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Лекція 13-14 

Тема 10. Психологічна ефективність реклами. 
Психологічний аналіз рекламної продукції: вимір ступеня популярності товару, оцінка 

впізнавання, аналіз образу товару, дослідження установок. Моніторинг психологічної 

ефективності рекламної кампанії. 

 

Методи психологічної експертизи рекламної продукції. Для 

психологічної експертизи реклами можуть використовуватися різні методи. 

Завдання психологічної експертизи: 

 • оцінка ефективності психологічного впливу реклами; 

 • оцінка психологічної безпеки рекламної продукції. 

 • Психологічна ефективність рекламного впливу - психологічне 

ставлення, яке проявляється в оцінці споживачем рекламного повідомлення як 

зухвалого довіру, цікавого, корисного, здатного задовольнити потреби, а також 

коли інформація, укладена в рекламі, трансформується в особисті знання, 

переходить у переконання, стає стимулом до дії. 

 • Психологічно безпечна реклама - це реклама, що не порушує права 

людини, не завдає шкоди особистості, фізичному і психічному здоров'ю людини, 

а також його майну (Проніна, 2002). 

Часто акцент у дослідженнях робиться саме на ефективності впливу, при 

цьому випускається з уваги її психологічна безпека. На наш погляд, ці дві змінні 

тісно взаємопов'язані і мають досліджуватися в сукупності. 

Рекламна діяльність регулюється цілою низкою законодавчих актів 

(Федеральним законом про рекламу, положеннями Міжнародного кодексу 

рекламної діяльності, Зводом правил і звичаїв ділового обороту реклами на 

території Російської Федерації), проте ці закони не забезпечують справжньої 

психологічної безпеки особистості. Деструктивні чинники можуть бути 

недоступні прямому візуальному спостереженню, а наноситься ними збиток, у 

тому числі що призводить до незворотних або критичним змінам психологічного 

статусу, як правило, не відразу усвідомлюється людиною. Приховані форми 

психічного тиску і маніпуляції важко виявити простим спостереженням, для 

цього необхідне застосування спеціальних методів, у тому числі проективних. 

Методи оцінки психологічної ефективності реклами. Ефективність 

психологічного впливу повинна оцінюватися за трьома основними напрямками: 

 1) ефективність впливу на когнітивну сферу (сприйняття реклами, 

привернення уваги, запам'ятовуваність, зрозумілість повідомлення); 

 2) ефективність впливу на емоційну сферу споживача (реклама викликає 

позитивне ставлення до рекламованого продукту у товарній рекламі або 

негативне ставлення до небажаного поводження в соціальній рекламі, тобто саме 

ті емоції, які необхідні для досягнення цілей рекламної кампанії); 

 3) вплив реклами на мотиваційно-особистісну сферу, що забезпечує 

запуск потрібного поведінки відносно рекламованого об'єкта. 

Традиційні підходи до оцінки психологічної ефективності реклами 

засновані на моделі АIDА і її модифікаціях (Лебедєв-Любимов, 2003). У даній 

моделі вплив реклами розглядається як послідовне залучення психічних процесів 

і особистості у взаємодію з рекламованим товаром: 

А - attention - залучення уваги споживача до реклами; 
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I - interest - збудження інтересу, позитивного ставлення у споживача до 

рекламованого товару; 

D - desire - збудження у споживача бажання, прагнення володіти даним 

товаром; 

А - action - дія споживача по здійсненню покупки, придбання бажаного 

товару. 

На даній моделі засновані пятіранговая і шестіранговая шкали 

психологічної ефективності реклами. Приклад шестіранговой шкали наведено в 

табл. 1. Мінімальний ранг 1 означає повну відсутність ефективності впливу 

реклами; максимальний ранг 6 - найбільш високий ступінь ефективності, коли 

реклама привертає увагу і викликає інтерес, добре запам'ятовується споживачем, 

причому запам'ятовується як сама реклама, так і рекламований товар; викликає 

позитивні емоції і бажання придбати товар.  

Таблиця 1. Шестиранговая шкала психологічної ефективності реклами 

Бал 

Увага до 

реклами 

(інтерес) 

Запам'ято

вування 

реклами 

Запам'ято

вування 

рекламова

ного 

матеріалу 

Емоційне 

ставлення 

до 

реклами 

Бажання 

придбати 

товар 

1 - - - - - 

2 + - - ± - 

3 + + - ± - 

4 + + + ± - 

5 + + + + - 

6 + + + + + 

Методи експертизи психологічної безпеки реклами. Є. Є. Проніна 

запропонувала методику експертизи патогенності реклами (Проніна, 2002). 

Наведемо у скороченому вигляді алгоритм методики індивідуального аналізу, 

більш докладно дану методику можна вивчити у зазначеній літературі. 

Процедура експертизи наступна. 

 1. Респондента просять ознайомитися з рекламними продуктами і вибрати 

той з них, який викликає спонтанний внутрішній протест (може пропонуватися 

безпосередньо продукція, подвергающаяся експертизі). 

 2. Респондента просять записати всі асоціації, які приходять в голову при 

сприйнятті рекламного продукту. Потім відзначити ті з них, які викликають 

позитивні емоції, знаком "+", ті, які викликають негативні емоції - знаком "-", 

нейтральні асоціації - цифрою 0. 

 3. Випробуваного просять скласти розповідь, відштовхуючись від 

візуального образу, зображеного на рекламі, але не описуючи її змісту (за 

аналогією з тестом ТАТ). Розповідь повинна мати сюжет і містити відповідь на 

наступні питання. 
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 • Що відбувається в момент, зображений на картинці? 

 • Що було до цього моменту, що передувало зображеної ситуації? 

 • Що буде далі? Чим все закінчиться? 

 • Що думають і відчувають герої оповідання? 

Обробка результатів проводиться наступним чином. 

1. Оцінка наявності та рівня патогенності рекламного продукту 

виробляється за допомогою аналізу виниклих у випробуваного асоціацій. Для 

цього підраховуються індекс нейтральності сприйняття реклами, що оцінює силу 

виникаючих у випробуваного емоцій при сприйнятті реклами, а також індекс 

полярності емоцій, що оцінює знак емоційної реакції випробуваного при 

сприйнятті реклами. 

Індекс нейтральності сприйняття реклами (ІН) визначається за 

формулою 

 
Індекс нейтральності змінюється від -1 до +1. 

Якщо ІН знаходиться в межах від -1 до -0,33, сила емоцій підвищена і 

прагне до афекту, що свідчить про можливе патогенном впливі реклами. 

Якщо ІН знаходиться в межах від +0,33 до +1, сила емоцій оцінюється як 

знижена і прагне до нейтральності, тобто реклама не має сильного емоційного 

впливу на людину. 

Якщо ІН знаходиться в межах від -0,33 до +0,33, це свідчить про нестійкому 

емоційному рівновазі. 

Індекс полярності емоцій (ІГОР) визначається за формулою

 
Індекс полярності також змінюється в межах від -1 до +1. Якщо ІП 

знаходиться в межах від -1 до -0,33, превалюють негативні емоції при впливі 

реклами. Якщо ІП знаходиться в межах від +0,33 до +1, переважають позитивні 

емоції. При значенні ІП від -0,33 до +0,33 емоційна реакція на рекламу 

оцінюється як суперечлива, амбівалентна. 

При цьому автор методики вважає, що із зростанням емоційної 

напруженості, тобто при ІН <-0,33, знижується адекватність осмислення 

одержуваної інформації, отже, така реклама є патогенною, оскільки обмежує 

можливості вільного вибору людини. При цьому наростання позитивних емоцій 

(при ІП> +0,33) свідчить про прийняття рекламної інформації, а посилення 

негативних емоцій (при ІП <-0,33) свідчить про виникнення внутрішнього опору 

і неприйнятті даного рекламного продукту. 

Однак для експертизи психологічної безпеки, згідно даній методиці, істотні 

не стільки абсолютні значення індексів, скільки їх поєднання. З цієї точки зору 

важливі наступні поєднання індексів. 

 1. Якщо ІП <-0,33, а ІН <-0,33, це свідчить про внутрішній опір 

рекламному впливу, яке може досягати рівня афективного шоку. 

 2. При ІП від -0,33 до +0,33, а ІН <-0,33, можна говорити про наявність 

амбівалентного ставлення до сприймають інформації, актуалізації внутрішнього 

конфлікту і психологічних захистів. 
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 3. Якщо ІП прагне до +1, а ІН - до -1, це свідчить про притупленні 

критичності мислення, безконтрольному прийнятті інформації, можливо, про 

прорив психологічного захисту. 

 2. Оцінка змісту афективних конфліктів, викликаних рекламним чином. 

 

Психологічні методи дослідження брендів 

Психолог може брати участь як у процесі розробки і створення бренду, так і 

в його дослідженні та оцінці. 

У процесі розробки бренду психолог може брати участь як експерт, 

оцінюючи ефективність методів формування бренду на різних етапах його 

створення. Але найчастіше психологи отримують замовлення на оцінку вже 

існуючого бренду. 

Для дослідження бренду використовуються методи опитування та інтерв'ю, 

найбільш популярним різновидом якого останнім часом стали фокус-групи. 

Основні методи дослідження бренду 

 1. Метод спрямованих асоціацій: учасників фокус-групи просять 

визначити, яке з зображень будь-якої категорії найбільше підходить до товару 

(бренду). Найбільш популярні категорії для аналізу: тварини, дерева, кольору, 

автомобілі, будинки, герої кінофільмів і т.п. Наприклад, питання може звучати 

так: "З якою твариною асоціюється у Вас цей бренд?" 

 2. Метод персоніфікації: учасникам групи пропонують представити і 

описати бренд так, як якби він був людиною. Питання може звучати так: "Уявіть, 

що бренд X - людина. Опишіть його: як він виглядає, яка він людина". При 

цьому просять описати стать, вік, характер, сімейний стан, стиль життя тощо 

Цей метод дає багату інформацію, по-перше, про імідж бренду, і по-друге, про 

ставлення піддослідних до цього товару. 

 3. Метод "Планета бренду" (Planet Game) також є проективним з 

ігровим компонентом. Інструкція учасникам дається наступна: "Уявіть, що ми 

подорожуємо у космічному кораблі. Зараз ми підлітаємо до планети X 

(називається бренд). Що Ви бачите в ілюмінаторі? Опишіть цю планету. Чи 

будемо ми на неї висаджуватися?". У відповідях учасників також явно 

проявляються проекції і ставлення до бренду. 

 4. Метод "Вечірка брендів" аналогічний методу "Планета бренду" і 

також включає ігровий компонент. Інструкція дається наступна: "Уявіть, що Ви 

прийшли на вечірку. Ось заходить X (називається ім'я бренду). Як він виглядає? 

До кого він підійде в першу чергу? Підійдете Ви до нього? Про що Ви будете з 

ним розмовляти?" 

 5. Метод Bubbles: учасникам даються малюнки, що зображають 

ситуацію з малюнками людей або продуктів обговорюваного бренду. Близько 

ротів героїв картинки - "bubble", тобто порожній кулька, в який потрібно вписати 

їхні репліки. 

У деяких випадках випробуваним досить складно дається вербалізація своїх 

ідей і думок. У такому випадку доречно використовувати образні асоціації. Ця 

асоціативна техніка використовує вербальні і невербальні стимули. 

Респондентам пропонується набір журналів, і вони вибирають ті ілюстрації або 

заголовки і фрази, які найбільшою мірою асоціюються з різними 
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характеристиками досліджуваного продукту. По завершенні вибору модератор 

просить респондентів прокоментувати свій вибір. 

Найбільш поширеним методом дослідження бренду із застосуванням 

образних асоціацій є колаж.Респондентам роздають барвисті журнали і просять 

вибрати ілюстрації, що викликають асоціації з досліджуваним продуктом. Потім 

учасники групи повинні зробити колаж, розміщуючи ілюстрації в певному 

порядку на аркуші паперу великого формату. При цьому дозволяється 

доповнювати колаж своїми власними репліками та малюнками. По завершенні 

роботи респонденти коментують те, що вийшло. 

При аналізі колажу проглядаються основний зміст, тематичні блоки, 

центральна лінія, емоційний фон і т.п. 

Даний перелік методів, використовуваних в процесі фокус- групи, далеко не 

повний. Однак слід пам'ятати, що проведення фокус-групи вимагає від 

психолога високої кваліфікації та спеціальної професійної підготовки в даній 

області. Особливо складний аналіз отриманих стенограм фокус-групи та 

отриманих в ході використання різних методик результатів.  

У результаті використання якісних методів замовник може отримати цінну 

інформацію про переваги і недоліки продукту, про типовий (нетиповому) 

споживача бренду, про особливості його вживання, про можливості подальшого 

розвитку, готові ідеї для просування і т.п. 

Ефективність рекламних заходів 

Рекламна діяльність вимагає великих витрат грошей. Саме тому дуже 

важливо здійснювати розрахунки ефективності реклами, що дасть можливість: 

 o отримати економічну інформацію щодо доцільності реклами; 

 o виявити результативність окремих засобів її розповсюдження; 

 o визначити умови оптимального впливу реклами на потенційних 

покупців. Здійснення реклами потребує наявності специфічної інформації про 

можливості 

різних видів і прийомів реклами, їх переваг і недоліків, потужності та 

економічності різних рекламних засобів. 

Ефективність реклами повинна з'ясувати зміну попиту, обумовленого 

проведенням рекламних заходів, встановити прирости обсягу продажу і доходу, 

обумовленого як самою рекламою, так і затратами на її здійснення. 

Найбільш відомими є два підходи до визначення ефективності рекламних 

заходів: 

 1) ефективність психологічного впливу реклами на свідомість людини 

(привернення уваги до реклами, фіксування у пам'яті тощо); 

 2) економічна ефективність реклами. 

Суть ефективності психологічного впливу реклами полягає у визначенні 

ступеня привернення уваги потенційних покупців, глибиною їх сприйняття, 

емоційного піднесення, фіксуванням у пам'яті. Це особливо необхідно на стадії 

впровадження товару на ринок. Для визначення ефективності психологічного 

впливу реклами існує багато методів, основними з яких є: 

 o тести на запам'ятовуваність; 

 o тести на словесні асоціації (подібність); 

 o лабораторні тести; 
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 o опитування думок і ставлення до рекламного заходу. 

 

Ефективність психологічного впливу рекламних засобів характеризується 

числом охоплення споживачів, яскравістю і глибиною враження, які ці засоби 

залишають в пам'яті людини, ступенем залучення уваги. 

Ефективність психологічного впливу реклами на споживача можна 

визначити шляхом спостережень, експериментів, опитувань. 

Метод спостереження застосовується при дослідженні впливу на 

споживачів окремих рекламних засобів. Цей метод носить пасивний характер, 

так як спостерігач при цьому ніяк не впливає на покупця, а, навпаки, веде 

спостереження непомітно для нього. За заздалегідь розробленою схемою 

спостерігач реєструє отримані дані, які потім всебічно аналізуються. 

Спостерігач, наприклад, зазначає, який стенд ярмарку або виставки-продажу 

привертає найбільшу увагу покупців, як довго затримуються перехожі у тої чи 

іншої вітрини, скільки людина після ознайомлення з вітриною заходять у 

магазин, який товар на вітрині викликає більший інтерес і яким попитом він 

користується. 

Метод спостереження дозволяє оцінювати психологічний вплив реклами в 

природних умовах, в безпосередньому спілкуванні споживача з певним 

рекламним засобом. 

Оцінюючи ефективність окремих засобів реклами, в першу чергу 

встановлюють, чи досягає цей засіб поставленої перед ним мети. Так, 

для визначення ступеня залучення уваги покупців до зовнішньої 

реклами (вітрині) можна скористатися наступною формулою: 

 
де В - ступінь залучення уваги перехожих; О - число людей, що звернули 

увагу на зовнішню рекламу (вітрину) протягом певного періоду; П - загальне 

число людей, що пройшли мимо вітрини за той же період. 

Дієвість публікації рекламних оголошень рекламодавця в засобах масової 

інформації можна з певною мірою умовності оцінити в конкретному магазині по 

формулі: 

 
де Д - дієвість публікації оголошення; К - число відвідувачів, що купили 

рекламований товар; С - загальне число покупців, що здійснили в магазині будь-

яку покупку. 

Такі дані можна отримати за показаннями чеків, пробитих на 

підсумовуючих касових апаратах і за допомогою реєстрації фактів придбання 

рекламованого товару контролерами-касирами. 

Показником дієвості засобів, що рекламують саме роздрібне підприємство, 

є відношення числа відвідувачів магазину в період застосування цих засобів до 

числа відвідувачів в середньому за день. Ці дані можуть бути отримані 

спостерігачами або з допомогою фотоелемента. 

При використанні методу спостереження у всіх випадках необхідно 

дотримуватися умов: спостереження має вестися в будні дні, що не 

відрізняються підвищеною інтенсивністю потоків покупців (бажано посеред 
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тижня), тривалість спостережень залежить від характеру засоби реклами, 

дієвість якого належить встановити. 

Поряд з методом спостереження широко застосовується метод 

експерименту, який носить активний характер. Вивчення психологічного 

впливу реклами відбувається в умовах, штучно створених експериментатором. 

Якщо при спостереженні лише фіксують, як споживач відноситься, наприклад, 

до певної викладки товарів, то експериментатор може переставити товари, а 

потім спостерігати за зміною реакції покупців. 

Таким же чином експериментатор може створювати самі різні комбінації 

рекламних засобів і шляхом порівняння реакції покупців вибрати з них найбільш 

вдалу. 

Особливо широкий розвиток отримало вивчення ефективності 

психологічного впливу засобів реклами шляхом проведення експериментів у 

зарубіжних країнах. Цей метод застосовують при визначенні впливу на покупців 

вітрини експозиції, упаковки, об'яв в пресі, радіо - і телевізійної реклами. Так, 

якщо необхідно оцінити психологічний вплив на покупця упаковки товару, то 

один і той же товар (наприклад, пральний порошок) поміщають в різні упаковку. 

Психологічну ефективність такого рекламного засобу, як об'яву в газеті або 

журналі, визначають шляхом наступного експерименту. До оголошення 

включається талон з текстом запиту про висилку проспекту, каталогу, або зразка. 

Цей талон покупець має вирізати і надіслати торговельному підприємству, 

адреса якого вказана в тексті об'яви. За кількістю надійшли від читачів талонів-

запитів рекламодавець судить, чи було його оголошення в періодичній пресі 

помічено і опинився текст цього оголошення досить переконливим і цікавим. 

Однак слід зауважити, що мала кількість запитів, що надійшли може з'явитися 

наслідком низької якості оголошень, а того, що сам рекламований товар з 

якихось причин виявився не потрібен покупцям. Ось чому цей спосіб визначення 

психологічної ефективності оголошень у періодичній пресі є прийнятним лише в 

тому випадку, коли вже заздалегідь відомо, що рекламований товар користується 

попитом. 

Метод опитування відноситься до активних методів визначення 

психологічного впливу реклами. Цей метод трудомісткий, але набагато 

достовірніше інших, так як дозволяє виявити безпосередньо у самого покупця 

його відношення не тільки до рекламного засобу в цілому, але і до окремих 

складових елементів цього засобу. Використовуючи метод опитування, можна 

оцінити вплив рекламного засобу на покупців і встановити, які елементи його 

оформлення привертають до себе найбільшу увагу і краще запам'ятовуються. 

Для визначення ефективності того чи іншого рекламного засобу 

складаються анкети, які по заздалегідь виробленій програмі письмово, в 

особистих бесідах, по радіо або телебаченню доводяться до відома споживачів. 

Аналіз отриманих відповідей дозволяє зробити відповідні узагальнення та 

висновки. 

Шляхом опитування можна встановити, який рекламний засіб найбільше 

впливає на покупця при придбанні їм певного товару (плакат, рекламний фільм, 

об'ява, викладка товарів тощо). Наприклад, виявити, який із засобів реклами 

привернув увагу покупця до нового товару, можна за допомогою такої анкети. 
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Як ви дізнались про появу нового товару: 

а) від знайомих; 

б) з об'яви по радіо, в газеті; 

в) побачили у вітрині магазину; 

г) у процесі огляду товарів у магазині; 

д) передачі по телебаченню. 

Проведення опитувань вимагає значних витрат часу та залучення до цієї 

роботи великої кількості людей. Разом з тим отримані результати не можуть 

бути достатньо повними. Адже норою навіть для самого покупця неясно, чи 

купив він товар під впливом реклами або за порадою знайомого, або керувався 

якимись іншими міркуваннями. Крім того, іноді усне опитування покупців може 

викликати в них настороженість. Тому доцільніше запропонувати їм заповнити 

опитувальний лист, виклавши в ньому завдання опитування, з тим, щоб 

покупець знав сто мета і постарався точніше відповісти на питання. 

У деяких випадках опитування поєднують з експериментами. Так, вивчаючи 

психологічну ефективність радіо - і телевізійної реклами проводять таким 

чином. У студію запрошують групу людей, яким пропонують заповнити 

невелику анкету, вказавши в ній дані про вік, професії і т. п. Після цього група 

прослуховує або переглядає рекламні передачі, і кожний заносить свої 

зауваження і враження в спеціальні листи. Всі зауваження відповідним чином 

мотивується. Потім організовується обговорення програми. Іноді дієвість 

реклами оцінюють на основі даних голосування. Такі прослуховування та 

обговорення рекламних програм дозволяють більш або менш точно встановити 

позитивні і негативні сторони в підготовці, а також виявити, яка форма подачі є 

найбільш дохідлива для того чи іншого контингенту радіослухачів чи 

телеглядачів. 

Ефективність рекламного міроприємства або окремого засобу реклами може 

виражатися числом споживачів, охоплених рекламою, а також величиною витрат 

на одного глядача, читача і т. п. Так, доцільність публікації газетної об'яви в 

тому чи іншому друкованому органі встановлюють шляхом визначення 

загальної кількості людей, які зможуть його прочитати (число це залежить в 

основному від тиражу газети), або розмірів витрат на об'яву в розрахунку на 

одного читача. Чим більше читачів буде охоплено рекламою, тим меншими 

виявляться витрати на неї в розрахунку на одну людину. 

Дані про ефективність психологічного впливу реклами дозволяють 

прогнозувати її дієвість. 

У розвинених зарубіжних країнах для вивчення ефективності та 

результативності реклами широке поширення одержали різні методики 

попереднього тестування представників цільових груп (дають можливість 

змоделювати приблизні результати майбутніх рекламних акцій, внести необхідні 

корективи у їх творчу стратегію і тим самим істотно підвищити 

результативність); різні розміри результативність окремих рекламних акцій в 

ході рекламних кампаній за допомогою спеціальних опитувань, анкет, зворотних 

купонів і т. п. (дають можливість проаналізувати і в разі необхідності 

вдосконалити і підвищити ефективність цих рекламних заходів); детальні 

дослідження результатів проведених рекламних кампаній на основі обробки 
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запитів, що надійшли, організації спеціальних бесід з новими клієнтами, 

діловими партнерами і споживачами. 

 


