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Медіасередовище сьогодні максимально орієнтовано на молодих, 

активних, працездатних людей, які готові споживати. Ця частина населення 

щоденно стикається з рекламою та шаленим інформаційним потоком - і тому 

самостійно приходить до потреби формувати власне критичне мислення. 

Незахищеними від будь-якої інформації, рекламної насамперед, залишаються 

сенситивні верстви населення: літні та хворі люди і діти. Саме діти, які ще не 

можуть самостійно формувати критичне сприйняття, підпадають під сильний 

вплив рекламних маніпуляцій та часто стають інструментом маніпулювання 

дорослими. 

Саме тому тема, детально та комплексно представлена в дослідженні 

JI. І. Теодорської, наразі гостро стоїть у сучасному медіапросторі України. 

Актуалізуючи своє дослідження, дисертантка слушно зазначає: 

«...реклама є не тільки засобом інформування про товар, а й частиною 

масової культури, і має великий вплив на соціалізацію дитини в суспільстві, 

на формування в неї тендерних та інших стереотипів» (с. 17). Ця теза повно 

та чітко окреслює і актуальність, і проблематику роботи в усіх заданих 

вимірах дослідження. 

Варто зазначити комплексний підхід до теми, який проявила 

дисертантка. Досліджень у площині «діти-реклама» та «діти-

медіасередовище» досить багато, і рішення дослідити таку тему -



комплексно в різних вимірах та базуючись на працях учених з різних галузей 

знань (журналістикознавство, психологія, комунікативістика, тендерні студії, 

рекламна комунікація, соціологія та методологія^ інші) - свідчить про 

глибоке розуміння порушеної проблеми та наукову відкритість, обізнаність 

дисертантки. І на шляху розкриття змісту основних категорій свого 

дослідження авторка панорамно використовує теоретичний матеріал і дані 

масштабного емпіричного дослідження. 

На схвалення заслуговує також те, що дисертантка абсолютно логічно 

та послідовно побудувала свою роботу з теоретичним та практичним 

матеріалом, що чітко простежується у структурі тексту дисертаційної роботи 

та послідовності викладення результатів дослідження. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження» 

Л. І. Теодорська ревізує існуючі наукові погляди на рекламну комунікацію з 

акцентом на її специфічних аспектах, а саме символізації, ціннісній 

парадигмі, культурі медіаспоживання, ролі дитини та її образу в рекламній 

комунікації, а також на тому, що «важливим підґрунтям при розробці 

окремих аспектів порушеної в дисертації проблеми є численні різножанрові 

дослідження комунікаційного потенціалу, креативно-функціональних 

параметрів та психологічних й етико-правових засад реклами» (с. 27-28). 

Розробляючи теоретичну базу дослідження, авторка більшою мірою 

спиралася на роботи вітчизняних учених. Таким чином, акумулюючи в тексті 

базові, ґрунтовні роботи із сучасними актуальними дослідженнями, можна 

побачити умовний зріз вітчизняної наукової думки щодо ролі дитини (образу 

дитини) в сучасній рекламній комунікації. У цьому аспекті виявляється 

унікальність роботи дисертантки. 

Визначаючи поняттєвий апарат свого дослідження, J1.1. Теодорська 

надає сучасні трактування базових понять, з якими працює, і на їх основі 

самостійно виводить власну дефініцію поняття «дитяча аудиторія», яке до 

цього не було чітко сформулюване. Цікавим та зваженим є аналіз 

експлуатування категорії дитинства в сучасній рекламі. Дослідниця із самого 
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початку базується на вірній тезі, що «дитина стає інструментом та 

механізмом для досягнення ефективності рекламної кампанії» (с. 36). І далі 

послідовно та аргументовано розвиває думку про маніпулювання образом 

дитини для впливу на дорослих, розкриває «споживацький потенціал» 

дитячої аудиторії та можливі патогенні наслідки впливу реклами на дітей. 

Цілком природною проблемою, яка відповідає характеру предмета 

дослідження, є недосконалість етичних засад рекламної комунікації, а 

точніше, недосконалість реальних способів регулювання рекламної 

комунікації, що з різних причин експлуатує категорію дитинства та образ 

дитини. Дисертантка повно і зважено аналізує етико-правовий складник 

законодавчої бази та професійного рекламного середовища України. 

Другий розділ «Рекламні пріоритети дитячої аудиторії: визначення на 

основі анкетування» авторка присвятила аналізу емпіричної частини 

дослідження, де вона безпосередньо перевіряє реакції та роль дитячої 

аудиторії в рекламній комунікацій. 

Важливим надбанням дисертантки в контексті зазначеного розділу є 

збір емпіричних даних не лише шляхом анкетування, а і з залученням методу 

включеного спостереження, що а) посилило зв'язок між інтерв'юером та 

респондентами; б) значно розширило спектр емоційних реакцій дітей та 

підлітків. Також на окрему увагу заслуговує обсяг зібраних практичних 

даних, які оброблялись вручну: 5028 респондентів із 8 шкіл м. Харкова та 

1 школи Харківської області, аудиторія з 1 по 11 клас. 

Оскільки кількість та об'єм отриманих даних досить вагомий, 

результати дослідження J1. І. Теодорська групує за певними позиціями. По-

перше, за віком і ступенем освіти школярів, де дисертантка доходить 

висновку, що діти молодшого віку більш позитивно реагують на рекламні 

повідомлення, вони не дратуються через їх повторення (на телебаченні), але 

досить часто вони можуть плутати рекламу з казковою історією, мультиком 

чи трейлером до фільму. Тобто для молодшого віку реклама ще слугує 

«провідником у казку» та сприймається більше як маленький фільм. Діти 



старшого віку, підлітки вже ставляться до рекламного потоку більш 

критично та концентруються лише на тому, що викликає цікавість чи 

відповідає потребам. По-друге, дисертантка виносить до аналізу тендерний 

аспект сприйняття дитячою аудиторією реклами. У результаті визначається, 

що дівчата молодшого віку є групою, найбільш лояльною до сприйняття 

рекламної комунікації, з віком цей вектор змінюється на суто протилежний; 

хлопці ж у кожному віці досить нейтрально ставляться до реклами. 

Третій розділ «Креативно-функціональний вимір "дитячої" реклами в 

українському медіапросторі» дисертантка подає в контексті аналізу найбільш 

популярних та запам'ятовуваних рекламних роликів, які зазначили 

респонденти проведеного нею дослідження. Акумулюючи різні схеми 

розбору та аналізу реклами, авторка виокремлює 11 пунктів, серед яких є такі 

показники, як тривалість реклами, серійність, слоган, мелодія (пісні), колір, 

стереотипне представлення і трансляція тендерних ролей та інші. Варто 

наголосити на важливому моменті, який змогла виділити дослідниця: 

«більшість розглянутих повідомлень не розраховані на дитячу аудиторію, 

проте найбільше приваблюють дітей та підлітків» (с. 170). На таку тезу слід 

зважати при створенні не лише «дитячої» реклами, а взагалі будь-якого 

рекламного контенту. 

Окрім цього, безперечним здобутком роботи є розбір дисертанткою 

образів дітей у комерційній, соціальній та політичний рекламі. Авторка надає 

аналіз рекламних образів та розбирає маніпуляційні прийоми, що 

експлуатують категорію дитинства. Аналіз дитячої аудиторії як споживачів 

рекламного контенту є одним із найважливіших компонентів доробку 

опонованого дослідження. Тут акцентується увага на тендерних 

особливостях аудиторії, візуальних та вербальних патернах, характерних для 

обраного типу рекламної комунікації. 

Дисертація JI. І. Теодорської достатньою мірою апробована, її 

матеріали відображені у 6 фахових публікаціях, з яких 1 опублікована 

закордоном. Автореферат відображає основні положення роботи, демонструє 



фактичний матеріал, методологію емпіричного дослідження та принципи 

оцінювання отриманих результатів. 

Відзначаючи повноту і вагомість проведеного дослідження, маємо 

висловити кілька зауважень та питань, що не впливають на загальне 

позитивне враження від роботи. 

1. Після ознайомлення з емпіричним матеріалом виникає питання, чи 

варто було при проведенні анкетування до 8 шкіл м. Харкова (по одній із 

кожного району міста) додавати одну школу Харківської області: чи може 

одна школа показати тенденції та відмінності між результатами навчальних 

закладів великого міста та невеликих населених пунктів? Чи, можливо, одна 

школа з області була додана до дослідження з якоюсь іншою метою? 

2. Авторка звертається до проблеми патогенного впливу реклами на 

дітей, проте в дослідженні залишаються без додаткової уваги окремі 

найбільш проблемні різновиди рекламних повідомлень, зокрема, не 

розглядаються окремо шкідливі наслідки впливу на дитячу аудиторію 

шокової реклами. Чи стикалася дисертантка у контексті свого дослідження з 

подібними прикладами реклами та їх взаємодією з дитячою аудиторією чи 

категорією дитинства? Та з якими патогенними наслідками реклами 

стикалась дисертантка в ході свого дослідження? 

3. З огляду на велику кількість респондентів та багатоаспектній аналіз 

отриманих результатів другий розділ дисертаційного дослідження оперує 

величезним об'ємом кількісних показників. Через це іноді стає важко вповні 

сприймати отримані результати (особливо у підрозділі 2.3). Можливо, варто 

було представити дані дослідження у формі таблиць, діаграм, гістограм чи 

подібне та супроводити їх описом, що б значно полегшило ознайомлення з 

результатами праці авторки. 

4. У дослідженні неспівмірно представлені комерційна, соціальна та 

політична реклама: політична та соціальна реклама розглядається помітно 

менше, здебільшого акцентується увага саме на комерційній рекламі. 



5. У третьому розділі, який присвячений аналізу креативно-

функціонального виміру дитячої реклами, на жаль, не наведено жодного 

візуального прикладу аналізованого рекламного контенту. На нашу думку, 

наявність візуального прикладу реклами позитивно доповнила би текст 

дослідження. 

У цілому дослідження відзначається ґрунтовністю, новизною, виконане 

на достатньому науковому рівні, має важливе теоретичне і практичне 

значення. 

Вважаємо, що рецензована дисертаційна робота JI.I. Теодорської 

«Дитяча аудиторія як адресат і посередник у рекламній комунікації» 

повністю відповідає всім вимогам п.п. 9, 11, 12, 13 «Порядку присудження 

наукових ступенів», затвердженого постановою КМУ № 567 від 24.07.2013 р. 

(зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ № 656 від 19.08.2015 p., № 

1159 від 30.12.2015 р. та № 567 від 27.07.2016 p.), а її автор - Теодорська 

Людмила Іванівна - заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 

наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.06 - прикладні 

соціально-комунікаційні технології. 

Кандидат наук із соціальних комунікацій, 

старший викладач кафедри журналістики 

Національного університету 

«Одеська юридична академія» О. С. Андреева 


