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Нерідко телебачення формує у підлітків упевненість у тому, що сильніший завжди правий, свобода - це 

можливість робити все, що заманеться. Телебачення, по-перше, створює такі телепрограми і фільми, де 
показується нібито соціальний статус та успіх людини, її щастя та, взагалі, сенс буття залежать від тих 
матеріальних благ і предметів розкоші, якими вона володіє; по-друге, показує те, що є внутрішнім і соціальним 
табу людини (порнографія, насильство, смерть, страждання інших, злочинність), з метою розбудити всі низькі в 
ній інстинкти та привернути її увагу до телевізора. Потім у реальному житті людина вже не може обійтися без цих 
«цінностей», вона шукає всі можливі шляхи, щоб отримати необхідну суму грошей на їх придбання, що викликає 
зростання злочинності та падіння моралі у суспільстві.  

Культ жорстокості, насильства, порнографії, що нині пропагується в ЗМІ, особливо на телебаченні та в 
комп'ютерних мережах, призводить до неусвідомленого бажання молоді наслідувати його, сприяє закріпленню 
подібних стереотипів поведінки в її власних звичках і способі життя, знижує рівень граничних обмежень і 
правових заборон, сприяє появі негативних норм поведінки в суспільстві, що, в свою чергу, відкриває шлях до 
втрати морально-ціннісних установок, до правопорушень. 

Рівень моралі, культурні запити і потреби сучасної молоді є однією з найвагоміших соціокультурних 
характеристик українського суспільства, а специфіка соціалізації молодих людей визначатиме майбутнє України. 
Тому діяльність телебачення, що формує інтереси та потреби тієї чи іншої людини й українського суспільства 
загалом, повинна бути спрямована, зокрема, на формування високих моральних якостей, національної свідомості, 
громадянської гідності. 

 Отже, телебачення як ефективний засіб впливу на молоде покоління в нинішніх умовах глобалізації 
покликане сприяти насамперед зміцненню у молоді морально-духовного, національно-громадянського імунітету і 
нейтралізувати антиукраїнські руйнівні сили. Якісною можна вважати таку телевізійну передачу, в якій ідейна, 
тематична спрямованість охоплює всі її складові частини: ті, які інформують, орієнтують, навчають, формують 
уявлення, цінності, естетичні смаки, ті, що спонукають до самопробудження, самопізнання, морально-духовного 
самовдосконалення.  
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СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА ЯК ЗАСІБ МАНІПУЛЮВАННЯ МАСОВОЮ ПОВЕДІНКОЮ 
 
У статті розглянуто соціальну рекламу як засіб маніпулювання масовою поведінкою. Проаналізовано маніпулятивні 

аспекти в процесі рекламного впливу на суспільну свідомість. Особливу увагу приділено специфіці та умовам сприйняття 
маніпулювання в соціальній рекламі в контексті психологічного стану та національних особливостей українського суспільства. 

Ключові слова: маніпулювання, психологічний вплив, соціальна реклама, масова поведінка, суспільна свідомість. 
 
В статье рассматривается социальная реклама как средство манипулирования массовым поведением. 

Проанализированы манипулятивные аспекты в процессе рекламного воздействия на общественное сознание. Особое внимание 
уделено специфике и условиям восприятия манипулирования в социальной рекламе в контексте психологического состояния и 
национальных особенностей украинского общества. 

Ключевые слова: манипулирование, психологическое воздействие, социальная реклама, массовое поведение, 
общественное сознание. 

 
The article considers social advertising as a tool to manipulate mass behavior. Analyzed manipulative aspects in the process of 

advertising influence on the public consciousness. Special attention is paid to the specifics and conditions of the perception of the 
manipulation of social advertising in the context of the psychological state and national peculiarities of the Ukrainian society. 

Key words: manipulation, psychological impacts, social advertising, mass behavior, the public consciousness. 
 
Актуальність дослідження  
Соціальна реклама володіє потужним потенціалом зміни громадських еталонів і моральних орієнтирів, тому 

її можна віднести до дуже невеликої групи інструментів соціального управління, що роблять вплив на суспільство 
в цілому. Як одна з форм психогенного впливу, соціальна реклама відіграє важливу роль у формуванні певних 
психологічних і поведінкових стереотипів. Якщо реклама взагалі здатна створювати нові потреби, то соціальна 
реклама може приймати участь у формуванні куди більш складних психічних утворень, таких як світогляд, 
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естетичні смаки, соціальні цінності, стиль життя, моральні цінності. Шляхом використання маніпулятивних 
технологій соціальна реклама здатна внести позитивні зміни в масову поведінку, вплинути на суспільну свідомість. 
Але чи може маніпулювання бути розглянуто як механізм спілкування між людьми, чи має право реклама 
маніпулювати свідомістю людини? Вирішення цього питання – є актуальною проблемою сьогодення, адже 
маніпулювання, будучи в цілому порушенням прав людини на свободу волевиявлення, прийняття самостійного 
рішення, тим не менш, давно стало невід’ємною частиною нашої сучасної реальності. 

Мета дослідження: розглянути соціальну рекламу на предмет використання в ній маніпулятивних 
технологій, проаналізувати доцільність їх застосування, довести ефективність маніпулювання в соціальній рекламі 

Об'єкт дослідження: соціальна реклама як ефективний засіб маніпулювання масовою поведінкою 
Соціальна реклама існує в одному медійному просторі з рекламою комерційною та політичною, але вигідно 

відрізняєтьс від них своєю основною метою, особливим характером аудиторії, тематикою і предметом рекламного 
подання. Вона формує особливе ставлення до навколишньої дійсності, привертаючи увагу суспільства до 
актуальних соціальних проблем (наркоманія, алкоголізм, злочинність, забруднення навколишнього середовища) і 
проблем, пов'язаних з державою (відродження патріотизму, благополуччя сімейних відносин, виконання 
населенням цивільних обов'язків) . На відміну від комерційної реклами, спрямованої на окремі соціальні групи, що 
розрізняються віком, інтересами і матеріальним становищем, соціальна реклама спрямована на кожну людину як 
громадянина, з одного боку, і на суспiльство в цiлому - з іншого [6]. При цьому способи впливу на адресата у 
соціальній реклами можуть бути як загальними, так і власними, специфічними, так чи інакше, в соціальній рекламі, 
як і в політичній і комерційній має місце маніпулювання. 

Виходячи з цього можна окреслити проблемний аспект нашого дослідження: якщо маніпулювання, як 
механізм впливу на соціум, використовується усіма видами реклами, суспільна думка щодо нього може бути дещо 
стереотипізованою, загальною, але належить вона більшості, тому і вважається домінантною.  

В психології, «маніпулювання» - це технології досягнення мети, засновані на використанні різних методів і 
прийомів впливу на свідомість і підсвідомість людини [1, с. 112]. Зокрема, новий тлумачний словник української 
мови дає таке визначення: «Маніпулювання - використання прийомів впливу на психологію людини з метою 
управління його свідомістю». 

Що ж стосується нашого суспільства, то тут поняття «маніпулювання» найчастіше має радикально 
негативний характер. Але в контексті соціальної реклами, має сенс заперечити таку точку зору, обгрунтування 
полягає в наступному: маніпулювання може мати різне забарвлення, в залежності від того, яка саме мета лежить в 
його основі, заради чого воно здійснюється? Якщо на благо отримання прибутку однієї організації, влади, вигоди – 
це одне, для задоволення - це інше; на благо суспільства, пропаганди добра, суспільних цінностей, любові і 
взаєморозуміння - це третє. В соціальній рекламі, для якої вищевказані критерії є основними за визначенням, 
маніпулювання стає ефективним механізмом позитивного впливу на масову поведінку, воно дозволяє 
розширювати або звужувати свідомість людини залежно від поставлених цілей.  

Звичайно занадто сміливо було б стверджувати, що маніпулювання завжди прийнятно і, тим більше, що 
воно є найєфективнішим засобом впливу. Це не так. Але не треба забувати, що в деяких ситуаціях розумний 
маніпулятивний вплив може бути доречним, досить ефективним, а іноді і неминучим. Прийнятним можна вважати 
добре, мотивоване позитивними намірами і, що дуже важливо, кваліфіковане маніпулювання. 

Розуміючи, що наступний приклад маніпулятивного впливу має досить опосередковане відношення до 
соціальної реклами, все одно доволі доречно згадати А.С.Макаренко, як він описує характерний епізод завоювання 
сердець своїх нових вихованців: «У той момент буквально при кожному своєму русі, навіть на слабкому блиску 
мого ременя я відчував широко розлитий педагогічний борг: треба цим хлопцям подобатися, треба, щоб забирала 
за серце непереможна, спокуслива симпатія, і в той же час дуже потрібна їх найглибша упевненість, що мені на їх 
симпатію наплювати, нехай навіть ображаються, і криють матом, й зубами скрегочуть» [4, с. 227]. 

Він здійснював маніпулятивний вплив і всією душею дбав про те, щоб він був прихованим: саме для того, 
щоб маніпулювання виявилося ефективним, щоб воно спрацювало. За всіма ознаками, це – яскравий приклад 
маніпулювання масовою поведінкою, і, очевидно, це висококласна робота майстерного маніпулятора. Чому саме 
такий приклад? Відповідь досить проста. Основні цілі маніпулювання в соціальній рекламі спрямовані на те, щоб 
зробити суспільство краще, добріше, чуйніше, саме цього прагнув і Антон Семенович здійснюючи вплив над 
своїми вихованцями. Так, далеко не кожному подобається „Педагогічна поема” і не кожний погоджується з 
виховними методами Макаренко, але зачекайте, чи не так само можна сказати і про соціальну рекламу як засіб 
маніпулювання? Як і у відношенні художнього твору, так і соціальної реклами – з використанням маніпулятивного 
впливу можна не погоджуватись, бути проти нього, але заперечити його ефективність і в одному, і в другому 
випадку буде дуже складно.  

В контексті даного прикладу можна вважати вдалим визначення маніпулювання, яке дає доктор 
психологічних наук, професор Доценко Євген Леонідович: : "Маніпулювання - один з видів впливу, майстерне 
виконання якого веде до прихованого порушення в іншої людини намірів, які не збігаються з його актуально 
існуючими бажаннями" [2, с. 78]. 

По-перше, в ньому підкреслюється, що, крім маніпулювання, існують і інші альтернативні види впливу, . 
 По-друге, в цьому визначенні фактично немає оціночного компонента. Дійсно, мало хто буде сміливо 

стверджувати, що будь-які актуально існуючі у людини бажання є великою цінністю для всіх оточуючих. Життя і 
складається з того, що є можливим і необхідним викликати у людей наміри, яких у них до цього не було. 
Наприклад, актуальне бажання сучасності – жити на чистій планеті, пити чисту воду, та дихати свіжим повітрям. 
Незліченна кількість соціальної реклами створена на цю тему, але тенденція використання в ній маніпулювання є 
незмінною, адже якщо не намагатись вплинути на суспільну свідомість, на поведінку маси, то проблема так і буде 
залишатися лише на рівні обговорення, і ніколі не перейде до реальних дій. А це вже проблема не маніпулювання і 
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не самої соціальної реклами, як такої, це проблема суспільства, як в розрізі нашої країни, так і всього світу в 
цілому. 

Саме поняття суспільства трaктується і трактувалося завжди по-рiзному в залежності від чaсу створення 
відповідних соціальних теорій і, звичайно ж від особистості автора цієї теорії. Тим не менш, автори сходяться на 
тому, що суспільство не є простою сукупнiстю індивідів. Це склaдний соціальний організм, продукт взаємодiї 
людей, певна організація їх життя, пов'язана, насамперед, з виробництвом, обміном і споживанням життєвих благ, 
підпорядкуванням певним життєвим принципам та нормам [8, с. 83]. Характер цього підпорядкування складається 
виходячи зі сформованих історичних передумов, характерних рис менталітету нації, особливостей психіки.  

Має сенс зупинитися на історичних передумовах трохи детальніше, адже соціальна реклама завжди була 
спрямована на зміну свідомості громадськості, а використання маніпулювання як засобу впливу на суспільну 
свідомість теж далеко не нова практика. Радянський союз - це своєрідний приклад нівелювання поняття 
індивідуальності та демонстрація всіх можливостей впливу маніпулювання на масову свідомість. 

В радянському союзі, в більшості, домінував натовп, як система підпорядкована прагненню до 
знеособлювання, зникненню індивідуального, особистого «Я». Головним був принцип підпорядкування та 
залучення цього «Я» до «Я» колективного, до маси. А «Маса імпульсивна, мінлива та збудлива, — як писав Фрейд 
— нею фактично повністю керує несвідоме» [9, с. 428]. Але що цікаво. Здавалося б, що може бути гірше ніж 
позбавлення особистості? А, тим паче, якщо особистості позбавляють цілу країну? На перший рогляд – жах. Але 
це було дієво, більш за те, не кажучи за кожну людину окремо, радянському суспільству, в цілому, це подобалось.  

Геніальні уми окремих представників людства випробовували механізми маніпулювання на натовпі. На масі. 
На підсвідомості мас. Однаково успішно ці механізми або розроблялися вченими (Фрейд, ЛеБон), або підсвідомо 
вгадувалися практиками. Вони на своєму прикладі демонстрували ефективні способи керування натовпом 
(диктатори, політичні діячі, проповідники, а також відомі письменники і поети минулого), які збирали натовпи 
палких шанувальників на вулицях і слава яких розходилася по всій країні [3, с. 124].  

Маси з легкістю покорялися тим окремим особам, які змогли зрозуміти і сформувати закони 
массоутворення, закони ефективного маніпулювання. Але, варто зауважити, що у більшості випадків натовпом 
керував не просто лідер, а фанатик. Чи не таким фанатиком був Гітлер, який зумів підкорити своїй силі 
багатомільйонний німецький народ і примусив їх брати участь у світовій авантюрі? Чи не такими фанатиками були 
Ленін і Сталін? Більш за все такими, але чи не на користь суспільства був спрямований їх фанатизм? Чи не на 
формування тих цінностей та моральних норм, за які зараз намагається вести бородьбу соціальна реклама? І 
Гітлер, і Сталін, якщо не проводити занадто глибоких політичних паралелей, кожний в своїй країні стали 
видатними маніпуляторами, вплив яких, знову ж не переходячи на особистості, базувався на благих намірах, та 
бажанні зробити життя кращім.  

 У радянському союзі, наприклад, уряд прагнув прищепити суспільству “правильні” погляди, 
“підштовхнути” на сміливі, потрібні суспільству види діяльності, одна з таких - переселення на неосвоєні землі.  

Соціальна реклама радянського періоду була яскравою, рекламою, що запам'ятовується, багато слоганів 
стали крилатими виразами. Можна сказати, що директиви і гасла партії більшовиків ставали соціальною рекламою. 

Найвлучнішим прикладом соціальної реклами як засобу маніпулювання в родянські часи можна вважати 
плакатний живопис. По суті, він і був тим маніпулюванням, яке ми, в даній роботі, розглядаюмо як ефективне.. 
Причому об'єктів цієї реклами за час існування СРСР було стільки, що перерахувати їх всі, мабуть, одразу не 
вийде. Варто навести приклади лише деяких.  

У 20-і рр. приорітетним напрямком стала ліквідація неписьменності серед дорослого населення, що і 
відбилося в таких плакатах, як: «Неграмотний той же сліпий. Всюди його чекають невдачі і нещастя», «Ех! 
Маманя, була б ти грамотна, - могла б мені допомогти». Громадянська війна, що принесла до країни розруху 
висунула на один з перших планів пропаганду чистоти, гігієни і профілактики інфекційних захворювань: «Червона 
армія роздавила білогвардійських паразитів - Юденича, Денікіна, Колчака. Нова сила насунулася на нас - тифозна 
воша. Товариші! Боріться з заразою! Знищуйте вош» або ж «Громадяни! Робіть собі протихолерні щеплення!». На 
певному етапі знадобилося пропагувати рівноправність чоловіків і жінок: «Геть кухонне рабство! Даєш новий 
побут!». Толерантність теж була об'єктом соціальної реклами, плакат 1929 року свідчив: «Антисемітизм - свідома 
контрреволюція. Антисеміт - наш класовий ворог». Тоді ж, у 20-30 роках боролися з безпритульністю: «Зжити 
безпритульність можна тільки спільними зусиллями». Після війни настав час подбати про підвищення 
продуктивності праці на «мирному» фронті: «Працівники текстильної та швейної промисловості! Більше міцних 
тканин і красивих виробів!». З 60-х рр. в соціальній рекламі займає чимале місце охорона навколишнього 
середовища: «Як інші хімзаводи прикрашають лик природи!..» І звичайно незліченна кількість плакатів 
військового часу, в яких поряд з патріотизмом, шляхом маніпулювання мотивували на пильність, обережність, 
спритність, влучність, ненависть до ворога, прагнення помститися, а також чіткість, обережність і охайність у 
виробництві, робочий ентузіазм тиловиків і т.д...[5, с. 25]Як бачимо, зміст більшості слоганів є доволі 
категоричним, але саме безапеляційність, не можливість заперечити ці лозунги робила їх максимально дієвими та 
результативними. Родянську людину вони оточували майже скрізь, ось приклад того якою повинна бути соціальна 
реклама – помітною, дієвою, ідеологічною, та, навіть, майже навязливою.  

Сьогодні, на відміну від радянського, наш час диктує декілька інші теми соціальної реклами. Але впливаючи 
на масову свідомість соціальна реклама як і в родянські часи, так і зараз, використовує, в першу чергу, емоції, в 
залежності від обставин, негативні чи позитивні: радість, злість, страх, співчуття та інші. Головне – вони повинні 
бути дуже сильними.  

У сучасній соціальній рекламі дуже часто використовують героїв, які заглядають в душу своїми 
величезними очима, і такий «контакт» дає можливість відчути себе мимовольним учасником в долі людини, він 
ніби оживає, що, звичайно ж, сильно впливає на подальше формування ставлення до розкриття проблеми. Якщо 
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крім героя зображені також і другорядні персонажі (до них звертається герой, на них, а не на глядача спрямовані 
його "повідомлення", вони показують глядачеві свою реакцію на дії героя), то напрямок дії простежується від 
героя до них. Коли інші персонажі висловлюють свою реакцію, їхні емоції повинні прочитуватися абсолютно 
однозначно.  

Найважливішим інструментом впливу на суспільство є маніпулювання міфологічними установками, 
символами (духовними та матеріальними), культурними і соціальними уподобаннями [7, с. 56]. Все це, в 
остаточному підсумку, становить сенс існування того чи іншого співтовариства. Батьківщина-Мати, кольори 
національного прапора, прапори армії і флоту, велика кількість нагород, герб - всі можливі соціально культурні і 
політичні знаки були задіяні в соціальній рекламі раніше. Завдяки закріпленню цих знаків у свідомості більшості, 
реклама не виглядає нав'язливо і агресивно. Вона м'яко намагається уподібнити своїм закликам дії аудиторії, а не 
просто жорстко нав'язати своє повідомлення. Стійкість символу дозволяє миттєво "пізнати" спрямовану на всіх і 
кожного інформацію. Оскільки символи завжди багатозначні вони не терплять заперечень. Це ввічлива, можна 
сказати, демократична форма наказу. В основі символу лежить певний образ, який має складну структуру [10, с. 
325].Тому символ сприймається не стільки розумом, скільки емоціями, а вони, як вже було сказано, в соціальній 
рекламі відіграють найважливішу роль.  

Дуже часто замість осіб і символів ми бачимо лише смутні образи і силуети, контраст їм, яскраво виділені 
написи різкого змісту («Шлях на небеса короткий, але назавжди», «Найстрашніше в світі - самотність твоїх 
батьків», «Мама, чому я урод?»). Шок - це відмінний спосіб щось кардинально змінити в людині. Єдине, що шкода 
- така реклама не може довго транслюватися- адже тоді піде звикання і первинна мета буде знищена. 

Здається, що наведені приклади демонструють доволі дієвий, а головне позитивний вплив на масову 
свідомість соціальної реклами, але мають місце і проблемні аспекти. 

Широке використання маніпулятивних прийомiв в рекламі загострює проблему iнформаційно-психологiчної 
безпеки населення. Все частiше можна почути про необхідність усвiдомлення як корисних сторiн реклами, так і 
небезпек, що вона приховує, і потребу жорсткого її контролю з боку держави в цілях збереження інтересів та прав 
суспільства. Причини зрозумілі, цілі чіткі та, доволі, мотивовані, але є проблема, мова йде про рекламу в цілому. 
Якщо розглядати рекламу на предмет її маніпулятивного впливу, потрібно чітко усвідомлювати ті відмінності які 
має маніпулювання в комерційній, політичній або соціальній рекламі. Якщо в політичній чи комерційній рекламі, 
не рідкі випадки, коли маніпулятивний вплив буває нав’язливим, не правдивим і є наслідком не поваги та недовіри 
до споживача, в соціальний рекламі – це засіб позитивно вплинути на масову поведінку, змінити певні аспекти 
суспільного життя на краще.  

Та, нажаль, даних які б дозволили порівняти ефективність соціальної реклами з використанням 
маніпулятивних прийомів, та без них дуже мало. Їх не достатньо щоб відокремити вплив маніпулювання в 
соціальній рекламі, від впливу реклами взагалі, хоча потреба в цьому існує доволі гостро. Адже загальним 
джерелом загрози маніпулятивного впливу на масові свідомість є та частина інформаційної середи суспільства, яка 
під впливом різних причин не правильно, деформовано зображає навколишній світ. Маніпулювання в процесі 
рекламного впливу в комерційній або в політичній рекламі може, часом, вводити людей в оману, не дозволяючи 
адекватно сприймати навколишнє і самих себе. Але якщо рекламне повідомлення сприяє збереженню стабільності 
в суспільстві, шляхом поширення корисної, важливої інформації, розширенню уявлень про світ та людину, 
впровадженню образів, традицій та знань, цей вплив можна вважати, навіть необхідністю. Даний вид управління 
масовою свідомістю активно стимулює формування позитивних ціннісних установок в суспільстві. 

Проблеми моралі, порядку, патріотизму, громадських інтересів та проблеми сучасного суспiльства пов’язанi 
набагато тiсніше, ніж може здаватися на перший погляд. Але на сьогоднішній день суспільство ще залишається на 
рівні ілюзій, і головним показником цього в нашій країні може бути саме соціальна реклама. Але це вже питання 
не порушення свободи волевиявлення особистості шляхом маніпулювання, а збереження тих прав і свобод, які 
зумовлює демократичне суспільство. 

В даній роботі ми розглянули соціальну рекламу як засіб маніпулювання масовою поведінкою, проаналізували 
доцільність її застосування на історичних та сучасних прикладах. На підставі всього вищезазначеного, можна зробити 
висновки, що соціальна реклама як засіб маніпулювання – це, в більшості випадків, майстерний вплив на масову 
поведінку, який дозволяє розширювати або звужувати свідомість людини залежно від поставлених цілей. Соціальна 
реклама створює атмосферу, застерігає, змушує задуматися, зупинитися, не робити те, що є шкідливим для здоров'я і 
суспільства; розповідає про можливі наслідки здійснення негативних дій. Базуючись на цьому, і цілі маніпулювання в 
соціальній рекламі повинні бути спрямовані на те, щоб змінити на краще ті чи інші аспекти життя суспільства, міцно 
вбудувати їх в людську культуру як необхідний і обов'язковий компонент. 
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