
Лекція №6-7 

Тема 6.  Психічні процеси в 

рекламній комунікації. 

 

 

 

Презентації лекцій “Практична психологія в маркетингу та рекламі” за 2019-20 н.р. 

к.психол.н. Ярош Н. С. 

Харківський національний уніврситет імені В.Н.Каразіна 



Основні питання лекції 

 Проблема дослідження психічних процесів 

людини в рекламі.  

 Особливості відчуття, сприйняття, уваги, 

пам’яті, мислення та уяви в процесі 

рекламної комунікації.  

 Емоції та рекламна комунікація.  

 Мотиваційний підхід до реклами, значення 

процесів ідентифікації. 

 



Рекомендована література за 

темою 
 Прикладна психологія : навчальний посібник / В. М. Павленко, 

І. В. Кряж, О. Л. Луценко та ін.: за ред. В. М. Павленко.  Харків : ХНУ 

імені В. Н. Каразіна, 2014. Розділ 5. Практична психологія у маркетингу 

та рекламі; 

 Психологія реклами: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.В. 

Зазимко, М.С. Корольчук, В.М. Корольчук та ін. – Київ : Київ. нац. торг.-

екон. ун-т, 2016. – 384 с. 

 Психологія і психоаналіз реклами: Навчальний посібник для 

факультетів психології, соціології, економіки та журналістики / Ред.-

упоряд. Д. Я. Райгородский. - Самара: Изд. будинок «Бахрах-М», 2001. 

- 752 с. 



Психологічні аспекти розуміння 

рекламної інформації 

  

 

Основною метою психологічного впливу 

реклами є створення і збереження такого 

інтересу до товару, що стимулював би дії з 

його придбання.  

 



Для чого потрібна реклама? 

 

 

Привернути увагу  

 Організувати сприйняття 

 Задати напрямок думок людини 

Допомогти запам'ятати, щоб цим скористатися 

 



 Чим досконалішою є реклама з погляду 

ефективності її впливу на певні психічні 

процеси, властивості і стани потенційних 

споживачів, тим швидше досягнута 

рекламою мета збігатиметься з 

поставленою метою: створенням і 

збереженням інтересу до товару.  

 



Як привернути увагу? 

 Реклама — один з безлічі елементів 

зовнішнього середовища, що оточує 

людину, а увага — це засіб аналізу 

зовнішнього середовища.  



Для творців реклами важливо знати, які особливості 

подразників викликають у людини мимовільну увагу. Їх 

кілька:  
 
 ступінь інтенсивності подразника (голосний звук, 

яскраве світло);  

 контраст подразників (великий і маленький, красивий 

і некрасивий);  

 новизна, незвичайність подразника;  

 ослаблення чи раптове припинення дії подразника;  

 несподіванка пред’явлення подразника;  

 просторові зміни чи рух подразника;  

 відповідність подразника внутрішньому стану людини 

(зв’язок з її досвідом, інтересами, почуттями, 

актуальними потребами, включеність у структуру з 

важливої для неї діяльності).  

 



 Коли довільна увага встановлюється на 

певному об’єкті, то далі вона функціонує як 

мимовільна.  

Це дає можливість зрозуміти, що для 

сприйняття рекламного повідомлення 

довільну увагу слід спочатку привернути, а 

далі необхідно використовувати прийоми 

підтримки дуже вибіркової мимовільної 

уваги. 

Закон Титченера 



Способи залучення уваги споживача 

 
 універсальна, унікальна торгова пропозиція; 

 повторюваність реклами; 

 інтенсивність; 

 динамічність; 

 контрастність; 

 розмір літер; 

 шрифт (психологи з'ясували, що закруглені букви краще 

сприймаються жінками 25 -56 років. Отже, таким шрифтом 

можна рекламувати косметику, продукти харчування або ж 

господарські товари. Більшість же чоловіків, довіряють 

класичного шрифту або плакатному); 

 позитивна емоційність. 



Приклад залучення уваги споживача 



Приклад залучення уваги споживача 



Концентрація уваги 

вчені досліджували концентрацію уваги на двох різних 

рекламних зображеннях і порівняли, яке з них буде 

ефективніше (червоний колір показує більшу частоту 

потрапляння погляду на об'єкт): 



Закономірності сприйняття 

інтернет - реклами: 

  

 Жирний шрифт - створює відчуття надійності, стабільності і 

ваговитості. Широко використовується для реклами 

нерухомості, автомобілів, великих масових товарів; 

 Найкраще сприймаються чорні букви на жовтому тлі, 

зелений і червоний - на білому; 

 Чорні літери на білому фоні споживач сприймає як 

позитивну рекламу, а ось білі на чорному - як негативну; 

 Небажані для сприйняття червоні літери на зеленому тлі; 

помаранчеві, сині - на білому; червоні - на жовтому. 



Роль заголовку в рекламному зверненні 

 Девід Огілві: «Заголовки читають у п'ять разів більша 
кількість читачів, ніж основний текст.  

Найкраще продають заголовки, які обіцяють якусь користь. 
Ще краще, якщо в заголовку міститься якась новина - такі 
заголовки згадують на 27% більше людей, ніж заголовки без 
новин.  

Якщо вам пощастило і у вас дійсно є якісь новини - НЕ ховаєте 
їх в тексті, який 9 з 10 чоловік не прочитають. Кличте їх ясно і 
голосно прямо в заголовку. 

Я раджу включати в заголовок назву бренду. Якщо цього не 
зробити, 90% читачів, тих, які не звертають уваги на текст, 
ніколи не дізнаються, який продукт ви рекламуєте » 

 

 Клод Хопкінс: «Найчастіше проста зміна заголовка змінює 
ефективність реклами в 5-10 разів». 



Д. Огілві:  

Я позиціонував “Dove" як 

туалетне мило для жінок з 

сухою шкірою і 

використовував в рекламі 

обіцянку, яке витримало всі 

випробування: “Dove" 

зволожує вашу шкіру, коли 

ви приймаєте ванну "Я міг 

би позиціонувати мило Dove 

як миючий засіб для 

чоловіків після брудної 

роботи, однак замість 

цього вирішив називати 

його туалетним милом для 

жінок з сухою шкірою. 

Останні 25 років це діяло 

безвідмовно  
 



Сприйняття у рекламній діяльності 
Варто враховувати найважливіші властивості сприйняття: 

 Предметність (вимагає від реклами чіткого 

уявлення про предмет реклами, властивості або 

інші особливості); 

 Цілісність (краще показати відразу і «зворотний 

бік медалі», ніж змушувати здогадуватися про неї 

людині, що переглядає рекламний продукт); 

 Константність (реклама однієї і тієї ж продукції, 

що змінюється протягом року, послаблює до неї 

інтерес); 

 Співвідношення фігури і фону (фон реклами не 

повинен бути багатшим за змістом, оригінальним 

і більш насиченим, ніж рекламований продукт). 



Закони М. Вертгеймера 

існують універсальні закони людського 

сприйняття, за якими окремі елементи 

поєднуються у незалежний цілісний образ 

 

 чинник близькості;  

 чинник замкнутості;  

 чинник «гарної форми»;  

 чинник колективного руху;  

 чинник однорідності.  

 



Сприйняття кольору та вибір покупців 



Сприйняття кольору покупцями та асоціації 



Колір та асоціація у рекламі 



Сприйняття зорових ілюзій у рекламі 

Ілюзія обертання кіл 

Її взяли на озброєння 

Shell. Це не GIF, а 

всього лише оптична 

ілюзія.  

Так вони хотіли 

показати, що готові 

підтримувати 

механізми в дії. А 

завдяки магії 

оптичних ілюзій, 

вони змогли досягти 

руху навіть на 

повністю статичних 

друкованих 

сторінках. 



Приклади ілюзій  









Ілюзії співвідношення фігури і фону 

Рекламу притулку.  

Кожна тварина має потребу в будинку. 



Ефект перцептивної готовності 

Задумка авторів:  

 

недолік оглядовості 

вашої старої 

камери може 

призвести до 

найнесподіваніших 

наслідків, так як ви 

не можете 

правильно оцінити 

ситуацію. 



Закони пам’яті у рекламі 

Приклад 

 Ефект Зейгарник. Окремим випадком 

незавершеної дії можна вважати тизерну 

рекламу (від англ. Teaser «жарт, 

завлекалка») - рекламу, побудовану на 

інтризі. 

 



Тизер 
Класичний приклад - 

«верблюжий тизер» для марки 

сигарет Camel. Ще до вступу в 

продаж невідомої на той момент 

марки, в американських газетах 

з'явилося дивне оголошення: 

«Верблюди!», Трохи пізніше - 

«Верблюди йдуть!». 

 

Потім новина: «Завтра в місті 

буде більше верблюдів, ніж в 

Африці і Азії разом узятих!». 

 

І нарешті, в день надходження 

сигарет в продаж зацікавлені 

американці дізналися: 

«Сигарети Camel вже тут!». 





Принцип роботи пам'яті важливо 

враховувати при побудові рекламної 

кампанії. 

  

 Якщо ми хочемо, щоб рекламне 

повідомлення стимулювало хоча б один 

візит, меседж необхідно повторити мінімум 

12 разів, а для більш стійкого 

запам'ятовування - не менше 25 разів. 
 Дієвість такого методу доводять маркетингові лідери - ось чому 

ми з перших нот дізнаємося пісеньку про Містера Пропера або 

багато років поспіль з насолодою вимовляємо «ммм, Danone». 



 Серед дослідників психології реклами 

існує цікава думка: якщо реклама часто 

трапляється на очі, починає здаватися, 

що наша думка про неї заснована на 

особистому досвіді. 

 Коли вам потрібна зубна паста, в більшості випадків 

ви виберете в магазині ту, реклама якої найчастіше 

зустрічалася, або залишила більш яскраве враження. 

При цьому ви також зможете згадати всі аргументи 

«за», перераховані в рекламному повідомленні. 

Таким чином, можна виділити ще один безперечний 

плюс частих повторень в рекламі - можливість 

створювати в мозку споживачів потрібну асоціацію. 



Реклама та емоції людини 
«Люди купують не продукти, а емоції» 



Емоційний маркетинг 



Емоційний маркетинг 



Образ сім’ї у рекламі 



Соціальна реклама 


