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СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА І МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ НА ЦІЛЬОВУ АУДИТОРІЮ 
 

У статті досліджуються механізми соціальної реклами, які мають вплив на аудиторію з метою її покращення та 
корекції поведінки. Простежуються основні тенденції взаємодії соціальної реклами та сучасного суспільства. 
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В статье исследуются механизмы социальной рекламы которые влияют на аудиторию с целью ее улучшения и 

коррекции поведения. Прослеживаются основные тенденции взаимодействия социальной рекламы и современного общества. 
Ключевые слова: социальная реклама, механизмы воздействия, эффективная социальная реклама. 
 
The article death with researching of mechanism of social advertisement which has influence on target audience. The basic 

tendencies of co-operation of the social advertising and modern society are traced. 
Key words: social advertising, mechanisms of influence, effective social advertising. 

 
Соціальна реклама – форма звернення до соціуму задля формування суспільної думки, переконань, що 

спрямовані для покращення побуду певної нації.  
Актуальність дослідження полягає у тому, що царина досить мало досліджена і потребує подальшого 

вивчення. 
Серед дослідників, що приділяють увагу даній темі слід виокремити: А. Андрусенко, Курбан О., Степанов 

Е., Пархоменко С., Приймак Т. Серед зарубіжних науковців доцільно назвати наступних: Д. Аакер., Д. Майер, 
У. Уєлс тощо. 

Мета роботи полягає у дослідженні провідних механізмів впливу соціальної реклами як форми комунікації 
на цільову аудиторію. 

Соціальна реклама, на відміну від комерційної, не має «грошового» підгрунтя тому несе соціально значущу 
місію. Ситуація з цього виду реклами суттєво різниця на Україні і світі. За словами головного редактора журналу 
«Практична психологія та соціальна робота» О.Губенко, щодо статистики стосовно цього виду реклами на території 
України: «Згідно з останніми соціологічними опитуваннями більшість українців – 52% ‒ узагалі не знають, що таке 
соціальна реклама. З тих, кому це явище відоме, 65% ставляться до нього позитивно, 20% не вбачають у такій рекламі 
великої користі й лише 15% вважають, що вона потрібна. Ці цифри говорять самі за себе» [10]. 

Маючи не легку ношу соціальна реклама вирішує питання корекції поведінки суспільства, що змушує її 
носити не завжди позитивний характер. Вважаємо, що соціальною рекламою може послуговуватись будь-яка 
організація, яка не гребує соціальною місію у суспільстві і яка не байдужа до сучасного стану речей на Україна (до 
останніх відносимо стан з мовою, екологією, здоров’ям нації тощо). 

Проблеми ефективності соціальної реклами стали нині об’єктом для дискусії у сучасних соціальних 
комунікаціях. Дослідники роблять спроби сформулювати критерії ефективності соціальної реклами. На думку 
російських фахівців В. Вайнера та А. Балашової [5] ефективна соціальна реклама: 

‒ позитивна (не «проти», а «за», а саме «за відсутність» чогось ‒ антинаркотична, антидискримінаційна 
тощо); 

‒ має «людське обличчя» (в об'єктиві не предмет, а людина);  
‒ спирається на соціальноcхвалені норми та дії, цінності і стереотипи, що склалися; 
‒ не провокує протиріч між різними соціальними групами (віковими, гендерними тощо) ‒ об'єднує, впливає 

на більшість, зміцнює зв'язки між групами; 
‒ сприяє формуванню бережливого ставлення до національних традицій, культурної та природної спадщини; 
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‒ на відміну від комерційної реклами, що закликає до споживання чогось, може закликати до відмови від 

споживання чогось в інтересах самого споживача (з метою покращення здоров'я, безпеки тощо); 
‒ визначає умови та способи для безпосередньої участі громадян у позитивних соціальних процесах (від 

збереження окремих видів флори і фауни до збереження генофонду країни), тобто відповідають на питання «як?», 
пропонуючи кілька варіантів: зроби так сам, допоможи іншим, розкажи, як можна допомогти іншим; 

‒ формує не негайну і миттєву дію, а сталу і часто пролонговану соціально значиму поведінку [7, с. 106-107]. 
Через характер соціальної реклами вона може стати одним з найефективніших способів маніпуляції 

свідомістю ЦА. Реклама не може вважатися ефективною якщо вона не піднімає суспільно значущі проблеми, які 
розглядають не тільки глобальні питання, але приділяють увагу потребам меншості. Тобто, ідеї які висуваються у 
маси повинні викликати інтерес у аудиторії. Тільки у такому випадку ми можемо говорити про ефективні впливи 
на аудиторію, що кваліфікують соціальну рекламу як форму публічної комунікації.  

Цей вид реклами може також використовуватись у соціальних мережах (маємо на увазі письмовий текст як 
комунікативну одиницю), та блогосферах. Таке спілкування визначаємо як соціальну форму публічної 
комунікації. На нашу думку, це текст письмового повідомлення, що піднімає соціально значущі та болючі для 
нації (чи певної групи населення) проблеми та питання, які потребують скорішого вирішення. Таку комунікацію 
можна кваліфікувати як соціальну мережеву пропаганду.  

Ця форма спілкування передбачає корекцію поведінки населення шляхом переконання мережевих жителів у 
правильності/ неправильності поведінки (думок, вчинків тощо). Таким чином цей вид пропаганди є виключно 
«інтернетним», що і визначає його характер – спілкування через соціальні мережі. Слід зазначити, що на нашу 
думку він є досить ефективним для ХХІ століття, адже саме нинішній час можемо визначити як інтернет 
епістолярій. Більша частина населення України (не залежно від вікових категорій) послуговується мережею, що 
дає можливість впливати на суспільство за допомогою слова (мережевих гіпертекстів). 

Але, українська соціальна реклама має гостру проблему – нею не послуговуються і не переймаються 
серйозні замовники, що можуть дозволити собі «шикарні» рекламні макети. Серцевину описаної проблеми 
вважаємо у тому, що цей вид рекламних звернень не має комерційної бази і не несе вигоди для замовника. 

В основі механізмів впливу соціальної реклами лежить її здатність активізовувати та формувати соціально-
психологічні установки людини через когнітивний, емоційний і поведінковий компоненти [4]. Проте соціальна 
реклама лише один із інструментів суспільних комунікацій, а без системної продуманої роботи з досягнення 
суспільно значимих цілей соціальна реклама є малоефективною, саме тому через її непродуманість їй не вдається 
справити жодного ефекту [1, с. 14]. 

Також вважаємо, що слід говорити про характерні риси, що притаманні цьому виду реклами: 
- актуальність; 
- серйозність; 
- толерантність; 
- значущість; 
- позиційність (вираження громадських позицій). 
Розглянемо кожну з рис окремо.  
Актуальність – виражається у необхідності піднімати суспільно важливі теми, що потребують уваги 

сьогодення. Ця риса має у певному розумінні строк реалізації, оскільки є ряд питань, що можуть застаріти і 
інформаційне поле не буде становити цікавості для ЦА. Тобто ця риса існує у просторово-часовому континуумі.  

Серйозність – риса, що реалізується у тематиці рекламних звернень. Отже, кожне питання, що виноситься 
на загал не повинно бути дріб’язковим. Кожне звернення соціальної реклами повинно міститься у: потребі 
вирішення проблеми, грамотності та влучності підбору образів, які формують асоціативний ряд ЦА. 

Толерантність – риса, яка не тягне за собою відмову суспільства від догматизму, а навпаки – виховує 
доброзичливе ставлення до певних суспільних груп актуальних проблем. Толерантність як риса притаманна 
соціальній рекламі, на нашу думку, також повинна стимулювати у населення відчуття такту.  

Значущість як риса соціальних рекламних звернень характеризує цей рекламний вид як один із найглибших 
у сучасних комунікативних процесах соціальних комунікацій. Всі теми підняті у зверненнях не лише вказують на 
існуючу в соціумі проблему, але й підштовхують аудиторію до шляхів їх вирішення. 

Позиційність – це вираження громадських позицій у зверненнях соціальної реклами. Громадські позиції не 
можуть бути обмеженими, вони висловлюються на довільну тему: екологія, здоров’я, сім’я, проблеми української 
мови в Україні тощо.  

На думку американських дослідників Г. Блумера, М. Спектора та Дж. Китсюза, під соціальною проблемою 
доцільно розуміти умову чи пропоновану ситуацію, на яку на аренах публічного дискурсу «наклеюється ярлик» 
проблеми. Вона існує насамперед з тієї точки зору, з якої изначається та сприймається в суспільстві. 

Тобто соціальні проблеми – це не прості відображення об’єктивних у суспільстві умов, а швидше проекції 
колективних почуттів, настроїв і думок. Але коли одні умови визначаються суспільством як проблеми, 
привертаючи до себе серйозну увагу громадськості, інші, не менш згубні та небезпечні, можуть залишатися без 
подібної уваги [10, с. 18]. 

Можемо сміливо говорити, що для українських соціальних комунікацій проблеми, які піднімаються у 
соціальній рекламі визначаються двома провідними факторами: об’єктивних умов формування і суб’єктивних 
визначень рекламістів. Другий фактор наголошує на тому, що соціальні проблеми не виникають одразу – вони 
формуються в укорінюються під впливом часу. А відтак є певні етапи становлення проблеми, що пізніше 
розглядатиметься: стадія окреслення проблеми, стадія усвідомлення, стадія формування стратегії вирішення 
проблеми, стадія оголошення рекламного звернення. Останню з них можна назвати у певному плані 
революційною, оскільки саме вона містить реформаторський характер [7]. 
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На відміну від інших зразків рекламної діяльності, соціальна реклама формує уявлення не про продукт, а про 

конкретну соціальну проблему, про шляхи її вирішення, про соціальнокорисну або соціальнонебезпечну поведінку 
[7]. 

При виробництві й розповсюдженні соціальної реклами забороняється: 
‒ звертатись до тверджень, які є дискримінаційними за ознаками походження, соціального і майнового 

стану, расової та національної належності, статі, освіти, мови, ставлення до релігії, роду й характеру занять, місця 
проживання; 

‒ подавати відомості або закликати до дій, які можуть спричинити порушення законодавства, завдають чи 
можуть завдати шкоди здоров'ю або життю людей та навколишньому природному середовищу, а також 
спонукають до нехтування засобами безпеки; 

‒ використовувати або імітувати зображення Державного герба, Державного прапора та звучання 
Державного гімну України, зображення державних символів інших держав та міжнародних організацій, а також 
офіційні назви державних органів України, крім випадків, передбачених законодавством; 

‒ вміщувати зображення фізичної особи або використовувати її без згоди останньої [12]. 
Також, як правило, соціальна реклама не містить жодних посилань на виробника або фізичну особу, що її 

замовляла/спонсорувала або на об’єкти права інтелектуальної власності. 
Як вид соціальних комунікацій соціальна реклама має ряд переваг: 
- формування позицій громадськості; 
- напрацювання цінностей; 
- залучення громадян до соціального життя України; 
- гуманізація суспільства; 
- виховання толерантності та почуття такту у населення країни; 
- реалізація стратегій маніпулювання свідомістю задля виховання відрази до насильства, наркотиків, 

алкоголю тощо. 
Також вважаємо за необхідне дати класифікацію соціальної реклами як одного з видів спілкування. 

Вважаємо, що їх можна тематично розділити на теми що: 
-  проблеми навколишнього середовища; 
- вживання шкідливих речовин; 
- ставлення до мови та населення в цілому; 
- сімейного насильства та насильства над дітьми; 
- антитваринної тематики. 
Як окремий комунікативний вид соціальна реклама має низку прийомів впливу на ЦА, що допомагає їй не 

тільки впливати, але й маніпулювати суспільними думками. До таких відносимо: 
1). конкретність ключових понять (використовуємо тільки ті слова, що малюють образи в уяві аудиторії); 
2). образність ключових слів (ми не використовуємо абстрактні поняття, оскільки вони знижують силу 

навіювання на ЦА); 
3) конкретність та образність якостей того предмета, про який йтиме мова у звернені (формуємо предмет 

реклами, а не лише його певну рису, що притаманно комерційній рекламі) 
4) відсутність мовного негативізму (не вживаємо слова «ні» і «не», що подразнюють психіку ЦА і може 

призвести до того, що інформаційне поле рекламного звернення буде відштовхнуте підсвідомістю індивіда). 
Соціальна реклама вид звернення, який першочергово посилається на неусвідомлене та підсвідоме. Тому під 

час написання рекламного звернення не можна не враховувати фактору психологічного впливу на індивіда. Таким 
чином можемо говорити, що застосування навіть технологій нейролінгвістичного програмування соціуму.  
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