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Лекція 12 

Тема 9. Психологічні дослідження в рекламній діяльності. 

Етапи рекламної кампанії, що потребують дослідження. Методи дослідження в рекламі: 

метод фокус-груп, асоціативний експеримент, метод суб’єктивного шкалювання, метод 

семантичного аналізу вербального образу, проективна розповідь, напівструктуроване інтерв’ю. 

 

Етапи рекламної кампанії, що потребують дослідження 

Планування рекламної кампанії базується на багатопрофільних дослідженнях, 

тому першим етапом рекламної діяльності повинен бути дослідницький етап, на 

якому потрібно вивчити ринки, вивчити потреби споживачів, вивчити властивості 

товару (послуги). Рекламні дослідження ми можемо визначити як систематизований 

процес збору даних та аналізу об'єктивної інформації з метою прийняття 

управлінських рішень, що допомагають компанії в просуванні її ідеї. 

Проведення рекламної діяльності, особливо в загальнонаціональному масштабі, 

потребує дуже серйозних витрат. У зв
’
язку з цим фірми нині віддають перевагу 

зниженню ступеня ризику за допомогою одержання додаткової інформації за 

допомогою маркетингових досліджень. 

Маркетингові дослідження можна визначити як систематизований збір, аналіз та 

представлення визначеного кола даних, що отримані за допомогою спеціально 

проведених для цього процедур та необхідні для прийняття відповідних 

управлінських рішень. 

На наш погляд, заслуговує на увагу визначення відомого українського фахівця з 

маркетингу Старостіної А.О.: "Маркетингові дослідження - це систематичний 

процес постановки цілей дослідження, збору, аналізу об'єктивної ринкової 

інформації та розробки рекомендацій для прийняття конкретних управлінських 

рішень відносно будь-яких елементів продуктово-ринкової стратегії фірми". 

Маркетингові дослідження є неодноразовим актом, а процесом, який передбачає 

виконання певних послідовних дій для досягнення конкретного результату, їх 

можна представити у такому вигляді: постановка цілі дослідження, збір інформації, 

аналіз інформації, розробка рекомендацій. 

Рекламні дослідження є різновидом маркетингових, їх проведення призначене для 

формування або оцінки реалізації рекламної стратегії, розробки рекламних 

кампаній, рекламних звернень та контролю за їх ефективністю. Рекламні 

дослідження в сучасній господарській діяльності є, з одного боку, невід'ємним 

елементом діяльності будь-якої фірми чи підприємства, з іншого боку, це самостійна 

велика галузь сучасного бізнесу, яка дає прибутки. 

Основними напрямами рекламних досліджень є дослідження характеристик 

споживачів, аналіз товару, вивчення ринку, аналіз можливих каналів комунікацій, 

дослідження з визначення ефективності рішень у сфері реклами. 

Як правило, дослідження за цими напрямами ведуться паралельно у рамках 

єдиної системи. У результаті проведення рекламних досліджень, як правило, 
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виконуються такі завдання: визначення типу реклами, розробка аргументацій при 

створенні рекламного тексту, визначення оптимальних засобів реклами, графіка 

рекламної кампанії, виявлення співвідношення цільового ринку і цільової аудиторії. 

Методи практичної психології в маркетингу й рекламі 

Метод інтерв'ю 

 У маркетингових дослідженнях метод інтерв'ю знайшов широке застосування. 

Нижче зупинимося на різних формах групового інтерв'ю.  

Метод інтерв'ю може застосовуватися: 

 для оцінки елементів маркетингової комунікації – реклама, упакування й т.д. 

(для з'ясування того,  чи є проблеми з розумінням у цілому, і як саме респондент 

сприймає те, що повідомляється відносно бренда) 

 при розробці нових продуктів – для оцінки достоїнств і недоліків продукту 

(перш, ніж продукт буде підданий переробці або запущений у виробництво)  

 для детального вивчення споживчої поведінки з метою пошуку потенційної 

ніші для нового продукту  

 для виявлення психологічних і соціологічних причин поведінки споживачів з 

окремих сегментів ринку, наприклад, «стурбованих здоров'ям», «спокушених, 

проникливих глядачів реклами» і т.д. 

В експлоративних дослідженнях індивідуальне глибинне інтерв'ю практично 

завжди буде переважніше в порівнянні із груповими дискусіями, якщо предмет 

дослідження інтимний і торкається сугубо особистих сторін життя (контрацепція, 

засоби особистої гігієни й т.п.) або коли потрібна лонгітюдна інформація (історія 

покупки квартири).  

Фокус-група 

Фокус-група є базовим груповим методом якісного аналізу. Являє собою групове 

інтерв'ю, що проходить у формі групової дискусії. (Варіанти: десантні групи – у 

реальній обстановці,  номінальні групи – індивідуальні висловлення без 

безпосередньої взаємодії, брейнстормінг – для творчого продукування ідей, 

дельфійські групи – вивчення ідей про майбутнє, прогнозування експертів й ін.) 

Підбор учасників називається рекрутування. Склад учасників залежить від цілей, 

може бути гомогенним (по статі, віку, соціальному стану, професії, родинному стану 

й т.п.), гетерогенним, може мати складну структуру.  

Обсяг груп – 6 – 12 чоловік. На думку Крюгера Р. ідеальним є 7 – 10 учасників, 

останнім часом часто проводяться фокус-групи із чисельністю в 4 – 6 осіб. 

У більшості досліджень проводять 2 – 4 групи, з огляду на «поріг повторюваності 

інформації». 

При підборі учасників можуть використовуватися списки (з готових баз даних), 

телефонні й вуличні інтерв'ю, метод «сніжної грудки». 

Обмеження до складу – учасники не повинні бути особисто знайомі з 

модератором і мати досвід участі у фокус-групах на подібні теми. Повинне пройти 
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не менш року із часу їхньої останньої участі у фокус-групі, а всього не повинне бути 

більше трьох фокус-груп у їхньому житті. Небажана також присутність друзів. 

План інтерв'ю (інтерв'ю-гайд або топік-гайд) – приблизний список і порядок 

питань, що задаються модератором у ході роботи фокус-групи. Виділяють 2 

загальних принципи в проведенні групового інтерв'ю: 

 від більше загальних питань до специфічних, 

 від більше важливих до менш значимого. 

Але є й інші підходи: 

 Принцип лійки – від широких питань до вузьких, дають розговоритися. 

 Перевернена лійка – за закритими питаннями пропонуються більше відкриті 

(дається можливість висловлюватися усе більш вільно). 

 П’яти стопова послідовність, з'ясовуються: 

1. Ступінь усвідомлення проблеми (наприклад, чи розрізняються споживачами 

різні зубні пасти?). 

2. Вільні думки (у чому розходження, що може бути важливим при виборі 

товару). 

3. Специфічне ставлення (що важливо для вас, чи згодні ви…). 

4. Причини цього ставлення (чому). 

5. Інтенсивність цього ставлення (наскільки це важливо для вас). 

 «Тунель» – дається серія схожих питань, коли респонденти оцінюють що-

небудь; для невеликого пошукового дослідження). 

Загальні моменти в плануванні фокус-групи: 

 перше питання – щоб включити всіх членів групи в дискусію, 

 потім – звуження дискусії для фокусування на предметі дослідження, 

 список – не більше 10, частіше – 5-6 питань. Від менш структурованих до 

більше структурованого. 

Характеристики модератора: 

 щира зацікавленість у тім, щоб почути інших, 

 уміє виражати свої почуття, 

 живий і спонтанний, 

 почуття гумору, 

 емпатія, 

 розуміння свого впливу, 

 проникливість, 

 ясне вираження своїх думок, 

 гнучкість. 

Перед початком роботи – «передстартова пауза», 5 – 15 хвилин, під час яких 

здійснюється знайомство учасників, доречними тут будуть чай або кава. Важливе 

створення доброзичливої обстановки. Слід уникати на цей час розмови  по темі 
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фокуса-групи. Модератор спостерігає за учасниками, щоб виділити домінуючих, 

замкнутих, експертів, балакучих. Домінуючих рекомендується саджати поруч, 

соромливих – напроти себе (оскільки візуальний контакт є потужним засобом для 

заохочення висловлень). 

На початку групового інтерв'ю повідомляються основні правила роботи. 

Відбувається відрекомендування модератора і його помічників, постановка мети 

зустрічі, знайомство. Учасникам пропонується висловлюватися відверто, 

відзначається важливість будь-якої думки. 

У ході інтерв'ю корисно використовувати техніки «п’яти секундних пауз» 

(контакт очима з іншими учасниками після завершення виступу, провокуються 

додаткові висловлення), «прохання про уточнення» (якщо неясно говорять або 

кажуть просто «я згодний», у такому випадку модератор уточнює: «не могли б ви 

висловитися докладніше?», «будь ласка, розповідайте, що ви маєте на увазі»). 

Модератору варто відмовитися від оцінних реакцій – вербальних і невербальних, 

від стверджувальних і негативних кивань головою. 

У закінченні роботи: подяка, підкреслення значимості думки кожного. Можна (і 

навіть бажано) – запропонувати висловити свою думку із приводу фокуса-групи. 

Тривалість групового фокусованого інтерв'ю – 1,5 -3,5 години.  

Використовується аудіо- і відео запис, на основі якої підготовляється стенограма 

й проводиться аналіз отриманих даних.  

Парні інтерв'ю 

Інтерв'ю із двома респондентами одночасно (просто знайомі, подружні пари, 

батько з дитиною – залежно від цілей дослідження). Використовується у випадках, 

коли необхідне дослідження різниці ставлення й поведінки, а також коли метою 

дослідження є глибинне розуміння купівельної поведінки щодо тих товарів / послуг, 

які звичайно купуються спільно (наприклад, дорогі товари тривалого користування, 

місце проведення літнього відпочинку).  

Триангулярні інтерв'ю 

Інтерв'ю із трьома респондентами. Кожен респондент відбирається таким чином, 

щоб представляти певну точку зору щодо предмета обговорення. Інтерв'ю 

проводиться таким чином, щоб стимулювати вираження різних точок зору й, таким 

чином, різні моделі ставлення.  

Наприклад, у дослідженні ставлення водіїв до корейських машин такими 

респондентами можуть бути власник машини корейського походження, людина, 

виразно націлена на покупку такої машини, і людина, яка нехтує у принципі машини 

корейського походження.  

В інші комбінації респондентів у триангулярному інтерв'ю можуть бути включені:  

 інтенсивний споживач ('heavy user'); пасивний ('light user'); не-споживач 

('non-user')  

 новий споживач ('new user'); традиційний споживач ('established user'); 
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колишній споживач ('lapsed user')  

 лояльний споживач марки X; лояльний споживач марки Y; лояльний 

споживач досліджуваної марки. 

У кожному випадку склад респондентів визначається, виходячи із завдань 

конкретного маркетингового дослідження. 

 

Методи експериментальної психосемантики 

Методи експериментальної психосемантики дозволяють реконструювати 

індивідуальну систему значень, через призму якої відбувається сприйняття 

суб'єктом світу (Петренко В. Ф., 1997). Психосемантичні моделі, що традиційно 

застосовуються для опису внутрішньої картини світу суб'єкта, ефективні для 

досліджень суспільної свідомості, зокрема, для вивчення соціальних установок і 

поведінкових стереотипів, включаючи стереотипи купівельної поведінки. 

Успішності використання психосемантичних методів для вивчення купівельних 

установок сприяє їхня гарна структурованість, простота, буденність. 

Психосемантичні методи можуть бути легко трансформовані для одержання 

необхідної маркетингової інформації: про ставлення покупців до різних 

торговельних марок, про імідж конкретних брендів,  про психологічну ефективність 

реклами й ін.  

 Серед психосемантичних методів, що застосовуються в маркетингових 

дослідженнях, відзначимо наступні: 

 Метод визначення поняття – через опис об'єкта або виділення його істотних 

ознак. В якості об'єктів, що визначаються, залежно від завдань дослідження 

виступають товари/товарні групи, бренди. 

 Асоціативний експеримент – фіксація й аналіз асоціацій-відповідей на слово-

стимул.  

 Методи класифікації – дозволяють визначити ступінь подібності для покупців 

різних товарів, товарних груп, брендов. 

 Метод порівняння – корисний для визначення критеріїв, по яких покупець 

вибирає товар. Із цією метою оптимальним є застосування методу тріад: 

респондентові пропонують із трьох об'єктів вибрати два схожих між собою об'єкта, 

що відрізняються від третього, і описати в словах їхні подібності і відмінності.   

 Метод суб'єктивного шкалювання припускає оцінку ряду об'єктів по 

градуйованих шкалах. У якості об'єктів, що шкалюються, можуть виступати товари, 

товарні групи, окремі бренди. Шкали, по яких оцінюються ці об'єкти, являють 

собою набір товарних ознак / атрибутів, значимих для покупців.  

 Семантичний диференціал – був розроблений групою американських 

психологів на чолі із Ч. Осгудом в 1952 році. Метод СД є комбінацією методу 

контрольованих асоціацій і процедур шкалювання. У класичному варіанті Ч. Осгуда 

як шкали використалися винятково конотативні ознаки, які відображали не 
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об'єктивні властивості оцінюваного об'єкта, а ті його сторони, що мають суб’єктивне 

значення для респондента. Згідно Ч. Осгуду, семантичний диференціал визначає 

показники оцінки, сили та активності, які характеризують не об'єктивні якості 

вимірюваних об'єктів, а особливості емоційного відношення до них (їхнє емоційне 

забарвлення). 

Психологічне тестування рекламних продуктів 

 Одна з важливих маркетингових проблем пов'язана з визначенням ефективності 

реклами. Ефективна реклама – це реклама, що продає, та, котра спонукає покупця 

купити рекламований товар. Однак рівень продажів не завжди дозволяє судити про 

якість реклами, оскільки на цей показник впливає цілий комплекс факторів, серед 

яких реклама не є вирішальним. Крім того, питання про ефективність рекламного 

продукту повинне бути поставлене до того, як будуть витрачені значні кошти на 

його створення/тиражування й запуск у ЗМІ. Тому відповідь на питання про 

ефективність рекламного продукту пов'язана із психологічними критеріями 

ефективності рекламного впливу. 

 Психологічно ефективною буде реклама, що формує таке уявлення про товар, 

яке спонукає потенційного покупця придбати цей товар, віддавши йому перевагу 

перед товарами-конкурентами. Однак завдання виявлення найбільш привабливих 

для покупця характеристик товару вирішується на етапі розробки конкурентного 

позиціювання. Саме на цьому етапі зіставляються купівельні очікування в найбільш 

привабливих з економічної точки зору ринкових сегментах і можливості 

задоволення купівельних потреб, закладені в товарі.  

Вироблене конкурентне позиціювання, що включає опис цільових груп покупців і 

концепцію корисності товару (ключових відмітних переваг, одержуваних 

покупцями завдяки придбанню саме цього товару), може бути переведене в 

площину психологічного аналізу й описано у вигляді образа товару / бренда, який 

необхідно сформувати в цільових груп шляхом маркетингової комунікації. Таким 

чином, психологічне тестування реклами необхідно для того, щоб визначити, який 

образ товару буде формувати даний рекламний продукт і чи відповідає цей образ 

розробленому позиціюванню. (Відзначимо, що помилки, допущені при розробці 

позиціювання, споконвічно ставлять під сумнів економічну ефективність рекламної 

комунікації.)  

Аналіз уявлень про товар, які формуються в представників цільових аудиторій на 

основі рекламного продукту, необхідно проводити по декількох параметрах: 

 Уявлення про споживчі характеристики товару. 

 Уявлення про ексклюзивні (у порівнянні з іншими товарами) 

особливості/атрибути рекламованого товару. 

 Уявлення про покупців і споживачів рекламованого товару, про контекст 

споживання. 

 Емоційне відношення до товару. 
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 Наявність установок на використання й покупку товару. 

При проведенні такого комплексного аналізу одним з найбільш продуктивних 

методів є суб'єктивне шкалювання (приклад його використання надається в 

підрозділі 6.4). Однак при всіх його достоїнствах, даний метод звертається до рівня 

відрефлексованого знання, тому бажано сполучати його із проективними 

методиками, які дозволяють проаналізувати неусвідомлюване ставлення до 

торговельної пропозиції. 

Асоціативний експеримент 

Респондент записує підряд всі асоціації, що виникають при уважному розгляді 

рекламного продукту, і фіксує, які з них супроводжуються позитивними емоціями 

(+), які – негативними (-). 

Приклад асоціацій до реклами сигарет «Vogue» (за О. Є. Проніної): 

«Асоціації: негр (не ясно); інтим (+); жінка (+); світло вдалечині (+); гарне 

сполучення фарб (+); відособленість (+); тонкий аромат (+); особливе (+); квітка з 

дорогоцінних каменів (+); класика (+); мокрий асфальт (+); вишуканість (+); 

витончена жінка (+); рояль (+); мир жінки (+); фрак (+); романтична історія (+); 

замисленість (+). 

З вісімнадцяти асоціацій ні однієї негативної емоції». 

Обробка даних: 

1. Підраховується загальна кількість асоціацій, число позитивно пофарбованих і 

негативно пофарбованих асоціацій, а також кількість нейтральних асоціацій 

(позбавлених вираженого емоційного забарвлення). 

2. Визначається індекс нейтральності сприйняття реклами (ИН) за формулою: 

ІН =  нейтральні ас. – (позитивні ас. + негативні ас.) 

                           загальне число асоціацій 

  Індекс змінюється від -1 до +1 і дозволяє судити про ступінь впливу реклами на 

емоційну сферу випробуваного.  

Якщо ІН перебуває в межах від -1 до -0,33  –дія емоцій підвищена й прагне до 

афекту. Якщо ІН у межах від +0,33 до +1 – міць емоцій знижена й прагне до 

нейтральності.  

Якщо ІН у межах від -0,33 до + 0,33 – емоційна рівновага хитлива. 

Установлено, що з ростом емоційної напруженості сприйняття (ІН  –0,33) 

знижується адекватність осмислення одержуваної інформації. 

3. Розраховується індекс полярності емоцій (ІП) за формулою:  

ІП =  позитивні асоціації – негативні асоціації 

            (позитивні ас. + негативні ас.) 

Індекс змінюється від -1 до +1 і дозволяє визначити переважне емоційне 

забарвлення рекламного продукту: 

 Якщо ІП у межах від -1 до -0,33 – превалюють неприємні почуття.  

 Якщо ІП у межах від +0,33 до +1 – превалюють позитивні емоції. 
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 Якщо ІП у межах від -0,33 до +0,33 – емоційний стан суперечливий, 

амбівалентний. 

Наростання позитивних емоцій (ІП  +0,33) супроводжує прийняття інформації, 

а посилення негативних емоцій (ІП –0,33) свідчить про виникнення внутрішнього 

опору й відторгнення пропонованої інформації. 

Співвідношення двох показників – ІН й ІП – дозволяє визначити ступінь і 

характер впливу даного рекламного продукту.  

Так, якщо ІП  –0,33 при ІН   –0,33 — це говорить про внутрішній опір 

рекламному впливу, що може досягати рівня афективного шоку. 

Якщо  –0,33  ІП +0,33 при ІН  –0,33 — можна говорити про амбівалентне 

ставлення до одержуваної інформації, внутрішній конфлікт і гіперактивність 

психологічних механізмів захисту. 

Якщо ІП прагне до +1 (ІП  +0,33), а ІН до –1 (ІН -0,33) — це говорить про 

притуплення критичності мислення, безконтрольне прийняття інформації й, 

можливо, прорив механізмів психологічного захисту. 

Проективна розповідь 

Щоб визначити, які саме змісти рекламного повідомлення сприймаються 

респондентом, йому пропонується скласти розповідь, відштовхуючись насамперед 

від візуального уявлення, від «картинки», використовуваної в рекламі. Єдина 

установка: розповідь не повинна бути прямолінейною, у неї повинен фантазійне 

переломитися передбачуваний задум рекламодавця. При цьому повідомляється, що 

розповідь повинна мати сюжет і містити відповіді на наступні питання (по моделі 

ТАТ – тематичного апперцептивного тесту Мюррея): 

- Що відбувається в момент, безпосередньо зображений на картинці? 

- Що було до цього моменту, що передувало зображеній ситуації? 

- Що буде далі? Чим усе закінчиться? 

- Що думають і відчувають люди, зображені на картинці?  

При аналізі розповідей необхідно звернути увагу на наступне: 

 Чи фігурує в розповіді рекламований товар/послуга? Чи згадується назва 

торговельної марки? 

 Якщо товар (або послуга) згадується, то в якій якості він виступає? З 

якими проблемами зв'язується? Чи допомагає вирішити ці проблеми? 

 Яка загальна спрямованість розповіді: оптимістична або песимістична? 

 


