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Основні питання лекції 

 Психологічний вплив в рекламі: 

інформування, переконання, навіювання, 

спонукання.  

 Суггестивні психотехнології в рекламі.  

 Техніки утилізації протидії впливу. 

  Етичні аспекти психологічного впливу в 

рекламі. 



Рекомендована література за 

темою 
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Функції комунікації 

 
 

 Інформативна (передача відомостей) 

 Експресивна (збудження емоцій, передача 

відносини) 

 Прагматична (спонукання до дії) 

 Фатическая (встановлення і підтримання 

контакту) 



Види психологічного впливу в рекламі 

 

 

інформування 

переконання 

навіювання 

спонукання 



Види психологічного впливу в рекламі 

 Інформування: привернути увагу, полегшити 

сприйняття, розумову переробку і запам'ятовування 

інформації 

 

 Переконання: пов'язати з потребами, викликати 

інтерес 

       3 групи аргументів: 

 Безперечні істини і особистий досвід реципієнта 

 Позитивні аргументи на користь товару 

 Інформація - застереження про неприємності, від 

яких захистить рекламований товар 





Фактори ефективності переконання: 

 відповідність змісту і форми переконання віковим 

особливостям (зокрема, установки молодих людей 

менш стабільні); 

 облік індивідуальних особливостей людини; 

 логічність, послідовність, доказовість, аргументованість; 

 переконуючи інших, необхідно використовувати як 

загальні теоретичні відомості, так і конкретні факти, 

приклади; 

 намагаючись переконати інших, комунікатор сам 

повинен вірити в те, про що говорить. Разом з тим, якщо 

людина не бажає, щоб його переконували, то тут не 

допоможуть ні логіка, ні привабливість комунікатора, ні 

аргументи, які він застосовує. 



Прийоми і техніки використання методу навіювання в 

рекламі (продовження на наступному слайді) 



Прийоми і техніки використання методу навіювання в 

рекламі 



Навіювання: некритичне сприйняття і 

засвоєння інформації 

 За допомогою авторитету 

 Через механізми ідентифікації 

 Через механізми зараження 

 

Спонукання: прямий заклик, вказівка, 

рекомендація 

Види психологічного впливу в рекламі 



Суґестивні психотехнології в рекламі 

Повоєнні дослідження в США показали: 

 

 Люди схильні робити імпульсивні покупки 

 Реклама не змінює переконання про улюблений товар, але! 

якщо улюбленого товару немає - куплять рекламований 

 При виборі товару і купівлі людина входить в транс: 

завмирає, перестає блимати і ковтати слину, 

сповільнюється дихання, розширюються зіниці, погляд 

розфокусований 

 Покупець схильний ідентифікувати себе з персонажем 

реклами 



Чинники сугестивності: особистісні 

 невпевненість 

 боязкість 

 низька самооцінка 

 вразливість 

 слабкість логічного аналізу 



Чинники сугестивності: ситуаційні 

 Стрес, хвороба, перевтома 

 Низький рівень поінформованості 

 Високий ступінь значущості 

 Невизначеність 



Процес "потрапляння реклами всередину" можна 

розділити на 3 етапи: 

 1. Залучення уваги. 

Реклама повинна дістатися до людини хоч в якійсь формі. Необхідно зробити 

так, щоб людина звернув увагу на інформацію, прочитала текст ... Тобто реклама 

повинна потрапити в фокус уваги. 

2. Фільтрація. 

Те, що реклама попалася людині на очі, ще не означає, що вона її помітить і 

якось відреагує. Важливо, щоб вона (реклама) пройшла крізь фільтри 

сприйняття, потрапила всередину. Це рівень підстроювання. 

Реклама повинна викликати хоча б якусь довіру (в першу чергу несвідомо). 

Вона повинна потрапляти в карту (підстроювання по цінностях, переконаннях, 

метапрограми) (рівні Ділтса). 

Реклама повинна бути описана зрозумілим для клієнта мовою  

3. Вплив. 

Ну і після того, як реклама потрапила всередину, важливо, щоб вона там 

зпрацювала і зробила так, щоб людина скоїла потрібні дії. Прийомів тут багато, і 

з'являються все нові і нові. 



Фокус уваги Фільтри Вплив 

Цікаво 

Красиво 

Раптово 

Потрібно 

важливо! 

Заманливо 

Хочеться 

художньо 

цінності / критерії/ 

переконання 

канали сприйняття (бачити, 

чути, відчувати) 

Врата сортування (на що 

людина звертає увагу в 

житті: людей, речі / дії, 

цінності, процес, час, місце.) 

вид мотивації 

Референція (як людина 

приймає рішення) 

фокус  порівняння (одні 

люди більш схильні звертати 

уваги на відмінності, інші на 

схожість) 

Час (одні більш схильні 

думати про майбутнє, інші 

про сьогодення, треті - про 

минуле) 

мета: 

створення мотивації 

 

способи 

 

· Використання якорів; 

 

· Субмодальний вплив; 

 

· Зв'язування; 

 

· Впровадження 

команди; 

 

· Пряме мотивування. 



Реклама створює мотивацію 

МОТИВАЦІЯ: До АБО ВІД? 

Отже, мотивація нам потрібна, щоб зробити дію, 

робити як нам не хочеться: розлучитися з грошима, 

встати з дивана, тягти сумку, витратити час і т.д. Це 

можна зробити наступними способами: 

 показати як буде погано, якщо цього НЕ зробити 

(мотивація ВІД); 

 показати як буде добре, якщо це зробити (мотивація 

ДО); 

 показати, що все не так страшно (зменшення 

бар'єру); 

 комбінація попередніх способів. 



ПРИКЛАД 

 Наприклад, при купівлі ліків люди більш 

схильні мотивувати "ВІД", а при покупці 

аксесуарів – «ДО". 

 



Мотивація “ВІД” (приклад) 

Тобто мотивація це баланс: можна збільшувати бажання 

отримати (або небажання втратити), а можна 

зменшувати негативну оцінку дії. 



Особистість з мотивацією “до” 

потрібно створити уявлення прекрасного 

майбутнього в результаті вчиненого дії: 

 - Пилосос Kaiff зробить ваше життя 

щасливим! 

 - Ви хочете мати гарні і здорові волосся? 

Купуйте шампунь Milo! 

 - Якщо ви покладете гроші в НАШ БАНК, 

то будете отримувати 110% прибутку 

щомісяця! 

 - Тільки наш товар зробить вас абсолютно 

щасливими. 

 



Особистість з мотивацією “від” 
потрібне створення страхітливої картини, і чим жахати 

вона буде сильніше, тим сильніше буде мотивуватися 

людина даного типу.  

 - Без пилососа Kaiff ваше життя перетвориться на 

каторгу! 

 - Ваше волосся стали крихкими, ламкими? І ви хочете 

позбутися від лупи? Купуйте шампунь Milo! 

 - Якщо ви не покладете гроші в НАШ БАНК, то не 

будете отримувати 110% прибутку щомісяця! 

 

Ці люди зазвичай прекрасно уявляють чого потрібно 

уникати, але те, чого вони хочуть досягти їм визначити 

дещо важче. 



Прийоми сугестії 

 Конкретність і образність ключових слів 

 Конкретність і образність якостей товару 

 Позитивні формулювання (уникнення негативних 

частинок «ні» і «не») 

 

 Використання мовної динаміки: 

 м'якість і сила голосу, 

 багатство інтонацій, 

 паузи, 

 високий темп мови, 

 тембр 

 Фоносемантика: наприклад, звук І - , У -  (Пум> Пім - 80%) 



Психоаналітичний метод впливу  

Ранній психоаналіз вніс два важливих 

положення в рекламну діяльність: перше – це 

те, що товар повинен бути привабливим 

підсвідомо; друге, це основа привабливості 

товару – його сексуальність в широкому 

сенсі.  

Одним із головних мотивів реклами стало 

ототожнення товару чи послуги з 

підсвідомими сексуальними мотивами, 

перевагами. Товари почали часто «робити 

привабливими» за допомогою оголеної або 

наполовину оголеної натури.  



Психоаналітичний метод впливу  
Психоаналіз також вказав на інший важливий 

аспект – апеляції до приємних переживань 

дитячого віку (як один з можливих елементів в 

рекламних технологіях). 

При використанні психоаналітичного методу 

рекламу створюють так, щоб рекламований 

товар актуалізував і задовольняв 

неусвідомлювані, придушені потреби 

особистості.  

Ефективність психологічного впливу при 

цьому визначається збігом структури мотивації 

споживача з теоретичною концепцією реклами 



Еріксоновський гіпноз 

Сутність еріксонівського гіпнозу полягає в 

тому, що в ньому практично не віддають 

прямих наказів, просто щось коментують, 

про щось запитують, радяться з партнером 

по спілкуванню. Разом з тим мовні стратегії, 

які застосовуються, дозволяють отримувати 

результат (наказ, команда виконується) і не 

отримувати свідомого опору команді. 

 В рекламній діяльності широко 

використовується декілька технік 

еріксонівського гіпнозу 



Техніки наведення трансових станів 

 



ПРЕСУППОЗИЦІЇ 

 Це імпліцитні смисли, механізм впровадження нового знання на 

імпліцитно рівні. 

переваги: 

1. Імпліцитно інформація не усвідомлюється адресатом  не піддається 

критичній оцінці. 

2. Людина, котра сприймає, самостійно виводить інформацію, 

інтерпретуючи повідомлення  вплив не сприймається як вплив 

«ззовні». 

3. Автор повідомлення рідко несе відповідальність за імпліцитно 

передану інформацію, тому його важко притягнути до відповідальності 

за порушення будь-яких законів. 

 

Функції пресуппозиції: 

Забезпечує сприйняття інформації, що протирічить, як об'єктивного факту 

Позбавляє від необхідності приводити додаткову аргументацію 

Сприяє створенню ємного, часто образного тексту 

Дозволяє розширити аудиторію повідомлення 





Приклади 

 Ми працюємо, щоб зберегти Вашу довіру = 

= Ви нам довіряєте, і ми працюємо, щоб 

зберегти Вашу довіру 

 «Не всі йогурти однаково корисні» 

 Вольво - автомобіль, який може повернути 

вам довіру до машин 

 Ваша улюблена «Активія» стала ще 

смачніше! 

 У Вас з'явилася можливість дати своїй 

шкірі необхідний їй захист 



Приклади 

 «Вам зручніше буде пройти тест у нас в офісі або в 

режимі онлайн, відвідавши сторінку тесту в 

Інтернеті?» 

 «Вам зручніше оплатити диск поштою (ціна виростає 

в 2,5 рази, і чекати близько тижня) або завантажити 

інформацію з диска прямо зараз всього за 1 $?» 

 «Це ж очевидно, що даний тест допоможе вам по-

новому поглянути на те, що відбувається всередині 

вас!» 

   «Ви 3599000 користувач. Дізнайтеся, прямо зараз, 

який подарунок ви виграли ... » 



НЛП у рекламі 

 Модель НЛП включає три поведінкових 

етапи впливу зі сторони суб’єкта 

спілкування: 1) встановлення 

психологічного контакту з об’єктом; 2) 

налагоджування і підтримування з ним 

процесу комунікації; 3) спонукання об’єкта 

до відповідної бажаної поведінки.  

 Також НЛП складається з трьох елементів: 

приєднання, закріплення і ведення 

співрозмовника (клієнта).  



НЛП у рекламі 

 Використання НЛП дає можливість бути «витончено туманним»: 

робити твердження, які звучать конкретно, і все ж таки досить 

узагальнено, щоб забезпечити адекватну синхронізацію з досвідом 

того, кому передається повідомлення, яким би цей досвід не був.  

 

 Застосування НЛП дозволяє створювати необхідні стереотипи 

мислення та поведінки цільових споживачів, домагатися від них 

потрібних психологічних реакцій та конкретних дій. Також НЛП 

намагається вирішувати інше завдання – формування нових 

потреб, створення нових стереотипів мислення і поведінки людей-

покупців, зміни їх «способу життя» 

 



Моделі НЛП 



“25-й кадр” 
У 1957 році бізнесмен Джеймс Вайкері провів експеримент в 

одному з кінотеатрів Нью-Джерсі (США). У процесі показу 

кінострічки «Пікнік» у моменти зміни кадрів за допомогою 

спеціального обладнання на екрані демонструвалася прихована 

реклама поп-корну. За заявою Вайкері, продаж поп-корна в день 

проведення експерименту виріс на 50%. 

Джеймс Вайкері влаштував ряд «показів», але жоден з них не 

впливав на випробовуваних належним чином – ніхто з людей не 

виявляв бажання виконувати те, що їм навіювалось. У 1958 році 

Фонд рекламних досліджень зажадав від бізнесмена надати всі 

дані про проведений ним в 1957 році експеримент, але Вайкері 

відмовився, а в червні 1958 року «винахідник» зник, закривши всі 

свої банківські рахунки і не залишивши ніяких слідів. 

У 1962 році Джеймс Вайкері зробив офіційну заяву, в якій 

зізнався, що сфабрикував експеримент, проведений 5 років тому. 

 



Моделі психологічного впливу 

 Установки 

 Стереотипи 

 Ідентифікація 

 



Технології створення стереотипів у 

рекламі 

 часте повторювання певних слів і певних 

образів;  

  існуючі погляди аудиторії можуть бути 

спрямовані на нові об’єкти за допомогою слів, 

які асоціюються з існуючими поглядами;  

 неправдива ідея навіюється чи пояснюється 

так, що стає звичною і очевидною; 

  надання негативного змісту: безперервно і 

довго використовувати слово у негативному 

контекст 



Ефект “ореолу” 

Як «ореол» у рекламі можна використовувати дитячі 

образи, тварини, історичні пам’ятки, географічні 

ландшафти, космічну фотозйомку тощо.  

До механізму «ореолу» відноситься також 

використання в рекламі образів відомих особистостей 

(акторів, режисерів, популярних співаків). 

 З погляду психології реклама, що ґрунтується на 

ефекті «ореолу», може бути результативною, але 

негативним аспектом використання даного прийому є 

поява так званих «образівпаразитів», коли вся увага 

споживача приділяється не товару, а його «ореолу» 


