунікацій представлена відділами 

взаємодії із ЗМІ та громадськістю в органах виконавчої влади, прес-службами, 

Департаментом інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету 

Міністрів України, інструменти взаємодії з громадськістю (громадські й парламентські 

слухання, проведення консультацій, можливість проведення громадської експертизи 

діяльності органів виконавчої влади тощо), які закріплені нормативно-правовими 

документами. 

Всі урядові структури та представницькі органи влади в Україні повинні  

дотримуватися вимог закону України «Про доступ до публічної інформації» та інших 

правових актів, які передбачають надання об’єктивної неупередженої  інформації. У різних 

урядових структур комунікаційні підрозділи можуть відрізнятися один від одного, але 

функції одні й ті самі — забезпечувати громадськість правдивою, відкритою інформацією, 

налагоджувати спілкування з нею, сповіщати про права та обов’язки, підвищувати 

обізнаність в сферах державного управління та політики серед звичайних громадян.  

У багатьох європейських країнах комунікаційні підрозділи уряду формуються на 

професійних засадах. Наприклад, у Великій Британії створено професійний підрозділ із 

урядових комунікацій, який координується посадовцем на рівні генерального секретаря чи 

канцлера. Фінляндія, Естонія та Нідерланди мають схожі підрозділи із урядових 

комунікацій. В Україні, як і в більшості країн світу, фахівці в сфері урядових комунікацій 

не можуть втручатися в роботу ЗМІ, підрозділ із урядових комунікацій не несе 

відповідальності за те, що пише преса, повідомляє радіо чи показує телебачення, він також 
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не може створювати новини там, де їх немає, проте такий підрозділ справді може сповіщати 

громадськість про будь-яку діяльність урядових структур чи подію, яка так чи інакше має 

відношення до уряду. Спілкуючись відкрито з громадськістю, через канали 

розповсюдження інформації, працівники підрозділу з урядових комунікацій не тільки 

інформують суспільство про прийняті рішення, але і забезпечують поновлення довіри до 

урядових структур та зменшення негативного відношення з боку ЗМІ та суспільства. 

Найважливішим каналом урядової комунікації в Україні виступають засоби масової 

інформації. За даними дослідження ГО «Центр Разумкова», проведеного у 2020 році, 75% 

українців все ще отримують основну інформацію з загально національних телевізійних 

каналів. Водночас, збільшується частка респондентів, які стверджують, що отримують 

інформацію з соціальних мереж та від знайомих і сусідів (44,1% та 23,4% відповідно) [6]. 

Традиційні телевізійні ЗМІ все ще мають вплив серед суспільства і перетворюються в 

потужний інструмент влади. Громадськість оцінює важливість інформації, спираючись на 

свої потреби та довіру до каналу комунікації, тому урядові комунікації через ЗМІ можуть 

бути ефективними в тому випадку, коли громадськість  вірить джерелу комунікації та/або 

особі, яка цю інформацію представляє, а потім самому повідомленню, яке надходить від 

каналу комунікації.  

Треба зауважити, що сьогодні в Україні відбуваються позитивні зміни в процесах 

комунікації між урядом та суспільством, збільшилась кількість каналів комунікації, 

можливість отримувати інформацію швидко, реагувати на неї в реальному часі. Зокрема, 

ЗМІ надають можливість стежити в реальному часі за відкритістю та прозорістю державних 

витрат, ефективне та вчасне інформування громадян через офіційні соціальні сторінки 

урядових структур в мережі Інтернет. Водночас, прозорий інформаційний світ швидко 

викриває існуючи недоліки в комунікаціях уряду, що впливає на довіру та знижує авторитет 

урядових структур, зокрема, через недостатнє протистояння викликам світової кризи та 

неповну захищеність громадян від її негативного впливу.  Неякісне донесення інформації 

від уряду через неперевірені канали комунікації призводить до непорозумінь та ворожнечі 

між різними групами суспільства, зростання кількості фейкових новин, «теорій змови» та 

неправдивої інформації, їх швидке розповсюдження через соціальні мережі –  підривають 

довіру до  урядової інформації, впливають на репутацію влади в очах суспільства. 

Висновки. Урядова комунікація покликана служити регулюючим механізмом у 

відносинах уряду та суспільства, забезпечуючи стабільність і ефективність функціонування 

суспільного організму в цілому. Урядова комунікація виконує такі основні функції: 

соціальну (засвоєння у процесі обміну інформації соціально-політичних норм), інтегруючу 
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(здійснення такої державної політики, яка б враховувала інтереси суспільної системи 

країни), координуючу (забезпечення регулювання владних впливів щодо суспільства) [4].  

Зараз, під тиском громадянського суспільства, органи влади в Україні почали 

активніше залучати різноманітні інституції громадянського суспільства до робочих груп з 

розроблення законопроектів, активно впроваджуються технології електронного 

урядування, які дають можливість забезпечити прозорість і відкритість влади, зменшити 

рівень корупції, підвищити якість надання адміністративних послуг. Уряд України 

орієнтується на досвід урядових комунікацій країн Європи і робить перші позитивні зміни 

в спілкуванні із громадськістю та засобами масової інформації. Водночас, швидкій потік 

неправдивої, компрометуючої інформації про урядові дії, політичні протистояння в 

середині країни та вплив інформаційних фейків ззовні, створюють умови для ворожнечі та 

збільшення агресії в країні, підриває довіру до уряду та псує репутацію державного 

управління в цілому. Відсутність проактивності в комунікації  від державних установ в 

умовах таких викликів, знижує ефективність урядової комунікації, що потребує додаткових 

наукових досліджень та консультацій з професійним медійним середовищем. 
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ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО КІНЕМАТОГРАФУ ЗА ДОПОМОГОЮ 

НОВИХ МЕДІА 

Аногтація. Розглянуто основні журналістські жанри для кращого інформування 

про останні новини українського кінематографу та способи просування за допомогою 

нових медіа.  

Ключові слова : нові медіа, кінематограф, рецензія, інтерв’ю. 

Вступ. Проблема популяризації українського кінематографу виникає в наслідок 

того, що з самого початку глядач скептично налаштований до вітчизняного кіно. В час 

нових медіа легко просувати якісний український кінематограф, який буде цікавий ,як і 

українському так і європейському глядачеві. Більше того, популяризуючи цю індустрію 

наша країна зможе отримувати ще більший додатковий прибуток в економіку, який потім 

можна буде вкладати в розвиток культурної складової нашої держави, зокрема в розвиток 

самого кінематографу. 

Різноманітні аспекти впливу на популяризацію українського кінематографу за 

допомогою нових медіа вивичали: Л. Новохатько,  В.Андрущенко, Ю. Богуцький Г. Чміль, 

Ж.Безвершук, К. Котенко, Л. Госенко, С. Безклубенко, Н. Капельгородська та інші. 

Мета статті  –  розкрити потенціал розвитку українського кіно та як цьому 

можуть допомогти нові медіа. 

Завдання дослідження  –  показати способи просування кінематографу за 

допомогою інтернету та соціальних мереж. 

Нові медіа зараз на піку популярності, вони є основним джерелом інформації для 

більшості людей у наш час, тому дуже вигідно використовувати їх для просування 

українського кіно та будь якого іншого виду діяльності. Взагалі поняття «нові медіа» 

виникло незадовго до впро вадження Т. Бернерсом-Лі технології www і масового 

поширення інтернету, проте ототожнювати ці два явища не зовсім правильно. Складність 

визначення нових медіа закладена безпосередньо в словіозначенні «новий». Відповідно до 

Нового тлумачного словника «новий» — це «який недавно з’явився, не існував раніше; 

недавно зроблений, створений і т. ін.» [1, 885]. Звісно зараз для нас це здається дивним, 

адже всі ми в 21 столітті звикли отримувати інформацію з інтернету.  
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На сьогоднішній день комунікація за допомогою нових медіа суттєво впливає на всі 

сфери соціальної дійсності, сприяючи формуванню нових видів суспільних відносин та 

безумовно впливає на культурну сферу [2, с.318]. 

«Нові медіа» (англ. new media) — термін, який за - стосовують щодо інтерактивних 

електронних видань і нових форм комунікації виробників контенту зі спо - живачами, що 

відрізняє їх від традиційних медіа, таких як: традиційне ТБ, радіо, газети і журнали. Цим 

терміном позначають процес розвитку цифрових, мережевих технологій та комунікацій у 

медійній галузі. Із новими медіа пов’язані такі явища, як конвергенція, віртуалізація, 

мультимедіа, створення нових форм управління знаннями та організації знання. 

Дослідник Д. Мак-Квейл визначив основні риси нових медіа: дигіталізація, 

конвергенція, інтернетдивергенція ма сової комунікації, адаптація соціуму до нових 

культурних ролей, що пропонує мережа, створення нової публічної сфери, фрагментація і 

внутрішнє розмивання «медіаінститутів», редукція соціального контролю. Нові медіа і 

технології становлять одне ціле, оскільки процес суспільних мас-медіа нині пов’язаний із 

ними. Д. Мак-Квейл формулює таку схему: суспільні зміни — ідеї — нові технології — 

апеляція до старого — зміна старого — використання нового — адаптація комунікаційних 

інститутів — нові культурні форми — процес технічних і культурних змін [3, с.112]. 

Звичні нам журналістські жанри швидко адаптуються до нових платформ, не 

зазнаючи при цьому ніяких жанрових змін. Найбільш підходящими жанрами для 

популяризації українського кіно є: рецензія інтерв’ю. 

Рецензія (від лат. recensio – розгляд, оцінка) – один з основних жанрів критики, що 

містить виклад змісту, оцінку, аналіз та інтерпретацію, визначення сильних сторін i вад, 

зауваження та пропозиції щодо поліпшення літературного, мистецького чи наукового твору 

[4]. Рецензія- дуже гнучкий жанр, який прекрасно вписався в рамки нових медіа. Її можна 

зустріти і більш розгорнутою на сайтах, порталах, тощо і більш стислою, при цьому 

зменшується тільки обсяг тексту, а наповнення залишається конкретним та ясним, такі 

рецензії зазвичай розміщують у соціальних мережах. Рецензія- жанр, який реагує на інші 

жанри , «інформація про інформацію» [5]. Це саме те що потрібно в умовах діджиталізації.  

Другий популярний жанр- інтерв’ю. Один із найпопулярніших журналістських 

жанрів, його легко сприймати і він є зрозумілим для більшості людей. Цей жанр ніби був 

створений вже для нових медіа. Його можна з легкістю використовувати для просування 

українського кіно спілкуючись з українськими режисерами, акторами, кіно критиками, 

сценаристами тощо. 

Для держави кінематографія - це стратегічний ресурс соціально-економічного, 

культурного, духовного та ідеологічного розвитку суспільства, забезпечення національних 
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інтересів у середині країни та за її межами, зміцнення міжнародного авторитету й 

формування позитивного іміджу нашої держави, забезпечення інформаційної безпеки 

України та захисту української ідентичності. 

З огляду на визначені пріоритети, держава прагне створення успішної, інвестиційно 

привабливої кіноіндустрії в Україні, орієнтованої як на внутрішній кіноринок, так і на свою 

нішу у міжнаціональному культурному просторі і глобальній індустрії аудіовізуальних 

продуктів. Держава розглядає кінематографію як один із головних інструментів 

забезпечення інформаційної безпеки країни, патріотично-виховної функції держави і 

розбудови позитивного іміджу України. 

Популяризації кіноіндустрії в нових медіа зумовлена необхідністю кардинальних і 

рішучих кроків, спрямованих на збереження позитивних тенденцій у вітчизняному кіно, 

підвищення якості та конкурентоспроможності національних фільмів; вирішення 

стратегічних завдань, що стоять перед сферою кінематографії в нових економічних і 

соціокультурних умовах; використання кінематографії як інструменту патріотичного 

виховання та формування національної самоідентифікації, основного генератора спільних 

для всіх українців культурних символів, ідей та архетипів; інтеграцію національного 

кінопроцесу в європейський і світовий економічний та культурний простір; забезпечення 

доступу населення до кращих зразків українського та світового кіно [6]. 

Нові медіа з легкістю можуть поширювати інформацію про новинки українського 

кіно, залучивши до цього журналістів можна збільшити кількість глядачів в залах та на 

онлайн сервісах, цим самим привчати людей до якісного українського кіно , при цьому 

беззупинно розвиватися та звісно збільшувати прибуток від показу вітчизняного кіно, тим 

самим збільшувати бюджет України. 

Висновки. Отже, можна сказати, що саме нові медіа будуть тією рушійною силою, 

яка виведе українське кіно на новий рівень. Саме завдяки новим медіа можна залучити 

величезну кількість людей до перегляду, фінансування та розповсюдження нашого кіно, як 

на території нашої держави так і в цілому світі. Створюючи нові майданчики для 

поширення українського кіно ми популяризуємо цілу українську культуру. 
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Анотація. В роботі розглядається необхідність рекламування закладу вищої освіти 

через  іміджеву модернізацію, і відповідно до цього розробляється унікальний 

корпоративний стиль. 
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освіти. 

Вступ. У наш час особливо важливо будувати доступну та зрозумілу комунікацію 

через імідж. Ринок попиту та пропозицій настільки насичений і конкурентами, і 

масштабами, і різноманітністю, що є постійна необхідність боротися за увагу споживача [1, 

c.121]. І в цю систему так саме вписуються заклади вищої освіти. Вони також мають високу 

конкурентність поміж один одного, особливо якщо вони знаходяться в одному місті та 

мають однакові спеціальності та освітні програми за ними. Потрібно постійно привертати 

увагу абітурієнтів, щоб була позитивна динаміка в заповнюваності академічних груп, що 

впливає на акредитацію ЗВО, його рейтинг тощо. Через зміни, які відбуваються в останні 

роки в українській вищий освіті, через пандемію коронавірусу, а також зміни вимог до умов 

складання  ЗНО, кількість абітурієнтів переважно зменшується. І звісно, що потрібно за 

такої ситуації, це вірно побудована рекламна комунікація з цільовою аудиторією. Тобто 

необхідно звернути увагу на образ закладу освіти як виробника продукту, його імідж та 

репутацію на ринку [2].  
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Мета. Оновлення основних елементів стилю Харківської державної академії 

культури, а саме її логотипу та головного сайту закладу як методу комунікації з аудиторією. 

Розробка банеру вищого навчального закладу, який має відображати не лише факт 

існування зазначеного закладу, але й його професійне орієнтування, що буде транслюватися 

через слоган. Окремо розглядається імідж кафедри як підрозділу ЗВО на прикладі кафедри 

журналістики у Харківській державній академії культури. Передбачається проектування 

першого сучасного логотипу для кафедри, інформаційних банерів про спеціальність 061 

«Журналістика» та аналізування стратегії просування для кафедри у складі Харківської 

державної академії культури через канали комунікації цього навчального закладу. 

Завдання. Використовується ситуаційний аналіз та складається SWOT-аналіз задля 

розуміння характеру роботи над іміджем, а також проведення онлайн соцопитування, 

орієнтоване на жителів Харкова, на впізнаваність закладу, що має визначити масштаби 

необхідних іміджевих модернізацій. Також для реалізації унікальних логотипів та банерів 

потрібно проаналізувати відповідні світові приклади, виявити в них закономірності 

створення. 

Ступінь опрацювання. Було з’ясовано, що Харківська державна академія культури 

є достатньо впізнаваним закладом серед харків’ян, через що зазначений ЗВО не потребує 

занадто багато рекламних повідомлень, тобто якщо би мова йшла про бренди, то можна 

сказати, в даному випадку бренд не новий та має свою лояльну аудиторію, а отже його 

рекламна кампанія не має потреби у високоінтенсивному просуванні.  В свою чергу 

ситуаційний аналіз як і SWOT-аналіз показали, що академія має як певні проблеми за 

різними показниками, так і переваги, які можуть створити для цього закладу освіти гідне 

позиціювання на ринку освітніх послуг. Наприклад, Харківська державна академія 

культури має низький рейтинг, якщо порівнювати її з іншими університетами чи 

інститутами міста. Але цей заклад освіти знаходиться в самому центрі міста із зручною  

транспортною розв’язкою, що притаманне не кожному рейтинговому ЗВО, а отже повинна 

акцентуватися увага на таку перевагу, яка на перший погляд здається звичайним фактом.  

У ході опрацювання візуальних референсів європейських освітніх закладів були 

виявлені особливі риси, які простежуються  фактично в усіх зображеннях. Це наявність 

елементів, які несуть в собі окремі для кожного закладу семіотичні знаки, наприклад, 

образи лицарів, книги, орлів, мечів тощо, що означають гідні людські якості, науку, знання 

чи  посилання на державу, якій належить заклад. А також є особливості використання 

кольорів, які обрані для цих елементів чи фонів [2, c.8]. Існує навіть теорія кольорів, за якою 

можна поєднати декілька відтінків, побачити в них емоції, закодований сенс і зуміти 

передати його. Наприклад, зелений колір якраз символізує знання, вдачу та розвиток, а 
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також викликає в людини  як спокій, так і активність. І для закладу вищої освіти це досить 

вдалий варіант для головного кольору у стилі. Вважається, що усі елементи, усі кольори, 

використані в логотипі, в наш час мають бути вписані в досить спрощену форму виразу, 

адже чим простіше, тим краще зрозуміло для сприйняття. Але, говорячи про ЗВО, 

багатоскладовість та помпезність (звісно, в міру здорового глузду) досі залишаються 

актуальними. 

Візуальний імідж це не тільки картинка, яку можна добре оформити, і вона буде 

працювати за способом своєї дії. Візуалізується ще і пряма комунікація, яка також формує 

репутацію. Звісно, логотип чи банер – це все теж комунікації, проте вони не мають 

зворотного зв’язку. Для закладу вищої освіти на сьогодні зворотна комунікація, яку можна 

візуалізувати, – це активність в соцмережах як можливість вливати на аудиторію, залучати 

її та спілкуватися з нею. Життя досить швидкоплинне, і Інтернет став необхідністю вже у 

кожній сфері діяльності. Сучасний абітурієнт – людина свого часу, застарілі меседжі на неї 

вже не діють, сухі та беземоційні тексти вона просто проігнорує. Тобто ще вчорашній 

школяр не хоче почути чи прочитати великі об’ємні промови, в яких не так багато сенсу, 

йому потрібна конкретна інформація одразу у доступі, упевненість в майбутній професії та 

щира емоція. Тобто спілкуючись зі своєю цільовою аудиторією важливо завжди пам’ятати, 

що це активні молоді люди, які всім цікавляться (а саме такою є аудиторія для закладу 

освіти із культурним спрямуванням). Тобто, якщо умовно взяти два тексти на тему історії 

навчального закладу, один з яких буде детальний, в науковому стилі, великий за обсягом, а 

інший не великий, із візуальним супроводом, емоційний та із зазначенням цікавих фактів, 

то саме другий текст отримає більше відгуків від аудиторії. Бути сучасними, 

підлаштовуючись під свою мінливу молоду аудиторію – ось головна стратегія комунікації. 

І теж саме можна сказати про сайти закладів, хоча це комунікація без зворотного зв’язку, 

проте для академії культури, наприклад, модернізація сайту залишається актуальною 

необхідністю через свою невідповідність сьогоденню за візуальним та комунікаційним 

стилями. 

Висновки. Харківська державна академія культури не є виключенням на 

пострадянському просторі, де в закладів освіти виникають проблеми з власним стилем, 

візуалізацією та позиціюванням. Якщо подивитися на референси закордонних ЗВО, то 

можна знайти чимало відмінностей від нашого досвіду. Звертаючись до цих прикладів, 

можна зрозуміти, яким чином провідний ЗВО у Європі будує свій рейтинг. Оскільки мова 

іде саме про імідж шляхом візуальних змін, то в нього закладаються та використовуються 

теоретичні знання із семіотики, філософії та історії [4]. Кожен символ, слово та колір 

ретельно підібраний та композиційно поєднаний. Отже, відходячи від старих канонів, які в 
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наш час зовсім втратили свою актуальність, а також відповідаючи потребам аудиторії, яка, 

що важливо, представлена молоддю, можна досягти успішних перетворень. Імідж – це не 

тільки про те, як виглядати, але і те, як і що говорити [5]. Сучасному студенту вже не 

важливо знати, в якому навчальному закладі найкращі з усіх предмети та викладачі, він 

більше орієнтований на атмосферу, на людей навколо себе та колективність дій, успішну 

реалізацію у майбутньому житті [6]. Саме це ті фактори, які потрібно врахувати, 

модернізуючи такого великого представника на ринку освітніх послуг як заклад вищої 

освіти, який дуже потребує цих змін. 
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ВПЛИВ ШАПКИ ПРОФІЛЮ В ІНСТАГРАМ ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ НОВИХ 

КЛІЄНТІВ  

Анотація. Робота присвячена розгляду доцільності надання товарного вигляду 

сторінці в соцмережі Інстаграм, а саме – особливому оформленню шапки профілю 
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сторінки. У роботі розглянуто та проаналізовано приклади оформлення шапок профілів 

відомих зарубіжних брендів. З’ясовано, як оформлення шапки профілю в соціальній мережі 

Instagram впливає і на лояльність, і на залучення споживачів. 

Ключові слова: соціальні мережі, шапка профілю, Instagram, споживач, рекламний 

інструмент, товарний вигляд. 

Вступ. У  ХХІ столітті Інтернет набув такої сили, що за допомогою нього можна 

здійснювати будь-яку комунікацію. А успішний бренд завжди комунікує зі своїми 

споживачами. Особливо в період пандемії популярним стали замовлення та консультації 

онлайн. Тому безліч відомих брендів та «новачків» створюють свої бізнес-сторінки в 

соціальних мережах та просувають власні товари і послуги.  

Мета. Обґрунтувати значимість правильного оформлення шапки профілю для 

бізнес-акаунтів в мережі Instagram та дослідити у такий спосіб вплив на споживача як 

покупця. 

Завдання. Розглянути правильне оформлення шапки профілю для бізнес-акаунтів в 

мережі Instagram, визначити зовнішній вигляд профілю як візитної картки компанії, 

розглянути та проаналізувати приклади оформлення біографії акаунтів відомих зарубіжних 

брендів.  

Виклад основного матеріалу. Профіль в Instagram – візитна картка компаній у 

соціальних мережах. Користувач «по одежі стрічає» – оцінює зовнішній вигляд акаунта, 

коли приймає рішення: підписуватися або гортати далі [1]. Якщо коротко, то справді 

ефективним профілем в соцмережі є той, який відповідає двом вимогам: 

1. Інформативність. Компанію можна легко знайти за назвою та ключовим словом у 

пошуках Instagram. При біглому перегляді зрозуміла тематика акаунта: визначені ціни, 

контактні дані та інформація про товари. Користувачі можуть швидко оформити 

замовлення або поставити питання зручним способом – наприклад, у Direct або Telegram, 

WhatsApp, Viber. 

2. Привабливість. Усі розділи профілю (аватар, хайлайти, картинки в стрічці) 

оформлені в єдиному стилі, використовуються якісні зображення. Акаунт компанії 

виділяється серед конкурентів. При інших рівних умовах користувач швидше запам’ятає 

красиво оформлений профіль [1]. 

Хоча біо (так називають біографію, шапку) акаунта може здатися невеликою 

частинкою профілю, придумати її ідеальне формулювання в Instagram для бізнесу може 

бути складним завданням. Зазвичай опис «про себе» створює основу присутності бренду на 

платформі. І за правилами цієї соцмережі у вас є лише 150 символів, щоб підсумувати те, 
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що означає ваш бізнес [2]. Тому цілком доречно буде ретельно обдумати оформлення 

шапки профілю. 

Під описом профілю можна ділитися контактною інформацією, включаючи номер 

телефону компанії, електронну адресу та фізичну адресу. Зазначати контакти потрібно 

обов’язково, але лише у тому випадку, коли вони призначені саме для клієнтів, а не для 

будь-кого зустрічного, хто випадково зайшов на вашу сторінку. Наприклад, можна ділитися 

своїм діловим номером телефону лише з клієнтами за попереднім записом, щоб не 

розміщувати його на діловій сторінці в Instagram (адже випадки шахрайства ніхто не 

відміняв). 

Також шапка профілю дозволяє помістити в собі одне посилання. Більшість 

підприємств використовують таку графу для посилання на домашню сторінку власного 

сайту або цінні цільові сторінки, в той час як інші використовують його для розміщення 

фотокарток товарів, які можна придбати.  

Щоб обдумати правильне написання біо профілю, потрібно зробити кілька основних 

речей: 

1. Чітко визначити свою ціннісну пропозицію. Ціннісна пропозиція стосується того, 

наскільки продукти чи послуги вашого бізнесу унікальні та як це може принести користь 

людині, яка читає біографію. Тут пояснюється, чому людям слід цікавитися вашим бізнесом 

і чому вони повинні стежити за вами. Це найважливіша частина біографії. 

2. Виділити свій бренд. Якщо у компанії є характерний голос бренду, це чудове 

місце, щоб представити його новим користувачам. Такий опис повинен відповідати бренду 

в цілому, інакше буде явний розрив. 

3. Включити кнопку CTA (call to action – заклик до дії). Біографія може бути й 

короткою, але якщо вона буде ефективною, то все одно заохочуватиме користувачів до дій. 

Є цілий список слів і виразів, які вже встигли набриднути всім користувачам 

Instagram. Використовувати їх при складанні шапки вашого профілю ми не рекомендуємо: 

1. «Співпраця в Direct» – можна вказати, що співпраця за посиланням (Viber, 

Telegram і т.д.), щоб акцентувати увагу на способі зв'язку. А про Direct – це занадто 

очевидно, не варто витрачати на такі фрази виділені вам 150 символів. 

2. «Випікаю/в'яжу» – шаблонні фрази і вирази, які не розкривають ваш бренд. Якщо 

хочете розповісти про свої захоплення, робіть це більш конкретно і цікаво. 

3. «Ексклюзивний/відмінний/професійний» – оцінні прикметники нічого не 

розкажуть про ваш бренд користувачам. При складанні шапки пишіть конкретно і 

наголошуйте на ваших реальних перевагах [3]. 
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Отже, біографія полягає в тому, щоб закріпити і коротко описати те, що робить бренд 

особливим і в чому він перевершує конкурентів. Необхідно обов’язково привернути увагу 

користувачів і переконати їх у тому, що саме за цим профілем варто стежити [4]. 

Далі пропонуємо розглянути приклади хорошої біографії Instagram успішних 

брендів.  

1. Instagram. «Bringing you closer to the people and things you love» –  «Наближаємо 

вас до людей та речей, які ви любите» [6]. 

Не дивно, що біографія самого акаунту Instagram в мережі Instagram – це гачок. По-

перше, авторитетність як першопрохідника грає важливу роль у створенні іміджу 

соцмережі. По-друге, апеляція до добрих почуттів та намірів нікого не може лишити в 

стороні. Треба сподіватися, що Instagram дотримуватиметься своїх найкращих практик. 

Вони зменшують масштаб і зосереджуються на загальній картині – маркетуючи себе не як 

безкоштовний додаток для смартфонів, а натомість як інструмент для підтримки зв’язку з 

людьми та брендами, які вам важливі. Звичайно, Instagram може бути надбуквальним і 

змінити свою біографію на щось подібне: «ми дамо вам безкоштовні розваги, поки ви 

чекаєте, що «Bachelor in Paradise» повернеться з комерційної паузи». Це біо – коротке і 

солодке, воно узгоджує бренд із більш значущою метою.  

2. Friskies. «Buying your cat’s love just got cheaper. Save on Friskies Cat Food by visiting 

Purina.com/Friskies» – «Купівля кошачої любові щойно стала дешевшою. Економте на Cat 

Food, відвідавши Purina.com/Friskies» [7]. 

У всіх маркетингових матеріалах гумор – це чудовий спосіб виділити себе – і 

біографія в Instagram надає золоту можливість у цьому. Очевидно, що копірайтери у Friskies 

добре знають свою справу. Що чудового в цій біографії в Instagram, це те, що їй вдається як 

передати цінність, так і розсмішити відвідувача (або ненароком посміхнутися). Цінність, 

звичайно, полягає в тому, що Friskies є недорогою альтернативою іншим маркам котячого 

корму. «Недорога альтернатива котам інших марок», однак, є досить невдалим слоганом; 

він точно не можна зняти з язика. 

3. Twitter. «Screenshots of Tweets» – «Скіншоти твітів» [8]. 

Очевидно, що компанії соціальних мереж добре справляються з маркетингом у 

соціальних мережах. Що робить біографію Twitter в Instagram настільки ефективною, це її 

сухість – надмірна прямота.  

Біографія Твіттера в Instagram видається цікавою (навіть смішною), через свою не 

цікавість: вона по суті позбавлена сенсу. На щастя, ця стратегія проти жартів є такою, яку 

може використовувати багато підприємств. Наприклад, рибалки можуть змінити свою 

біографію на таку: «Фотографії котів та харчові продукти, які їм подобаються». Або ж 
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музична школа могла б посміятись приблизно таким чином: «Ми навчимо вас відтворювати 

музику, якщо ви погодитеся дати нам гроші». 

4. Lego. «Hello! You made it to the official #LEGO Instagram - where everything is 

awesome!» – «Привіт» Ви потрапили на офіційний інстаграм #LEGO, де все неймовірне!» 

[9]. 

Саме там є те, що молодь називає «корисним вмістом». Більша, ніж будь-яка інша 

біографія в Instagram, яку ми розглядали до цього часу, вона передає справжнє відчуття 

ескапізму. Незалежно від того, хто ви, незалежно від того, що траплялося у вашому житті, 

ви можете використовувати профіль LEGO в Instagram як джерело радості чи навіть 

натхнення. 

Можна використовувати біографію в Instagram, щоб встановити свій авторитет чи 

захопити увагу споживача, якщо саме це відповідає поставленим цілям компанії. Але також 

необхідно визнати, що більшість людей використовують Instagram саме для того, щоб 

уникнути тривог повсякденного життя. Так, наприклад, якщо ви продаєте каву, абсолютно 

влучним буде зробити свою біографію в Instagram приблизно такою: «Життя напружене. 

Зробіть перерву і подивіться фотографії лате» [5]. 

Висновки. Отже, біографія в профілі Instagram показує людям, хто ця компанія і що 

вона продає. У багатьох випадках профіль в Instagram може бути першою контактною 

особою, незалежно від того, як знаходять акаунт: за допомогою хештегу Instagram, 

переходу з платного (рекламованого) допису, перегляду Stories. Біографія є важливим 

хорошим першим враженням, що може стати сугестивним гачком і переконати споживачів 

підписатися на ваш профіль. Ось чому слід зосередитись на створенні бізнес-біографії 

Instagram, яка ефективно відображає особистість вашого бренду та визначає вашу унікальну 

ціннісну пропозицію [2]. 
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Анотація: у цій роботі наведено дефініції «цільова аудиторія» та «купівельна 

спроможність», а також особливості  та типові помилки при їх визначенні.  

 Ключові слова: цільова аудиторія, бренд, товар,  купівельна спроможність.   

Мета: дослідити, що таке цільова аудиторія та купівельна спроможність, як 

визначають ці поняття та особливості визначення цих понять.   

  Основна частина.  В наш час цільова аудиторія та її купівельна спроможність є 

невід'ємною частиною економічного процесу. Що ж таке цільова аудиторія? Є декілька 

визначень. Ось деякі з них:  цільова аудиторія – це базове поняття, яке використовується в 

маркетингу, для позначення певної кількості людей, які об’єднані спільними інтересами, 

потребами або темами [1].  

Сукупність людей, обрана за певними ознаками, на яку підприємство орієнтує свій 

продукт або послугу, а також рекламні заходи; група людей, зацікавлена в продукті 

компанії та інформації про нього [2].  
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Група користувачів, які з високою ймовірністю відреагують на ваші рекламні 

активності, тому що зацікавлені в продукті [3].  

Група споживачів, на яку спрямоване просування (реклама, особистий продаж, 

стимулювання збуту, пропаганда). Від правильного визначення цільової аудиторії залежить 

як стратегія, так і ефективність просування товару чи послуги [4]. 

 Необхідно зазначити, що цільова аудиторія може бути широкою (студенти ВУЗу) та 

вузькою (студенти факультету журналістики даного ВУЗу). Чим ширша цільова аудиторія, 

тим її визначення буде розмитішим, так як важко буде чітко визначити характеристики осіб.   

 На практиці спеціалісти орієнтуються на широку групу. Потім широку цільову 

аудиторію поділяють на кілька груп, описуючи кожну групу вже більш детально. Надалі 

для кожної групи в рамках широкої цільової аудиторії розробляються окремі продукти, 

окремі інформаційно-психологічні повідомлення та стратегії впливу на них [5].  

 На основі цих визначень ми розуміємо, що цільовою аудиторією є люди, що 

являються потенційними споживачами чи покупцями того чи іншого продукту.  Визначити 

потенційних споживачів можна декількома способами:  

Сегментація за методом 5W. Особливість цього прийому полягає в детальній 

відповіді на кілька запитань: що?, хто?, коли?, де?, чому?.  

(Що?): Що саме покупець збирається придбати?  

(Хто?): Хто ваш покупець? (Його основні характеристики – стать, вік, сімейний стан,  

рівень освіти, соціальний статус, професія, захоплення і таке інше);  

(Коли?): Коли і як часто ваш клієнт здійснює або готовий здійснювати покупку?; 

(Де): де, як правило, ваш клієнт здійснює покупку? (Біля будинку, в великих 

торгових центрах, в інтернет-магазинах і таке інше);  

(Чому): в чому полягає мотив вибору того чи іншого товару вашим клієнтом? 

(Зовнішні характеристики, рівень ціни, престижність, унікальність товару та інше).  

 Є ще один метод, який користується популярністю в країнах СНД. Це метод 

анкетування. Він за своїм змістом схожий з попереднім, але менш структурований. Він 

включає в себе безліч питань, найпоширеніші з них такі:  

Яка стать мого потенційного клієнта? (Цей пункт важливий, якщо ви випускаєте 

вузькоспеціалізовані товари. Наприклад, губну помаду або крем після гоління); Скільки 

йому років? (Це теж дуже важливий критерій, тому що наприклад, підліток не буде 

купувати собі автомобіль, або пенсіонер молодіжний одяг).  

Де він живе? (Країна, місто, район);  

Який у нього рівень освіти? (Закінчив школу, вуз, ще вчиться,);  

Який у нього сімейний стан? (одружений, неодружений);  
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Який у нього рівень доходів? (Низький, середній, високий);  

Які у нього захоплення та хобі? ( подорожі, екстремальне водіння, колекціонування 

і таке інше);  

Чи є проблеми, з якими він стикається, в ході або до придбання товару? (Відсутність 

грошей, натхнення і таке інше).[1]  

 Збір інформації може відбуватися з різних напрямків. Методики, які 

використовуються у такому випадку, будуть засновані, як на прямій, так і непрямій 

взаємодії з користувачами.  

Для пошуку свого клієнта можна використовувати такі види ресурсів:  

- Соціальні мережі. Де, як не в соцмережах, люди найбільш відкриті до діалогу і 

обміну інформацією. Тематичні групи на різних ресурсах допоможуть зібрати 

максимально релевантну інформацію і почитати відгуки про конкурентів у своєму 

сегменті.  

- Форуми і блоги. Більш обширне тематична середовище, але при правильній 

організації пошукової роботи може дати корисну базу. Тут матеріали можна 

сортувати за розділами і вивчати, як вузькі тематики, так і складати базу з більш 

широким параметрами.  

- Пошукова аналітика. Браузери сьогодні відкривають великі можливості в плані 

вивчення аудиторії. Перш за все, за рахунок своїх програм аналітики (наприклад 

Гугл Аналітика). Розмістивши їх лічильники на своєму сайті, у бізнеса вже буде база 

з таких показників, як джерела трафіку, демографічні параметри, переваги. До того 

ж, онлайн ресурси дозволяють працювати зі схожими аудиторіями, розширюючи 

тим самим базу потенційних клієнтів.  

- Пошукові запити. Ще один продуктивний онлайн ресурс для роботи – Гугл Трендс і 

подібні програми. Вони відображають частоту пошуку по певних ключових фразах 

і допомагають визначити, як відвідувачі знаходять продукт що їх зацікавив.  

- Опитування та інтерв'ю. Для масштабного бізнесу ефективним буде запуск 

спеціальних досліджень ринку. Він може включати в себе опитування тисячі 

респондентів у різних регіонах та навіть країнах. Такий підхід до задачі передбачає 

безпосередній контакт і допомагає отримати максимально достовірні дані. Для менш 

об'ємних завдань цілком можна використовувати опитування через Гугл форми, а 

також опитування через соціальні мережі [6].  

При визначенні цільової аудиторії часто припускають помилок. Ось найпоширеніші 

з них:   
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 1. Занадто широка цільова аудиторія  

Помилка полягає у тому, що продавець думає, що обмеживши цільову аудиторію, 

він втратить покупців. Але насправді це не так, велике скупчення випадкових людей не 

дасть стільки покупців, як спеціалізований магазин того товару, який потрібен тільки 

зацікавленим саме в ньому споживачам.   

2. Одноразовий підбір цільової аудиторії.  

Залежно від категорій товару чи послуг, їхня цільова аудиторія може бути як і 

відносно стабільною групою, так і навпаки, мінливою.   

Тому визначення своєї цільової аудиторії потрібно проводити раз на один чи два 

роки. Змінюються потреби людей, з'являтися нові конкуренти, і портрет покупця одного і 

того ж продукту може змінюватися з року в рік [7].   

 Купівельну спроможність визначають як наявність фінансів, на які людина може 

придбати відповідну кількість товарів чи послуг.   На показник купівельної спроможності 

цільової аудиторії безпосередньо впливає заробітна плата цієї аудиторії, інфляційні 

процеси в країні та ціни тих чи інших товарів та послуг.   

Висновки. Отже, визначення цільової аудиторії та її купівельної спроможності, і при 

цьому не допустити помилок є важливим для виробника, продавця чи підприємця.  
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Анотація. У даній роботі було розглянуто причини популяризації реклами в Інтернеті, 

а також, соціально-етичний аспект реклами в Інтернеті. 
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 Вступ. Сьогодні ми можемо спостерігати тенденцію розвитку сучасної реклами у 

поширенні такого методу рекламної комунікації, як реклама в Інтернеті. Велика популярність 

даного методу просування товару або послуг зумовлена низькою собівартістю, відносно інших 

методів просування, величиною охоплення аудиторії, високою ефективністю сучасних 

методів впливу, а також   можливість швидко висвітлювати актуальну інформацію.  

Однак, головним очевидним недоліком реклами в Інтернеті стала майже повна 

відсутність контролю та покарань за інформацію, яку там поширюють. Хоча рекламна 

діяльність регулюється Законами України, міжнародними договорами та нормативно-

правовими актами, а також не законодавчими кодексами рекламістів, саме у рекламі в 

Інтернеті майже не можливо знайти особу, яка б несла відповідальність. Соціально-етична 

складова рекламної інформації в Інтернеті залежить лише від моральних цінностей 

рекламодавця. А отже, реклама в інтернеті може бути не просто набридливою, 

недобросовісною, неправдивою, а навіть небезпечною.  

Мета. Дослідити та проаналізувати дотримання соціально-етичних норм щодо змісту 

рекламних оголошень в мережі Інтернет. 
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Ступінь опрацювання теми. На сьогоднішній день питанню дослідження впливу 

реклами в Інтернеті на споживачів було приділено недостатньо уваги, хоча з розвитком подібної 

проблеми все більше науковців зацікавлені у дослідженні цієї теми, особливо з боку психології. 

Сьогодні застосування Інтернет-технологій та реклами є невід’ємною частиною діяльності 

особистості у різних сферах її самореалізації: від професійно-ділових до інтимно-особистісних, 

має вплив на її поведінку та мислення.  

В умовах конкуренції на сучасному ринку постає необхідність збільшувати 

психологічний вплив на людей та залучення нової аудиторії для підвищення попиту та продажу 

певного товару чи послуги. Звичні засоби рекламної комунікації по-трохи втрачають свою 

ефективність і, як правило, мають вплив на обмежене коло споживачів. У той же час, 

з’являються такі нові ефективні види реклами в Інтернеті як: 

- Контекстна реклама (рекламне повідомлення, основою якого стала система 

ключових слів та фраз, прив’язаних до запиту). 

- Банерна реклама (короткий анімований ролик чи графічне зображення, що 

виводиться для показу на різних сайтах). 

- Тизерна реклама (представлена у вигляді зображення з скандальним чи 

інтригуючим текстом, що привертає увагу). 

- Реклама у особистих блогах (реклама товарів або послуг на сторінках лідерів 

думок, що мають лояльну аудиторію, яка подається як особиста рекомендація). 

- Таргетована реклама в соціальних мережах (реклама у соціальних мережах, яка 

з’являється лише у користувачів, які підпадають під всі параметри цільової 

аудиторії). 

- SEO-оптимізація (це комплекс заходів, які направлено для підвищення позицій 

сайту в результатах пошукової видачі). 

Перевага Інтернет-реклами полягає і в тому, що її може собі дозволити фірма будь-

якого рівня, незалежно від спеціалізації, розміру, географічного розташування. Мережа 

Інтернет надає багато інструментів для дії на цільову аудиторію рекламодавця. Основними 

перевагами реклами в мережі Інтернет є: тематичний таргетинг; ре-таргетинг (націленість 

показів на цільову аудиторію) [1]. Тобто, ми можемо зробити висновок, що реклама в інтернеті 

і досі лишається дешевшою ніж у традиційних засобах розміщення реклами.  

Ще варто зазначити про одну з важливих переваг інтернет-реклами – це швидкість 

розміщення інформації, нам не потрібно чекати поки реклама, наприклад, вийде в тираж, потім 

дійде до точок розповсюдження і лише в кінці до споживача. Важливо згадати і про таку 

перевагу реклами в інтернеті, як доступність інформації про результати та динаміку тієї чи іншої 

рекламної кампанії. Ми можемо бачити кількість переглядів, переходів за посиланням, скільки 
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секунд людина переглядала рекламу, скільки разів рекламу перемикали чи взагалі вимикали 

тощо. Це дає нам можливість оперативно проаналізувати результати реклами і внести певні 

корективи аби зробити кампанію успішнішою. 

На території України рекламна діяльність регулюється кодексом поведінки і етичними 

принципами, а також Законом України «Про рекламу», Законами «Про захист суспільної 

моралі», «Про охорону прав на знаки для товарів», «Про авторське право і суміжні права» 

«Про друковані ЗМІ (пресу) в Україні», «Про телебачення та радіомовлення», «Про 

інформацію» та ін.  

Відповідно до Закону України «Про рекламу», Розділу II, Статті 7: Основними 

принципами реклами є: законність, точність, достовірність, використання форм та засобів, які 

не завдають споживачеві реклами шкоди. Реклама не повинна підривати довіру суспільства до 

реклами та повинна відповідати принципам добросовісної конкуренції. Реклама не повинна 

містити інформації або зображень, які порушують етичні, гуманістичні, моральні норми, 

нехтують правилами пристойності. Реклама повинна враховувати особливу чутливість дітей і 

не завдавати їм шкоди. Також Закон України «Про рекламу» забороняє приховану, 

недобросовісну рекламу та обмежує порівняльну рекламу [2]. 

Отже, ми можемо бачити, що основні принципи реклами, які прописані в Законодавстві 

України вже певною мірою обмежують рекламну діяльність і встановлюють соціально-етичні 

норми, яких мають дотримуватися всі учасники рекламного процесу.  

Закон України «Про захист суспільної моралі» забороняє виробництво та 

розповсюдження продукції, яка: пропагує війну, національну та релігійну ворожнечу, зміну 

шляхом насильства конституційного ладу або територіальної цілісності України; пропагує 

фашизм та неофашизм; принижує або ображає націю чи особистість за національною ознакою; 

пропагує бузувірство, блюзнірство, неповагу до національних і релігійних святинь; принижує 

особистість, є проявом знущання з приводу фізичних вад (каліцтва), з душевнохворих, літніх 

людей; пропагує невігластво, неповагу до батьків; пропагує наркоманію, токсикоманію, 

алкоголізм, тютюнопаління та інші шкідливі звички. Використання в рекламі текстової, 

візуальної чи звукової інформації, що здатна спричинити шкоду моральному здоров'ю 

населення, в засобах масової інформації забороняється [3]. 

Таким чином, ми можемо сказати, що Закон України доволі чітко та жорстко контролює 

будь-яке масове поширення інформації та оберігає моральне здоров’я своїх громадян. 

У свою чергу, рекламна етика базується на принципах свободи вибору, слова і свободи дій, 

свобода від примусу і свобода від нанесення збитку. Реклама не повинна недобросовісно 

впливати на споживачів або маніпулювати ними. А отже, повинна володіти наступними 

критеріями: 
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- відповідати закону; 

- містити лише правдиву і достовірну інформацію; 

- бути релевантною до ситуації в країні та в світі; 

- не викликати обурення під час персонального сприйняття різними особами. 

Якщо з вимогами закону юристи завжди можуть допомогти, то обурення інколи виникає 

там, де його зовсім не очікують. Теми-табу, які точно не потрібно використовувати для реклами 

своєї продукції: 

- політика; 

- релігія; 

- секс і об’єктивізація, насилля; 

- все, що може бути пов’язано з будь-якою дискримінацією. 

І начебто це все зрозуміло, але чомусь помилки  трапляються навіть у компаніях-гігантах з 

великим штатом юристів і кризових менеджерів, нажаль  саме із сприйняттям наслідків 

етичних  та моральних аспектів. «Етика та мораль - це ті складові, які неможливо виміряти; які 

складно оцінити з позиції ризиків. Проте це важливі складові будь-якої реклами, яка або веде до 

успіху, або ні» [4] 

Усі компанії зобов'язуються керуватися основним правилом професійної етики: навмисно 

не шкодити. Крім того, вся маркетингова діяльність повинна базуватися на відповідних законах 

та положеннях. Рекламні повідомлення товарів чи послуг не мають бути неточними, 

оманливими, неправдивими. 

Особливу увагу надано проблемі впливу реклами на неповнолітніх. Адже 

несформована дитяча свідомість легко підпадає владі рекламних повідомлень. Отже, реклама, 

яка адресована дітям, повинна уникати демонстрації агресивної поведінки, заяв або 

зображень, що можуть завдати фізичної чи моральної шкоди.  

Має сильний соціальний вплив, неетичною та надзвичайно небезпечною для дітей та 

підлітків є реклама: 

- азартних ігор, ставок на спорт, які говорять про швидкий заробіток і фінансову 

незалежність від батьків; 

- наркотичних речовин, алкогольних та енергетичних напоїв, системи нагрівання 

табаку; 

- ліків чи БАДів, які обіцяють швидко позбавитися від прищів, покращити ріст 

волосся, схуднути тощо;  

Сучасна реклама апелює до підсвідомості реципієнта, до його уяви більше, ніж до його 

розуму [5, с.56] Отже, ми маємо збалансувано розподіляти пізнавальні ресурси споживачів, 

давати можливість певну частину домислити і поєднати це з етичними нормами управління 
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його поведінкою. Не припустимим є формування у свідомості споживача таке уявлення щодо 

якості товару, місця виготовлення, його характеристик та виробника, яке не відповідає 

дійсності. Реклама не має перебільшувати властивості товарів чи послуг.  

З появою сучасних технологій, з’явилися нові можливості і для шахраїв, які можуть 

розміщувати неправдиву інформацію, рекламу небезпечної продукції або просто обманом чи 

тиском вимагати гроші. Варто відзначити, що окремої статті в законодавстві України, що 

стосується злочинів в інтернеті, не існує. Дії таких шахраїв підпадають під 190 статтю 

Кримінального кодексу України. Покарання залежить від тяжкості злочину, аферистові може 

загрожувати штраф або арешт. [6] 

Щоб покарати інтернет-шахрая в Україні потрібно звернутися за допомогою до 

спеціального органу, який займається розслідуванням інтернет-злочинів - Департаменту 

кіберполіції. Використовуючи інформаційні технології, вони шукають аферистів. Однак, 

реклама в інтернеті не визначається шахрайством, адже вона не вимагає віддавати гроші і не 

відбувається прямий процес заволодіння майном потерпілих, вона впливає на підсвідомість, а 

покупка здійснена під впливом недобросовісної реклами все ще вважається добровільною. 

Довести те, що відбувався психологічний вплив надзвичайно важко.  

Отже, як ми бачимо, через відсутність механізмів покарання за неетичну, неправдиву 

рекламу в Інтернеті, та бажання збагатитися, на просторах всесвітньої павутини нині 

відбувається справжній хаос із реклами, що на різних рівнях може завдавати шкоди людині. 

Більшість сайтів, новинних порталів чи додатків, а також інфлюенсери в своїх блогах 

продовжують розміщувати рекламу, яка заборонена як законодавством, так і морально-

етичними кодексами рекламістів. Поки відповідальність за неетичність буде покладена лише на 

сумлінність, чесність та морально-етичні цінності учасників рекламної комунікації – не варто 

очікувати підвищення «етичної якості» реклами в Інтернеті. Подібну проблему допоможе 

вирішити лише чітке законодавство та активне притягування до відповідальності осіб, що 

причетні до такої діяльності. 

Аби вберегти себе від впливу неетичної реклами потрібно користуватися лише 

перевіреними, надійними сайтами та додатками, які встановлюють жорсткі правила 

користування та регулюють інформаційний потік. Однак, навіть там можливий витік 

небезпечної для морального здоров’я реклами. Якщо ж реклама в Інтернеті виявилася не 

просто неправдивою, недобросовісною, а неетичною та небезпечною, завдала вам моральної 

шкоди можна звернутися, знову ж, до кіберполіції та написати скаргу до адміністрації сайту. 

Висновки. Сучасні технології безповоротно увійшли у професійне життя рекламістів, а 

нові методи просування дають можливість розвивати та рекламувати бізнес ефективно і з 

найменшими матеріальними та фізичними витратами. Законодавство України регулює 
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рекламну діяльність та масове поширення будь-якої інформації, піклується про моральне 

здоров’я громадян.  

Популярні соціальні мережі встановлюють більш жорсткі правила користування і 

видаляють недобросовісну, неетичну рекламу, спам і роблять користування їхнім додатками 

безпечнішими.  

Через недостатню законодавчу базу, не визначення недобросовісної реклами як 

«шахрайство» та складність ідентифікації учасників, що причетні до рекламних проєктів в 

Інтернеті регулювання такої діяльності з боку держави стало дуже ускладненим. А 

інформаційна та моральна безпека користувачів Інтернету все ще лишається їх власною 

проблемою і вирішується встановленням рекламних блокаторів, невідвідуванням ненадійних 

сайтів і власним «фільтруванням» інформації, яка надходить. 
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Анотація: У статті розглянуто поняття комунікаційна стратегія, її різновиди 
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Вступ. В умовах сучасного ринку, аби бути конкурентоспроможнім, мало 

створювати і розміщувати прості, загальні рекламні повідомлення про товар чи послугу, 

необхідно вміти правильно розробити комунікаційну стратегію, аби чітко усвідомлювати 

вектор руху комунікацій компанії, у довгостроковій перспективі. Також важливо 

виділятися, серед тисяч схожих пропозицій і компаній, знайти свою унікальну рису, і 

розповісти про неї своїй аудиторії, та створити позитивний образ компанії в уявленні 

споживачів, крок за кроком, за допомогою довготривалої комунікаційної стратегії. Але для 

початку необхідно звернутися до джерел, визначити поняття, проаналізувати існуючи 

стратегії і тд., аби у своїй подальшій роботі чітко розуміти з чим працюєш та мати міцну 

теоретичну базу.  

Метою цієї роботи є теоретичне обґрунтування комунікаційної стратегії та її етапів.   

Завданням статті є збір та аналіз теоретичного матеріалу, аналіз практичних 

прикладів створення комунікаційних стратегії та пропозиції вдосконалення у проблемному 

колі дослідження. 

Отже для початку визначимо саме поняття «комунікаційна стратегія». Наприклад, 

М. Побережна визначає його так: «Комунікаційна стратегія підприємства — це комплексна 

взаємодія організації з внутрішнім і зовнішнім середовищем з метою створення 

сприятливих умов для стабільної прибуткової діяльності на ринку. Формування 

комунікаційної стратегії підприємства є двостороннім процесом: з одного боку, 

передбачається дія на цільові і інші аудиторії, а з іншою, — отримання зустрічної 

інформації про реакцію цих аудиторій на здійснювану фірмою дію» [1; с.25], - як бачимо 

дослідниця виділяє що процес комунікації з аудиторією, обов’язково повинен мати 

зворотній зв’язок, що є логічним, і неможливо не погодитися з тим що аналіз проведеної 

роботи є таким же важливим аспектом а ніж сама робота над комунікаційною стратегією. 
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Проаналізувавши кампанію можна знайти шляхи її вдосконалення, скоректувати її або 

використовувати ці данні для створення нової кампанії. 

За Т. Примаком «Маркетингова комунікаційна стратегія — це напрям дій 

підприємства із забезпечення його інформаційної присутності на ринку та формування 

довготривалих партнерських відносин з іншими ринковими суб’єктами в процесі створення 

і розподілення певних цінностей.» [2; с.549], - бачимо що, теж саме поняття розкрите трохи 

під іншим кутом. Комунікаційна стратегія тут виступає як інструмент, підтримки 

присутності компанії у медіа просторі. Це мабуть одна із важливих функцій комунікацій, 

адже в наш час якщо про підприємство не має згадок у різноманітних медіа, можна 

впевнено питати себе, а існує ця компанія взагалі? Адже для суспільства вона немов 

невидимка, яка не з’являться в їх інформаційному полі. Звичайно є винятки, наприклад 

єдиний профільний магазини з різноманітними товарами для шиття, у невеликому містечку. 

Звичайно у такому випадку жителі містечка напевно знають де цей магазин, адже попит 

набагато більший за пропозицію, тому такі магазини зовсім не мають потреби у висвітленні 

себе в медіа. Але все-таки говорячи про бізнес з досить великою конкуренцією, можна 

сказати що не висвітлюватися у медіа – це велика помилка. 

О. Іссерс підкреслює що комунікаційна стратегія – це план дій розроблений задля 

досягнення цілі взаємодії, який викликає зацікавленість учасників комунікації, у створенні 

і розвитку довгих відносин[3; с.177]. Спостерігаємо що автор зробив акцент на 

довгострокових відносинах. Стратегія по своїй суті – це протяжний у часі процес. Так, 

комунікаційні  стратегії будують на більш протяжний період чи ні, але все одно вони мають 

свої цілі і стратегія буде розрахована так, аби їх досягти, тобто матиме якусь протяжність в 

часі. А закладення позитивних відносин з клієнтом є чи найважливішою метою будь-яких 

комунікацій.  

К. Лозовська дає визначення більш вузькому поняттю «Комунікаційна стратегія 

органу місцевого самоврядування – це орієнтований на заінтересовані сторони та 

громадськість підхід сприяння добровільним змінам знань, ставлення до діяльності 

територіальної громади до запропонованих змін, що, зрештою, сприятиме досягненню 

цілей і завдань стратегії соціально-економічного розвитку»[4; с.206], - не дивлячись на 

деяку профільність визначення, все одно можемо виділити деякі загальні риси поняття. 

Наприклад, «заінтересовані сторони та громадськість», це тіж самі партнери та споживачі; 

а «сприяння добровільним змінам знань, ставлення до діяльності територіальної громади», 

це про зміну сприйняття аудиторією тієї чи іншої організації; «сприятиме досягненню цілей 

і завдань» - як і в будь-якій стратегії, в комунікативній, також ставляться та реалізуються 

важливі цілі.  
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Проаналізувавши все викладене вище, можна сказати, що чіткого і одного для всіх 

визначення поняття «комунікаційної стратегії» не існує. Кожен дослідник, виділяє і 

акцентує увагу на різних гранях поняття, залежно від галузі у якій він проводить 

дослідження, виокремлюючи важливі для нього аспекти. Але, звичайно можна виділити 

спільні риси або ті що більш-менш універсальні для всіх, а саме: 

- це дії компанії направленні на зміцнення взаємин зі своєю аудиторією; 

- наявність загальної мети комунікації; 

- зміни як із зовні так і у корпоративній культурі; 

- вплив на сприйняття компанії аудиторією; 

- направленість на побудову довгих відносин з партнерами та споживачами; 

- створення позитивного образу за допомогою різноманітних інструментів і 

медіа майданчиків; 

- пошук і займання своєї ніші на ринку; 

- аналіз проведеної компанії. 

Виокремивши основні складові поняття, краще розуміємо суть самого процесу. 

Головним завданням комунікаційної стратегії є пошук позиціювання компанії, яку потім 

необхідно донести до цільових груп всіма можливими способам, каналами і інструментами. 

Працюючи як зовні так і всередині, як онлайн так і оффлайн і тд., з’явиться привабливий 

образ, який буде транслювати певні цінності і залучить потрібну аудиторію. 

Процес розробки комунікаційної стратегії, включає в себе такі етапи[1; с.26]: 

- визначення цілей кампанії; 

- виявлення цільові аудиторії та їх мотивів споживання товару чи послуги; 

- розроблення рекламних повідомлень для кожної із груп;  

- обрання каналів розповсюдження меседжів; 

- розроблення позиціювання підприємства; 

- дослідження комунікаційних проблем на підприємстві; 

- вдосконалення внутрішні комунікації; 

- аналіз проведеної кампанії.  

Загалом всі етапи можна групувати у три основні частини[1; с.26][5; с.39]: 

- маркетингову; 

- креатину; 

- медійну. 
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Маркетингова базується на ретельному аналізі ринку, конкурентів, цільової аудиторії, 

переваг і особливостей продукту. Данні отримані з маркетингових досліджень, стають 

базою для подальшої розробки стратегії. Результатом цього етапу стає формування мети і 

задач комунікаційної стратегії бренду.  

У креативній частині стратегії, розробляється образ компанії, який ґрунтується на 

моделі сприйняття цільової аудиторії, її цінностях і потребах, що були виявлені на етапі 

маркетингового дослідження. Формується ключова креативна ідея, приваблива аудиторії, 

від якої згодом будуть будуватися всі подальші комунікації компанії. Створюється логотип, 

фірмовий стиль та інші елементи бренду. Розробляються рекламні повідомлення для кожної 

з виділених цільових аудиторій.  

Медійна частина полягає в тому аби обрати оптимальні канали та інструменти, для 

трансляції наших рекламно-інформаційних повідомлень, створених на минулому етапі, до 

конкретних цільових груп. Створюється медіаплан у якому чітко прописані строки, контент 

та медіа у яких будуть транслюватися повідомлення. За допомогою медіапланування можна 

будувати довгострокові та послідовні комунікації, економити рекламний бюджет та 

ідеально підбирати канали комунікації.  

Маючи теоретичне підґрунтя, проаналізуємо комунікаційні стратегії різноманітних 

компаній та установ.  

Компанія Expolight, мала позиціювання однієї із багатьох компаній яка продає 

освітлення. Але було розроблено комунікаційну стратегію яка зробила з неї лідера 

креативного дизайну освітлення в Україні. Наразі компанія має безліч нагород та 

міжнародні проекти.   

При розроблені комунікаційної стратегії, власник бізнесу став обличчям компанії, він 

відправився навчатись за кордон, а згодом його позиціонували як єдиного дизайнера світла 

в Україну. І справді на момент створення комунікаційної стратегії, в України ще не існувало 

поняття креативне освітлення. Але ризикнувши, все вдалось і компанія з локальної швидко 

виросла у всеукраїнську, а далі і за межі нашої країни[6].  

На цьому прикладі, ми бачимо що важливо зайняти вільну нішу при створенні 

позиціонування, аніж боротись у полі великої конкуренції. Транслюючи свою унікальну 

позицію  і цінності, можна легко привернути увагу потрібної цільової аудиторії і бути 

кращим для них. 

Наступною розглянемо комунікаційну стратегію УКФ. Український культурний фонд -  

державний інвестор розвитку культури та креативних індустрій України. На меті у установи 

підтримка культурних проектів, розвиток національної культури та її популяризація за кордоном. 

При розробці комунікаційної стратегії було поставлено завдання плекати репутацію УКФ як 
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потужного державного інвестора найкращих культурних проєктів України; підвищити рівень 

обізнаності суспільства про діяльність УКФ; сформувати якісне сприйняття ролі та впливу держави 

на розвиток культурних та креативних індустрій; стимулювати розвиток культурного ринку 

України; сприяти формуванню бренду України на міжнародній культурній арені. І на мою думку у 

них чудово виходить реалізовувати поставлені задачі. Вже впроваджено багато культурних проєктів 

і їх кількість зростає з кожним роком (293 проєктів у 2018 році та 433 у 2019), а сама організація має 

образ надійної державної інверсійної установи у сфері культури, яка підтримує якісні культурні 

проєкти. Загалом це відмінний приклади комунікації, яка будує гарний образ організації, інформує, 

транслює важливі цінності та навіть надихає[7].   

Далі дослідимо комунікаційну стратегію МОН. По-перше вона дуже перевантажена (150 

слайдів) та не привабливо оформлена , важко виділити головне. Але разом з цим вона має багато 

корисної інформації: графіки-результати досліджень, аналіз поточної ситуації, аналіз соціальних 

мереж міністерства та його представників, візуальні образи, різноманітні приклади. Прописані 

проблеми в комунікації з різними цільовими аудиторіями (школа, професійна освіта, виші, наука) 

та варіанти вирішення цих проблем. Наразі ми можемо спостерігати як комунікація МОН 

змінюється візуально на сайті та в соціальних мережах, висвітлюються такі проєкти як «Нова 

українська школа», «Агенти змін» та інші. Важко сказати наскільки вдала ця комунікаційна 

стратегія , адже вона ще на стадії впровадження, а над її реалізацією працюють недостатня кількість 

працівників[8].   

Отже, у підсумку цього дослідження можна зробити висновки що комунікаційна стратегія є 

фундаментальним інструментом в побудові комунікації з аудиторією. В її рамках реалізується 

безліч завдань від маркетингових досліджень до пошуку ідеального каналу трансляції рекламного 

чи інформаційного повідомлення. Перше і найголовніше в побудові комунікаційної стратегії, це 

створення головного позиціонування компанії, від якого надалі будуть будуватися усі можливі 

комунікації з аудиторією. На прикладах ми бачимо як вдалі і сильні ідеї працюють на користь 

компаніям та установам.  

Задля покращення процесів створення та реалізації комунікаційних стратегій, необхідно 

створювати її командою професіоналів (соціолог, стратег, креативник та інші) та додатково 

долучати потрібних спеціалістів по ситуації; проводити необхідні маркетингові дослідження та 

намагатись якнайкраще вивчити цільову аудиторію, адже це фундамент усієї стратегії; розумітись 

і обирати ті канали комунікації в яких присутня необхідна цільова аудиторія; реалізовувати 

стратегію повністю, поступово та постійно задля найкращого результату; не боятися незвичних 

ідей, так як саме вони відділяють компанію серед схожих інших; нести соціальну користь та 

піклуватись про своїх споживачів; змінюватися не тільки ззовні а і в середині, аби не викликати 

дисонанс у аудиторії; знайти не тільки свій візуальний стиль а і у комунікації.  
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    Соціальна реклама є одним з популярних напрямів впливу на громадськість. В 

наші часи за допомогою візуального контенту можна привернути увагу суспільства  до 

найболючіших тем.  

    На сьогодні в Україні склалася така ситуація, коли за відсутності усталеної 

системи соціальних норм, послаблення виховного впливу соціальних інститутів на 

особистість та зростання негативних тенденцій в її поведінці істотно загострилася проблема 

девіацій у суспільстві. Значну небезпеку становлять такi негативнi явища, як поширення 

алкоголізму, наркоманiї, iнфекцiї ВІЛ/СНІДу, ІПСШ тощо. Українське суспiльство 

потребує соцiального оздоровлення. Тому її орієнтація на дотримання соціальних, 

моральних, правових норм і на гуманістичні цінності. 

     Феномен соціальної реклами є предметом досліджень зарубіжних (С. 

Овчиннікова, С. Ісаєва, О. Феофанова, Д. Берета, К. Еткіна, С. Моріарті, У.Уеллса, Л. 

Шиллера та ін.) та вітчизняних учених (зокрема С. Андріяшкіна, Н. Бутенко, Л. Гейдар, Г. 

Довбах, О. Грубіна, Н. Комарової). 

   Увага дослідників значною мірою зосереджена навколо питань ідентифікації цього 

поняття, аналізу його особливостей, визначення критеріїв якості та ефективності, а також 

механізмів реалізації соціальної реклами у ЗМІ. На сьогодні гостро стоїть не лише питання 

виготовлення та поширення соціального рекламного продукту, але й аналіз ефективності 

соціальної реклами, її якості та психологічної продуманості.[1,с.69] 

Носіями соціальної реклами є : 

- преса (газети, журнали, інформаційні замітки, інформаційні вкладки, тощо); 

- друкована поліграфічна реклама (книги, довідники, буклети, листівки); 

- електронна реклама в ЗМІ ( радіо і телебачення: ролики, телепередачі, 

тощо); 
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- кінореклама (ролики, що демонструються перед показом кінофільмів) ; 

- зовнішня реклама (білборди, розтяжки, неонова реклама, лайтбокси, 

вивіски, оформлення будівель, графіті і т. д.); 

- реклама в Інтернет мережі ( на сайтах, поштові розсилки, конференції, 

чати, форуми, дошки оголошень,тощо); 

- реклама в стільникових мережах (SMS-розсилки); 

- поштова реклама; 

- рекламне на транспортних засобах; 

- соціальні заходи (свята, конференції, конкурси, семінари, фестивалі, 

виставки і т. д.); 

- нетрадиційні види реклами (оформлення пунктів продажів, сувенірна 

продукція, надувна реклама, повітряні кулі, реклама на квитках, касових 

чеках та багато іншого).[2] 

    У тематичне поле української  зовнішньої соціальної реклами в більшості випадків 

включені ті суспільно-значущі проблеми, які характерні для багатьох країн. У число 

найбільш актуальних соціальних проблем українського суспільства входять такі: 

поширення ВІЛ / СНІД, наркоманія, агресія, обумовлена війною на Сході України, корупція 

в органах державної влади, соціальне сирітство, насильство в дитячому середовищі, 

складна епідеміологічна ситуація у зв’язку з поширенням COVID-19 та ін. Звичайно,  

зовнішня соціальна реклама не вирішить зазначені проблеми, але її вплив обумовлює 

запуск механізму їх подолання: інформування суспільства, демонстрація проблем 

громадськості, вплив на особливості сприйняття проблеми населенням, активізація 

діяльності державних органів щодо вирішення актуальних питань, залучення інвестицій 

представників бізнесу та ін.[3,с.57] 

    У наші часи все більшої популярності набуває саме зовнішня соціальна реклама, 

яка не спонукає придбати товар чи послугу, а саме привертає увагу на проблеми 

суспільства.  

    В часи пандемії це набирає більших  обертів, тому що люди не звертають увагу на 

те, як вони носять засоби особистого захисту чи носять вони їх взагалі. В цій місії , саме 

проінформувати людей, допомагають біл-борди, які встановлені майже на кожному 

закутку. Найяскравішими прикладами використання зовнішньої реклами є популярна  

реклама 2020 від МОЗ, яка повідомляє про необхідність запобігання  контактів з 

зараженими та використання   захисних масок  та рукавичок  у громадських місцях. 
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    Ще одним з прикладів є соціальна реклама громадської організації «Життєлюб », 

в їх зовнішній рекламі вони показують проблему ейджизму та несприйняття ролі взагалі 

населення похилого віку.  

     Отже, зовнішня соціальна реклама – це дієвий спосіб привернути увагу  

суспільства. Якщо спеціалісти будуть використовувати якісний науковий підхід до проблем 

та чітко висловлюватися, тоді ми зможемо подолати більшість проблем громадськості. 

Зважаючи на розвиток медіапростору, все ж таки соціальна реклама відіграє величезну роль 

у формуванні думки суспільства моделі поведінки , постає питання якісного аналізу змісту 

соціальної реклами, що стане перспективою подальших наукових досліджень у даному 

напрямку. 
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МЕТОДИ І ЗАСОБИ ПОЛІТИЧНОГО КОНФЛІКТУ 

У роботі досліджується вплив мас-медіа на політичні конфлікти. Конфлікти 

залишаються досить актуальною проблемою в цілому світі.  

Ключові слова: політичний конфлікт, мас-медіа, суспільство. 

Вступ. Проаналізувавши політконфлікти України та їх наслідки, можна дійти 

висновку, що ця тема мало ще дослідженна. Політичні конфлікти є значимою частиною 

політичного життя країни, які тією чи іншою мірою впливають на рішення певного питання. 
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Мета дослідження: визначити як впливають політичні конфлікти на суспільство в 

цілому, що в них негативно, а що позитивного, і як мас-медіа цьому сприяє.  

Завдання дослідження: перегляд і аналіз політичних ток-шоу українського 

телебачення. 

Ступінь опрацювання теми: на данному етапі роботи розробляється теоретична 

частина. Опрацьовується постановка проблеми. З'ясовано, що найбільшими причинами 

політичних конфліктів в Україні є нестабільна політична ситуація, економічна, 

непорозуміння між владою, суперечності на національній, мовній та конфесійній основах, 

конфлікти між партіями та політичними лідерами.  

Політичний конфлікт — це зіткнення, протиборство політичних суб’єктів, 

обумовлене протилежністю їх політичних інтересів, цінностей, цілей і поглядів, у ході 

якого кожен прагне досягти такої мети, що виключає цілі іншого. Це різновид і результат 

конфліктної взаємодії двох чи більше сторін (індивідів, політичних груп, держав), які 

вступили у боротьбу через розподіл владних повноважень і ресурсів [1]. Взагалі, ідеологія 

політичного конфлікту — це як знання, яке перетворюється і використовується як сила 

влади. 

Успішне розв'язання конфлікту  — досягненя компромісу, домовленості, створення 

певних умов  для взаємовигідного спілкування. У кінцевому результаті політична вигода 

для суспільства, політична стабільність, національна безпека. 

Дослідження конфліктів почалося в добу Античності такими митцями, як 

Аристотель, Платон, Н. Макіавеллі та інші. 

Над данною темою в наший час працювали такі науковці, як О. Ю. Колтунов, К. М. 

Вітман, Т. В. Запорожець, І. Б. Кіянка, Т. П. Хлівнюк, А. М. Поймаченко, В. А. Ребкало, О. 

І. Хворостяний та інші. Вчені провели ряд досліджень, аналіз проблеми, визначили чітке 

визначення поняття. 

Від Античності до сьогодення політичний конфлікт пройшов певну трансформацію, 

що зумовлено розвитком суспільства. Політичні суперечки залишаються активним проявом 

соціального життя, деякою мірою допомагають вирішувати проблеми. 

На думку Ю. В. Білецької, політична діяльність української держави демонструє нам 

відставання українського суспільства від більшої частини світової спільноти в усвідомленні 

політичної реальності та наслідки політичного протистояння [2]. Це свідчить про 

недосконалість політичної системи та низький рівень соціально, економічного розвитку 

порівнянно від західних держав. 
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Висновки. Головна причина конфліктів є соціальне протиріччя, що виникає 

внаслідок значних проблем. Складна ситуація економіки, мовна проблема та інші викликаю 

бурні обговорення, що часто призводить конфлікти не тільки на рівні політики. 

 Не варто завжди сприймати конфлікт, як тільки негативне явище. Важливо приділяти цій 

темі більшої уваги. Визначати продуктивність політконфліктів для суспільства. Часто 

засоби масової інформації висвітлюють конфлікт, як скандал, що не завжди так є. 
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ПИТАННЯ РОЛІ І МІСЦЯ PR-КОМУНІКАЦІЇ У СУЧАСНОМУ 

ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

Антоація. Описано специфіку сформованих технологій зв'язків з громадськістю в 

практиці сучасного інформаційного суспільства, розкриті особливості PR-впливу на 

суспільство, що має на меті корекцію або напрямок, формування певної громадської думки 

щодо того чи іншого об'єкта або питання. 

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології; суспільна думка; 

громадськість; РR-вплив; зв'язки з громадськістю; соціальні групи. 

Життя в ієрархічному суспільстві, де кордони самостійного мислення окреслені 

бюрократичними правилами для кожної людини, не створює ситуацій необхідності 

побудови відносин з навколишнім світом, оскільки все побудовано на вертикальному 

підпорядкуванні. Сьогодні, коли різні соціальні групи отримали право на автономність, 

владні органи розгубилася. Адже вони не вміють працювати з незалежною людиною, яка в 

більшості своїй є міським жителем, отримала середню освіту, однією з ключових потреб 

якої стає бажання висловити свою думку і бути почутим. А оскільки будь-яке суспільство 

завжди має на увазі деяку знеособленість, елімінування індивідуальності, то з’являється 

така галузь практичної діяльності, як зв'язки з громадськістю, або Public Relations (PR - 
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«піар»), яка і покликана працювати з цією «новою людиною» [1, с. 58]. Це, звичайно, більше 

про ефективний підхід до впливу на громадську думку. 

В основі словосполучення «зв'язки з громадськістю», точної копії з англійської 

«Рublic Relations», знаходиться слово «відносини». Відповідно в сучасній теорії і практиці 

під «зв'язками з громадськістю» розуміється процес встановлення довірливих взаємин на 

підставі своєчасного і повного інформування. Сьогодні зв'язок з громадськістю, в першу 

чергу, це налагодження каналів комунікації, по яких здійснюється інформування, 

підготовка повідомлення з точки зору цільової аудиторії. Зв'язки з громадськістю 

припускають насамперед послідовну довгострокову роботу, націлену на створення і 

підтримку репутації компанії або окремо взятої людини як соціально відповідальної, тобто 

тієї, що виходить з інтересів суспільства, а не власної особисті. 

У сучасній практиці зв'язки з громадськістю іноді плутають з поняттями «пропаганда» 

і «реклама». Однак ці поняття необхідно чітко розмежовувати. Пропаганда не передбачає 

ведення двостороннього діалогу, врахування думки опонента. Пропаганда – завжди тиск, 

нав'язування певної точки зору, в той час як зв'язки з громадськістю спрямовані на 

залучення опонента в конструктивний діалог, в ході якого сторони приходять до 

конструктивного рішення [2]. 

Таким чином, діяльність зі зв'язків з громадськістю необхідна в наступних випадках: 

- встановлення і підтримання зовнішніх суспільних відносин і комунікацій; 

- розвиток внутрішньокорпоративних відносин; 

- створення іміджу компанії, підтримка і збереження її репутації; 

- збільшення попиту за рахунок зростання ступеня обізнаності; 

- розробка і реалізація системи антикризових комунікацій; 

- пошук оптимальних виходів з конфліктних ситуацій, вирішення конфліктів з 

мінімальними втратами; 

- створення і просування іміджу конкретної особи; 

- розвиток корпоративних відносин; 

- просування компанії в умовах сильної конкуренції. 

Загальнолюдський процес розвитку показав, що мирний і творчий розвиток держави, 

можливий тільки за умови повноцінного обміну інформацією між усіма членами і 

структурами суспільства. Державне управління набагато ефективніше в умовах демократії.  

Тому одним з головних умов демократичного суспільства є наявність вільних ЗМІ, 

через які здійснюється оперативний зв'язок між усіма верствами суспільства. 

В Україні необхідність і актуальність PR стала очевидною разом з демократизацією 

суспільного, економічного і політичного життя на початок 90-х років XX століття: з'явилися 
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нові соціальні та економічні групи, збільшилася кількість каналів комунікації, нарешті, 

з'явилася можливість відкрито висловлювати свою думку. На зміну зруйнованої тотальної 

пропаганди повинно було прийти щось інше. Цим іншим став PR, тобто технологічний 

пакет по роботі з індивідуальною і масовою свідомістю засобами символічного впливу. 

Основними засобами цієї роботи були і на сьогодні залишаються канали масової 

комунікації: телебачення, радіо, газети і журнали, рекламні буклети, Інтернет. Технології 

PR в своїй діяльності активно використовують різні соціальні інститути: держава, політичні 

партії та рухи, приватні корпорації, профспілки, лікарні, школи, університети, релігійні 

громади, зірок шоу-бізнесу, інфлюенсерів тощо. Це саме ті організації і люди, благополуччя 

і існування яких базується на сприятливому ставленні до них з боку громадськості, оскільки 

в сучасному суспільстві символічний капітал, що полягає у високому рейтингу, діловому 

авторитеті або підтримки виборців, є більш корисним, ніж фінансовий і матеріальний 

капітали [3]. 

Саме соціальний PR оптимістичний і спрямований у майбутнє. Він допомагає в 

створенні сприятливого іміджу компаній, організацій як комерційних, так і некомерційних 

(НКО), в орієнтуванні окремих суб'єктів в суспільстві. Зв'язки з громадськістю регулюють 

відносини в суспільстві, допомагають соціальним організаціям донести потрібну 

інформацію до соціуму і отримати у відповідь довірливе ставлення. Відділи по зв'язках з 

громадськістю організацій, що обслуговують соціальну сферу життя громадян, 

забезпечують: 

- розуміння і сприйняття громадськістю місії організації; 

- формування каналів спілкування з людьми, яким надаються послуги; 

- створення і підтримка умов для залучення коштів; 

- мотивацію людей, починаючи від членів рад і найманих працівників до волонтерів і 

чиновників, працювати для реалізації місії організації; 

- формулювання і поширення ідей, які відповідають місії організації. 

До соціального PR можна віднести рішення різних соціальних проблем за допомогою 

різних акцій. 

Відносини з громадськістю – це двостороння взаємодія і зв'язок, що розгортаються в 

процесі дійсного спілкування між спільно діючими соціальними організаціями та 

різноманітними соціальними групами, громадськими організаціями, контактними 

(цільовими) аудиторіями в умовах повсякденної життєдіяльності. 

Встановлення двостороннього спілкування як консенсусної комунікації в рамках 

соціальної відповідальності обумовлює потребу: 
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- для організації – домогтися сприятливого ставлення до себе з боку громадськості за 

допомогою розповсюдження роз'яснювального матеріалу про свою діяльність в інтересах 

громадськості; 

- для громадськості – домогтися реалізації права громадськості знати все, що 

відноситься до суспільної життєдіяльності в рамках діяльності соціальної організації. 

Головним завданням піару є формування довіри. Соціальний піар покликаний 

встановлювати гармонію у відносинах організації і соціуму, сформувати довірчі відносини 

у населення і уряду, адже саме це і є головною ознакою мирного життя країни.  

Отже, з часом стає очевидним, що зв'язки з громадськістю виступають найвищим 

досягненням сучасної науки і мистецтва встановлення і підтримання конструктивних 

відносин між організацією або окремим індивідом і оточуючою їх громадськістю. 
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навіювання 
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Вступ. Будь-який вид реклами містить засоби психологічного впливу. Соціальна – 

не є виключенням. Та потрібно пам’ятати про головну відмінність між комерційною та 

соціальною рекламами: метою, задачею та цільовою аудиторією. Головне завдання такого 

соціального проєкту – залучення уваги громадськості до важливого явища, найчастіше – 

проблеми. Соціальна реклама повинна не тільки проінформувати, а й викликати певну 

реакцію та дію. А без впливу на реципієнта вона була б малоактивною та навряд чи 

приносила б користь. 

Мета: визначити поняття «соціальна реклама», проаналізувати різновиди 

психологічного впливу на реципієнта та фактори сугестивності. 

Завдання:  

- виокремити особливості соціальної реклами 

- пояснити принцип навіювання психологічних мотивів на отримувача 

- з’ясувати ефективність психологічного впливу в соціальній рекламі 

Ступінь опрацювання теми знаходиться на початковому етапі, далі планується 

детальніше розглянути психологічний вплив соціальної реклами на молоде покоління. 

Соціальна реклама впливає на формування світогляду особистості. Саме вона 

спонукає до ділення на хороше та погане, корисне та шкідливе. 

Всі впливи в рекламній сфері можна поділити на раціональні та нераціональні. До 

першої категорії відносяться ті дії, що мають логічну аргументацію. А ось на емоції та 

людські почуття покладається другий тип. [1, с.1] 

Німецький вчений Гуго Мюнстерберг вважав вплив справжньою зброєю у руках 

рекламіста. Велику роль відіграє поняття «сугестія», навіювання.  В основі лежить тиск на 

емоції та почуття отримувача. Причиною цього є послаблення свідомого ставлення до 

інформаційного потоку. Через те, що контент соціальної реклами не «сухий», не офіційний, 

а навпаки – «живий», соціальна реклама і здобула таку популярність. Всесвітньовідомий 

афоризм «Хліба та вражень!» є тому прямим підтвердженням, оскільки звичайні розмови 

вже не впливають на людську свідомість. Саме апелювання до емоцій змушує замислитися 

над проблемним питанням.  

Існує декілька факторів, що впливають на ступінь сугестивності в соціальній 

рекламі: 

- Низький рівень обізнаності у питанні 

- Певна невизначеність 

- Погіршення психічного стану 
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- Часові обмеження (нестача часу на перегляд соціальної реклами та роздуми 

над нею роблять реципієнта більш ураженим) 

- Ступінь значущості (актуальна соціальна реклама явно виграє, у порівнянні з 

малопопулярною) 

Соціальна реклама, що спрямована на якісний результат, повинна містити в собі 

когнітивний (логічний символ), емоційний (візуальна складова та музичне оформлення 

повинні доповнювати головний посил), комунікативний (стійке словосполучення, 

наприклад: слоган, який повинен буде закарбуватися у людській пам’яті) та мотиваційний 

(певне стимулювання до дії) фактори.  

Ключову роль займає емоційний мотив, бо саме він визначає ставлення до соціальної 

реклами: симпатію, антипатію чи нейтральність. Кожна людина має емоційну пам’ять, яка 

є достатньо сильною. Через це більшість таких рекламних повідомлень спрямовують свою 

силу на послаблення чи загострення почуття провини або інших відчуттів.  

Розділяють позитивні та негативні емоційні мотиви. Перші спрямовані на радість та 

сміх, часто для досягнення ефекту використовується гумор. Вони потребують обережного 

ставлення. Іноді те, що для однієї національності смішне, для іншої може бути абсолютно 

безглуздим. Рекламний лозунг на захист лісів організації «Rainforest Alliance» «Слідуй за 

жабою!» гарно спрацював у Америці, а от українці в такого гумору не зрозуміли. Серед 

інших емоцій можна назвати страх, любов, гордість, патріотизм, свободу тощо.[2, с.19]  

Але не треба забувати й про людський розум. Найкращою соціальною рекламою 

буде та, що має крім тиску на емоції ще й логічне підтвердження. До того ж потрібно 

постійно розставляти акценти, щоб уникнути нейтральності. Їх можна умовно поділити на 

м’які, з орієнтацією на позитивну поведінку, та жорстокі, що спрямовані на демонстрацію 

загроз та виклик почуття страху. Зазвичай останні дають уявлення про наслідки соціальної 

проблеми. 

Потрібно пам’ятати про особливості людського механізму сприйняття інформації. 

Головне у цій справі – залучити увагу реципієнта. Після сприйняття інформації  та 

емоційного враження наступає етап аналізу, розуміння, потім формується ставлення до 

проблеми чи явища і останнє – активність.  

Треба постійно чергувати текст та музичний супровід, щоб уникнути 

перевантаження дрібницями, які негативно вплинуть на процес зосередження та призведуть 

до розсіювання уваги.  

Висновки 
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Емоційний вплив є важливою складовою соціальної реклами. Його головною метою 

є виклик дії, але спочатку реципієнт проходить стадії емоційного враження, отримання 

відповідних мотивів, іноді – емоційне потрясіння. Невіддільною складовою соціальної 

реклами все ще залишається логічне підтвердження та аргументація. Немалий відсоток 

припадає також на привернення уваги та її правильний розподіл. Тож, соціальна реклама є 

ефективною та суспільно-корисною. 
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ВПЛИВ РЕКЛАМИ НА СУСПІЛЬСТВО І НАШЕ ЖИТТЯ 

Анотація. Представлені тези узагальнюють досліджену інформацію щодо впливу 

реклами на суспільство. За результатами дослідження представлено принципи Інтернет-

реклами. 

Ключові слова: маркетингові комунікації, реклама, інформація, товар, Інтернет, 

суспільство. 

Вступ. Наскільки багато реклами бачить людина продовж свого життя? Як свідчать 

дослідження, у середньому людина за рік бачить більше 100 000 рекламних оголошень [1]. 

Як відомо, реклама – це чудовий спосіб проінформувати людей про товари, торговельні 

марки, фірми тощо. Але рекламодавці дуже часто намагаються переконати споживачів у 

незамінності товару або його неперевершених властивостях. Метою рекламодавців є 

здійснення спроби проникнути у розум покупців і вплинути на їх рішення щодо здійснення 

покупки. Тобто реклама здійснює дуже сильний вплив на суспільство. 

Мета. Провести аналіз впливу реклами на суспільство.  
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Завдання. Вивчення літературних джерел щодо впливу реклами на суспільну думку. 

Ступінь опрацювання теми. Дослідження у сфери реклами проводили закордонні 

дослідники, такі як Бове Кортленд, Ч. Г. Сендидж, В. Фрайбургер, К. Ротцолл, А. Дейян, та 

такі вітчизняні науковці, як І. М. Волков, Ю. Вольдман, В. Л. Музикант, Р. Титов, І. Я. 

Рожков, Л. К. Терещенко. 

Основний матеріал. Сучасний маркетинг вимагає не тільки виробництва якісного 

товару і встановлення прийнятної і доступної ціни для цільових споживачів. Маркетингове 

просування сьогодні посідає центральне місце серед засобів конкурентної боротьби. 

Раціональне застосування маркетингового просування є основою формування стійкого 

позитивного іміджу підприємства. Це дає підприємству певну ринкову силу, зміцнює 

позиції фірми щодо товарів-замінників, полегшує доступ фірми до фінансових, 

інформативних, трудових ресурсів. 

Маркетингові комунікації («комунікація» – лат. «соmmunicatio», від «соmmunicо» – 

зв’язуюсь, спілкуюсь) необхідно розглядати як керування процесом просування товару на 

всіх етапах – перед продажем, під час продажу, в момент споживання, після споживання. 

Задля досягнення найбільшої результативності комунікаційні програми підприємству 

необхідно розробляти індивідуально для кожного ринкового сегмента і навіть окремого 

споживача. Необхідно підкреслити, що дуже важливим є підтримка прямого і зворотного 

зв’язку між компаніями і його контактними аудиторіями. [2, с. 12]. 

Необхідно вказати на п’ять ключових елементів, які є присутніми в усіх 

маркетингових комунікаціях: переконання споживачів, цілі й місця контактів, учасники 

маркетингового процесу та різноманітні типи маркетингової комунікаційної діяльності. 

Науковці Дж. Фіск і Дж.Хартлі виділили фактори ефективності комунікацій [3, с. 

24]:  

- Високий статус і професійність джерела, зрозумілість його цілей та орієнтації 

роблять комунікації більш успішними. В першу чергу це стосується тих випадків, 

коли відправник повідомлення має великий вплив на аудиторію та його легко 

ідентифікувати. 

- Наскільки монополізовано джерело комунікації, настільки вище ймовірність 

позитивної реакції отримувача.  

- Якщо комунікації співпадають з думками, переконаннями і принципами 

отримувача, то вони більш ефективні.  

- Захопленість або зацікавленість темою повідомлення адресатом підвищує ступінь 

впливу звернення.  
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- На сприйняття повідомлення завжди впливає соціальний контекст, який необхідно 

враховувати при формуванні звернення.  

В табл..1.1 представлено класифікацію маркетингових комунікацій. 

 

Таблиця 1.1 – Види маркетингових комунікацій та їх характеристика  

Комунікації Цілі Цільові групи Носії 

Рекламні - інформування;  

- створення сприятливого 

враження про товар;  

- вплив на споживача. 

- сегменти 

споживачів 

- зовнішні засоби; 

- ТВ, радіо, друковані; 

- Інтернет, дірект-майл;  

- місця продажів, ярмарки; 

- рекламні сувеніри 

Стимулювання 

збуту 

- активізація збутової мережі;  

- активізація споживачів;  

- підтримка рекламної 

кампанії;  

- позбавлення від надлишків;  

- отримання вигоди. 

- покупці;  

- посередники. 

- цінові: знижки, купони, дисконтні 

карти, розпродажі тощо;  

- розповсюдження зразків, премії, 

спеціальні акції в місцях продажів;  

- конкурси; 

- упаковка;  

- знижки на партію; 

- товарний кредит;  

- навчання персоналу. 

Особисті 

(персональні) 

продажі  

- здійснення збутових 

операцій; 

- налагодження 

взаємостосунків зі 

споживачами. 

- споживачі;  

- посередники. 

- торговий персонал 

Зв’язки з 

громадськістю, 

пабліситі  

- формування корпоративної 

культури; 

- створення популярності;  

- створення і захист 

позитивного іміджу; 

- інформування про товар. 

- споживачі;  

- посередники;  

- працівники 

компанії;  

- широка 

громадськість 

- ЗМІ;  

- прес-конференції; 

- спонсорство;  

- Corporate Identity;  

- прес-кіти. 

Прямий 

маркетинг  

- розвиток прямих відносин з 

клієнтом; 

- безпосередній вплив на 

споживачів. 

- потенційні і 

реальні 

споживачі 

- текст і оформлення звернення;  

- поштова розсилка; 

- телемаркетинг;  

- рекламні листівки з купонами. 

Виставки, 

ярмарки 

- демонстрація товарів й 

укладання угод;  

- вивчення кон’юнктури 

ринку;  

- сприяння збуту товарів. 

- споживачі; 

- інвестори; 

- партнери  

- виставкові експонати;  

- локальна реклама. 
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«Партизанські» 

комунікації  

- первинне залучення уваги;  

- спонукання до покупки;  

- інформованість. 

- сегмент 

споживачів 

- вибір носіїв індивідуальний, 

створюється ефект «сарафанного» 

радіо 

Джерело: складено на основі [ 2; 3; 4; 5] 
Одним з самих популярних засобів маркетингових комунікацій є реклама. Широке 

застосування реклами, в першу чергу, пов’язано з просуванням товарів і послуг виробників, 

стимулюванням збуту та виходом на нові ринки. Саме реклама підштовхує покупців 

зробити вибір на користь найбільш рекламованого товару, переконує споживачів, що саме 

без цього товару не можна стати щасливим або задовольнити свої потреби. Реклама змушує 

споживачів асоціювати щастя із споживацтвом. Але і сама реклама є своєрідним товаром. 

А, як відомо, кожен товар має як позитивні, так і негативні риси. Пропонуємо розглянути 

позитивні сторони від використання реклами. 

По-перше, реклама державних служб, таких як МНС, швидкої допомоги або 

Пенсійного фонду. Реклама державної служби часто є першим, що враховується, коли люди 

обговорюють позитивні сторони реклами. Ці рекламні матеріали пропонують соціальну 

концепцію, важливу для широкого загалу. У багатьох оголошеннях державних служб 

містяться повідомлення про охорону здоров'я, безпеку та національну безпеку. Однак інші 

некомерційні організації, уряд, релігійні організації та приватні компанії також проводять 

маркетингові кампанії державної служби. Наприклад, уряд США розмістив низку 

рекламних оголошень про важливість готовності до стихійних лих. 

По-друге, соціальні пільги. На додаток до реклами державної служби, традиційні 

реклами, що продають товар чи послугу, можуть запропонувати соціальні переваги. 

Особливо це стосується країн, де свобода слова була придушена. 

По-третє, економічні переваги. Реклама має ряд позитивних наслідків для економіки 

як України, так і для інших країн. На думку Міжнародної рекламної асоціації, реклама може 

спонукати компанії до конкуренції та надання нових продуктів [4]. Це спонукає більше 

споживачів купувати, оскільки ці товари відповідають потребам і потребам більшої 

кількості споживачів. Таким чином, на економіку реклама впливає позитивно. Крім того, 

реклама може допомогти створити більше робочих місць. Оскільки попит на товари та 

послуги зростає через рекламу, для виготовлення, постачання, випробування та продажу 

цих товарів і послуг потрібно більше людей. Таким чином, створюється більше робочих 

місць. 

По-четверте, сприяння капітальним інвестиціям. Деякі фахівці в галузі маркетингу 

заявляють, що користь від реклами має значення, коли компанія проводить презентацію для 
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інвесторів. Компанія повинна мати хорошу рекламну кампанію, щоб акціонери та інвестори 

зберігали віру в компанію та підтримували рух капіталу для виробництва продукції. 

Але реклама має і негативний вплив на суспільство, до якого можна віднести загрозу 

навколишньому середовищу. На відміну від твердження про ідеологію вільного ринку, 

пропозиція не є реакцією на попит. Капіталістичні фірми зазвичай створюють попит на 

свою продукцію різними маркетинговими методами та плановим застаріванням. Реклама 

відіграє важливу роль у виробництві споживчого попиту, вигадуючи помилкові «потреби» 

та стимулюючи формування примусових звичок споживання, повністю порушуючи умови 

для підтримання планетарної екологічної рівноваги. 

Висновки. Таким чином, після проведеного дослідження робіт вчених, науковців, 

маркетологів та економістів, можна підсумувати, що реклама володіє дуже потужним 

потенціалом впливу на суспільну думку та особисті уподобання кожного споживача. 

Звичайно, як і будь-який інструмент маркетингових комунікацій, реклама має як 

негативний так і позитивний вплив на суспільство. Реклама може як впливати на політичні 

вибори, так і створювати фінансові монополії за умови правильного застосування. Реклама 

має здатність впливати на розвиток різних культур та впливати на громадянські дії.  
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