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Дисертаційна роботаЛ. І. Теодорської є зрілим науковим дослідженням, 

адже, з огляду на список праць, Людмила Іванівна займається цієї розробкою 

понад 5 років, що підтверджують заявлені в рукописіпублікації. Особливої 

актуальності ця тема набула в останні чотири роки в контексті відстоювання 

громадськими активістами дотримання прав людини, зокрема прав дитини. 

Увага суспільства все більше зосереджується на цінності життя 

іздоров'я(фізичного та психологічного) дітей як запорукирозвитку засад 

майбутнього нації.Зважаючи на вищезгадане, робота викликає особливий 

інтерес і має важливе суспільне значення табезперечну практичну й теоретичну 

цінність. 

Архітектоніка роботи, яка складається з трьох розділів, аргументована 

дослідницькою логікою. Авторка починає знауково-теоретичних засад, що є 

класичними для соціогуманітарних наук, потімретельно розглядає поняттєвий 

апарат,пов'язанийіз дитячою аудиторією та рекламною комунікацією, що є 

головнимикатегоріями наукової розвідки. І завершує перший 

розділконцентрованим зверненням до етико-правової бази України, де 

зафіксовано засади головного та незаперечного регламентування відповідними 

інстанціями різновекторної діяльності рекламодавців при створенні рекламних 

повідомлень, що залучають і дитину-адресата, і дитину-посередника. 

Другий та третій розділи присвячені результатам власнихнаукових і 

науково-практичних пошуків дисертантки. Другий розділ презентує висновки й 



результати, отримані за допомогою залучення засадничого для цієї 

роботиметоду наукового дослідження - анкетування (анкетного опитування), 

що вміщує: підготовчий етап до проведення анкетування, власне саме 

проведення анкетування та обробку результатів. Варто наголосити, що в 

анкетному опитуванні взяли участь 5028 респондентів, і це свідчить про його 

масштабність та вірогідність. Третій розділ відведено для аналізу рекламних 

повідомлень, обраних на основі рекламних вподобань дітей шкільного віку, 

виявлених шляхом анкетування. В одному з підрозділів авторка розкриває 

функціональністьдитячих образіву тій рекламі (комерційній, соціальній, 

політичній), для якої діти не є головними реципієнтами. У фінальному ж 

підрозділі виокремлює ту рекламу, де потенційною аудиторією можуть бути 

діти, або ж реклама містить близькі для дитячого усвідомлення конотації при 

трактуванні явищ і подій. 

Авторка обрала один із найбільш оптимальних для своєї теми методів 

дослідження - опитування, оскільки саме цей метод може дати найточніші дані 

про сприйняття дітьми рекламованих товарів і послуг, яке неможливо 

передбачити та визначити іншим чином: як виявилося, дитячу аудиторіюзмогла 

зацікавити,здавалося б, зовсім не дитяча продукція на кшталт туалетного 

паперу «Селпак» чилікарського засобу «Дуфалак». Такі заміри необхідні для 

сьогоднішнього суспільства, щоб широкий загал, а в першу чергу батьки, 

ставилися уважніше до споживання дітьми медіапродукту, зокрема реклами, і 

розуміли серйозність підвищення медіаграмотностів дітей з раннього віку. 

Дисертантка провела дійсно масштабне опитування, що є притаманним 

для шифру 27.00.06, - така дисертація містить більше відповідей, ніж було 

поставлено завдань, що є абсолютною перевагою пропонваного дослідження. 

ЛюдмилаТеодорськане оминула у своєму дослідженні всіх видів реклами: 

комерційну, політичну, соціальну. І загострила увагу на комерційній, знову ж 

таки згідно результатів свого опитування, адже,за даними анкетування, діти 

сприймають і запам'ятовують найбільше комерційну рекламу.І це нагадує про 

те, що цінностій поведінкові установки найлегше донести дитині через 



комерційну рекламу: саме короткі вдалі за формою рекламні повідомлення 

повсюдно й дуже сильно впливають на ще не сформовану психіку дитячої 

аудиторії, часто концентрованіше, аніж, наприклад, мистецькі твори чи 

навчальні матеріали. 

Серед цікавих новинок дисертаційноїроботипані Людмили є і той момент, 

що авторка прагне відокремити поняття соціологічного дослідження та поняття 

кількісних підрахунків. Дійсно, це чи не єдиний випадок, коли дисертант 

послуговується первинною наукою - математикою, що є важливим з точки 

зоружурналістикознавства і соціокомунікативістики: 

хочажурналістикознавство (соціальні комунікації) та соціологіяі близькі галузі 

науки, все ж дослідницька мета в їх межах має бути різною, а отже, і самі 

методи дослідження та методи підрахунку мають дещовідрізнятися. Ценадалі 

може лягти в основу окремого наукового дослідження в напрямку збору 

кількісних даних та їх обробки власне в соціальних комунікаціях (як окремого 

не лише пристосованого, а специфічно розробленого методу дослідження з 

необхідними базовими підвалинами власне із галузі соціальних комунікацій). 

Безперечною перевагою роботи є також ухил у етико-правову базу, що є 

суттєвим аспектом розуміння досліджуваних явищ і категорій: важливо 

розуміти, на базі чого і як цю базу можна удосконалювати стосовно дітей і 

реклами, яка з ними взаємодіє. І хоча авторка не ставила за мету власне етико-

правове дослідження, це додало розуміння, що рекламні повідомлення мають 

більш жорстко контролюватися на правовому рівні. 

Варто також акцентувати увагу і на наскрізному використанні в роботі 

психологічних розвідок, оскільки при аналізі дитячої аудиторії, яка є 

специфічною з точки зору вікової психології та нестабільною, це є вкрай 

необхідним. 

Авторці не бракує наукової сміливості обрати для вивчення 

найскладнішого для дослідження учасника рекламного процесу - аудиторію, 

тим більше дитячу, взаємодія з якою вимагає складних методів, соціальної 

відповідальності та знання етико-правових засад дослідницької взаємодії з 



таким реципієнтом. 

Варто відзначити, що перевагою роботи є наочне представлення у 

другому розділі роботи «Рекламні пріоритети дитячої аудиторії: 

визначення на основі анкетування» кількісних підрахунків у вигляді таблиць, 

створених окремо по кожному питанню та з розмежуванням за віковими 

параметрами респондентів та їх приналежністю до навчального класу. Це 

значно покращує сприйняття великого обсягу кількісної та якісної інформації і 

надає дисертації більшої ґрунтовності. Завдяки даним таблиць можна також 

наочно простежити динаміку зміни відповідей опитаних залежно від віку та 

тендеру. 

Цікавим та дещо несподіваним є той висновок, який витікає згідно 

результатів анкетування, - що найбільш запам'ятовуваним та сприйманим 

дитячою аудиторією каналом поширення рекламних повідомленням 

залишається телебачення. Не зважаючи на глобальну популярність мережі 

Інтернет у зв'язку із сучасним інформаційний розвитком, діти визначають 

телебачення як поширене та актуальне для них джерело транслювання реклами. 

Заслуговує на увагу і добіркааналізованихдисертанткоюрекламних 

повідомлень:як уже згадувалося, наскрізно помітним стає те, що найбільше 

приваблює дітей і підлітків реклама, цільовою аудиторією яких є не діти. 

Як і будь-яке дослідження, робота JI. І. Теодорської не позбавлена і 

ситуативних недоліків та зауваг-роздумів. Серед недоліків можна виокремити 

наступні: 

1. Більшої ґрунтовності роботі могли б додати ракурси дослідження, 

пов'язані з лінгвістичним аспектом впливу рекламних текстів, залученням 

елементів НЛП тощо. 

2. Залишається питання, чи при аналізі дисертантка розподіляла рекламу 

за типом призначення товарів і послуг, зокрема на харчову та промислову, та чи 

можна на основі проведеного дослідження зробити висновок про те, що 

найбільше зацікавлює дитячу аудиторію в різному віці. 

3. Доречним у дослідженні могло би бути окреме акцентування 



рекламних прийомів, які є найбільш маніпулятивними і які, у свою чергу, 

найчастіше зацікавлюють дитячу аудиторію. 

4. Варто було б акцентувати, які саме норми, ризики, заборони, пов'язані 

з дитячою рекламою, наявні у законодавствах інших держав і можуть бути 

продуктивно запозичені українською правовою традицією. 

5. Із тексту залишається незрозумілим, чи були вже десь упровадженні на 

практичному рівні результати дослідження. Якщо так, то де саме? Які 

рекомендації і на кого саме орієнтовані можуть бути випрацювані на основі 

результатів проведеного дослідження. 

Проте ці зауваги жодною мірою не зменшують наукової вартості роботи 

й позитивного враження від неї, а, швидше, можуть вказати авторці на 

потенційні напрямки продовження наукових пошуків. 

Вважаємо, що дисертаційна робота JI. І. Теодорськоїповністю відповідає 

вимогам п. 9, п. 11, п. 12, п. 13 «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07.2013 р. 

(зі змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України № 656 

від 19.08.2015 р., №1159 від 30.12.2015 р., № 567 від 27.07.2016 р.), які 

висуваються до дисертацій, представлених на здобуттянаукового ступеня 

кандидата наук, і є завершеною самостійною науковою працею. Авторкою 

отримановірогідні науково обґрунтовані результати та розв'язано поставлені 

наукові задачі, тож вона заслуговує на присудження їй на основі публічного 

захистунаукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій за 

спеціальністю 27.00.06 - прикладні соціально-комунікаційні технології. 
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