
Соціологічне дослідження

ВПЛИВ МАНІПУЛЯТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ КОМЕРЦІЙНОЇ 
РЕКЛАМИ НА СТУДЕНТСЬКУ МОЛОДЬ В УКРАЇНІ

Виконала:

студентка ІV курсу, 

групи СТД-41

Бігдаш Марфа Олександрівна

Науковий керівник:

професор, д.соц.н., 

Клименко О.Ю.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА



«РЕКЛАМА» ВІД ЛАТ. «RECLAMARE» – ВИКРИКУВАТИ, КРИЧАТИ

Реклама – це комунікативний акт, в 
основі якого лежить прагнення реалізації 
товару чи послуги шляхом нав’язування 
споживачу викривлених стереотипів, 
зміни культурних кодів, з посиланням на 
соціальні авторитети або лідерів думок. 

Маніпулятивні технології в рекламі – методи 
впливу, за допомогою яких здійснюється тиск 
на потенційного споживача, інтерпретуючи 
навколишню дійсність у бажаному напрямку. 



АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНОГО ФОНУ ДЛЯ КОМЕРЦІЙНОЇ РЕКЛАМИ В 
УКРАЇНІ

• Мета соціологічного 
• дослідження: 

• дослідити вплив маніпулятивних 
технологій комерційної реклами 

• на студентську молодь 
• міст Києва та Львова, 
• Житомирської та Рівненської областей.



АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНОГО ФОНУ ДЛЯ КОМЕРЦІЙНОЇ РЕКЛАМИ В 
УКРАЇНІ

Гіпотези:

•1. Найефективніший вплив на свідомість молоді 
здійснює Інтернет реклама.

•2. Ефективний вплив на споживчу поведінку молоді 
здійснює реклама, яка спирається на посил до 
опосередкованих осіб – представників зазначеної 
соціально-демографічної групи.
 
•3. Ігнорування є найбільш поширеним серед молоді 
методом протидії маніпулятивним технологіям 
комерційної реклами, а уникнення та блокування – 
менш популярні, тому що вимагають додаткових 
зусиль від молодої людини.



МЕТОДИ ЗБОРУ ТА АНАЛІЗУ ІНФОРМАЦІЇ

• Для проведення авторського 
соціологічного було використано 

анонімне опитування, за допомогою Гугл-
форми в мережі Інтернет (n=400), з 

рівнем репрезентативності 95,92% та 
похибкою ±5% в містах Києві та Львові, а 

також Житомирській та Рівненській 
областях.



Серед молодих людей у віці 18-25 
років, котрі взяли участь в 

опитуванні, 62,3% вказали, що не 
звертають уваги на комерційну 

рекламу, обравши відповідь 
«Нейтрально. Не звертаю уваги 

на рекламу».

РОЗПОДІЛ ВІДПОВІДЕЙ НА ПИТАННЯ 
«ЯК ВИ СТАВИТЕСЯ ДО 

КОМЕРЦІЙНОЇ РЕКЛАМИ?»



У своїй більшості (47% 
респондентів) молоді люди не 

користуються порадами 
комерційної реклами як 

стратегіями споживчої поведінки, 
а отже, чинять супротив 

технологіям рекламних впливів.
 

Однак, 36% опитаних вважають, 
що реклама допомагає зробити 

вибір необхідного 
товару/послуги, а отже, для них 

технології спрацьовують. 

«НАСКІЛЬКИ КОМЕРЦІЙНА РЕКЛАМА 
ДОПОМАГАЄ ВАМ ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ 
ЩОДО ПОКУПКИ ТОВАРУ/ПОСЛУГИ?»



«ХТО ДЛЯ ВАС Є 
АВТОРИТЕТОМ У 

РЕКЛАМІ?» 



Відсоток тих респондентів, 
які визнають вплив реклами 

на споживчу поведінку є 
незначним та складає 

загалом 9%. 

19,3% зайняли категоричну 
позицію і чітко заперечили 

можливість купівлі 
рекламованої продукції.

«ПОДИВИВШИСЬ РЕКЛАМУ, ЧИ 
ПРИДБАЄТЕ ВИ 

РЕКЛАМОВАНИЙ ПРОДУКТ?»



Опитана перша соціально-
демографічна група молоді 
найбільш інформативною 
вважає рекламу в мережі 

Інтернет (69,3%), яка включає 
в себе інформацію в 

соціальних мережах, рекламні 
пропозиції від блогерів чи 

видавництв, що підтверджую 
нашу гіпотезу. 

РОЗПОДІЛ ВІДПОВІДЕЙ 
РЕСПОНДЕНТІВ ЩОДО 

ІНФОРМАТИВНОСТІ РЕКЛАМИ



«ЯКИЙ ВИД МЕДІЙНОЇ РЕКЛАМИ 
ВАМ НАЙБІЛЬШЕ ІМПОНУЄ?»



Бажання наблизитись до образу 
молоді з рекламних роликів 

виникає у 23% опитаних людей 
у віці 18-25 років. 

37% зайняли категоричну 
позицію та чітко заперечили 

бажання наблизитись до образу 
молодої людини, який 

пропагують у рекламних 
роликах. 

«ЧИ ВИНИКАЛО У ВАС БАЖАННЯ 
НАБЛИЗИТИСЯ ДО ОБРАЗУ 

МОЛОДІ, ЯКА ФІГУРУЄ У 
РЕКЛАМНИХ РОЛИКАХ?»



Чверть опитаних (25%) 
підтвердили свою довіру до 
авторитетної думки відомих 

людей, задіяних у рекламних 
кампаніях. У той же час, майже 

62% не звертають увагу на 
позицію лідерів думок щодо 

рекламованих продуктів/послуг.

«ЧИ ПОКРАЩУЄТЬСЯ ВАША ДУМКА 
ПРО ТОВАР, ЯКЩО У РЕКЛАМІ ВИ 

БАЧИТЕ ВІДОМИХ ЛЮДЕЙ»



«ЯК ВИ СТАВИТЕСЯ ДО КОМЕРЦІЙНОЇ 
РЕКЛАМИ?» 

(М. КИЇВ ТА М. ЛЬВІВ)



«ЯК ВИ СТАВИТЕСЯ ДО КОМЕРЦІЙНОЇ 
РЕКЛАМИ?» 

(ЖИТОМИРСЬКА ТА РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТІ)



«ЯК ВИ СТАВИТЕСЯ ДО КОМЕРЦІЙНОЇ РЕКЛАМИ?» ЗА 
ВІКОВИМИ КАТЕГОРІЯМИ 16-17; 18-25; 26-35 РОКІВ







ВИСНОВКИ

1. Найбільший вплив на свідомість української студентської 

молоді в контексті формування у неї споживчої поведінки має 

реклама в мережі Інтернет – 69,3% респондентів. У своєму 

виборі значний відсоток опитаної молоді схильний спиратися 

на думки авторитетних осіб в Інтернеті – блогерів.



ВИСНОВКИ

2. На підтвердження другої гіпотези щодо ефективного 
впливу реклами, яка спирається на посил до представників 
зазначеної соціально-демографічної групи, на споживчу 
поведінку молоді, прямих доказів в ході аналізу проведеного 
дослідження знайдено не було.

Однак є опосередковані підтвердження правильності такої 
думки, – це висока популярність реклами в Інтернеті (на 
тематичних інформаційних ресурсах та в соціальних 
мережах) та довіра до ютюб- та інстаграм- блогерів, середній 
вік яких становить 18-35 років.



ВИСНОВКИ

3. Найбільш поширеним серед молоді методом протидії 

маніпулятивним технологіям комерційної реклами є 

ігнорування – у 19,3% опитаних реклама викликає 

роздратування, що підтверджує нашу третю гіпотезу. 

Уникнення та блокування – менш популярний «захист», 

оскільки такі дії вимагають додаткових інтелектуальних 

зусиль від молодої людини.
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