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АНОТАЦІЯ 

Теодорська Л. І. Дитяча аудиторія як адресат і посередник у 

рекламній комунікації. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із 

соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.06 – прикладні соціально-

комунікаційні технології (галузь – соціальні комунікації). – Харківський 

національний університет імені В. Н. Каразіна; Київський національний 

університет культури і мистецтв, Київ, 2018. 

Дисертаційна робота присвячена виявленню головних аспектів 

впливу, що використовуються в рекламі, у якій діти постають як адресати 

і як посередники в комунікації. Було виявлено вікові та ґендерні 

особливості сприйняття рекламних явищ, а також окреслено пріоритети 

сучасної дитячої аудиторії щодо рекламних повідомлень. Було визначено, 

який вплив загалом реклама має на дитину та на формування її як 

особистості. Об’єктом є дитяча аудиторія, яка може виступати адресатом 

та посередником у рекламній комунікації, рекламні зрази із залученням 

дитячих образів. Основними завданнями дослідження є визначити 

різновиди звернення до дитячої аудиторії в різних контекстах, окреслити 

стан законодавчого та етичного регулювання реклами за участю дітей в 

Україні, виявити особливості впливу реклами на поведінкові моделі та 

соціалізацію дітей у суспільстві та їхні рекламні пріоритети за допомогою 

проведення анкетного опитування дітей і підлітків (у м. Харкові й 

Харківській області). Також завданнями є простежити рекламні зразки з 

огляду на специфіку формування стереотипів, у тому числі ґендерних, та 

їх вплив на дитячу аудиторію; виділити найпопулярніші серед дітей та 

підлітків рекламні образи; визначити методи, використовувані в 

«дитячій» рекламі, за допомогою яких відбувається взаємодія з 

аудиторією.  
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У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження» 

вивчено та узагальнено праці українських та зарубіжних вчених, які 

досліджували питання, пов’язані з дитячою аудиторією та рекламною 

комунікацією. Опрацьовано поняття «реклама», «рекламна комунікація», 

«аудиторія», «дитина», «дитинство» під кутом зору різних вчених та 

різних наукових точок зору. На основі вищезгаданих понять виведено та 

вдосконалено визначення «дитячої аудиторії». Увага приділяється 

особливостям та специфіці залучення дітей до рекламних процесів, а 

також можливості патогенного впливу реклами на дитячу аудиторію. У 

цьому розділі вивчено законодавчу та етичну бази, що регулюють 

використання дітей та дитячих образів у рекламній комунікації. Окрім 

законодавчих та етичних документів, які контролюють рекламу і 

взаємодію з дітьми, розглянуто закони та кодекси, що безпосередньо 

захищають дітей від можливого шкідливого впливу медіа та можуть 

розповсюджуватися на рекламну діяльність. 

Другий розділ дисертації «Рекламні пріоритети дитячої аудиторії: 

визначення на основі анкетування» присвячений анкетуванню дитячої 

аудиторії в межах м. Харкова та Харківської області щодо рекламних 

явищ. Тут представлено методологію дослідження та особливості 

підготовчого процесу. Акцентується увага на специфіці проведення 

анкетування серед дитячої аудиторії всього контингенту дев’яти шкіл 

серед учнів 1–11 класів та опрацювання великої кількості анкет (усього 

5028 опитаних шкільного віку від 6 до 18 років) за допомогою технічних 

засобів та математичних дій. Результати представлені за віком і 

приналежністю до ступенів освіти та окремо за ґендером. Метою було 

визначити, як змінюються відповіді на запропоновані питання в дітей з 

дорослішанням, та детально простежити цю тенденцію в кількісних 

показниках, а також простежити, чи відрізняються результати в чоловічій 

та жіночій аудиторії, відповідно, ураховуючи вік респондентів. 
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В анкетуванні були запропоновані різні питання, – і базові серед тих, які 

пропонувалися в усіх анкетах, мали за мету виявити ставлення дитячої 

аудиторії до реклами загалом, визначити привабливих для учнів різного 

віку рекламних персонажів, сформулювати розповсюджені канали 

трансляції реклами для дітей, розкрити, чи вливає реклама на вибір 

майбутніх покупок або на бажання отримати рекламований товар чи 

послугу. Для учнів різних ступенів освіти призначалися відмінні за 

кількістю питань анкети, що зумовлено віковими особливостями 

сприйняття інформації серед дитячої аудиторії. 

У третьому розділі «Креативно-функціональний вимір "дитячої" 

реклами в українському медіапросторі» були проаналізовані рекламні 

ролики з трьох площин: реклама, яка найбільше зацікавлює дітей; 

реклама, яка найкраще запам’ятовується ними; рекламні повідомлення, 

що використовують дитячі образи та рекламні зразки, цільовою 

аудиторією яких є діти та підлітки. За результатами анкетування 

виокремлено рекламні повідомлення, які найбільше приваблюють дитячу 

аудиторію, та проаналізовано їх за запропонованою схемою, з 

акцентуванням уваги на основних аспектах (використання основних 

рекламних параметрів, гумору, рекламних героїв, музичного супроводу, 

кольору, зображення ґендерних ролей, стереотипне представлення). 

Також в досліджені розглянуті рекламні ролики, у яких вміщено дитячі 

образи, – для того, щоб визначити, з якою метою залучаються діти 

(привернення уваги, переконання, маніпуляція тощо). На основі 

відповідей в анкетуванні виділено рекламні повідомлення, які найбільше 

зацікавлюють дітей молодшого шкільного віку та цільовою аудиторією 

яких є саме вони (іграшки, ігри, конструктори та інше). 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в 

тому, що дисертація пропонує першу спробу комплексного аналізу 

феномену «дитячої» реклами – в аспектах креативно-функціональної 
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організації рекламного тексту, аудиторії в рекламній комунікації, етико-

правових засад рекламної діяльності тощо, – зокрема: 

- розмежовано ґендерно-вікові особливості сприйняття реклами 

дитячою аудиторією; 

- відтворено парадигму варіантів апелювання до категорії 

дитинства в рекламних повідомленнях (в основі якої – три основні 

проекції: дитина як реципієнт (аудиторія), посередник, рекламний образ); 

- розроблено схему аналізу рекламних повідомлень, що корелюють 

із категорією дитинства (експлуатують дитячі образи або ж є цікавими 

для дитячої аудиторії); 

- шляхом анкетування виявлено рекламні пріоритети дітей та 

підлітків у м. Харкові та Харківській області; 

- удосконалено трактування категорії «дитина» як міжгалузевої і 

засадничої для багатьох наукових напрямків та типологію рекламного 

інструментарію, спрямованого на дитячу аудиторію, зокрема рекламних 

звернень з елементами казки та пригоди, а також параметри дослідження 

сприйняття дітьми рекламних явищ; 

- набуло подальшого розвитку визначення креативно-

функціональних аспектів рекламної комунікації із залученням дітей. 

Практичне значення отриманих результатів дослідження. 

Результати проведеного дослідження можуть бути використані в курсах з 

основ рекламної діяльності, паблік рилейшнз, журналістської деонтології, 

медіаосвіти та медіаграмотності, соціології масових комунікацій, 

психології журналістської творчості, економіки та організації ЗМІ, 

журналістського менеджменту, кількісних та якісних методів у 

журналістиці, при розробці спецкурсів і семінарів, а також у подальших 

дослідженнях рекламної діяльності та аудиторії ЗМІ. У практиці вищих 

навчальних закладів робота може бути використана для підготовки 

нормативних курсів освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» та 
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«магістр» за напрямом «Журналістика». 

Окрім того, значення дисертаційної роботи полягає в уточненні, 

розмежуванні і специфікації ряду наукових понять і дефініцій та у 

класифікації низки соціокомунікаційних явищ, зокрема в межах 

рекламної діяльності. Порушена проблема заслуговує на продовження її 

розробки, і робота створює підґрунтя для подальших науково-практичних 

розвідок у цьому напрямку; отримані висновки можуть бути використані 

для оптимізації рекламної комунікації на засадах соціальної 

відповідальності. 

Ключові слова: адресат, анкетування, вік, ґендер, дитяча аудиторія, 

дитячі вподобання, креативно-фукціональний аспект, посередник у 

рекламній комунікації, реклама, рекламна комунікація, рекламні 

пріоритети, рекламні стратегії, український медіапростір, чоловіча та 

жіноча аудиторії. 

 

SUMMARY 

Teodorska L. I. Children’s Audiences as a Recipient and a Mediator 

in Advertising Communication. – Qualification research paper, manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Social Communications, specialty 

27.00.06 – Applied Social Communication Technologies (field – Social 

Communications). – V. N. Karazin Kharkiv National University; Kyiv National 

University of Culture and Arts, Kyiv, 2018. 

The dissertation focuses on revealing the main aspects of influence used 

in advertising, in which children appear both as recipients and mediators. The 

age and gender characteristics of the perception of advertising phenomena are 

determined, as well as the prior choice advertising messages of modern 

children’s audiences are outlined. The impact of advertisement on a child as a 

whole and its personal identity formation in particular was defined. The object 

is children’s audiences, shown as a recipient and a mediator in advertising 
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communications, and advertising examples with childhood images in them. The 

main ideas of the study are to determine the types of appealing for children in 

different contexts, to outline the state of legislative and ethical regulation of 

children involved advertising in Ukraine, to conduct questionnaires for children 

and youth in order to identify the general attitude to advertising phenomena 

depending on age and gender (within the boundaries of the city of Kharkiv and 

the Kharkiv region). Besides, the ideas of the thesis are to study the stereotype 

formating role, including gender ones, of advertising samples and its influence 

on children’s audience; to highlight the most popular advertising images among 

children and youth; to identify the methods used in children’s advertising, 

which are the basis of interaction with the audience. 

In the first section «Theoretical and Methodological Principles of the 

Study» the works of Ukrainian and foreign scientists who studied issues related 

to the children’s audiences and advertising communications are examined and 

systematized. The concepts of «advertising», «advertising communication», 

«audience», «child», «childhood» are developed from the views of various 

scientists and different scientific perspectives. The definition of «children’s 

audiences» was reformulated and improved, based on the above-mentioned 

concepts. The peculiarities and specifics of involving children in advertising 

processes are emphasized, as well as to the possibility of a pathogenic impact 

of advertising on children’s audiences. This section examines both legislative 

and ethical framework of governing the use of children and childhood images 

in advertising communications. In addition to the legal and ethical documents 

which control advertising and its interaction with children, laws and codes that 

directly protect children from a possible harmful media influence and that can 

be extended to advertising activities are considered here. 

The second section of the dissertation «Advertising priorities for the 

children’s audience: definition based on the questionnaire» is devoted to the 

questioning of children’s audiences on advertising phenomena within the 
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boundaries of the city of Kharkiv and the Kharkiv region. The methodology of 

the research and the peculiarities of preparatory process are presented here. The 

focus is on the specifics of conducting questionnaires among children’s 

audiences which is the whole contingent of nine schools, pupils of  

1–11-ths grades, and on the processing of a large number of questionnaires 

(totally 5028 polled schoolchildren, aged from 6 to 18) with the help of 

technical means and mathematical actions. The results are presented according 

to age, the degree of education and gender separately. The aim was to 

determine the changes in answering the suggested questions in aging children; 

to show this tendency in quantitative terms in detail, as well as to see if the 

results are different for male and female audiences, respectively, taking into 

consideration the age of respondents. The questionnaire proposed various 

questions; the basic ones, proposed in all questionnaires, aimed to reveal the 

attitude of children’s audiences towards advertising in general; to identify 

attractive advertising characters for pupils of all ages; to formulate the common 

channels of broadcasting advertisements for children; to clear out if the 

advertising influences the choice of future purchases or the desire to get an 

advertised product or service. The given quastionnaires differ in amount of 

questions according to educational levels and age features of perception of 

information among children’s audiences. 

The third section «Creative and Functional Dimension of "Children’s" 

Advertising in the Ukrainian Media Space» focuses on three types of 

advertisements: the most attractive advertising for children; the most 

memorable advertising for them; advertisements with childhood images, and 

advertising messages targeted toward children and youth. According to the 

questionnaire results, advertisements, most attractive to children’s audiences, 

were separated and analyzed on the proposed scheme, focusing on key aspects 

(use of basic advertising options, humor, advertising characters, background 

music, colour, gender roles portrayal, stereotypical representation). Also, 
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advertising videos which contain childhood images are examined to determine 

the whole reason why children are involved (attraction of attention, persuasion, 

manipulation etc.). The most attractive advertisements for primary school 

children, which consider them as target audience (advertisings of toys, games, 

constructors etc.), are depicted on the basis of questionnaire’s responses. 

The scientific novelty of the results of the study is that the thesis 

proposes the first attempt of a comprehensive analysis of the phenomenon of 

«child» advertising – in the aspects of creative and functional organization of 

an advertising text, an audience in advertising communications, ethical and 

legal principles of advertising etc. – in particular: 

– the gender-age characteristics of the perception of advertising by 

children’s audiences are distinguished; 

– the paradigm of variants of appealing to the category of childhood in 

advertising messages is recreated (based on three main projections: a child as a 

recipient (audience), a mediator, an advertising image); 

– the scheme of analysis of advertising messages, correlated with the 

category of childhood (exploit childhood images or are interesting for 

children’s audiences), is developed; 

– the advertising priorities of children and youth are revealed through the 

questionnaire in the city of Kharkiv and the Kharkiv region; 

– the interpretation of category the «child» as interbranch and 

fundamental for many scientific directions is improved; also, the typology of 

advertising tools aimed at children’s audiences, in particular with the elements 

of fairy tales and adventures, is enhanced as well as the parameters of study of 

children’s perception of advertising phenomena; 

– the definition of creative and functional aspects of advertising 

communication with the involvement of children is futher developed. 

The practical significance of the results of the study. The results of the 

study can be used in the courses of the basics of advertising, public relations, 
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journalistic deontology, media education and media literacy, sociology of mass 

communications, psychology of journalistic work, economics and media 

organization, journalistic management, quantitative and qualitative methods in 

journalism, in the development of special courses and seminars, as well as in 

further research on advertising and media audience. In the practice of higher 

education institutions, the work can be used to prepare normative courses of 

educational and qualification levels «Bachelor» and «Master» in the direction 

of «Journalism». 

In addition, the significance of the dissertation paper was to clarify, 

delimit and specificate of a number of scientific concepts and definitions and to 

classify a number of socio-communicative phenomena, in particular within the 

advertising activity. The raised problem needs to be developed, and the work 

creates the basis for further scientific and practical exploration in this direction; 

the obtained conclusions can be used for optimization of advertising 

communication on the basis of social responsibility. 

Key words: advertising communication, advertising priorities, 

advertising strategies, advertising, age, children’s audiences, children’s 

preferences, creative-fuctional aspect, gender, male and female audience, 

questionnaire, recipient and mediator in advertising communication, Ukrainian 

media space. 
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ВСТУП 

 

 

Обґрунтованість вибору теми дослідження. Реклама, окрім своєї 

первинної та головної функції – інформування про товар, послугу тощо, 

зосереджується й на інших аспектах, які є вагомими для суспільства, 

відтак стає невід’ємною частиною сучасного життя. Як відомо, найбільш 

придатною для впливу реклами є дитяча аудиторія, через особливості 

сприйняття дітьми довколишнього світу. 

У цьому контексті інтерес становлять усі три основні види реклами: 

комерційна, політична та соціальна, котрі активно залучають дітей до 

процесу рекламної комунікації та впливають на соціокультурний рівень 

населення. Як і комерційна реклама, соціальна та політична завдяки своїй 

багатотиражності, різноманітності, можливості повторення, лаконізму та 

емоційності володіє значними можливостями впливу на масову 

свідомість. 

Окремий інтерес – і окрему небезпеку для суспільної свідомості – 

становить повсюдне формування соціальних, зокрема ґендерних 

стереотипів у дитячій рекламі. Адже при представленні фемінних та 

маскулінних образів у суспільстві, що перебуває на шляху невизначеності 

й переформування вже сформованих стереотипів, рекламне повідомлення 

може використовувати сталі уявлення про ґендер або відображувати нові 

погляди. Рекламісти, якщо вдаються до зображення дитини в кадрі, 

обов’язково відображають сталі уявлення про роль чоловіка й жінки в 

суспільстві. Якщо зауважити, що дитина постійно перебуває в 

інформаційному потоці рекламних повідомлень, і, як, наслідок вона 

черпає знання, манеру поведінки саме з рекламних персонажів, то 

реклама стає потужним важелем, що формує уявлення про життя в 

суспільстві.  
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Актуальність роботи полягає в тому, що реклама з використанням 

образів дітей все частіше звертає на себе увагу рекламістів: маленькі герої 

рекламують не тільки продукцію, призначену для дітей, а й товари і 

послуги, які опосередковано стосуються малечі. Часто образи дітей 

використовуються для підсилення емоційності з метою викликати 

почуття жалю (наприклад, соціальна реклама), щоб глядач звернув увагу 

на рекламований товар (комерційна реклама), щоб провести паралель, що 

людина не байдужа та відповідальна (політична реклама).  

Дослідження впливу реклами на дітей у комунікаційному та 

психологічному аспектах потенційно передбачає такі виміри: як діти 

сприймають рекламу, яка реклама найбільше запам’ятовується дітьми, з 

якою метою рекламісти використовують дитячі образи тощо. З огляду на 

це дослідження передбачає проведення соціологічних опитувань, 

анкетування з елементами включеного спостереження для того, щоб 

виявити, які рекламні зразки найбільше запам’ятовуються дітьми різного 

віку і що саме приваблює в рекламі дитячу аудиторію. Вивчення цього є 

виразно актуальним, оскільки 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 ґендерних та 

інших стереотипів. Таким чином, дослідження відповідного напрямку 

здатне допомогти оцінити місце дитини в умовах сучасного рекламного 

ринку, потенційні загрози в цьому напрямку та засоби запобігання їм. 

Теоретико-методологічну основу дисертації становлять роботи 

науковців, які працювали в галузях журналістикознавства, 

рекламознавства й соціальних комунікацій (М. Бутиріної, Н. Зражевської, 

В. Іванова, С. Кара-Мурзи, Т. Крайнікової, Т. Кузнєцової, І. Михайлина, 

Е. Огар, Б. Потятиника, Г. Почепцова, Є. Прохорова, В. Різуна, О. Холода 

та багатьох інших), і зокрема тих, хто досліджував комунікаційний 

потенціал, креативно-функціональні параметри та психологічні й етико-
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правові засади реклами (Н. Авдєєвої, О. Андрєєвої, Н. Баландіної, 

Г. Владимирської, Н. Грицюти, О. Лебедєва-Любимова, Р. Мокшанцева, 

В. Музиканта, Д. Олтаржевського, О. Подпружнікової, Є. Ромата, 

Т. Смирнової, Н. Фоміних, Л. Хавкіної та інших). Окрім того, у дисертації 

наявне опертя на знакові роботи західних дослідників, класичні у сфері 

комунікативістики (Ж. Бодріяра, У. Ліппмана, М. Маклюена й інших).  

Під час роботи залучалися дослідження, які стосуються соціальної й 

вікової психології та категорії дитинства (автори Т. Дуткевич, 

І. Загарницька, Н. Мухіна, М. Савчин, Е. Циховська та ін.), дослідження 

щодо використання соціологічних методів, зокрема в 

журналістикознавстві (С. Бочулинського, Н. Костенко, І. Лубковича, 

Н. Черниш й ін.), а також присвячені ґендеру як засадничому параметру 

соціальної комунікації й у тому числі рекламного впливу (автори 

І. Грошев, О. Кікінеджі, О. Кізь, Є. Макєєва, М. Петров, А. Согорін, 

М. Сердюк та ін.). На сьогодні існує значний корпус досліджень, 

присвячених рекламній діяльності, зокрема, зустрічаються праці, в яких 

вдаються до вивчення взаємодії реклами з дитячою аудиторією. Проте 

цілісного дослідження залучення дітей до рекламного процесу в різних 

амплуа (як адресата, посередника, рекламного образу) наразі немає. Це й 

обумовило вибір теми дисертаційної роботи. 

Мета дисертаційної роботи – виявити засадничі параметри 

реклами, що апелює до категорії дитинства, й основні варіанти залучення 

дітей до рекламної комунікації (діти як аудиторія, посередник, рекламний 

образ), з окресленням ґендерно-вікових особливостей сприйняття дітьми 

рекламної інформації та їхніх рекламних пріоритетів. 

Метою передбачено вирішення таких завдань: 

 окреслити теоретико-методологічну базу за темою дослідження; 

 охарактеризувати стан дитячого сегменту рекламного ринку в 

Україні та виявити основні варіанти й форми апелювання до категорії 
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дитинства в рекламі (дитина як адресат, посередник, рекламний образ); 

 визначити рівень законодавчого та етичного регулювання 

«дитячої» реклами в Україні; 

 виявити особливості впливу реклами на поведінкові моделі та 

соціалізацію дітей у суспільстві та їхні рекламні пріоритети за допомогою 

проведення анкетного опитування дітей і підлітків (у м. Харкові й 

Харківській області); 

 визначити специфіку експлуатування категорії ґендеру в 

«дитячій» рекламі, схарактеризувати рекламні повідомлення з точки зору 

формування і транслювання ґендерних стереотипів і впливу цих 

стереотипів на дитячу аудиторію; 

 виокремити типи й особливості рекламних образів, що апелюють 

до категорії дитинства; 

 типологізувати комунікаційні прийоми формування ефективної 

взаємодії з аудиторією в сучасному українському медіапросторі за 

допомогою «дитячої» реклами. 

Об’єктом є дитяча аудиторія як учасник рекламної комунікації (на 

рівні адресата й посередника) та рекламні повідомлення з 

експлуатуванням дитячих образів. 

Предметом вивчення є креативно-функціональні та етико-правові 

параметри рекламних повідомлень, базованих на дитячих образах, або ж 

таких, що передбачають залучення дітей як основних адресатів і 

посередників у рекламній комунікації. 

До дослідження залучено передусім телевізійну рекламу, 

представлену на українських ефірних та кабельних телеканалах протягом 

2007–2017 років, – як найбільш ефективну в дитячому сегменті ринку. 

Також досліджуються рекламні повідомлення, представлені на інтернет-

сайтах. Ситуативно беруться до уваги зарубіжні зразки реклами, не 

пропоновані в українському медіапросторі. Окрім того, вивчаються 
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офіційні документи, що регламентують рекламну діяльність в Україні на 

етичному та правовому рівнях. 

Методи дослідження. Для досягнення мети й вирішення 

поставлених завдань у дисертації застосовано комплекс наукових методів, 

серед яких загальнонаукові та спеціальні методи дослідження явищ 

соціальної комунікації і зокрема реклами. 

У межах дослідження було використано такі загальнонаукові 

методи: 

 метод аналізу, котрий залучався при виявлення окремих 

компонентів та ознак досліджуваних явищ і процесів з метою їх 

різнобічного вивчення; 

 метод синтезу, застосовуваний для поєднання в єдине ціле різних 

трактувань і тлумачень ключових понять і засадничих категорій 

дослідження; 

 історичний метод, що уможливив з’ясування соціоісторичного 

контексту в межах розвитку рекламної галузі і дотичних до неї етико-

правових явищ і процесів у незалежній Україні, зокрема в аспекті дітей як 

рекламної аудиторії; 

 порівняльний метод, що допоміг виявити специфіку сприйняття 

реклами різними віковими й ґендерними сегментами аудиторії, а також 

особливості впливу на аудиторію реклами з різною аргументацією та 

інструментами впливу; 

 метод класифікації, який уможливив групування рекламних явищ 

та виявлених у них комунікаційних прийомів. 

З огляду на окреслену мету дослідження й поставлені завдання 

виникла також необхідність використання спеціальних методів задля 

вивчення рекламного тексту й дискурсу. Серед них такі: 

 дискурс-аналіз, що дозволив виявити залежність структурно-

семантичних особливостей рекламних повідомлень і їх сприйняття 
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масовою та сегментованою аудиторією від суспільно-історичних та 

соціокультурних обставин; 

 структурний аналіз, який дозволив розробити загальну 

функціонально-тематичну парадигму ефективного рекламного 

інструментарію, залученого в повідомленнях, для яких дитяча аудиторія є 

адресатом чи / та посередником при здійсненні комунікації; 

 аналіз матеріалів соціологічних досліджень, зокрема анкетування, 

який дозволив проаналізувати ставлення дітей до реклами як різновиду 

соціальної комунікації, особливості сприйняття ними рекламних 

повідомлень тощо; 

 спостереження, зокрема включене, передусім залучене під час 

анкетування дитячої аудиторії різного віку; 

 моніторинг рекламних повідомлень в українському 

медіапросторі, зокрема телевізійних рекламних блоків, який надав 

можливість виявити питому вагу й варіанти створення «дитячої» реклами. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в 

тому, що дисертація пропонує першу спробу комплексного аналізу 

феномену «дитячої» реклами в аспектах креативно-функціональної 

організації рекламного тексту, аудиторії в рекламній комунікації, етико-

правових засад рекламної діяльності тощо, зокрема: 

вперше: 

 було розмежовано ґендерно-вікові особливості сприйняття 

реклами дитячою аудиторією; 

 відтворено парадигму варіантів апелювання до категорії 

дитинства в рекламних повідомленнях, в основі якої – три основні 

проекції: дитина як реципієнт (аудиторія), посередник, рекламний образ; 

 розроблено схему аналізу рекламних повідомлень, що корелюють 

із категорією дитинства (експлуатують дитячі образи або ж є цікавими 

для дитячої аудиторії); 
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 шляхом анкетування виявлено рекламні пріоритети дітей та 

підлітків у м. Харкові та Харківській області; 

удосконалено: 

 трактування категорії «дитина» як міжгалузевої і засадничої для 

багатьох наукових напрямків; 

 типологію рекламного інструментарію, спрямованого на дитячу 

аудиторію, зокрема рекламних звернень з елементами казки та пригоди; 

 параметри дослідження сприйняття дітьми рекламних явищ; 

набуло подальшого розвитку: 

 визначення креативно-функціональних аспектів рекламної 

комунікації із залученням дітей. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація, автореферат та 

публікації, у яких викладено основні положення наукової роботи, 

дисертанткою виконані самостійно. 18 публікацій виконані одноосібно, 

1 публікація – у співавторстві (доробок автора в ній складає 30%). 

Апробація результатів дослідження. Основні положення 

дисертації обговорювалися на засіданнях кафедри журналістики 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та 

викладалися в доповідях на таких конференціях: V Регіональна 

студентська наукова конференція «Мова у структурно-системних та 

дискурсивних виявах» (Харків, 21 березня 2012 р.); VІ Регіональна 

студентська наукова конференція «Світ сучасної філології» (Харків, 

10 квітня 2013 р.); VІІ Регіональна студентська наукова конференція 

(Харків, 15 квітня 2014 р.); Всеукраїнська студентська наукова 

конференція «Реалії та перспективи розвитку сучасного мас-медійного 

простору» (Херсон, 16 квітня 2014 р.); Міжнародна науково-практична 

конференція «Проблеми формування громадської думки в сучасній 

Україні» (Київ, 15 листопада 2014 р.); Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Соціокомунікаційні та медико-соціальні чинники адаптації 
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осіб з особливими потребами в системі інтегрованої освіти» (Харків, 

28 листопада 2014 р.); IV Міжнародна студентська наукова конференція 

«Academic and scientific challenges of diverse fields of knowledge in the 

21st century» (Харків, 20 березня 2015 р.); Підсумкова конференція 

аспірантів та здобувачів філологічного факультету Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна (Харків, квітень 2015 р.); 

Міжнародна наукова конференція «Мільйон історій: поетика пригод у 

літературі та медіа» (Бердянськ, 22–23 вересня 2016 р.); ІІ Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Сучасний мас-медійний простір: реалії 

та перспективи розвитку» (Вінниця, 12–13 жовтня 2016 р.); Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Новинний контент аудіовізуальних мас-

медій у соціальному вимірі» (Київ, 5 квітня 2017 р.); ХХІІІ Міжнародна 

науково-практична конференція з проблем функціонування і розвитку 

української мови «Мова. Суспільство. Журналістика» (Київ, 6 квітня 

2017 р.); Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Міждисциплінарні дослідження масової комунікації: проблеми та 

перспективи» (Київ, 25 квітня 2017 р.). 

Структура дисертації. Дисертацією є рукопис, який складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел 

(176 позицій) та додатків. Загальний обсяг роботи без додатків становить 

250 сторінок, з яких основного тексту 232 сторінки. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано в межах наукових тем кафедри журналістики 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна «Актуальні 

проблеми теорії та історії соціальних комунікацій» (державні реєстраційні 

номери 0112U003081 та 0114U005438), «Дослідження та розробка 

соціокомунікаційних і медико-технологічних чинників адаптації осіб з 

особливими потребами в системі інтегрованої освіти» (державний 

реєстраційний номер 0112U005916), «Дослідження та розробка засад 
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стабілізуючої ролі ЗМІ у кризових ситуаціях як чинника інформаційної 

безпеки держави» (державний реєстраційний номер 0116U000935). 

Практичне значення отриманих результатів дослідження. 

Результати проведеного дослідження можуть бути використані в курсах 

основ рекламної діяльності, паблік рилейшнз, журналістської деонтології, 

медіаосвіти та медіаграмотності, соціології масових комунікацій, 

психології журналістської творчості, економіки та організації ЗМІ, 

журналістського менеджменту, кількісних та якісних методів у 

журналістиці, при розробці спецкурсів і семінарів, а також у подальших 

дослідженнях рекламної діяльності та аудиторії ЗМІ. У практиці вищих 

навчальних закладів робота може бути використана для підготовки 

нормативних курсів освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» та 

«магістр» за напрямом «Журналістика». 

Окрім того, значення дисертаційної роботи полягає в уточненні, 

розмежуванні і специфікації ряду наукових понять і дефініцій та у 

класифікації низки соціокомунікаційних явищ, зокрема в межах 

рекламної діяльності. Порушена проблема заслуговує на продовження її 

розробки, і робота створює підґрунтя для подальших науково-практичних 

розвідок у цьому напрямку; отримані висновки можуть бути використані 

для оптимізації рекламної комунікації на засадах соціальної 

відповідальності. 

Публікації. Результати дослідження були викладені в 19 наукових 

публікаціях (загальним обсягом 6,8 друк. арк.): 18 виконані одноосібно, 

1 – у співавторстві (доробок автора в ній складає 30%), – п’ять із них 

опубліковані в наукових фахових виданнях України, а одна – в 

іноземному науковому виданні. 
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РОЗДІЛ ПЕРШИЙ 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

1.1 Науково-теоретичні підходи до проблеми 

Рекламні повідомлення досліджувалися в різних аспектах, у межах 

різних наук реклама вивчалася як чинник впливу на споживача, 

інструмент маніпуляції, документ доби, фактор соціалізації, чинник 

формування світогляду тощо. На сьогодні багато уваги зосереджується на 

феномені реклами загалом. Рекламна комунікація – явище складне та 

багатогранне, яке включає в себе різні аспекти з багатьох сфер науки, 

тому в дослідженні використовуються розвідки вчених із різних 

напрямків соціальних комунікацій та дотичних галузей.  

Передусім теоретичну основу дослідження складають роботи 

українських та закордонних учених із галузей журналістикознавства, 

рекламознавства й соціальних комунікацій. 

Важливим складником при вивченні реклами є стереотипи. 

М. Бутиріна у роботі «Явище стереотипізації у масовій комунікації» 

зазначає, що «соціальні стереотипи зароджуються та отримують 

легітимацію у більш широкому соціокультурному контексті, де 

реалізується не лише журналістська, але й політична, рекламна,  

ПР-практика тощо» [13]. 

Для вивчення ще одного вагомого аспекту рекламної комунікації, 

пов’язаного з ціннісним рівнем, вагомими є праці Т. Кузнецової. Зокрема, 

в роботі «Аксіологія соціальних комунікацій» дослідниця відзначає, що 

«морально-етичні домінанти часто знижують свій статус, виявляючись на 

одному рівні з цінностями споживацтва. Особливо виразно ця 

тенденція  виявляється в рекламних текстах, де все частіше бачимо 

невідповідність рекламованого об’єкта групі цінностей, з якими він 
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співвідноситься» [56, с. 33–34]. 

Говорячи про рекламу в аспекті комунікації, варто спиратися на 

праці В. Різуна, зокрема «Теорію масової комунікації», у якій 

наголошується: «Масова комунікація у рекламній діяльності є 

обов’язковим її компонентом, адже тільки завдяки їй рекламісти можуть 

забезпечити виконання основного свого завдання – залучити максимальну 

кількість покупців до рекламованого продукту чи максимальну кількість 

користувачів рекламованої послуги» [118, с. 38].  

Щодо комунікаційного рівня рекламної діяльності можуть бути 

використані й роботи О. Холода. Зокрема, у праці «Соціальні комунікації: 

соціо- і психолінгвістичний аналіз» учений визначає комунікацію як 

«спілкування, яке відбувається тільки в соціумі і лише між його членами – 

індивідами» [162, с. 22]. 

Н. Зражевська у роботі «Комунікаційні технології» пише про 

інформаційну асиметрію, яка повністю повторюється у рекламних 

повідомленнях: «Комунікативні системи зацікавлені в засобах створення 

й підтримки інформаційної асиметрії. У тексті це буде: дозволені й 

заборонені варіанти поведінки героїв, типові характеристики 

героя / антигероя, типовий фінал, типовий кінець (наприклад, happy end)» 

[34, с. 24]. 

Важливою для визначення методології вивчення явищ соціальної 

комунікації, зокрема пов’язаних із рекламним простором, є праця 

В. Корнєєва «Актуальний стан і перспективи розвитку наукових 

досліджень соціальних комунікацій», у якій виділено 

«соціальнокомунікаційний підхід як наукову методологію вивчення 

соціальних комунікацій, феноменологічні виміри традиційних форм 

соціальних комунікацій» [49]. 

Показовими у сфері медіаспоживання є органічно проектовані на 

рекламну діяльність наукові роботи Т. Крайнікової, у тому числі стаття 
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«Функції культури медіаспоживання», у якій авторка виділяє «функції 

медіаспоживання: креативна, комунікативна, пізнавальна, емотивна, 

інкультурації та соціалізації, ціннісна» [53]. 

При вивченні безпосередньо дитячої аудиторії слід зважати на 

розвідки Е. Огар, звернувши увагу зокрема на статтю «Дитяча література 

як об’єкт вивчення в українській науці кінця ХІХ – початку ХХ століття», 

де авторка говорить про те, що «багато уваги приділялося вивченню 

психологічних, психофізіологічних та когнітивних можливостей дитини 

як читача-реципієнта, проблемі диференціації дитячої та юнацької 

читацької аудиторії на вікові групи відповідно до різних періодів 

соціалізації дитини, характеру можливих читацьких запитів кожної 

вікової групи» [83, с. 36]. Для сучасності вищеназвані аспекти 

проектуються значною мірою на дитину як реципієнта реклами.  

Важливим підґрунтям для вивчення реклами із залучення дитячої 

аудиторії є праця Е. Циховської «Аркадія дитинства Л. Стаффа: часово-

просторові образи», у якій автор пояснює ту особливість, через яку дитячі 

образи в рекламі здатні утримувати значну увагу дорослої частини 

населення: «В окремій особистості дитинство втілюється як втрачений 

рай з притаманним цивілізаціям і людській культурі рухом униз, згідно з 

яким золоте століття змінюється нижчим за аксіологічним рівнем 

століттям. Тому й дитинство функціонує у свідомості майже кожної 

людини як рефлексія про еталон, кульмінацію всього найкращого, що 

згодом йде на спад і не повторюється, а тому викликає тугу» [164]. 

Основу дисертаційного дослідження також становлять різнопланові 

розробки В. Іванова [35], С. Кара-Мурзи [40], І. Михайлина [74], 

Б. Потятиника [99], Г. Почепцова [101], Є. Прохорова [115] та багатьох 

інших. 

Важливим підґрунтям при розробці окремих аспектів порушеної в 

дисертації проблеми є численні різножанрові дослідження 
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комунікаційного потенціалу, креативно-функціональних параметрів та 

психологічних й етико-правових засад реклами, серед яких праці 

Г. Владимирської [17], Н. Грицюти [22; 23], О. Лебедєва-Любимова [60], 

Р. Мокшанцева [76], Д. Олтаржевського [85], Є. Ромата [119], 

Т. Смирнової [132] і багатьох інших.  

Так, у роботах Н. Грицюти, зокрема в монографії «Етика реклами як 

естимаційний орієнтир сучасного суспільства», реклама розглядається з 

точки зору етичних норм та врегулювань, зокрема етичних засад щодо 

дітей у рекламі [23]. Звертається до проблеми неетичності реклами й 

О. Андрєєва у статті «Захист споживачів від неетичної реклами: 

законодавчі та конституційні засади», де наголошується, що «…реклама, 

окрім інформації, несе в собі соціальні та моральні настанови, за якими 

живе соціум. Тому вивчення морально-етичної сторони рекламної 

комунікації і є наразі актуальним питанням» [2, с. 147]. Частково авторка 

апелює до впливу реклами на дітей «Однак сьогодні реклама якраз 

намагається створити враження, що володіння новим товаром надасть 

його власнику переваги над іншими. Реклама для дітей також на це 

орієнтована, але робить все більш завуальовано, тому що бажання, які 

вона передає, для дитини презентуються у матеріалізованих товарах та не 

є усвідомленими (йогурти, соки, солодкі напої, ігри, солодощі)» 

[2, с. 150–151]. 

Ключовими для дисертаційної роботи є рекламознавчі праці 

Л. Хавкіної, О. Подпружнікової.  

О. Подпружнікова в монографії «Соціокомунікаційний вимір 

категорії рекламного персонажа» досліджує рекламний персонаж із точки 

зору функціонування у сфері соціальної комунікації, виділяючи персонаж 

як структурно-семантичний компонент рекламної комунікації та 

пояснюючи комунікаційну сутність рекламного персонажа. Також 

авторка говорить про креативні рішення при творенні персонажів як 
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фактора дієвості рекламних повідомлень, наголошуючи на реалізації 

комунікаційної функції символізації із залученням рекламного персонажа 

та акцентуючи «інтертекстульні елементи як сферу реалізації рекламного 

персонажа в сучасному телепросторі» [94, с. 88]. 

Базою дисертаційного роботи стали праці Л. Хавкіної, особливо 

монографія «Сучасний український рекламний міф». Дослідниця 

виокремила такі концептуальні компоненти реклами, як бінарність, 

архетипічність, ґендерна спрямованість, апелювання до категорій символу 

і знаку, часопросторовість тощо. Не меншої уваги заслуговують і 

виокремлені нею типи ремінісцентності рекламного повідомлення: 

«розважально-ігрове начало», «ефект упізнаваності» та «традиційні 

сюжети й вічні образи». Л. Хавкіна акцентує: «Згадані прийоми не лише 

забезпечують досягнення прагматичної мети, але й часто активно 

сприяють входженню рекламного персонажа чи афоризму у простір 

масової культури й загалом формуванню пріоритетів та установок 

реципієнтів» [160, с. 230]. 

При розробці теоретико-методологічних засад нашого дослідження 

залучено концептуальні класичні праці у сфері комунікативістики, 

зокрема Ж. Бодріяра [7.], У. Ліппмана [62], М. Маклюена [67] й інших. 

При комплексному вивченні залучення в рекламі категорії 

дитинства важливими є дослідження із соціальної психології, зокрема 

стосовно вікової психології та психології дитинства (серед авторів 

Т. Дуткевич [28], І. Загарницька [32], В. Мухіна [79], М. Савчин [121] та 

ін.), дослідження щодо використання соціологічних методів, зокрема в 

журналістикознавстві (автори С. Бочулинський [8], Н. Костенко [51], 

І. Лубкович [64] й ін.) тощо.  

У роботі використовувалися розвідки щодо міфу й казки як 

комунікаційних феноменів (Є. Мелетинсткий [71], В. Пропп [113] та ін.) – 

оскільки казкові елементи є ефективним способом залучення дитячої 
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уваги до рекламних повідомлень; про роль архетипів і символів у 

рекламній комунікації (автори К. Корольов [50], Дж. Купер [58], 

Л. Павлюк [89], В. Овдіюк [82] та багато ін.), – які є універсальним 

засобом кодування рекламної інформації; стосовно використання 

елементів фентезі (як стилю і жанру) в соціальній і зокрема рекламній 

комунікації (автори М. Ільїнцева [38], О. Кармалова [41], М. Бреслер [38]) 

– активно це відбувається саме в «дитячій» рекламі; щодо 

пригодницького виміру в літературі та комунікації (автори Т. Табунщик 

[138], С. Філоненко [159] та ін.) – оскільки фактор пригоди в рекламному 

повідомленні є дієвим чинником комунікації з дитячою аудиторією. 

У дослідженні спираємося на поодинокі праці, у яких окремо 

розглядається дитяча аудиторія в межах рекламної діяльності. Впливу 

реклами на дітей присвячені роботи Н. Авдеєва «Вплив телевізійної 

реклами на дітей та підлітків» [1], Н. Баландіної «Реклама у сприйнятті 

школярів» [4], В. Васильчук «Реклама для дітей: оцінно-модальний 

аспект» [14], А. Дубяги «Вплив реклами в засобах масової інформації на 

дітей» [27], В. Музиканта «Дитяча аудиторія в дискурсі рекламної 

комунікації: нові реалії» [78], О. Тєлєтова «Реклама та дитяча аудиторія» 

[152]; діти як споживачі реклами представлені в розвідках А. Бояра 

«Актуальність дослідження дитячого маркетингу на сучасному етапі 

розвитку економіки України» [9], А. Таранича, Д. Кирпулянської, 

А. Дерев’янченко «Сутність та етичні проблеми дитячого маркетингу» 

[139], О. Шубіна «Особливості формування та просування дитячого 

бренду» [172] та інші. 

Важливою ракурсом вивчення «дитячої» реклами є репрезентація та 

формування в ній ґендерних стереотипів. Загалом питанням ґендерної 

стереотипізації в медіа займалися дослідники І. Грошев [25], О. Кікінеджі 

[43], рекламі як плацдарму укорінення ґендерних стереотипів присвячені 

праці Л. Андрушко «Ґендерні стереотипи в українській телерекламі» [3], 
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М. Петрова «Ґендерні образи та стереотипи» [92], А. Согоріна «Тенденції 

впливу реклами на формування ґендерних стереотипів споживачів» [134] 

й ін. Зокрема компонентам відображення стереотипів маскулінності та 

фемінності в текстах, спрямованих дитячій аудиторії, присвячена робота 

А. Тупікова та В. Каменевої «Візуальні та зображальні компоненти 

рекламного дискурсу як засоби трансляції ґендерних стереотипів (на 

прикладі реклами для дитячої цільової групи)» [155] та інші.  

У роботі також спираємося на законодавчу базу, зокрема Закони 

України «Про рекламу», «Про охорону дитинства», «Про загальну 

середню освіту», «Про інформацію» та інші законодавчі документи та 

збірники етичних норм. 

Отже, наразі наукова зацікавленість рекламою є високою, 

досліджують рекламні явища з точки зору журналістики й 

комунікативістики, суспільних наук, зокрема психології, соціології, 

філософії, економіки та багатьох інших галузей науки. Для вивчення 

рекламної комунікації важливими є праці, у яких виведено основні 

концепції комунікації. Для дослідження особливостей дитячої аудиторії 

необхідні розвідки з вікової психології, за допомогою яких можна 

окреслити особливості дітей та підлітків різного віку як адресатів і 

посередників у процесі комунікації.  

 

1.2 Дитяча аудиторія як учасник рекламної комунікації 

У сучасному світі реклама вже давно вийшла за рамки тільки 

інформування споживачів про різноманітні товари, послуги тощо. 

Реклама як окремий вид діяльності розглядається крізь призму багатьох 

наук: психології, соціології, економіки, менеджменту, соціальних 

комунікацій, журналістики й інших галузей. Із розвитком нових 

технологій поняття реклами набуває ширших проекцій і розгалуженості. 

«під рекламою розуміється цілеспрямована, оплачувана інформація про 
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товари або послуги та про їх виробників, розповсюджена відомим 

джерелом» [76, с. 7]. Дослідники системно відзначають, що «реклама 

надзвичайно складна», оскільки «достатньо багато несхожих один на 

одного рекламодавців одночасно намагаються досягнути великої 

кількості аудиторії» [157, с. 35]: «Існують вісім базових типів реклами: 

реклама торгової марки, торгово-роздрібна, політична, адресно-довідкова, 

реклама із зворотнім зв’язком, бізнес-реклама, інституційна 

(корпоративна), суспільна (соціальна)» [157, с. 35–36]. У подальшому 

дослідженні орієнтуватимемося тільки на ті типи реклами, у який 

найбільше залучено до участі дитячу аудиторію. 

Для розуміння того, що являє собою взагалі рекламна комунікація, 

наведемо визначення, запропоновані вченими. У роботі «Стилістика 

рекламної комунікації» Т. Смирнова зазначає, що «рекламна комунікація 

– це соціальна технологія спрямованої інформаційної дії, мета якої – 

надати певного напряму масовій або груповій активності» [130]. Одним із 

розповсюджених визначень, використовуваних вченими, зокрема 

А. Швець, є таке: «Під рекламною комунікацією розуміється передача 

звернення від джерела інформації до її отримувача» [171, с. 198], що є 

описанням основної функції реклами. Універсальне потрактування 

рекламної комунікації, запропоноване А. Швець, дає можливість 

розширити кут зору нашого дослідження.  

Характерними для рекламної комунікації рисами, за словами 

В. Різуна, «є використання суб’єктно-об’єктної форми спілкування, 

маніпулятивної форми, демонстративно-розважальної поряд з іншими 

формами масової комунікації. Власне, використовуються всі ті формати 

рекламної продукції, які забезпечують їй максимально високий рівень 

впливогенності» [118, с. 38]. До того ж саме різним аспектам впливу 

реклами приділяється максимально уваги «На відміну від масмедійних 

комунікацій рекламна комунікація тримається на серйозному вивченні 
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психології людей, їхніх потреб із метою забезпечити ефективний вплив 

реклами на людей» [118, с. 38]. Важливою умовою досягнення бажаного 

результату є те, що «для забезпечення ефективності рекламної діяльності 

фахівці професійно підходять до вивчення реакцій аудиторії на рекламну 

продукцію» [118, с. 38]. 

Аудиторія для рекламної комунікації є надзвичайно важливим 

складником. Будь-яке повідомлення розраховане на певну групу людей. 

Існує реклама, спрямована на вузьке коло (наприклад, спеціалізована 

реклама об’єктів з обмеженим призначенням для окремої частини 

населення) та орієнтована на масового споживача (наприклад, реклама 

харчових продуктів). Ефективність рекламної кампанії прямо залежить 

від реакції аудиторії, на яку розраховане повідомлення. За визначенням 

І. Л. Михайлина: «Аудиторія – споживач інформаційної продукції. У 

журналістикознавчих дослідженнях пропонують розмаїті типології 

аудиторії. Найчастіше виокремлюють такі типи: 1) цільова, та, на яку 

спрямоване видання; 2) фактична, та, яка реально споживає інформаційну 

продукцію цього мас-медіа; 3) потенційна, на яку ще можна поширити 

інформацію мас-медійного органу» [74].  

З економічної точки зору поняття визначають таким чином: 

«Аудиторія зовнішня – круг споживачів – від покупців або потенційних 

покупців до великої кількості людей, груп чи організацій, які можуть 

вплинути на поведінку споживача. Аудиторія внутрішня – круг 

працівників організації, з ким відбувається спілкування, і хто може 

вплинути на вас. Аудиторія цільова – визначається відповідями на 

питання "Хто має побачити повідомлення?" "Хто має купити товар?" "Хто 

має скористатися даною послугою?" та інші» [141].  

Існує велика кількість потрактувань поняття «аудиторія» багатьма 

вченими-соціологами, зокрема С. Новікова визначає із соціологічного 

погляду «аудиторію як сукупність осіб, які є адресатом спільного для всіх 
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членів засобів масової комунікації при мінімальній або зовсім відсутньої 

взаємодії їх одна з одним» [81]. Ідея, що закладена у цьому визначенні, 

органічно проектується й на рекламну аудиторію. 

Розглядаючи аудиторію безпосередньо під кутом зору рекламної 

комунікації, виокремлюємо поняття «рекламна аудиторія». За 

визначенням, яке пропонує Є. Ромат, «аудиторія рекламна – це усі особи, 

які можуть прочитати, побачити або почути рекламне повідомлення, що 

передається конкретним джерелом інформації» [119, с. 502].  

Апелюючи надалі до понять «дитяча аудиторія», «діти», варто дати 

визначення понять «дитина» й «дитинство». Згідно Закону України «Про 

охорону дитинства», «дитина – особа віком до 18 років (повноліття), якщо 

згідно з законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав 

повнолітньої раніше; дитинство – період розвитку людини до досягнення 

повноліття» [110]. Сімейний кодекс України (стаття 6) розглядає поняття 

«дитини» та її статус як «правовий статус дитини має особа до досягнення 

нею повноліття» [125]; також кодекс визначає: «малолітньою вважається 

дитини до досягнення нею чотирнадцяти років» [125] та «неповнолітньою 

вважається дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років» [125]. 

З погляду філософії, у концепції І. Загарницької, «дитинство ми 

розуміємо як цілісний інтегративний соціокультурний просторово-

часовий феномен. Причому тривалість входження індивіда у доросле 

життя – від народження до вісімнадцяти років – жодним чином не 

свідчить про малоцінність дитинства» [32, с. 29]. Далі дослідницею 

уточнюється, що дитина є повноцінним учасником соціуму, «оскільки 

ступінь включення у закономірності буття соціуму гарантує даному 

феномену не лише визнання в якості одного з основних етапів людського 

існування, а й зміцнює його розуміння як визначальної основи 

життєдіяльності людини та суспільства» [32, с. 29].  

Психологічний підхід до визначення поняття «дитина» полягає в 
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тому, що «Особистість дитини – це жива і органічна єдність її 

індивідуальних особливостей, але окрім цього вона має багато сторін, які 

є типовими для всіх дітей. Однією з характерних рис дитячої особистості 

є її незавершеність, здатність швидко змінюватися» [59, с. 35]. Тож 

зацікавленість рекламними повідомленнями в мас-медійному просторі 

залежить від вікових показників особистості та відповідних вподобань. 

«Друга риса – ніжність і тендітність дитячої особистості, що 

відзначається її легкою піддатливістю. Дитина легко вбирає різні 

переживання, не уміючи зрозуміти свої конфлікти і правильно їх 

вирішити» [59, с. 35], – зважаючи на такі особливі риси дитини, рекламні 

повідомлення регулюються законодавчою базою. «Панування емоцій, 

реального "Я", слабка влада інтелекту, відсутність звичок, певних стійких 

оцінок призводить до того, що у дитини немає нічого штучного, вона 

безпосередньо слідує своїм захопленням і почуттям, їй притаманна 

справжня духовна свобода» [59, с. 35], – у проекції на рекламне 

медіаповідомлення випливає, що дитина, для якої є головними панування 

емоцій, легко піддається впливу: «У цьому полягає неповторність 

становлення дитячої особистості, розвиток якої відбувається в напрямку 

збагачення її досвіду, волі та інтелекту» [59, с. 35–36].  

Рекламне повідомлення спонукає не лише до придбання певного 

товару або послуги, а й до отримання нових знань. Згідно Постанови 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про державне 

посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів», 

«дитяча аудиторія – індекс, що встановлюється для фільмів, які 

спеціально створені для дітей і доступні за сюжетом для дитячого 

сприйняття. Такі фільми характеризує відсутність грубості, насильства, 

жорстокості, непристойних виразів у будь-якій формі» [95]. 

Розглянувши поняття «реклама», «рекламна комунікація», 

«аудиторія», «рекламна аудиторія», «дитина», «дитинство», можемо 
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запропонувати визначення «дитячої аудиторії», спираючись на вказані 

поняття. На основі вищезазначених трактувань визначаємо, що дитяча 

аудиторія – це споживачі рекламної інформації віком до 18 років, які 

можуть переглядати рекламні повідомлення, сприймати надану 

інформацію, формувати власні звички, приймати рішення щодо покупок; 

з огляду на вікові особливості сприйняття інформації дитяча аудиторія 

може вважатися такою, що найбільше піддається впливу реклами. 

Залучення дітей до реклами та експлуатування в ній категорії 

дитинства останнім часом набуває все більшої популярності. Дитина стає 

інструментом та механізмом для досягнення ефективності рекламної 

кампанії. Найбільш поширеною є реклама з використанням дитячих 

образів. Існують повідомлення, цільовою аудиторією яких є саме діти. За 

останні роки дослідники у сфері рекламної діяльності зазначають, що 

сучасна реклама залучає й інші фактори: «Дитина – це клієнт відразу 

трьох ринків: товарів безпосередньо дитячого споживання (продукти 

харчування, комп’ютерні розваги, іграшки), товарів для дорослих (на 

вибір яких він щодня впливає) і майбутнього ринку, який він 

визначатиме, коли сам стане дорослим» [172, с. 105].  

Тому залучення дитини до рекламної комунікації є надзвичайно 

популярним у рекламодавців, адже «дитяча аудиторія – більш піддатлива 

і її потрібно розглядати як потенційний сегмент споживачів, що мають 

сильний вплив на батьків» [152, с. 49]. 

Хоча дитяча аудиторія не має власної купівельної спроможності у 

великому об’ємі (окрім кишенькових грошей, які можуть витрачатися на 

дрібні покупки), іноді діти можуть виступати в ролі так званих експертів у 

виборі «дорослих» товарів: «Рекламні стратегії компаній, що мають 

дитячу цільову аудиторію, так чи інакше засновані на особливостях 

дитячої психології розвитку різних вікових груп. Так, західні дослідження 

говорять про те, що досить часто дитина набагато більше обізнана, 
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наприклад, про технічні нюанси вибору комп’ютера, ніж її батьки, і при 

покупці виступає як експерт і особа, що приймає рішення. Крім того, 

виробники товарів, орієнтованих на дорослих споживачів, нерідко 

вдаються до того, щоб впливати і на дітей, вирощуючи собі лояльну 

аудиторію» [68].  

Діти в різному віці обирають речі, які є необхідними для них, тим 

самим можуть впливати і на рішення щодо подарунку: «Дітей вважають 

ефективним засобом впливу на батьків та їх споживчого вибору. Дитина 

для батьків є додатковим засобом інформації про новинки на ринку. 

Подальші маніпуляції призводять до покупки потрібної речі для дитини, 

що позначається на задоволенні самої дитини та підвищенні авторитету 

батьків у її очах» [152, с. 51].  

Усе частіше дитяча аудиторія стає окремим самостійним 

незалежними сегментом, який виконує важливі для реклами завдання – 

сприймає рекламну інформацію, запам’ятовує її, відтворює та приймає 

безпосереднє рішення або до певної міри впливає на вибір дорослих.  

Як зазначається в роботі «Реклама та дитяча аудиторія», «У 

сьогоднішньому складному комерційному світі діти отримують усе 

більше визнання як незалежної групи споживачів. Щоб здійснити вплив 

на сімейні покупки, діти виступають потенційною рушійною силою, а 

отже, розглядаються як цільова аудиторія в маркетингу та рекламі» 

[152, с. 52]. 

Вагомим чинником того, що реклама залучає дітей до процесу 

комунікації, є фактор, що маленькі реципієнти краще реагують на 

рекламні повідомлення, – оскільки в дітей реклама викликає менше 

негативних емоцій, ніж у дорослої аудиторії. Якщо у старших людей 

одноманітні часто повторювані повідомлення викликають почуття 

роздратованості, то в маленьких членів суспільства ця тенденція особливо 

не викликає критичного ставлення. З дорослішанням позитивне ставлення 
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до рекламних явищ знижується: «Індустрія реклами все частіше 

спрямовує вплив на дитячу аудиторію. У цьому є своя логіка, оскільки 

багато спеціалістів стверджує, що "вікова планка" сприйняття рекламного 

повідомлення становить 45–50 років. Тому більш вигідно залучити до 

себе молоду аудиторію, що легко сприймає все нове, не має усталених 

звичок, смаків, сформованого стилю життя» [152, с. 51].  

Говорячи про дитячу аудиторію в рекламній комунікації і про 

апелювання в ній до категорії дитинства загалом, потрібно виділити 

також дитячі образи, які використовуються в рекламі. Зображення дітей 

здатні викликати сильні емоції у реципієнта: від милування до жалю. 

Виправданими є дитячі образи в рекламі, цільовою аудиторією та 

потенційними споживачами якої є безпосередньо діти. Проте для 

досягнення ефективності запам’ятовування та з метою викликати певні 

почуття рекламісти часто вдаються до показу маленьких членів 

суспільства в повідомленнях, до яких діти не мають жодного стосунку.  

Реклама формує в дітей певні моделі поведінки. Дитина в 

маленькому віці перебуває у процесі пізнання навколишнього 

середовища. Часто одним із важливих джерел, завдяки якому дитяча 

аудиторія дізнається про різні особливості життя суспільства: стосунки, 

відношення, норми поведінки, ставлення до певних речей, – є 

медіаканали, в тому числі рекламні повідомлення. Дитина переносить 

побачене в рекламі до реального життя, за допомогою рекламних 

повідомлень формуючи уявлення про дружбу, сімейні цінності, стосунки 

між людьми. Характерною для дитячої аудиторії рисою є те, що будь-яка 

інформація сильно впливає на становлення та самоствердження дитини як 

особистості в суспільстві.  

Ураховуючи, що дитяча свідомість ще повністю не захищена від 

шкідливої дії зовнішніх факторів, виникає ризик негативного впливу 

реклами на розвиток дитини: «Змалку діти потрапляють під руйнівну дію 
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патогенних текстів. У несформовану свідомість закладається підґрунтя 

для подальших вчинків» [54, с. 520]. 

Як зазначає М. Кіца, «Під поняттям патогенного впливу на 

аудиторію маємо на увазі порушення законодавчих та морально-етичних 

норм, що викликає злість, агресію, непорозуміння, суперечки, аморальну 

поведінку, формує стереотипи тощо. Патогенний вплив може бути як 

активним, коли є прямий заклик до купівлі товару в рекламі, призначеній 

для дітей, та коли демонструються переваги одних дітей над іншими 

тощо, так і пасивний, коли реклама формує певні стереотипи, пропагує 

аморальну поведінку, є нав’язливою, гіперболізованою тощо» [44, с. 174]. 

Про цьому «Впливу телевізійних медіа найлегше піддається свідомість 

підлітків – їх патогенний текст вражає найбільше, що пояснюється 

несформованою свідомістю та системою життєвих цінностей» [54, с. 519]. 

Таким чином, діти у процесі рекламної комунікації відіграють 

важливу роль. Велика кількість рекламних стратегій розрахована на 

сприйняття дитячою аудиторією. Маленькі респонденти найчастіше і 

найдієвіше піддаються впливу рекламних повідомлень. Реклама не лише 

впливає на купівельні рішення в короткостроковій перспективі 

(придбання дрібних товарів), а й формує подальші споживчі звички. 

Рекламні повідомлення укорінюють певний стиль життя, модні тенденції 

та пропонують обов’язкові атрибути успішної людини. Через вікові 

особливості діти сприймають рекламну інформацію буквально і тільки з 

дорослішанням набувають критичного ставлення. Проте отримані в 

дитинстві «рекламні знання» позасвідомо укорінюються у пам’яті. 

Розповсюдженим є використання в рекламних повідомленнях 

дитячих образів, особливо при рекламуванні товарів для дитячої 

аудиторії. Часто в рекламі експлуатуються образи дітей, які не мають 

вагомого інформативного значення, проте використовуються з метою 

викликати у реципієнта бажані почуття та реакції.  
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Дитяча аудиторія є також посередником між рекламою та реальним 

дорослим споживачем. Діти певним чином можуть впливати на рішення 

дорослих щодо значних покупок. Реципієнти молодшого віку краще 

сприймають та запам’ятовують рекламну інформацію. Вони швидше 

адаптуються у величезному рекламному вимірі і пристосовуються до 

нових тенденцій.  

Отже, дитяча аудиторія є безпосереднім учасником рекламної 

комунікації у кількох іпостасях. Залучення дітей до процесу рекламної 

діяльності останнім часом набуло тенденції збільшування, тому доцільно 

в подальшому дослідженні це враховувати.  

 

1.3 Етико-правові засади «дитячої» реклами в Україні 

Реклама є вагомою частиною сучасного суспільства. Рекламні 

повідомлення з дитинства можуть впливають на наші звички і спосіб 

життя, позначуються на нашому ставленні до навколишнього світу: «У 

рекламі зараз знімають дітей будь-якого віку, навіть крихітних малюків. У 

більшості з нас діти асоціюються з любов’ю, теплом і ніжністю, 

викликають довіру до того чи іншого бренду. Образ дитини належить до 

категорії вічних цінностей, які нікого не залишать байдужим» [116]. 

Проте життю та фізичному й психологічному здоров’ю дитини не завжди 

приділялося велике значення. Суспільство пройшло довгий час від 

знецінення дитячого життя до усвідомлення його безцінності. Сьогодні 

зображення дітей у рекламі є надзвичайно популярним, проте в деяких 

випадках спостерігається порушення законодавчих та етичних норм. 

Правове та етичне врегулювання рекламної діяльності є темою 

дослідження багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, а також фахівців 

з рекламної діяльності. Зокрема, Н. Грицюта у роботі «Етика реклами як 

естимаційний орієнтир сучасного суспільства» загострює увагу на тому, 

що «На законодавчому рівні від небажаного впливу реклами захищають 
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інтереси дітей. Реклама повинна враховувати вразливість дитячої психіки, 

неусталеність морально-етичних настанов, несформованість характеру 

особистості, зважати на процеси формування когнітивних здібностей 

дитини» [23, с. 96–97]. За визначенням Н. Грицюти, «Діти – ідеальна 

аудиторія для рекламодавця. Діти не здатні сприймати рекламу критично» 

[23, с. 315]. Також дослідниця наголошує на те, що у людей старшого віку 

ставлення до рекламних повідомлень значно відрізняється від ставлення 

до реклами дітей: «У дорослих, щойно вони бачать знайому рекламну 

заставку, критичне сприйняття загострюється. Ще б пак: рекламні сюжети 

такі яскраві, персонажі відеороликів зазвичай веселі та доброзичливі, 

вони безтурботні й і завжди в доброму гуморі, ще й постійно їм грає 

музика. І малюки готові постійно дивитися одні й ті ж сюжети, як» 

улюблені мультфільми» [23, с. 315].  

Не лише науковці вказують на етико-правове врегулювання 

рекламних повідомлень, а й фахівці з рекламної діяльності «Серед 

ризиків, що можуть бути на шляху створення дитячих проектів можна 

виділити наступні п’ять: законність, етичність, нецікавість, 

незрозумілість, батьківські заборони» [68]. 

У межах дослідження дитячої аудиторії як адресата та посередника 

в рекламній комунікації особливу увагу варто звернути на етичні норми 

та правові засади, які стосуються цієї сфери.  

Згідно чинного законодавства України (як і інших країн), існує ряд 

обмежень щодо зображення дітей у рекламі.  

До законодавчих документів відносимо: Закон України «Про 

рекламу» [111], Закон України «Про охорону дитинства» [110], 

Конституція України [48], Закон України «Про загальну середню освіту» 

[106], Закон України «Про освіту» [109], Закон України «Про доступ до 

публічної інформації» [104], Закон України «Про інформацію» [108], 

Закон України «Про вибори народних депутатів» [102], Закон України 
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«Про захист суспільної моралі» [107], Закон України «Про телебачення та 

радіомовлення» [112], Закон України «Про друковані засоби масової 

інформації (пресу) в Україні» [105], Сімейний кодекс України [125] тощо. 

До етичних норм, які мають в Україні лише рекомендаційний 

характер щодо рекламного зображення дітей, відносимо: Етичний кодекс 

журналіста [30], Редакційні настанови Бі-Бі-Сі [117], Міжнародний кодекс 

рекламної діяльності [75], Етичні засади проведення соціальних 

досліджень серед дітей в Україні [31], проект Кодексу мовлення, 

розроблений національною радою України з питань телебачення і 

радіомовлення [114] та інші.  

У наведених вище документах регламентується специфіка роботи 

журналістів, рекламодавців та інших спеціалістів медіа з дітьми й 

підлітками. Для вивчення та порівняння українського законодавчого 

регулювання та міжнародних етичних норм, що в Україні мають лише 

рекомендаційний характер і не є обов’язковими для використання, були 

розглянуті документи, у яких висвітлено основні ризики, заборони, 

обмеження та рекомендації щодо використання образів дітей, висвітлення 

питань, пов’язаних з дитячою аудиторією. Окрім особливостей роботи з 

дитячої аудиторії, залучаємо основні поняття з рекламної діяльності й 

дотичних наук та їх офіційні тлумачення, що пов’язані з темою 

дослідження. 

У законодавчих та етичних документах наведені головні вимоги до 

роботи з дитячою аудиторією, які охоплюють і рекламну сферу також. 

При створенні рекламних повідомлень рекламодавці повинні враховувати 

обмеження та рекомендації, що подаються в нормативно-правових 

документах, з метою уникнення шкідливого впливу на одну з найбільш 

уразливих частин суспільства – дітей та підлітків.  

Права та обов’язки, що безпосередньо стосуються дітей, зазначені в 

Конституції України. Так, стаття 52 Конституції України говорить, що 



43 

 

«діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від того, 

народжені вони у шлюбі чи поза ним» [48]. Також тут наголошується на 

тому, що «будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація 

переслідуються за законом» [48].  

Закон України «Про захист суспільної моралі» захищає дитячу 

аудиторію від небезпечного впливу інформації, що містить сексуальний 

або еротичний характер та може негативно позначитися на 

психологічному та фізичному здоров’ї дітей. Згідно статті 7 Закону 

«Захист неповнолітніх від негативного впливу продукції сексуального чи 

еротичного характеру» [107] забороняється «Втягнення неповнолітніх у 

діяльність з виробництва й обігу продукції сексуально чи еротичного 

характеру…» [107]; також існує категорична заборона на 

«розповсюдження» [107], «використання образів неповнолітніх у будь-

якій формі в продукції сексуального чи еротичного характеру…» [107], 

«виготовлення (виробництво), зберігання, реклама, розповсюдження, 

придбання продукції, що містить дитячу порнографію…» [107]. 

Також законодавчо регламентує роботу з дитячою аудиторією Закон 

України «Про телебачення та радіомовлення», де наголошується на тому, 

що «не допускається використання трансляції програм або їх 

відеосюжетів, які можуть завдати шкоди фізичному, психічному чи 

моральному розвитку дітей та підлітків, якщо вони мають змогу їх 

дивитися» [112]. 

Етичні настанови щодо дитячої аудиторії та особливості роботи з 

нею узагальнено в Етичному кодексі журналіста, де у 18 пункті 

наголошується на тому, що «Журналіст має бути особливо обережним 

при висвітленні питань, пов’язаних із дітьми» [30]. 

Велика увага специфіки роботи з дітьми приділяється в 

«Редакційних настановах Бі-Бі-Сі», які торкаються не тільки суто 

журналістської діяльності, а й рекламної також. Дітям присвячено 
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окремий пункт настанов, де детально виведено основні положення, до 

яких входять «Редакційні принципи щодо дітей», «Політика Бі-БіСі щодо 

захисту дітей», «Діти і згода», «Участь дітей і молоді», «Захист дітей в 

Інтернеті», «Діти, онлайнове інформаційне наповнення і виходи» [117]. У 

цих положеннях редакція Бі-Бі-Сі убезпечує дитину від можливого 

шкідливого впливу з боку медіа та пропонує шляхи його подолання.  

Однак «Редакційні настанови Бі-Бі-Сі» в України не є офіційно 

затвердженим документом, а мають лише рекомендаційний характер. Так 

само й проект Кодексу мовлення потенційно є національним документом, 

але не є офіційно прийнятим і наразі залишається лише проектом, тому не 

має офіційних повноважень, – проте містить важливі пункти щодо 

особливостей роботи медіа з дитячою аудиторією, тож становить інтерес 

для нашої розвідки. 

Окрема стаття у проекті Кодексу мовлення також присвячена дітям 

та молоді. У статті 15 Кодексу визначено принцип, за яким має 

здійснюватися «Забезпечення формування телерадіоорганізаціями своїх 

програмних концепції та створення програм / передач з урахуванням 

інтересів та прав дітей і молоді» [114]. Також тут вказано 16 правил, які 

регулюють роботу з дітьми та залучення дитячих образів, та ряд заборон, 

що можуть негативно вплинути на розвиток дитини.  

Як уже зазначалося, наведені вище законодавчі та етичні акти 

регламентують роботу ЗМІ в цілому та поширюються на сферу рекламної 

діяльності. Говорячи безпосередньо про рекламу та дітей загалом, варто 

детальніше розглянути Закон України «Про рекламу» та Міжнародний 

кодекс рекламної діяльності (Кодекс МТП) не є ратифікованим в Україні, 

а має лише рекомендаційний характер, проте його доцільно розглядати у 

порівняльному контексті із Законом України «Про рекламу». Більшість 

пунктів Закону та Кодексу дублюються, проте наявні певні розбіжності у 

формулюваннях.  
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Так, Закон і Кодекс наголошують на необхідності обмеження 

прямих закликів щодо придбання рекламованого товару: «Реклама не 

повинна вказувати на можливість придбання рекламованого товару, 

розрахованого переважно на дітей, кожною сім’єю без урахування 

можливостей її бюджету» [111]. В останній нормі Кодексу «Ціна» також 

говориться про те, що «ціна, яка вказується, не повинна бути такою, щоб 

створювати у дитини неправильне уявлення про реальну цінність виробу, 

зокрема, за рахунок застосування виразу "всього лише". Ніяка реклама не 

повинна стверджувати, що рекламована продукція може бути легко 

придбана сім’єю з будь-яким рівнем доходу» [75]. 

Законодавчо та згідно Кодексу не дозволяються рекламні 

повідомлення «з інформацією, яка може підірвати авторитет батьків, 

опікунів, піклувальників, педагогів та довіру до них дітей» [111]. Також 

реклама не повинна ставити під сумнів думку й авторитет батьків: 

«Реклама не повинна ставити під сумнів авторитет, відповідальність, 

судження або смаки батьків, враховуючи при цьому існуючі суспільні 

цінності» [75]. 

У Законі України розповсюджується заборона на рекламу «з 

вміщенням закликів до дітей придбати продукцію або звернутися до 

третіх осіб з проханням зробити покупку» [111]. У нормі «Переконання» 

також міститься вказівка, що «Реклама не повинна містити ніяких прямих 

пропозицій, які закликають дитини переконати інших купити йому 

рекламовану продукцію» [75]. 

У Законі «Про рекламу» говориться про те, що «Реклама не повинна 

містити зображення дітей у небезпечних ситуаціях чи за обставин, що у 

разі їх імітації можуть завдати шкоди дітям або іншим особам, а також 

інформації, здатної викликати зневажливе ставлення дітей до небезпечних 

для здоров’я і життя ситуацій» [111]. Також нормою є «Безпека», – 

наголошується на тому, що «реклама не повинна містити ніяких заяв або 
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візуальних зображень, в результаті яких дитина може потрапити в 

небезпечні ситуації, або які можуть спонукати його на спілкування з 

незнайомими особами або на проникнення в незнайомі або небезпечні 

місця» [75]. 

У статті Закону акцентується небезпека завдавання шкоди дітям 

некоректними повідомленнями: «Реклама не повинна завдавати дітям 

моральної чи фізичної шкоди, викликати у них відчуття неповноцінності» 

[111]. Також у кодексі акцентується увага на тому, що «реклама, яка 

призначена для дітей або молоді, що впливає на них, не повинна містити 

ніяких заяв або візуальних зображень, здатних завдати їм розумової, 

моральної або фізичної травми» [75]. 

Іще вказується на те, що «Реклама не повинна створювати у дітей 

враження, що володіння рекламованою продукцією дає їм перевагу над 

іншими дітьми» [111]. У нормі «Суспільні цінності» йдеться про те, що 

рекламований товар не може надавати дітям перевагу: «Реклама не 

повинна підривати суспільні цінності, підказуючи, що виключно за 

рахунок володіння або використання продукції дитина може отримати 

фізичні, соціальні або психологічні переваги по відношенню до інших 

дітей того ж віку або що відсутність такої продукції призведе до 

зворотного» [75]. 

Окрім схожих за характером пунктів, у Законі України «Про 

рекламу» та Міжнародному кодексі рекламної діяльності є положення, які 

відрізняються. Так, згідно статті 20 Закону забороняється реклама «з 

використанням зображень дітей, які споживають або використовують 

продукцію, призначену тільки для дорослих чи заборонену законом для 

придбання або споживання неповнолітніми» [111]. Не дозволені рекламні 

повідомлення «з використанням зображень справжньої або іграшкової 

зброї, вибухових пристроїв» [111].  

У Міжнародному кодексі рекламної діяльності наявна норма 
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«Ідентифікація», у якій визначено, що рекламні повідомлення мають бути 

чітко відмежовані від інших матеріалів та спеціально позначені :«З огляду 

на особливу незахищеності дітей і для надання більшої дієвості статті 11 

Кодексу, у випадках, коли реклама може бути з великою ймовірністю 

прийнята за редакційний матеріал або матеріал програми, вона повинна 

бути чітко позначена словом "реклама" чи ідентифікована іншим, 

настільки ж ефектним способом» [75]. Вимога спричинена тим, що у 

величезному інформаційному потоці дітям складніше розрізняти 

матеріали певного характеру й призначена для того, щоб не вводити 

дитячу аудиторію в оману.  

Згідно статті 13 Кодексу «Діти та молодь», «реклама не повинна 

зловживати довірливістю, що властива дітям, або відсутністю досвіду у 

молоді, а також зловживати їхнім почуттям відданості» [75].  

У нормі Кодексу «Насильство» виключається будь-яка форма 

насильства в рекламних повідомленнях: «реклама не повинна 

сприйматися, як та, що виправдовую насильство в ситуаціях або при діях, 

які можуть суперечити законам і / або загальноприйнятим правилам 

соціальної поведінки конкретної країни» [75].  

У нормі Кодексу «Достовірне представлення» акцентується увага на 

тому, аби при рекламуванні товарів наводили реальну характеристику 

рекламованого об’єкта: «особлива увага повинна приділятися тому, щоб 

реклама не вводила дитину в оману щодо дійсних розмірів, цінності, 

властивостей, терміну служби і характеристик рекламованої продукції» 

[75]. Наголошується й на тому, що, якщо для рекламованого об’єкта 

потрібні певні додаткові елементи, це необхідно позначити: «Якщо 

додаткові товари необхідні для використання продукції (наприклад, 

елементи живлення) або для отримання показаного або описаного ефекту 

(наприклад, фарба), це повинно бути зазначено в явній формі» [75]. Також 

вказано, що «Продукція, що представляє собою частину серії подібних 
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виробів, повинна супроводжуватися вказівками, яким способом можна 

придбати всю серію» [75]. Важливою частиною норми Кодексу є також 

зауваження того, що «Реклама не повинна применшувати рівень 

здібностей, необхідний для використання продукції. При демонстрації або 

описі результатів, що досягаються за допомогою продукції, реклама 

повинна показувати те, чого обґрунтовано може домогтися дитина, що 

відноситься до вікової групи, для якої призначена дана продукція» [75]. 

Отже, розглянувши детально Закон України «Про рекламу» й 

Міжнародний кодекс рекламної діяльності, а саме пункти, що стосуються 

безпосередньо дитячої аудиторії, можемо підсумувати, що більшість 

аспектів у Законі та Кодексі дублюються. Проте в нормах та правилах 

Кодексу даються більш розгорнуті тлумачення та пояснення головних 

ризиків, що можуть негативно вплинути на дітей та молодь. Окрім, 

зазначення того, що забороняється, тут надаються змістовні пояснення 

основних аспектів. Підтверджує цю думку й Н. Грицюта: «Тим самим 

положення (ст. 20 Закону України "Про рекламу") національного 

законодавства звучать в унісон із основоположними документами 

міжнародної рекламної практики...» [23, с. 316].  

Оскільки в роботі не тільки розглядається комерційна реклама, а 

також досліджуються частково політична та соціальна реклама, то 

доречно звернути увагу на законодавчі визначення цих видів реклами та 

вимоги до них.  

Визначення поняття реклами наведено в Законі України «Про 

рекламу». Згідно статті 1 термін «реклама» тлумачиться як «інформація 

про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який 

спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів 

реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару» [111].  

У Законі України «Про рекламу» наводиться й визначення 

соціальної реклами – це «інформація будь-якого виду, розповсюджена в 
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будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, 

популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не 

має на меті отримання прибутку» [111]. 

Стаття 12 Закону України «Про рекламу» встановлює низку вимог 

до соціальної реклами: 

1. У Законі прописується, що «Рекламодавцем соціальної реклами 

може бути будь-яка особа» [111]. 

2. Соціальна реклама, згідно статті 12, «не повинна містити 

посилань на конкретний товар та / або його виробника, на 

рекламодавця…, на об’єкти права інтелектуальної власності, що належать 

виробнику товару або рекламодавцю соціальної реклами, крім реклами 

національних фільмів. Реклама національних фільмів прирівнюється до 

соціальної реклами та може розміщуватися і розповсюджуватися» [111]. 

3. Пільги розповсюджуються на певні категорії: «На осіб, які 

безоплатно виробляють і розповсюджують соціальну рекламу, та на осіб, 

які передають свої майно і кошти іншим особам для виробництва і 

розповсюдження соціальної реклами, поширюються пільги, передбачені 

законодавством України для благодійної діяльності» [111].  

4. Засоби масової інформації мають ряд зобов’язань: «Засоби 

масової інформації – розповсюджувачі реклами, діяльність яких повністю 

або частково фінансується з державного або місцевих бюджетів, 

зобов’язані розміщувати соціальну рекламу державних органів та органів 

місцевого самоврядування, громадських організацій безкоштовно в обсязі 

не менше 5 відсотків ефірного часу, друкованої площі, відведених для 

реклами» [111].  

5. Серед інших зобов’язань ЗМІ, згідно Закону України «Про 

рекламу», такі: «Засоби масової інформації – розповсюджувачі реклами, 

що повністю або частково фінансуються з державного або місцевих 

бюджетів, зобов’язані надавати пільги при розміщенні соціальної 
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реклами, замовником якої є заклади освіти, культури, охорони здоров’я, 

які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів, а також 

благодійні організації» [111]. 

Щодо значення соціальної реклами для сучасного суспільства 

дослідники наголошують на тому, що «На сучасному етапі розвитку 

українського суспільства неабиякого значення набуває систематична 

діяльність із популяризації загальнолюдських, соціальних, національних 

цінностей, привернення уваги до суспільних проблем та шляхів їх 

розв’язання. Одним із інструментів позитивного інформаційного впливу є 

соціальна реклама, метою якої є зміна ставлення громадян до певних 

соціальних проблем і явищ, з можливим формуванням нових соціальних 

цінностей» [140, с. 422]. 

Тлумачення поняття політичної реклами наводиться у Законі 

України «Про вибори народних депутатів України». Згідно статті 68 

Закону, політична реклама – це «розміщення або поширення матеріалів 

передвиборної агітації за допомогою рекламних засобів» [102]. Також у 

зазначеній статті наведено перелік, що саме належить до політичної 

реклами: «До політичної реклами належить також використання 

символіки або логотипів партій – суб’єктів виборчого процесу, а так само 

повідомлення про підтримку партією – суб’єктом виборчого процесу або 

кандидатом у депутати видовищних чи інших публічних заходів або 

привернення уваги до участі у таких заходах партії – суб’єкта виборчого 

процесу чи певного кандидата у депутати» [102]. Також у Законі 

вказується, що «Реклама друкованих видань (газет, журналів, книг), 

інших товарів та послуг з використанням прізвищ чи зображень 

(портретів) кандидатів, назв чи символіки партій – суб’єктів виборчого 

процесу також є політичною рекламою» [102]. 

Політична реклама «вже не перший рік регулярно з’являється в 

ефірі та на сторінках українських засобів масової інформації, але 
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недосконалість законодавчого регулювання цього явища політико-

правової дійсності викликає на практиці суперечливі ситуації. 

Законодавство України, що так чи інакше врегульовує питання політичної 

реклами, складається з цілої низки нормативно-правових актів, а 

визначення цього поняття дає Закон України «Про вибори народних 

депутатів України» [16]. 

Таким чином, розглянувши законодавче та етичне регулювання 

реклами й дітей та їх взаємодії, можемо говорити, що існує ряд обмежень 

та заборон, що стосуються дитячої аудиторії в рекламних повідомленнях. 

Українське законодавство, зокрема Закон України «Про рекламу», містить 

статтю 20 «Реклама і діти», у якій подано 5 пунктів із заборонами та 

обмеженнями щодо реклами, пов’язаної з дітьми та підлітками. Проте ці 

положення є доволі узагальненими та можуть трактуватися по-різному, 

тому є ймовірна вірогідність порушення цих заборон з боку рекламістів. 

Дещо ґрунтовнішими є правила і норми щодо убезпечення дітей від 

можливого шкідливого впливу з боку реклами в Міжнародному кодексі 

рекламної діяльності, проте він не є ратифікованим в Україні, а отже, має 

лише рекомендаційний характер і не є обов’язковими при створенні 

рекламних повідомлень. Отже, українське законодавство щодо реклами та 

її взаємодії з дітьми не є досконалим і потребує суттєвих доповнень та 

редагувань для максимально захисту морального, психічного й фізичного 

здоров’я дітей і підлітків від можливого шкідливого впливу з боку 

реклами. 

 

Висновки до розділу 

На сьогодні робіт у галузі дослідження рекламної діяльності в 

різних аспектах існує чимала кількість. Зустрічаються й окремі наукові 

розвідки, які охоплюють дитячу тематику в рекламі, проте цілісного 

усвідомлення параметрів і форм рекламного апелювання до категорії 
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дитинства наразі дослідниками не запропоновано, дитина як адресат, 

посередник та рекламний образ не вивчена на достатньому рівні.  

Зважаючи на праці вчених, які мають різні наукові інтереси і 

належать до різних галузей, розглядаємо поняття «рекламна комунікація», 

«аудиторія», «діти» та «дитинство», які складатимуть основу подальшого 

дослідження. Поняття дитячої аудиторії як учасника рекламної 

комунікації розмежовуємо в межах того, яку саме ідею закладено в 

рекламне повідомлення. Діти виступають в якості цільової аудиторії, коли 

реклама розрахована саме на їхнє сприйняття (наприклад, рекламування 

різноманітних іграшок). Дитячі образи виконують роль інструмента 

впливу на дорослу аудиторію, особливо в рекламуванні товарів або 

послуг, споживачами яких не є діти (наприклад, політична реклама). 

Образи дітей виконують функцію емоційного впливу на адресата. 

Діти можуть виконувати роль посередника між рекламою та потенційним 

споживачем. Діти з огляду на вікові психологічні особливості краще 

сприймають та запам’ятовують рекламну інформацію, тому можуть 

впливати на рішення батьків стосовно покупок. Дитяча аудиторія звертає 

увагу не тільки на рекламу, споживачами рекламованих товарів або 

послуг є саме діти, а також і на рекламні повідомлення, об’єкти 

рекламування яких не стосуються дітей зовсім або ж стосуються частково 

чи опосередковано. 

З огляду на етико-правові засади рекламної діяльності в Україні, 

можемо сказати, що існує ряд обмежень та заборон, що регулюють на 

законодавчому рівні та в межах етичних і інших кодексів (стаття 20 

Закону України «Про рекламу», Міжнародний кодекс рекламної 

діяльності тощо) зображення та залучення дітей до рекламного процесу, 

акцентуючи увагу на убезпеченні дітей та підлітків від можливого 

негативного впливу, що може бути спричинений неякісною та неетичною 

рекламою. 
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РОЗДІЛ ДРУГИЙ 

РЕКЛАМНІ ПРІОРИТЕТИ ДИТЯЧОЇ АУДИТОРІЇ: 

ВИЗНАЧЕННЯ НА ОСНОВІ АНКЕТУВАННЯ 

 

 

2.1 Методологія дослідження. Анкетування в дослідженні дитячої 

аудиторії 

Вивчення аудиторії, її зацікавленості, звичок та вподобань є 

важливим складником для соціальних комунікацій загалом. Як зазначає 

В. Іванов, «сьогодні дослідження аудиторії мас-медіа являють собою 

найпоширеніший напрямок конкретно-соціологічних досліджень 

журналістики» [35]. За визначенням С. Бочулинського, «Соціологічні 

дослідження аудиторії забезпечують можливості збору і аналізу значних 

обсягів даних за науково-обґрунтованими і апробованими методиками, 

які гарантують високий рівень достовірності результатів і дають 

можливість складання достатньо точних прогнозів на майбутнє» 

[8, с. 238–239]. Важливою умовою досліджень є особливості аудиторії – 

«при цьому соціологічні методи побудовані з урахуванням специфіки 

конкретних сегментів аудиторії і націлені на виконання конкретних 

наукових чи практичних завдань» [8, с. 239]. 

У статті «Якісні методи дослідження мас-медіа» В. Іванов говорить, 

що «у соціології опитування як метод збору первинної інформації займає 

одне з провідних місць. Це пояснюється тим, що вербальна інформація, 

яка реєструється при опитуванні, багатша, ніж невербальна. Вона легко 

піддається кількісній обробці, особливо коли задається формальна 

структурована методика опитування. Опитування – це метод збору 

первинної вербальної інформації, заснований на безпосередній (інтерв’ю) 

чи опосередкованій (анкета) соціально-психологічній взаємодії між 

дослідником і опитуваним (респондентом)» [36]. Також В. Іванов 
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зазначає, що «опитування дозволяють отримувати інформацію порівняно 

швидко і дешево, що сприяє популярності цього методу і навіть 

ототожненню з ним соціологічних досліджень взагалі» [36]. 

Анкетування як метод дослідження аудиторії є надзвичайно 

популярним та розповсюдженим у багатьох галузях. Автор підручника 

«Соціологія» наголошує, що «серед видів опитування чільне місце посідає 

анкетування, основним інструментом якого є питальник, або анкета» 

[167]. 

Виділяють різні види опитування: «письмові (анкета) та усні 

(інтерв’ю), очні та заочні (поштові, телефонні, пресові), експертні та 

масові, вибіркові та суцільні (зокрема, референдуми), опитування за 

місцем роботи, проживання, у транспорті, магазині тощо» [36]. 

Для досягнення поставленої мети було проведено анкетне 

опитування у восьми школах м. Харкова та одній школі Харківської 

області. Для отримання максимально об’єктивних результатів середні 

навчальні заклади для здійснення анкетування обиралися з різних районів 

міста – з метою показати, чи відрізняються ставлення до реклами та 

рекламні вподобання від місця проживання та навчання учнів. Усього в 

анкетування взяли участь 5028 дітей та підлітків від 6 до 18 років, з 1 по 

11 класи. Респондентів 18-річного віку всього 6 осіб, що складає 0,1% від 

загальної кількості, проте, незважаючи на маленький відсоток, у 

подальшому дослідженні ми враховуємо його, адже це частина опитаних 

школярів, які на момент анкетування досягли повноліття.  

Опитування в школах було реалізовано навесні 2016 року. Перше – 

5 квітня (Московський район), друге – 13 квітня (Холодногірський район), 

третє – 19 квітня (Київський район), четверте – 21 квітня (Індустріальний 

район), п’яте – 26 квітня (Шевченківський район), шосте – 29 квітня 

(Харківська область, Дергачівський район), сьоме – 16 травня 

(Основ’янський район), восьме – 17 травня (Слобідський район), дев’яте – 
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25 травня (Немишлянський район). Таким чином, інтервал між 

анкетуванням є незначним, а отже, рекламна інформація на момент 

роботи з учнями є фактично однаковою.  

Особливістю проведеного дослідження стало поєднання 

анкетування з включеним спостереженням. Це дало можливість не тільки 

отримати відповіді в анкетах, а також спостерігати за реакцією аудиторії. 

Такий тип роботи дозволив максимально збільшити взаємозв’язок між 

реципієнтом та інтерв’юером: розказати про мету анкетування, у разі 

незрозумілості пояснити зміст питань, спостерігати за реакцією дітей на 

досліджуваний об’єкт, зафіксувати вербальні та невербальні засоби 

комунікації.  

Це надзвичайно важливо через те, що досліджуваною аудиторією є 

діти й підлітки. Згідно «Етичних засад проведення соціальних досліджень 

серед дітей в Україні», «заповнення анкет учнями / студентами 

відбувається в учбовій аудиторії в присутності інтерв’юера, який у разі 

необхідності може надати консультації, необхідні пояснення, якщо в 

респондентів виникало нерозуміння окремих запитань, слів, назв 

тощо» [31]. 

Завдяки особистій присутності інтерв’юера в опитаних класах усіх 

шкіл зафіксовано емоційну реакцію дітей та підлітків на досліджуваний 

об’єкт. Відзначено, що молодша та середня школи жвавіше реагують на 

рекламу – від часто позитивних до рідше негативних емоцій. Старша 

школа більш критично ставиться до реклами загалом, виокремлюючи для 

себе необхідну рекламну інформацію. Також спостереження показало, що 

учні 1–4 класів часто плутають рекламу з казкою чи мультфільмом, 

зазначаючи назву не реклами, а мультиплікаційного фільму. Для 

респондентів різного віку є характерним те, що вони згадують трейлери 

фільмів чи мультфільмів як улюблену рекламу – чи таку, що найбільше 

запам’яталася. Часто діти згадують певний рекламний сюжет, але не 
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можуть назвати конкретний рекламований товар чи послугу.  

Анкетування проводилося під час навчального процесу із 

офіційного дозволу адміністрації навчальних закладів. Опитування в 

класах відбувалося на початку чи наприкінці уроку, респонденти на 

відповіді мали 10–15 хвилин. Інколи в дітей виникали труднощі у 

спілкуванні з інтерв’юером, коли у приміщенні перебував також учитель. 

У молодшої аудиторії виникала асоціація з контрольним завданням, де 

передбачається правильна чи помилкова відповідь, і повною мірою 

респонденти не могли розкритися. А отже, важливим фактором у роботі з 

дитячою аудиторією було створення необхідних умов: говорити з 

дитиною «однією мовою», не використовувати наказового тону, 

відповідати на будь-які питання і переконати, що їхня думка є дуже 

важливою і потрібною.  

За принципами «Етичних засад проведення соціальних досліджень 

серед дітей в Україні», «належним чином розроблена, культурно та 

ґендерно виважена інформація має бути надана дітям, що залучені в 

дослідження. Їх треба спонукати до участі в рішеннях стосовно 

дослідження. Протокол дослідження треба викласти у прийнятній для 

дітей формі, використовуючи поняття, які вони знають та розуміють» 

[31]. 

Повне найменування шкіл у роботі не зазначається для запобігання 

проявів некоректного ставлення як до учнів, так і до навчальних закладів, 

що може хибно трактуватися й впливати на рейтинг шкіл: згідно статті 10 

Закону України «Про охорону дитинства» забороняється «розголошення 

чи публікація будь-якої інформації про дитину, що може заподіяти їй 

шкоду, без згоди законного представника дитини» [110]. Також «головне 

завдання – забезпечення анонімності та конфіденційності відповідей 

окремих учнів – учасників дослідження. Керівникам навчальних закладів, 

учням необхідно повідомити, що конкретний навчальний заклад не буде 
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використовуватися як одиниця аналізу, конфіденційність забезпечувалася 

на рівні кожного навчального закладу» [31]. (Проте всі документи, що 

засвідчують дійсне проведення анкетування із зазначенням місця, часу й 

контингенту, були надані середніми навчальними закладами і можуть 

бути за потреби представлені для перевірки вірогідності результатів 

дослідження – у додатках 4 та 5 представлено форми цих документів). 

Закон України «Про доступ до публічної інформації», а саме 

стаття 10 «Доступ до інформації про особу», містить положення, згідно 

якого «кожна особа має право знати у період збирання інформації, але до 

початку її використання, які відомості про неї та з якою метою 

збираються, як, ким і з якою метою вони використовуються, передаються 

чи поширюються, крім випадків, встановлених законом» [104]. 

Анкети розроблялися з дотриманням стандартних вимог до такого 

різновиду опитування і складалися із: 

– вступу як «звернення до респондентів із коротким викладом теми, 

мети, завдань опитування, назвою організації або служби, яка його 

здійснює, з інструкціями щодо процедури заповнення анкети, із 

посиланням на анонімність опитування й використання його результатів 

лише з науковою метою» [167]; 

– частини загальних питань: «крім пізнавальної мети, вони 

забезпечують полегшене входження респондентів у процес опитування, 

пробуджують їх зацікавлення, формують психологічну установку на 

співробітництво з дослідниками, вводять у коло обговорюваних проблем» 

[167]; 

– елементів більш складних питань, «які потребують аналізу й 

роздумів, активізації пам’яті, підвищеної зосередженості й уваги. Саме 

тут міститься ядро дослідження, збирається основна первинна 

соціологічна інформація» [167]; 

– базових відомостей про респондентів: «"паспортички", або блок із 
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питаннями, що розкривають соціально-демографічні, професійно-освітні, 

етнічні, культурні тощо характеристики респондентів (стать, вік, 

сімейний стан, місце проживання, національність, рідна мова, ставлення 

до релігії, освіта, професійна підготовка, місце праці, стаж роботи тощо)» 

[167]. 

Під час анкетування використовувалися питальники чотирьох типів, 

розраховані на учнів різних класів. Анкети створювалися двома мовами – 

українською та російською. Учні перших класів окремих навчальних 

закладів краще сприймають російську мову, що зумовлено геополітичним 

становищем міста. Тому російськомовні питання використовувалися для 

учнів перших класів, щоб уникнути мовного бар’єру під час опитування 

та запобігти недостовірності отриманої інформації. Для учнів перших 

класів позиції в анкеті скорочені через те, що дітям віком 6–7 років важко 

відповідати на розгорнуті питання, де необхідно самостійно вписати 

відповідь. Тому було вилучено свій варіант відповіді у другому питанні.  

Для дослідження важливим фактором є вікова та ґендерна 

приналежність, анкетування проводилося анонімно, лише із зазначенням 

віку та статі. 

Анкети для школярів складалися з різної кількості запитань. 

Питання для всього контингенту були сформульовані однаково, однак для 

учнів більш старших класів позиції доповнювалися. Так, їх кількість 

варіювалась: 4 – для 1-х класів, 6 – для 2–4-х класів, 10 – для 5–8-х класів, 

14 – для 9–11-х класів. 

Питання для анкет були шаблонними, оскільки головною метою 

проведення анкетування було визначення ставлення дітей та підлітків 

м. Харкова та Харківської області до рекламних явищ, а не створення 

принципово нового за змістом опитувальника. Розглянувши праці щодо 

дослідження ставлення аудиторії до реклами та її специфіки, можемо 

говорити, що підхід є дещо формалізованим та часто ключові питання 
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перегукуються, оскільки предметом дослідження виступають саме 

рекламні явища [57; 84; 124; 136; 88]. 

Серед усіх питань, що міститься в усіх анкетах від перших до 

одинадцятих класів, є чотири, які є базовими та ключовими. Завдяки ним 

можна окреслити найголовніші аспекти ставлення до реклами та 

рекламних вподобань дітей і підлітків. 

Перше питання «Чи подобається тобі дивитися рекламу?» 

демонструє загальне ставлення дітей до реклами й має три варіанти 

відповідей: А) так; Б) іноді; В) ні. Воно є ключовим, оскільки завдяки 

йому можна чітко встановити рівень свідомого ставлення дітей та 

підлітків безпосередньо до реклами, простежити, чи змінюється 

вподобання до рекламних повідомлень, зважаючи на стать та вік 

[147, с. 342; 149, с. 518]. 

Наступне питання «Реклама з чиїми зображеннями тобі більше 

подобається?» передбачає декілька відповідей, у тому числі розгорнутий 

варіант, якщо жодна з позицій не підходить респондентові: А) із 

зображенням тварин; Б) із казковими героями; В) із зображенням дітей; 

Г) з відомими людьми; Д) свій варіант. Завдяки цьому запитанню можна 

визначити, які рекламні персонажі найбільше приваблюють дитячу 

аудиторію. Представлені варіанти є найпопулярнішими серед рекламних 

повідомлень [147, с. 342]. 

У статті «Психологічний вплив реклами на поведінку споживача» 

автори зазначають, що «використання образів дітей і тварин формує 

позитивне ставлення до товару» [19, с. 108.]. За словами Т. Смирнової, 

«ефективним прийомом впливу реклами є зображення жінок, дітей, 

тварин у рекламних творах» [129]. Також авторка зазначає, що «не менш 

поширеним типом є імітація казки або відомих казкових персонажів» 

[130]. На думку дослідників реклами, «для того, щоб спонукати 

споживача до дії, реклама використовує авторитетні думки, залучаючи 
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такі групи рекламних героїв, як відомі люди, експерти і т. п» [69, с. 265]. 

Отже, в анкетах спираємося на найпоширеніші персонажі в рекламі, 

якими є тварини, діти, відомі люди, казкові герої [147, с. 342]. 

Третім ключовим питанням є «Де ти найчастіше бачиш рекламу?», 

і воно має такі варіанти відповідей: А) на телебаченні; Б) в Інтернеті; 

В) на вулиці; Г) в газетах і журналах; Ґ) у мобільному телефоні; 

Д) слухаєш по радіо. У зазначених варіантах відбито основні засоби 

поширення реклами: за визначенням дослідників, у галузі рекламної 

діяльності виділяють «1) рекламу у пресі; 2) друковану (поліграфічну) 

рекламу; 3) екранну рекламу; 4) рекламу на радіо; 5) зовнішню рекламу; 

6) рекламу в комп’ютерній мережі; 7) інші засоби реклами» [119, с. 351]. 

Варіанти відповідей в анкетах були дещо зміненими, аби максимально 

виключити помилкове розуміння значення позицій через специфіку 

дитячої аудиторії та потрактувань ними спеціальних термінів.  

У четвертому питанні «Чи намагаєшся отримати те, що 

показували в рекламі?» запропоновані загальні варіанти: А) так; Б) іноді; 

В) ніколи. Метою вміщення цієї позиції в анкеті було показати, наскільки 

реклама зацікавлює дитину й викликає в неї бажання придбати той 

рекламований товар, що сподобався чи запам’ятався. 

Наступні два питання включалися в анкети з 2-го класу – через те, 

що анкетування відбувалося у різних за рівнем освіти школах (і в 

загальноосвітніх закладах, і спеціалізованих гімназіях та ліцеях), де учні 

1-х класів мають різний рівень. Взагалі з урахуванням вікових 

особливостей малечі важко зрозуміти значення питань, а також складно 

вписувати самостійно відповідь. 

П’яте питання «Якщо так, то» має власне три варіанти відповідей: 

А) просиш купити батьків; Б) просиш у подарунок; В) купуєш сам. Ця 

позиція малася на увазі як продовження попереднього питання, з метою 

з’ясувати, у який спосіб діти та підлітки найчастіше намагаються 
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отримати рекламований об’єкт, що сподобався. А також визначити чи 

будуть змінюватися варіанти одержання бажаного з урахуванням віку та 

ґендеру.  

На шосте питання «Назви улюблену рекламу» не було 

запропоновано варіантів відповідей. Це запитання має відкриту форму, де 

планувалася власна відповідь респондентів. Така позиція дає змогу 

визначити, яка реклама найбільше зацікавлює та запам’ятовується 

дитячій аудиторії, яким повідомленнях надають перевагу учні молодшої 

(без 1-х класів), середньої та старшої школи. 

Наступні питання додавалися до попередніх позицій в анкетах, які 

були розраховані на учнів 5–9 класів, оскільки передбачали глибше 

занурення в анкетування, вписування відповідей самостійно, а також 

здатність за короткий проміжок часу опрацювати більший об’єм 

інформації. 

Сьоме питання «Які емоції викликає в тебе реклама?» мало три 

варіанти відповідей: А) позитивні; Б) нейтральні; В) негативні. Метою 

цього запитання було виявити, які найчастіше у дитячої аудиторії емоції 

викликає реклама, чи буде змінюватися емоційний настрой в учнів з 

дорослішанням та як реагують на рекламні повідомлення діти шкільного 

віку. 

На восьме питання «Що є причиною негативних емоцій?» було 

запропоновано варіанти: А) частота та повторюваність реклами; 

Б) переривання рекламою фільму чи передачі; В) зміст реклами; Г) свій 

варіант. Від самого початку це питання планувалося як логічне 

продовження сьомого з метою визначити, що саме викликає в дитячої 

аудиторії негатив до рекламних текстів: частотність реклами, яка оточує, 

те, що повідомлення переривають перегляд, або власне сам сюжет. 

Дев’ята позиція в анкетах «Чи використовуєш ти у повсякденному 

житті рекламні слогани» передбачала варіанти відповідей: А) так; 
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Б) іноді; В) ні. Ціль – виявити, чи при спілкуванні діти шкільного віку 

вживають рекламні гасла, наскільки часто рекламні слогани стають 

уживаними виразами в повсякденному житті дитячої аудиторії, чи 

запам’ятовують діти слова з реклами настільки, аби відтворювати їх при 

невимушеній комунікації.  

На останнє десяте питання у цій категорії «Якщо так, то назви 

приклади рекламних слоганів» у анкетах не було запропоновано варіантів 

відповідей. Респонденти мали самі вказати той рекламний слоган, який їм 

запам’ятався. Метою позиції було визначити, які рекламні слогани 

привертають увагу учнів різного віку. 

Наступний блок анкет був розрахований на учнів 9–11 класів та 

доповнювався ще чотирма додатковими питання, що вимагали від 

респондентів аналітичного та широкого мислення, повне заглиблення в 

анкетування та здатність за досить короткий відрізок часу зуміти 

визначити власну позицію щодо запитуваного. У анкетування включалася 

старша школа та 9 клас, що належить до середньої. 9 клас був обраний 

через те, що це є випускний клас, де учні вже мають достатній рівень 

необхідних знань та навичок для такого виду роботи. 

Одинадцяте питання «Чи потрібна реклама сучасній людині» із 

варіантами відповідей: А) так; Б) ні – мало за мету з’ясувати, наскільки 

старші учні розуміють значення та місце реклами в суспільстві та можуть, 

уникаючи емоційного ставлення, реально оцінити роль рекламних 

повідомлень. 

Дванадцяте питання «Чи обговорюєш ти з друзями цікаву рекламу і 

радиш її подивитися?» мало три варіанти: А) так; Б) іноді; В) ні. Метою 

цієї позиції було визначити, чи стає реклама, котра зацікавила, темою для 

обговорення серед учнів старшого шкільного віку. 

Тринадцяте питання в анкетах «Якщо так (чи іноді), то назви 

останню рекламу, яку ви обговорювали» наводилося без запропонованих 
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варіантів відповідей. Ставилося за мету визначити, яка саме реклама 

привертає увагу респондентів, що стає причиною для обговорення, 

наскільки улюблена реклама, запам’ятовуваний рекламний слоган та 

обговорюване рекламне повідомлення будуть співпадати у варіантах 

відповідей.  

Останнє чотирнадцяте питання «Назвіть позитивні та негативні 

якості реклами» передбачало самостійну відповідь опитаних. За 

допомогою цієї позиції передбачалося виявити, наскільки респонденти 

старшого шкільного віку можуть критично та водночас об’єктивно 

мислити. 

Під час дослідження враховувалися декілька параметрів аудиторії: 

вікова та ґендерна приналежність, а також приналежність до ступенів 

освіти в середніх навчальних закладах. 

Для подальшого аналізу використовуємо нижче зазначену 

періодизацію віку школярів та розподілу загальноосвітнього навчального 

закладу за ступенями. 

У роботі «Вікова психологія» М. Савчин та Л. Василенко виділяють 

кілька вікових категорій: «у віковій і педагогічній психології 

використовують таку періодизацію вікового розвитку: 

<…> Молодший шкільний вік (зріле дитинство) – 1–4 класи (від 

6 / 7 років до 10 / 11 років). 

Дорослішання: 

– підлітковий (середній шкільний) вік – 4–8 класи (від 11 до 

14 років) у дівчаток, 5–9 класи (від 12 до 15 років) у хлопчиків; 

– рання юність (старший шкільний вік) – 10–11 класи (від 15 / 16 до 

17 / 18 років)…» [121, с. 360].  

Згідно статті 12 Закону України «Про загальну середню освіту», 

термін навчання становить 11 років і поділяється на: 

– І ступінь (молодша школа) – 4 роки, тобто 1–4 класи; 
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– ІІ ступінь (середня школа) – 5 років, тобто 5–9 класи; 

– ІІІ ступінь (старша школа) – 2 роки, тобто 10–11 класи [105]. 

Спираючись на закон, анкетне опитування також аналізується з 

поділом на класи та ступені [149].  

Опрацювання анкет проводилося за допомогою Microsoft Office 

Excel. Паперові варіанти питальників вносилися до електронного листа 

Excel, і за допомогою формул підраховувалася загальна кількість. Для 

кожної школи створювався окремий документ Microsoft Office Excel, у 

ньому створювалися листи для певного класу. Таким чином, це всього 

9 документів, у кожному з яких по 11 (або 10 – залежно від кількості 

класів) листів. Для всіх навчальних закладів були створені проміжні 

таблиці, у яких рахувалися відповіді учнів окремо по кожному запитанню. 

На кожну позицію в анкеті було створено дві таблиці – вікове 

розмежування та поділ на класи, з виокремленням ґендерної 

приналежності. На основі проміжних таблиць вироблено загальні таблиці 

по всіх середніх навчальних закладах, задіяних у дослідженні. У роботі 

найбільше використовуються такі формули, як СЧЕТЕСЛИ, 

СЧЕТЕСЛИМН, СУММ. 

СЧЕТЕСЛИ дозволяє визначити необхідну інформацію за одним 

критерієм. Завдяки цієї формули вичислюємо загальну кількість хлопців і 

дівчат, які взяли участь у анкетуванні: =СЧЁТЕСЛИ(A2:A29;"чоловіча") 

або =СЧЁТЕСЛИ(A2:A29;"жіноча"). 

За допомогою статичної формули СЧЕТЕСЛИМН підраховуються 

значення, враховуючи одразу декілька параметрів. Наприклад, яка 

кількість представників чоловічої статі віком 6 років на питання «Чи 

подобається тобі дивитися рекламу?» відповіли «так» 

(=СЧЁТЕСЛИМН(A2:A29;"чоловіча";B2:B29;6;C2:C29;"так").  

Математична формула СУММ допомагає порахувати необхідні 

числа – наприклад, для того, щоб дізнатися, яка сума відповідей «іноді»  
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6-річних хлопців на перше питання в перших класах разом в одній школі: 

=СУММ(D9;G9;J9;M9;P9). Також цю формулу використовуємо для 

створення загальних таблиць. У необхідній комірці задаємо формулу та 

зазначаємо параметри підрахунку. Так, дізнаємося, скільки представників 

чоловічої статі перших класів дев’яти проанкетованих навчальних 

закладів на питання «Чи подобається тобі дивитися рекламу?» відповіли 

«так»: =СУММ(‘гімназія 12:школа 80’!E4). 

Окрім формул, що наявні в Microsoft Office Excel, при підрахунках 

результатів анкетування використовувалися математичні дії. Зокрема, для 

виведення кількості відповідей респондентів використовувалися відсотки 

(проценти): «процентом будь-якого числа називається сота частина цього 

числа» [5, с. 45]. А також, «щоб знайти кілька процентів даного числа, 

досить дане число поділити на 100 і помножити результат на число 

процентів» [5, с. 46]. Крім перерахованих дій, при розрахунках 

використовувалися округлення чисел: «одним з джерел одержання 

наближених чисел є округлення» [5, с. 48]. Для цього необхідно 

враховувати таке: «1. Якщо перша з цифр (зліва), що відкидаються, менша 

за 5, то останню залишену цифру не змінюють (округлення з недостачею). 

2. Якщо перша цифра, що відкидається більша за 5 або дорівнює 5, то 

останню залишену цифру збільшують на одиницю (округлення з 

надлишком)» [5, с. 48]. 

Таким чином, анкетування є важливим методом дослідження 

великої аудиторії за маленький проміжок часу. Такий вид опитування 

дозволяє зібрати значну кількість однотипної інформації, завдяки якій 

виділяються найчастіше повторюванні відповіді. Підготовка до 

анкетування, проведення та опрацювання отриманої інформації є 

надзвичайно важливою умовою для досягнення поставленої мети. 

Необхідно зважати на специфіку дитячої аудиторії. При розробці анкет 

потрібно враховувати всі вікові особливості, адже опитування 
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проводиться з дітьми молодшого шкільного віку (6–7 років) та старшими 

підлітками (16–18 років). При проведенні самого анкетування необхідно 

забезпечити анонімність респондентів, створити сприятливі умови, 

зацікавити дітей, допомагати в разі необхідності. При обробці великої 

кількості анкет (у нашому випадку – 5028) невід’ємною частиною є 

допоміжні засоби підрахунку. Вони допомагають заощадити час та 

отримати достовірні дані. 

Отже, анкетне опитування являє собою складний та багатогранний 

процес, що включає багато важливих компонентів і параметрів. 

 

2.2 Вік і приналежність до ступенів освіти в середніх навчальних 

закладах як чинник рекламних вподобань дитячої аудиторії: 

визначення на матеріалі анкетування в межах м. Харкова та 

Харківської області 

Усього в анкетуванні взяли участь 5028 дітей та підлітків від 6 до 

18 років, з перших по одинадцяті класи. Серед них представників 

чоловічої статі – 2425, жіночої – 2492; осіб, які не зазначили свій вік 

та / або стать – 111. Відповідно у відсотковому співвідношенні кількість 

респондентів становить хлопців – 48%, дівчат – 50%, опитаних, які не 

вказали стать – 2%. Отже, загальна різниця між чоловічою та жіночою 

статтю є незначною (2%), проте в подальшому дослідженні це 

враховується.  

З урахуванням того, що в одному класі навчаються діти різного 

віку, доцільно розмежовувати за поділом не лише за шкільним класом, а 

також за віком. Для досягнення максимальних результатів 

опрацьовування анкетування враховуються приналежність до 

навчального класу, вікової та ґендерної групи.  

У дослідженні використовуються чотири базових питання, за 

допомогою яких дізнаємося загальне ставлення дитячої аудиторії до 



67 

 

реклами, про те, наскільки цільова група звертає увагу на повідомлення, 

цікавиться ними та дивиться. Також позиції в анкеті виявляють найбільш 

привабливі рекламні зображення та найпопулярніші серед дітей та 

підлітків канали поширення реклами. Одним із важливих компонентів у 

роботі є визначення, чи намагаються отримати респонденти рекламований 

товар або послугу, що сподобалася чи запам’яталася. Далі питання 

доповнюються згідно особливостей вікових характеристик респондентів. 

Кількісні результати проведеного анкетування репрезентовані в 

таблицях. У Таблиці 1, у якій враховується шкільний клас, та Таблиці 1.1, 

де основним поділом є вік, внесені числові підрахунки, що стосуються 

першого питання. У Таблиці 2 (клас) та Таблиці 2.1 (вік) показані 

результати відповідей дітей та підлітків на друге питання. У Таблиця 3 

(клас) та Таблиці 3.1 (вік) відповідно розподілилися кількісні дані 

стосовно третього питання. У Таблиці 4 (клас) та Таблиці 4.1 (вік) внесені 

підрахунки четвертої позиції в анкеті. У Таблиці 5 (клас) та Таблиці 5.1 

(вік) представлено результати п’ятого питання. У Таблиці 6 (клас) та 

Таблиці 6.1 (вік) репрезентовані відповіді на сьому позицію в анкетах. У 

Таблиці 7 (клас) та Таблиці 7.1 (вік) подані дані, що стосуються восьмого 

питання в опитувальнику. У Таблиці 8 (клас) та Таблиці 8.1 (вік) внесені 

кількісні підрахунки щодо дев’ятого запитання. У Таблиці 9 та Таблиці 

9.1 (вік) показані результати одинадцятої позиції. У Таблиці 10 та Таблиці 

10.1 (вік) розподілилися відповіді на двадцяте питання в анкетах. 

Варіанти відповідей, що зазначалися в анкетних питальниках, 

повністю дублюються у таблицях, для того, уникнути неточностей та 

відволікання від основної інформації.  

Для зручності подачі інформації в таблицях використовуються 

скорочення: Н/З – не зазначено вік та / або стать; Ч – чоловіча стать; Ж – 

жіноча стать. 

У графі «ІНШЕ» вказані такі варіанти, як «немає відповіді взагалі», 
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декілька варіантів відповіді на питання, де передбачалося одна, або 

«відповідь неоднозначна» (наприклад, «так» і «іноді») та інші. 

У Таблиці 1 представлені відповіді усього контингенту опитаних. 

Головним завданням було показати, чи змінюється інтерес до реклами в 

молодшій, середній та старшій школі. У таблиці наведена розгорнута 

інформація про кількість відповідей «так», «ні», «іноді», «інше» серед 

учнів різних класів, починаючи з першого по одинадцяті класи. 

Виведена загальна кількість відповідей за групами, ступенями освіти 

[149, с. 519–520; 147, с. 343–344]. 

Таблиця 1 

Чи подобається тобі дивитися рекламу? 

  
КЛАСИ   

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

З
А

Г
А

Л
Ь

Н
А

 К
ІЛ

Ь
К

ІС
Т

Ь
 

В
а
р

іа
н

т
и

 в
ід

п
о
в

ід
ей

 

Т
А

К
 

С
Т

А
Т

Ь
 

Ч 77 46 47 21 30 27 10 6 10 3 7 284 

6
5
1

 

Ж 105 70 73 35 22 18 10 6 5 5 1 350 

Н/З           17           17 

ІН
О

Д
І Ч 86 137 128 99 121 100 100 77 87 41 24 1000 

2
3
1
1
 

Ж 100 155 144 125 142 147 136 114 99 66 38 1266 

Н/З          45            45 

Н
І 

Ч 120 98 99 118 101 137 124 112 99 58 43 1109 

2
0
0
0
 

Ж 83 93 73 78 70 76 77 92 97 61 43 843 

Н/З          48           48 

ІН
Ш

Е
 

Ч 10 4 3 0 1 5 4 2 0 1 2 32 

6
6
 

Ж 4 7 7 0 4 0 7 3 1 0 0 33 

Н/З          1           1 

  

КОНТИНГЕНТ УЧНІВ       

  585 610 574 476 491 510 468 412 398 235 158   
5028 

  2245 2279 393   

 

Усього учнями 1–4 класів є 2245 (45%) опитаних осіб. В 5–9 класах 

анкетування пройшли 2279 (45%) учнів. В 10–11 класах – 

393 (8%) підлітки. Отже, найменша кількість респондентів представлена у 

10–11 класах, через те, що загалом у старшій школі навчаються менше 

дітей, ніж у молодшій та середній.  

Відповіді на питання розподілилися наступним чином. Усього 
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651 (13%) учень зазначив «так»; 2311 (46%) – вказали «іноді»; 2000 (40%) 

– відповіли «ні»; 66 (1%) – написали «інше». Таким чином, найбільшій 

частині опитаних дітей та підлітків подобається дивитися рекламу іноді, 

залежно від багатьох факторів – наприклад, якщо в рекламі 

задовольняються певні бажання дитячої аудиторії (гумор, ідентифікація з 

героєм рекламного повідомлення, апелювання до вподобань та інше). 

Наступною за кількістю відповідей є варіант «ні», тобто зовсім не 

подобається дивитися рекламу. Найменший відсоток опитаних зазначили, 

що їм до вподоби переглядати рекламні повідомлення, а також 

1% опитаних зазначили іншу відповідь.  

Розглянемо відповіді окремо по молодшій, середній і старшій 

школі.  

У 1–4 класах із загальної кількості 2245 респондентів 474 (21%) 

учня зазначили, що їм подобається дивитися рекламу. 974 (43%) дитини 

вказали, що люблять переглядати рекламні повідомлення іноді. 

762 (34%) особи зовсім не цікавляться рекламою. І 35 (2%) людей вказали 

іншу відповідь.  

У 5–9 класах усього навчаються 2279 учнів. Серед них варіанти 

відповідей розподілися: 144 (6%) – так; 1123 (49%) – іноді; 985 (43%) – ні; 

27 (1%) – інше.  

У 393 осіб, які є учнями 10–11 класів, були проведено анкетування. 

Результати є такими, 16 (4%) респондентів вказали так, 169 (43%) – 

зазначили іноді, 205 (52%) – відповіли ні та лише 3 (1%) – записали інше.  

Ураховуючи результати, можемо говорити, що інтерес у дітей до 

реклами з дорослішанням зменшується. Якщо в молодшій школі кількість 

позитивних відповідей становить 21%, то у середній та старшій вона різко 

зменшується до 6% та 4%. Дещо відміною є ситуація з відповідями 

«іноді». У всіх ступенях середньої освіти цей варіант варіюється у межах 

43–49% (молодша – 43%, середня – 49%, старша – 43%). На противагу 
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позитивним, варіанти «ні» збільшуються з віком: так, учні з 1 по 4 класи 

позицію «ні» вказали 34%, 5–9 класи – 43%, 10–11 класи – 52%, тобто 

зростає відсоток негативних відповідей на 9%.  

Як показано у Таблиці 1, чим старшою є дитина, тим менше 

виникало неоднозначних варіантів, це зумовлено віковою особливістю 

сприйняття та проходження анкетування, тобто з маленькими дітьми 

рідше проводять опитування, а у старших є певний досвід з подібним 

видом роботи. 

У Таблиці 1.1 отримана в результаті анкетування інформація 

розраховується за віком. Подача результатів таким чином зумовлена тим, 

що поділ за класами надає інформацію лише за приблизною віковою 

приналежністю. Але вік школярів у різних класах може повторюватися 

[149, с. 522–523; 147, с. 345–346]. 

Таблиця 1.1 

Чи подобається тобі дивитися рекламу?  
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Ж 24 116 154 138 137 150 138 126 121 90 53 18 1 1266 

Н/З             45             45 

Н
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Ч 27 109 109 105 108 106 151 124 96 89 52 31 2 1109 

2
0
0
0

 

Ж 26 84 88 81 66 80 79 77 91 81 60 27 3 843 

Н/З            48             48 

ІН
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 Ч 1 8 6 1 1 1 4 5 2 0 3 0 0 32 

6
6
 

Ж 1 6 6 5 2 2 1 7 3 0 0 0 0 33 

Н/З             1             1 

  
  Загальні результати  5028 

  153 583 608 556 481 503 528 435 420 324 226 94 6   
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Всього було проведено анкетування серед дітей та підлітків віком 

6 років – 153 особи, 7 років – 583 особи, 8 років – 608 осіб, 9 років – 

556 осіб, 10 років – 481 особа, 11 років – 503 особи, 12 років – 528 осіб, 

13 років – 435 осіб, 14 років – 420 осіб, 15 років – 324 особи, 16 років – 

226 осіб, 17 років – 94 особи, 18 років – 6 осіб. 

Результати окремо за кожним варіантом відповідей на окреслене 

питання розподілилися наступним чином. Діти віком 6-ти років відповіли 

так – 54 (35%), іноді – 44 (29%), ні – 53 (35%), інше – 2 (1%). 7-річні учні 

зазначили так – 160 (28%), іноді – 216 (37%), ні – 193 (33%), інше – 

14 (2%). Діти віком 8 років вказали так – 115 (19%), іноді – 284 (47%), ні – 

197 (32%), інше – 12 (2%). Респонденти, які досягли 9-річного віку 

відповіли так – 104 (19%), іноді – 260 (47%), ні – 186 (33%), інше – 6 (1%). 

10-річні учні зазначили так – 57 (12%), іноді – 247 (51%), ні – 174 (36%), 

інше – 3 (1%). Школярі 11 років відзначили варіанти так – 46 (9%), іноді – 

268 (53%), ні –186 (37%), інше – 3 (1%). Особи, яким виповнилося на 

момент анкетування 12, вказали так – 36 (7%), іноді – 257 (49%), ні – 

230 (43%), інше – 5 (1%). Учні віком 13-ти років відповіли так – 21 (5%), 

іноді – 201 (46%), ні – 201 (46%), інше – 12 (3%). 14-річні підлітки 

зазначили так – 17 (4%), іноді – 211 (50%), ні – 187 (45%), інше – 5 (1%). 

Респонденти 15 років вказали так – 9 (3%), іноді – 145 (45%), ні – 

170 (52%), іншого варіанту не було. Особи віком 16 років відповіли так – 

10 (4%), іноді – 101 (45%), ні – 112 (50%), інше – 3 (1%). Варіанти 

відповідей серед старших учнів розподілилися, серед 17-річних 

респондентів так – 5 (5%), іноді – 31 (33%), ні – 58 (62%), інше – 0. Учні 

18 років зазначили так – 0, іноді – 1 (17%), ні – 5 (83%), інше – 0. 

Як зазначено вище, зацікавленість дитячої аудиторії до реклами 

значно знижується з віком. Інтерес до рекламних повідомлень діти віком 

6 та 7 років проявляють більше, ніж доросліші. Якщо у 6 та 7 років 

варіант «так» становив близько третини усіх відповідей (35% та 28%), а у 
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віці від 8 до 10 років менше 20%, то починаючи з 11-річного віку відсоток 

позитивних відповідей не перевищує позначки 10 (відповідні підрахунки 

9%, 7%, 5%, 4%, 3%, 4%, 5%, 0%). 

Протилежна ситуація спостерігається з негативною реакцію на 

рекламу. З віком у дітей зменшується інтерес до рекламних повідомлень, і 

у них зростає недовіра, байдужість або інколи роздратування 

одноманітними, часто повторюваними сюжетами. Діти з дорослішанням 

відмежовують для себе необхідну інформацію, обираючи лише те, що в 

певний момент їх зацікавлює або приваблює, ставлячись до реклами 

більш критично. 

Отже, згідно Таблиці 1 та Таблиці 1.1 бачимо, що дитяча аудиторія 

змінює своє ставлення до реклами загалом. Молодшим школярам більше 

подобається дивитися рекламні повідомлення. Проте, чим старшою стає 

дитина, тим частіше проявляється негативна реакція на рекламу. З великої 

кількості рекламних повідомлень запам’ятовуються та зацікавлюють 

лише окремі зразки, тому досить виправданою є розповсюдженість 

відповіді «іноді». 

У Таблиці 2 та Таблиці 2.1 представлено результати 

питання  «Реклама з чиїми зображеннями тобі більше подобається?» 

[147, с. 347–349]. Головним завданням є визначити, які із запропонованих 

персонажів реклами найбільше подобаються саме дитячій аудиторії; 

простежити, як змінюються відповіді згідно поділу за ступенями освіти; 

виявити, реклама з чиїми зображеннями найкраще залучає увагу дітей та 

підлітків віком від 6 до 18 років. 

Таблиця 2 

Реклама з чиїми зображеннями тобі більше подобається? 
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  Загальні результати     

  
585 610 574 476 491 510 468 412 398 235 158   5028 

    2245 2279 393    

 

Варіанти відповідей розподілилися таким чином. 1732 (34%) учні 

відповіли, що їм подобається реклама із зображенням тварин. Для 

617 (12%) опитаних улюбленими є повідомлення з казковими героями. 

235 (5%) осіб зазначили, що їх зацікавлюють рекламні зразки, у яких 

зображені діти. 1045 (21%) дітей та підлітків приваблює реклама з 

відомими людьми. 769 (15%) учнів вказали свій варіант, а 630 (13%) – 

написали іншу відповідь. Отже, найпривабливішою для дитячою 

аудиторії є реклама з використанням образів тварин. Наступною за 

цікавістю була виявлена реклама, де головними героями є відомі 

особистості. Значна частина опитаних не змогли визначитися, тому 

вказали інші варіанти. На передостанньому місці за привабливістю є 

реклама з використанням казкових героїв. Найменша кількість 

респондентів зазначили улюбленою рекламою, де зображуються діти.  

Для більш детальної характеристики щодо рекламних вподобань 

дитячої аудиторії доцільно показати, які образи зацікавлюють дітей 
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залежно від приналежності до класу.  

Для молодшої школи характерні наступні відповіді. Із 

2245 опитаних, 957 (43%) дітей вказали варіант «із зображенням тварин», 

430 (19%) – з казковими героями, 116 (5%) – з зображенням дітей, 

286 (13%) – з відомими людьми, 163 (7%) – свій варіант, 293 (13%) – інше. 

Серед учнів 1–4 класів найбільшою кількістю відповідей є із зображенням 

тварин (43%). Майже п’ята частина опитаних (19%) вважають улюбленою 

рекламою, де використовуються образи казкових героїв. Порівну 

розподілилися варіанти «з відомими людьми» та «інше» (по 13%). 

Найменшою популярністю користуються відповіді «свій варіант» (7%) та 

«з зображенням дітей» (5%).  

Із 2279 учнів середньої школи 669 (29%) учнів зазначили, що їх 

приваблює реклама із зображенням тварин, 148 (6%) – з казковими 

героями, 90 (4%) – з зображенням дітей, 605 (27%) – з відомими людьми, 

482 (21%) – свій варіант, 285 (13%)– інше. Результати анкетування серед 

учнів 5 – 9 класів показало, що респонденти віддають перевагу рекламі з 

використанням образів тварин (29%) та відомих людей (27%). У значній 

частині відповідей було вказано свій варіант (21%) та інше (13%). Менш 

за все учнів середньої школи зацікавлює реклама з казковими героями 

(6%) та з зображенням дітей (4%).  

Серед 393 учнів старшої школи, 81 (21%) написав, що улюбленою 

рекламою є та, у якій присутні зображення тварин, 22 (6%) – з казковими 

героями, 22 (6%) – з зображенням дітей, 125 (32%) – з відомими людьми, 

101 (25%) – свій варіант, 42 (10%) – інше. Учнів старших класів 

приваблює реклама, де зображуються відомі люди (32%). Четверть 

опитаних зазначили свій варіант (25%). На третьому місці за 

популярністю посідає реклама з зображенням тварин (21%). У невеликій 

кількості анкет було вказано інше (10%). Рекламні повідомлення з 

казковими героями та зображенням дітей майже не зацікавлюють 
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підлітків (по 6%). 

Отже, з віком діти змінюють свої пріоритети в рекламі. Для дитячої 

аудиторії улюбленими повідомленнями є ті, де зображуються тварини та 

казкові герої. З дорослішанням персонажі з казок, мультфільмів не 

викликають у дітей зацікавленості. Це зумовлено тим, що з віком вони 

перестають захоплюватися дитячими програмами та розповідями, 

віддаючи перевагу більш нейтральній продукції, яка розрахована на 

масову аудиторію. Стає більш привабливою реклама, де показуються 

відомі люди. Діти в різному віці активно звертають увагу на рекламні 

повідомлення, проте з віком переваги у сприйнятті рекламних персонажів 

у них змінюються. 

Проаналізувавши відповіді в анкетуванні, можна зробити висновок, 

що для дітей молодшої школи більш цікавою є реклама із зображенням 

тварин і казковими героями, для учнів середньої школи в рекламі є 

пріоритетними зображення тварин та відомі люди, а старші учні помітно 

надають перевагу рекламі з відомими людьми. 

У Таблиці 2.1 результати анкетування подаються за віком 

респондентів з метою виявити найбільш приваблюючі рекламні персонажі 

для дітей та підлітків від 6 до 18 років [147, с. 349–351]. 

Таблиця 2.1 

Реклама з чиїми зображеннями тобі більше подобається?    
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 Загальні результати  5028 

 153 583 608 556 481 503 528 435 420 324 226 94 6   

 

Діти віком 6 років вказали 59 (39%) – з зображенням тварин, 

44 (29%) – з казковими героями, 4 (2%) – з зображенням дітей, 17 (11%) – 

з відомими людьми, 2 (1%) – свій варіант, 27 (18%) – інше. Респонденти 

віком 7 років відповіли 272 (47%) – із зображенням тварин, 131 (22%) – з 

казковими героями, 38 (7%) – із зображенням дітей, 57 (10%) – з відомими 

людьми, 10 (2%) – свій варіант, 75 (12%) – інше. 8-річні учні зазначили 

251 (41%) – із зображенням тварин, 134 (22%) – з казковими героями, 

28 (5%) – із зображенням дітей, 65 (11%) – з відомими людьми, 51 (8%) – 

свій варіант, 79 (13%) – інше. Опитані віком 9 років відзначили 221 (40%) 

– із зображенням тварин, 73 (13%) – з казковими героями, 29 (5%) – із 

зображенням дітей, 84 (15%) – з відомими людьми, 65 (12%) – свій 

варіант, 84 (15%) – інше. Діти 10 років віддають перевагу 204 (42%) – із 

зображенням тварин, 61 (13%) – з казковими героями, 23 (5%) – 

із зображенням дітей, 92 (19%) – з відомими людьми, 47 (10%) – свій 

варіант, 54 (11%) – інше. Учні віком 11 років відповіли 190 (38%) – із 

зображенням тварин, 31 (6%) – з казковими героями, 22 (4%) – із 

зображенням дітей, 115 (23%) – з відомими людьми, 89 (18%) – свій 

варіант, 56 (11%) – інше. 12-річні респонденти вказали 151 (29%) – із 

зображенням тварин, 42 (8%) – з казковими героями, 24 (4%) – із 

зображенням дітей, 150 (28%) – з відомими людьми, 110 (21%) – свій 

варіант, 51 (10%) – інше. Учні віком 13 років зазначили 118 (28%) – 

із зображенням тварин, 23 (5%) – з казковими героями, 13 (3%) – із 
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зображенням дітей, 106 (24%) – з відомими людьми, 109 (25%) – свій 

варіант, 66 (15%) – інше. 14-річні підлітки відповіли 96 (23%) – із 

зображенням тварин, 25 (6%) – з казковими героями, 14 (3%) – із 

зображенням дітей, 125 (30%) – з відомими людьми, 105 (25%) – свій 

варіант, 55 (13%) – інше. Респонденти віком 15 років вказали 77 (24%) – із 

зображенням тварин, 17 (5%) – з казковими героями, 12 (4%) – із 

зображенням дітей, 97 (30%) – з відомими людьми, 80 (25%) – свій 

варіант, 41 (12%) – інше. Учні, яким на момент анкетування виповнилося 

16 років, віддають перевагу рекламі 50 (22%) – із зображенням тварин, 

12 (5%) – з казковими героями, 16 (7%) – із зображенням дітей, 79 (35%) – 

з відомими людьми, 50 (22%) – свій варіант, 19 (9%) – інше. 17-річні 

школярі зазначили 16 (17%) – із зображенням тварин, 6 (6%) – з 

казковими героями, 3 (3%) – із зображенням дітей, 28 (30%) – з відомими 

людьми, 28 (30%) – свій варіант, 13 (14%) – інше. Респонденти віком 

18 років відповіли 2 (33%) – із зображенням тварин, 1 (17%) – з казковими 

героями, 2 (33%) – з зображенням дітей, 1 (17%) – з відомими людьми, 

відповідей «свій варіант» та «інше» вказано не було. 

Діти віком від 6 до 8 років віддають перевагу рекламним 

повідомленням, де зображуються тварини та казкові герої. Починаючи з 

9 років спостерігається тенденція до збільшення вподобань до реклами, у 

яких головними героями є відомі люди. Проте респонденти від 6 до 

11 років відзначають як улюблені зразки, де показуються тварини. У 

підлітків від 12 років посилюється зацікавленість рекламою з 

популярними особистостями і поступово зменшується інтерес до образів 

тварин. Менш за все у будь-якому віці відзначають рекламу з 

зображенням дітей.  

Найчастіше у варіанті відповіді «інше» респонденти вказували 

назву конкретної реклами (ніндзяго), певну категорію товарів (їжа, 

електроніка), наявність визначених характеристик (весела, смішна, 
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зворушлива), з деякими професіями (з військовими, футболістами, 

блогерами). Іноді називалася реклама з іменами зірок (Бред Пітт) чи 

мультиплікаційних героїв. Інколи вказувалися реклама фільмів чи ігор 

(World of Tanks). Розповсюдженими відповідями також є «ніяка», «різна» 

або «все подобається». 

Отже, рекламодавці використовують різні способи залучення уваги 

дітей, до таких прийомів відносять і вдало підібраного рекламного героя. 

Сучасна реклама пропонує достатньо велику кількість варіацій 

персонажів, кожен із яких по-своєму приваблює дітей. Представники 

дитячої аудиторії знаходять у пропонованих повідомленнях те, що 

найкраще передає їх бажання чи потреби. Кожна вікова категорія дітей 

відрізняється власною специфікою сприйняття реклами. Увага дітей та 

підлітків відповідно до змін у віковій психології трансформується, і 

рекламодавці враховують усі варіанти привабливих для дитячої аудиторії 

персонажів – від апелювання у рекламі до дитячих почуттів і вподобань 

(наприклад, бажання мати тваринку) до орієнтування на стадію 

становлення підлітка як особистості (наприклад, порівняння себе з 

відомими людьми, бажання бути успішним та схожим на них, мати 

певний соціальний статус). 

У Таблиці 3 та Таблиці 3.1 надається розгорнута інформація 

стосовно позиції «Де ти найчастіше бачиш рекламу?». Метою цього 

питання в анкеті є встановити з якими каналами розповсюдження реклами 

найбільше зустрічаються діти. За результатами анкетування визначаємо, 

трансльовані якими каналами поширення реклами повідомлення 

найчастіше бачать і сприймають діти. Також малося за мету встановити, 

чи змінюються відповіді залежно від класу та віку дитячої аудиторії. 
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Таблиця 3 

Де ти найчастіше бачиш рекламу?   
  КЛАСИ   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

З
а
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а
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ез
у
л

ь
т
а
т
и
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ід
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С
Т
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Т

Ь
 

Ч 128 150 163 134 128 120 95 73 51 28 17 1087 

2
3
4
6
 

Ж 133 192 155 143 131 136 96 81 79 49 20 1215 

Н/З            44           44 

В
 І

н
т
ер

н
ет

і 

Ч 36 29 29 35 44 50 59 52 56 40 35 465 

7
8
6
 

Ж 31 22 37 29 17 31 35 25 34 20 18 299 

Н/З            22           22 

Н
а
 в

у
л

и
ц

і 

Ч 18 8 5 8 3 6 3 7 8 5 3 74 

1
5
3
 

Ж 23 9 10 6 4 5 3 3 6 3 3 75 

Н/З            4           4 

В
 г

а
зе

т
а
х
 і

 

ж
у
р

н
а
л

а
х
 

Ч 5 9 4 1 2 0 0 0 2 0 1 24 

5
4
 

Ж 3 12 6 2 1 0 1 1 0 0 0 26 

Н/З            4           4 

У
 м

о
б
іл

. 

т
ел

еф
о
н

і 

Ч 18 12 12 5 4 11 2 6 3     73 

1
5

7
 

Ж 14 15 11 12 3 12 7 2 3   1 80 

Н/З            4           4 

П
о
 р

а
д
іо

 

Ч 12 15 7 4 4 0 1 2       45 

9
0
 

Ж 14 14 7 3 3 0 1       1 43 

Н/З            2           2 

ІН
Ш

Е
 Ч 76 62 57 51 68 82 78 57 76 30 20 657 

1
4

4
2
 

Ж 74 61 71 43 79 57 87 103 80 60 39 754 

Н/З            31           31 

  

  Загальні результати 

5028   
585 610 574 476 491 510 468 412 398 235 158  

       2245 2279 393   

 

Результати анкетування виявилися такими. 2346 (47%) учнів 

відзначають, що найчастіше переглядають рекламу на телебаченні. 

786  (16%) респондентів найбільше зіштовхуються з рекламними 

повідомленнями в Інтернеті. 153 (3%) особи більше бачать рекламу на 

вулиці. 54 (1%) опитаних вважають, що частіше рекламні зразки їм 

потрапляють з газет та журналів. 157 (3%) дітей та підлітків найчастіше 

бачать рекламу у мобільному телефоні. 90 (2%) учнів відзначили радіо. 

1442 (28%) респонденти вказали інше. Отже, найбільша частина (майже 

половина) опитаних найчастіше бачать рекламу на телебаченні. Майже 
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третина не змогли чітко вказати конкретний канал поширення, тому у 

відповіді зазначали декілька варіантів відповіді. Розповсюдженими 

позиціями є «на телебаченні та в Інтернеті». Інтернет як найчастіше 

джерело перегляду рекламних повідомлень вказали 16%. Менше п’яти 

відсотків відзначили рекламу на вулиці, в газетах і журналах, на радіо. 

Серед дітей 1–4 класів вказали 1198 (53%) – на телебаченні, 

248 (11%) – в Інтернеті, 87 (4%) – на вулиці, 42 (2%) – у газетах і 

журналах, 99 (5%) – у мобільному телефоні, 76 (3%) – по радіо, 495 (22%) 

– інше. 

Учні середньої школи зазначили 990 (43%) – на телебаченні, 

403 (18%) – в Інтернеті, 48 (2%) – на вулиці, 7 (менше 0,5%) – в газетах і 

журналах, 53 (2%) – у мобільному телефоні, 11 (0,5%) – по радіо, 

767 (34%) – інше. 

Між респондентами старших класів відповіді розподілилися 

114 (29%) – на телебаченні, 113 (29%) – в Інтернеті, 14 (3%) – на вулиці, 

1 – в газетах і журналах, 1 – у мобільному телефоні, 1– на радіо (за три 

варіанти у сумі виходить майже один відсоток), 149 (38%) – інше. 

Отже, більше половини учнів молодших класів найчастіше бачать 

рекламу на телебаченні. Респонденти, які навчаються у середній школі, 

відзначають телебачення та інше, проте зростає увага до інтернет-

реклами. Учні старших класів найбільше вказали інше, а результати між 

телебаченням та Інтернетом розподілилися рівномірно. Найменшою 

популярною серед дитячої аудиторії є реклама на вулиці, в газетах і 

журналах, у мобільному телефоні, на радіо (відповіді не перевищують 

п’яти відсотків). З віком дитяча аудиторія відзначає мережу Інтернет. 

Зумовлюється це тим, що з дорослішанням користування Інтернетом стає 

частішим, і, як наслідок, перегляд рекламних повідомлень збільшується. 

Значній частині опитаних дітей та підлітків важко обирати певний канал 

поширення реклами, тому у відповідях вказували декілька 
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найпопулярніших або взагалі усі пропоновані варіанти.  

Більш детальні результати представлені у Таблиці 3.1, у якій 

основним є вікове розмежування. 

Таблиця 3.1 

Де ти найчастіше бачиш рекламу?    

 
ВІК    

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
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Ч 31 132 148 166 133 123 120 90 69 32 32 10 1 1087 

2
3
4
6
 

Ж 31 148 187 160 134 139 124 86 92 65 34 15  1215 

Н/З      44        44 

В
 І

н
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р
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Ч 13 28 31 32 30 47 65 48 62 46 39 24  465 

7
8
6

 

Ж 9 28 24 38 28 22 30 33 25 26 23 12 1 299 

Н/З      22        22 
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у
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и
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і Ч 3 19 5 7 7 2 6 3 9 8 3 2  74 

1
5
3
 

Ж 4 24 8 8 4 9 1 3 5 3 5 1  75 

Н/З      4        4 
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а
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Ч 2 7 5 4 2 0 1 0 1 1 0 1 0 24 
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4
 

Ж 1 6 9 6 1 1 0 2 0 0 0 0 0 26 

Н/З      4        4 
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о
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. 
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і 

Ч 5 15 13 9 8 4 9 2 6 2 0   73 

1
5
7
 

Ж 6 10 17 10 10 7 9 6 2 2 1   80 

Н/З      4        4 

П
о

 р
а
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іо

 

Ч 1 16 14 4 6 1 1 2      45 

9
0
 

Ж 7 11 13 5 2 3 0 1     1 43 

Н/З      2        2 

ІН
Ш

Е
 Ч 15 71 71 48 57 72 93 72 51 60 35 11 1 657 

1
4
4
2

 

Ж 25 68 63 59 59 73 69 87 98 79 54 18 2 754 

Н/З      31        31 

 
 Загальні результати  5028 

 153 583 608 556 481 503 528 435 420 324 226 94 6   

 

Учні у віці 6 років вказали 62 (41%) – на телебаченні, 22 (14%) – в 

Інтернеті, 7 (5%) – на вулиці, 3 (2%) – в газетах і журналах, 11 (7%) – у 

мобільному телефоні, 8 (5%) – по радіо, 40 (26%) – інше. Діти віком 

7 років розподілили відповіді 280 (48%) – на телебаченні, 56 (10%) – в 

Інтернеті, 43 (7%) – на вулиці, 13 (2%) – в газетах і журналах, 25 (4%) – у 

мобільному телефоні, 27 (5%) – по радіо, 139 (24%) – інше. 8-річні 
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респонденти зазначили, що найчастіше бачать рекламу 335 (56%) – на 

телебаченні, 55 (9%) – в Інтернеті, 13 (2%) – на вулиці, 14 (2%) – в газетах 

і журналах, 30 (5%) – у мобільному телефоні, 27 (4%) – по радіо, 

134 (22%) – інше. Школярі віком 9 років відповіли 326 (58%) – на 

телебаченні, 70 (13%) – в Інтернеті, 15 (3%) – на вулиці, 10 (2%) – в 

газетах і журналах, 19 (3%) – у мобільному телефоні, 9 (2%) – по радіо, 

107 (19%) – інше. Діти у віці 10 років переглядають рекламні 

повідомлення 267 (56%) – на телебаченні, 58 (12%) – в Інтернеті, 11 (2%) 

– на вулиці, 3 (менше одного відсотка) – в газетах і журналах, 18 (4%) – у 

мобільному телефоні, 8 (1%) – по радіо, 116 (24%) – інше. 11-річні учні 

вказали 262 (52%) – на телебаченні, 69 (14%) – в Інтернеті, 11 (2%) – на 

вулиці, 1 (0,2%) – в газетах і журналах, 11 (2%) – у мобільному телефоні, 

4 (0,8%) – по радіо, 145 (29%) – інше. Респонденти віком 12 років 

зазначили 244 (46%) – на телебаченні, 95 (18%) – в Інтернеті, 7 (1%) – на 

вулиці, 1 (менше одного відсотка) – в газетах і журналах, 18 (3%) – у 

мобільному телефоні, 1 (менше одного відсотка) – по радіо, 162 (31%) – 

інше. Школярі у віці 13 років відповіли 176 (41%) – на телебаченні, 

81 (19%) – в Інтернеті, 6 (1%) – на вулиці, 2 (0,4%) – в газетах і 

журналах, 8 (2%) – у мобільному телефоні, 3 (0,6%) – по радіо, 159 (36%) 

– інше. 14-річні підлітки вказали 161 (38%) – на телебаченні, 87 (21%) – в 

Інтернеті, 14 (3%) – на вулиці, 1 (менше одного відсотка) – в газетах і 

журналах, 8 (2%) – у мобільному телефоні, варіанту по радіо не було 

зазначено, 149 (35%) – інше. Учні віком 15 років відповіли 97 (30%) – на 

телебаченні, 72 (22%) – в Інтернеті, 11 (3%) – на вулиці, 1 (менше одного 

відсотка) –в газетах і журналах, 4 (1%) – у мобільному телефоні, по радіо 

не було вказано, 139 (43%) – інше. Респонденти у віці 16 років зазначили 

66 (29%) – на телебаченні, 62 (28%) – в Інтернеті, 8 (3%) – на вулиці, 

1 (менше одного відсотка) – у мобільному телефоні, 89 (39%) – інше, 

відповідей в газетах і журналах та по радіо немає. 17-річні учні відповіли 
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на запропоноване питання 25 (27%) – на телебаченні, 36 (38%) – в 

Інтернеті, 3 (3%) – на вулиці, 1 (1%) – в газетах і журналах, 29 (31%) – 

інше, варіанти у мобільному телефоні та по радіо не були обрані. 18 річні 

респонденти вказали 1 (17%) – на телебаченні, 1 (17%) – в Інтернеті, 

1 (17%) – по радіо, 3 (49%) – інше, на вулиці, в газетах і журналах, у 

мобільному телефоні в анкетах не зазначали. 

Як було зазначено вище, більшість респондентів не змогли обрати 

один із каналів, де найчастіше переглядають рекламні повідомлення, тому 

у відповідях зазначали декілька (найбільш розповсюдженими є 

телебачення та Інтернет). Якщо говорити про один варіант відповіді, то 

реклама на телебаченні є найпопулярнішою. Порівнюючи позиції «на 

телебаченні» та «в Інтернеті», можемо сказати, що для дітей від 6 до 

14 років реклама на телебаченні є пріоритетною, у відповідях в анкетах з 

15 років обидва варіанти майже зрівнюються, а в деяких вікових групах 

відповідь «в Інтернеті» навіть переважає. Зумовлено це тим, що чим 

старше дитина, тим частіше вона користується мережею Інтернет, і цей 

процес менше контролюється з боку дорослих. 

На основі результатів підсумуємо, що діти краще сприймають та 

засвоюють аудіовізуальне повідомлення на ТБ, яке характеризується 

динамічністю. За визначенням Р. Мокшанцев, «унікальна особливість 

телевізійної реклами полягає в тому, що для неї характерні, по-перше, 

поєднання звукового та зорового впливу і, по-друге, величезна, у 

порівнянні з будь-яким іншим рекламним засобом, аудиторія» [76, с. 75]. 

Тож «на відміну від телебачення, будь-який інший носій має лише один 

компонент впливу: візуальний (зовнішня реклама, реклама у пресі і т. п.) 

або аудіальний (радіо, оголошення в транспорті і т. п.)» [150, с. 81–82].  

Нечисленна частина «відповідей щодо зовнішньої реклами, реклами 

в мобільному телефоні та на радіо зумовлені індивідуальною особливістю 

сприйняття рекламних повідомлень, частотою використання певного 
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каналу чи зіштовхування з ним, спостережливістю, розумінням, умінням 

відокремлювати рекламну інформацію від іншої» [150, с. 82]. 

Популярністю телебачення як каналу транслювання рекламних 

повідомлень, сприяє те, що «цей медіаканал є майже завжди у вільному 

доступі. При перегляді мультфільмів, художніх фільмів, телепередач діти 

зустрічаються з рекламою, і контролювати процес перегляду трансляції 

рекламних телероликів дуже складно. Хоча реклама в мережі Інтернет є 

явищем розповсюдженим та з розвитком технологій набуває постійно 

збільшуваних масштабів, проте однозначності сприйняття інтернет-

реклами з боку дитячої аудиторії не було виявлено. Це зумовлено тим, що 

користування Інтернетом, порівняно з телебаченням, може 

контролюватися з боку дорослих, і інтернет-рекламу, яка заважає або 

набридає, можна "закрити"» [150, с. 82]. 

У Таблиці 4 та Таблиці 4.1 демонструються результати питання «Чи 

намагаєшся отримати те, що показували в рекламі?». Завдяки цієї позиції 

в анкеті маємо за мету з’ясувати, наскільки реклама впливає на дитячу 

аудиторію та чи довіряють діти рекламним повідомленням. Важливим 

завданням є виявити, як змінюються бажання отримати рекламований 

товар з дорослішанням. 

Таблиця 4 

Чи намагаєшся отримати те, що показували в рекламі? 
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ІН
Ш

Е
 Ч 12 9 2 3 2 1 2 2 1   1 35 

7
2
 

Ж 10 5 3 0 4 2 5 1 1 1 2 34 

Н/З 3 3 

  

КОНТИНГЕНТ УЧНІВ       

  585 610 574 476 491 510 468 412 398 235 158   
5028 

  2245 2279 393   

 

Опрацювання результатів анкетування по четвертому питанню 

показало таке. 998 (20%) учнів намагаються отримати те, що показували в 

рекламі. У 2400 (48%) опитаних бажання одержати рекламований товар 

виникає іноді. 1558 (31%) респондентів ніколи не стараються заволодіти 

тим, що бачили в рекламних повідомленнях. 72 (1%) дитини не змогли 

обрати пропонований варіант і зазначили інше. Майже половина 

респондентів, які взяли участь в анкетуванні, бажають мати те, що їм 

сподобалося або запам’яталося під час перегляду реклами іноді. Менша 

частина (31%) взагалі ніколи не проявляли такого прагнення. І лише п’ята 

частина опитаних хочуть отримати те, що показували в рекламі. Невелика 

кількість дітей вказали інше через певні особисті причини. 

Діти 1 – 4 класів розподілили відповіді на запропоноване питання 

827 (37%) – так, 884 (39%) – іноді, 490 (22%) – ніколи, 44 (2%) – інше.  

Учні середньої школи відповіли 145 (6%) – так, 1259 (55%) – іноді, 

854 (38%) – ніколи, 21 (1%) – інше. 

Респонденти старших класів вказали 8 (2%) – так, 210 (53%) – іноді, 

171 (44%) – ніколи, 4 (1%) – інше. 

Отже, з дорослішанням у дітей зменшується бажання неодмінно 

отримати те, що показували в рекламі. Якщо у молодшій школі чітко 

позитивних відповідей нараховується 37%, то у середній і старшій різко 

знижується показник до менше десяти відсотків (6% та 2%). Відмінною є 

ситуація з варіантом «іноді». Маленькі діти меншою мірою хочуть 

одержати рекламований товар, що сподобався, вибірково, на відміну від 
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доросліших респондентів. Учні середніх та старших класів обирають за 

бажане лише окремі об’єкти, залежно від багатьох факторів. 

Підтвердженням того є відсоток відповідей «іноді» у різних класах, який 

зростає до шкали більше п’ятдесяти (молодша – 22%, середня – 55%, 

старша – 53%). Спостерігається також збільшення негативних варіантів на 

різних ступенях. З дорослішанням діти менше піддаються впливу 

рекламних повідомлень, знижується довіра, до певної міри з’являється 

розуміння основної мети реклами та відмежовування необхідної 

інформації.  

Розглянемо результати анкетування за віковою приналежністю 

респондентів, подані у Таблиці 4.1, для забезпечення максимально 

об’єктивної інформації. 

Таблиця 4.1 

Чи намагаєшся отримати те, що показували в рекламі?      
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  Загальні результати 5028 

  153 
58

3 

60

8 

55

6 

48

1 

50

3 

52

8 

43

5 

42

0 

32

4 

22

6 

9

4 
6  

 

Результати згідно поділу за віком учнів розподілилися наступним 

чином. Діти, яким на момент проведення анкетування виповнилося 

6 років, відповіли 89 (58%) – так, 37 (24%) – іноді, 20 (13%) – ніколи, 

7 (5%) – інше. Учні віком 7 років вказали варіанти 312 (54%) – так, 
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147 (25%) – іноді, 110 (19%) – ніколи, 14 (2%) – інше. 8-річні опитані 

зазначили позиції 222 (37%) – так, 235 (39%) – іноді, 136 (22%) – ніколи, 

15 (2%) – інше. Діти у віці 9 років відреагували на питання 134 (24%) – 

так, 285 (51%) – іноді, 133 (24%) – ніколи, 4 (1%) – інше. Респонденти 

10 років обрали запропоновані варіанти 82 (17%) – так, 258 (54%) – іноді, 

135 (28%) – ніколи, 6 (1%) – інше. Учні віком 11 років відповіли в 

анкетах 54 (11%) – так, 287 (57%) – іноді, 157 (31%) – ніколи, 5 (1%) – 

інше. 12-річні підлітки вказали 38 (7%) – так, 305 (58%) – іноді, 181 (34%) 

– ніколи, 4 (1%) – інше. Опитані, яким вже є 13 років зазначили відповіді 

24 (6%) – так, 225 (52%) – іноді, 179 (41%) – ніколи, 6 (1%) – інше. Особи 

віком 14 років вибрали варіанти 12 (3%) – так, 230 (54%) – іноді, 

176 (42%) – ніколи, 2 (1%) – інше. 15-річні учні відповіли 6 (2%) – так, 

176 (54%) – іноді, 141 (43%) – ніколи, 1 (менше одного відсотка) – інше. 

Респонденти 16 років обрали варіанти 5 (2%) – так, 124 (55%) – іноді, 

95 (42%) – ніколи, 2 (1%) – інше. Школярі віком 17 років вказали 

відповіді 1 (1%) – так, 43 (46%) – іноді, 48 (51%) – ніколи, 2 (2%) – інше. 

Опитані, яким виповнилося 18 років відзначили 1 (17%) – так, 1 (17%) – 

іноді, 4 (66%) – ніколи, інше зазначено не було.  

Таким чином, у дітей 6–7 років бажання одержати побачене у 

рекламі є сильнішим. Маленька аудиторія через вікові особливості 

сприйняття не може чітко фільтрувати отриману інформацію. Проте, 

починаючи з 9 років, жага неодмінно отримати рекламований товар 

змінюється на вибіркове бажання. Підтвердження цьому знаходимо у 

вище зазначених результатах. З дорослішанням спостерігається зниження 

позитивних відповідей та відповідно збільшується кількість негативних. 

Наприклад, якщо діти віком 6 років відзначили так 58%, і ніколи 13%, то 

у 14 років відбувається протилежний процес, серед опитаних так вказали 

3%, а ніколи 42%. Проте все одно у опитаних учнів від 6 до 16 років 

варіант «іноді» лідирує, а отже, реклама хоч і безпосередньо, але впливає 
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на бажання дитячої аудиторії. Лише у респондентів 17–18 років бажання 

отримати побачене в рекламі, яка виникає іноді, змінюється на його 

відсутність у більшості відповідей у анкетах.  

Наступне питання було заплановане як продовження попереднього. 

Тільки респонденти, які відповіли на питання «Чи намагаєшся отримати 

те, що показували в рекламі?» «так» (або «іноді»), мали відповідати на 

наступну позицію, за допомогою якої передбачалося дізнатися у який 

саме спосіб діти шкільного віку одержують бажаний рекламований 

об’єкт. Кількість відповідей на четверте питання складає 998 – так, 2400 – 

іноді, а на п’яте питання 3143 опитаних вказали запропоновані варіанти 

відповідей. Тому можемо говорити, що кількість опитаних майже 

співпадає (3398 та 3143), з різницею у 255 респондентів. 

У Таблиці 5 та Таблиці 5.1 представлено результати відповідей на 

питання «Якщо так, то», мета якого була визначити яким чином 

респонденти отримують бажаний рекламований об’єкт. Ця позиція була 

запропонована в анкетах для учнів 2–11 класів.  

Таблиця 5 

Якщо так, то 

  

КЛАСИ   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
З

А
Г

А
Л

Ь
Н

А
 К

ІЛ
Ь

К
ІС

Т
Ь

 

В
а
р

іа
н

т
и

 в
ід

п
о
в

ід
ей

 

п
р

о
си

ш
 

к
у
п

и
т
и

 

б
а
т
ь

к
ів

 

С
Т

А
Т

Ь
 

Ч   86 80 67 52 45 44 27 23 13 3 440 

1
1
1
8

 

Ж   97 99 88 70 87 72 65 42 20 13 653 

Н/З   25 25 

п
р

о
си

ш
 у

 

п
о
д

а
р

у
н

о
к

 

Ч   102 105 67 63 57 41 20 13 7 6 481 
1
0
4

5
 

Ж   141 116 72 75 48 27 27 29 8 2 545 

Н/З   19 19 

к
у
п

у
єш

 

са
м

 

Ч   45 32 30 62 78 68 68 83 49 34 549 

9
8
0

 

Ж   31 27 28 33 37 48 46 65 49 37 401 

Н/З   30 30 

ІН
Ш

Е
 Ч   52 60 74 76 89 85 82 77 34 33 662 

1
2
9
5
 

Ж   56 55 50 60 69 83 77 66 55 30 601 

Н/З   32 32 

 

 КОНТИНГЕНТ УЧНІВ      
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4438   1660 2279 393   
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Усього кількість опитаних із цього питання складає 4438 дітей та 

підлітків (без урахування учнів перших класів). Відповіді розподілилися 

так: 1118 (25%) опитаних просять купити батьків те, що сподобалося в 

рекламі, 1045 (24%) дітей просять у подарунок, 980 (22%) учнів купують 

самі, 1295 (29%) респондентів вказали іншу відповідь. Таким чином, 

найбільша кількість осіб вказали варіант «інше», розбіжності у відповідях 

між трьома запропонованими позиціями є незначними, проте серед них на 

першому місці «просиш купити батьків», далі – «просиш у подарунок» та 

«купуєш сам». Оскільки в анкетуванні взяли участь учні від молодшої до 

старшої школи, доцільно детально показати відповіді залежно від класів, 

в яких навчаються діти. 

Серед 1660 учнів 2–4 класів, 517 (31%) зазначили варіант «просиш 

купити батьків», 603 (36%) просять у подарунок рекламований товар, що 

сподобався або запам’ятався, 193 (12%) купують самі та 347 (21%) 

вказали інше. Серед школярів молодшої школи найбільш 

розповсюдженими є варіанти відповідей «просиш у подарунок» (36%) та 

«просиш купити батьків» (31%). Найменшими є «інше» (21%) та «купуєш 

сам» (12%). 

Відповіді між 2279 учнями середньої школи розподілилися 

наступним чином. 527 (23%) дітей відповіли «просиш купити батьків», 

400 (18%) осіб зазначили «просиш у подарунок», 588 (26%) опитаних – 

«купуєш сам», 764 (33%) респондентів відзначили іншу відповідь. Отже, 

представники середньої школи найбільше вказали інший варіант 

відповіді, на другому та третьому місцях відповідно «купуєш сам» та 

«просиш купити батьків», найменша кількість опитаних відзначають 

позицію «просиш у подарунок». 

Для старшої школи характерними є наступні результати. Із 

393 учнів 49 (12%) – «просиш купити батьків», 23 (6%) – «просиш у 

подарунок», 169 (43%) – «купуєш сам», 152 (39%) – «інше». Варіанти 
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«купуєш сам» та «інше» є найбільш популярними серед старших 

школярів. Меншу кількість відповідей отримали позиції «просиш купити 

батьків» та «просиш у подарунок». 

Для молодшої школи найпопулярнішим варіантом відповіді є 

«просиш у подарунок», для середньої школи – «інше» та для старшої – 

«купуєш сам». Отже, молодші учні просять, щоб їм подарували те, що 

сподобалось у рекламі, оскільки в них менше фінансових можливостей 

для самостійного придбання того, що зацікавило. Ситуація зі старшими 

учнями є дещо відмінною: вони, навпаки, можуть купувати самі те, що 

зацікавило, адже в них можуть бути кишенькові гроші, фінансова 

допомога з боку родичів та інше. 

Для максимально точної інформації розглянемо результати питання 

за віковою приналежністю, що представлено в Таблиці 5.1. 

Таблиця 5.1 

Якщо так, то      
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Із 174 учнів 7-ми років 48 (27%) відповіли, що вони просять купити 

батьків рекламований об’єкт, 80 (46%) респондентів просять у подарунок 

бажаний товар, 22 (13%) дитини купують самі те, що сподобалось у 

рекламі, та 24 (14%) вказали іншу відповідь. 8-річні учні вказали варіанти 

194 (33%) – «просиш купити батьків», 218 (37%) – «просиш у подарунок», 

67 (12%) – «купуєш сам», 107 (18%) – «інше». Респонденти віком 9 років 

розподілили свої варіанти наступним чином: 170 (31%) – «просиш купити 

батьків», 199 (36%) – «просиш у подарунок», 67 (12%) – «купуєш сам», 

119 (21%) – «інше». 10-річні опитані відповіли: 134 (28%) – «просиш 

купити батьків», 143 (30%) – «просиш у подарунок», 66 (14%) – «купуєш 

сам», 138 (28%) – «інше». Серед 503 учнів 11-річного віку 133 (26%) 

вказали варіант «просиш купити батьків», 130 (26%) відзначили, що 

просять у подарунок те, що сподобалося в рекламі, 94 (19%) зазначили, 

що купують самі, а 146 (29%) із них записали іншу відповідь. Усього 

опитаних віком 12 років 528, із них 136 (26%) віддали перевагу варіанту 

«просиш купити батьків», 106 (20%) вважають найбільш прийнятною 

позицію «просиш у подарунок», 119 (22%) відзначили відповідь «купуєш 

сам», 167 (32%) вказали «інше». Школярі 13 років розподілили свої 

відповіді так: 101 (23%) – «просиш купити батьків», 60 (14%) – «просиш у 

подарунок», 120 (28%) – «купуєш сам», 154 (35%) – «інше». 88 (46%) 

опитаних 14-річного віку вказали «просиш купити батьків», 46 (11%) 

просять у подарунок, 124 (30%) купують самостійно, 162 (38%) вважають 

по-іншому. Серед респондентів 15 років 47 (15%) зазначили «просиш 

купити батьків», 24 (7%) відповіли «просиш у подарунок», 123 (38%) 

вказали «купуєш сам», 130 (40%) дали інший варіант. 16-річні учні 

розподілили свої відповіді таким чином: 30 (13%) – «просиш купити 

батьків», 12 (5%) – «просиш у подарунок», 108 (48%) – «купуєш сам», 

76 (34%) – «інше». 11 (12%) опитаних 17 років відзначили, що просять 

купити батьків, 7 (7%) – просять у подарунок, 39 (42%) – купують самі, 
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37 (39%) вказали інший варіант. Серед 6-ти повнолітніх респондентів по 

одному зазначили варіанти «просиш купити батьків», «просиш у 

подарунок», «купуєш сам», що становить по 16,67%, та 3 (50%) опитаних 

вказали іншу відповідь. 

Отже, більшість дітей від 7 до 10 років просять у подарунок 

бажаний рекламований товар чи послугу. Підлітки від 11 до 15 років 

вказали «інше», у якому малося на увазі декілька варіантів відповіді або 

не було відмічено жодної відповіді, – через те, що на попереднє питання 

була вказана негативна відповідь. Більшість старших учнів – віком 16 та 

17 років – купують самі рекламований об’єкт, що сподобався, уже маючи 

таку можливість.  

Така ситуація є зрозумілою, оскільки в дітей молодшого шкільного 

віку менше купівельної спроможності, ніж у старших. Покупки, навіть 

дрібні, наявність грошей та їх кількість контролюються з боку батьків або 

доросліших родичів. Старші ж учні мають більше фінансової 

самостійності та можуть придбати самі бажаний товар різного 

призначення – від фаст-фуду до смартфону. Як зазначає В. Сороченко, 

«В США діти у віці від 4 до 12 років щорічно витрачають близько 

4 мільярдів дол. тільки своїх кишенькових грошей. Мова йде не тільки 

про товари суто "дитячої категорії"» [135]. 

У Таблиці 6 та Таблиці 6.1 подається отримана інформація стосовно 

питання «Які емоції викликає у тебе реклама?». Завдяки цьому питанню 

маємо за мету з’ясувати, які емоції привалюють у дітей та підлітків під 

час перегляду реклами, як змінюється емоційне ставлення до реклами в 

респондентів різного віку та класу. Оскільки ця позиція вимагає більш 

глибокого занурення в анкетування та аналітичного осмислення, тому 

була представлена лише в анкетах для учнів 5–11 класів. 
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Таблиця 6 

Які емоції викликає у тебе реклама? 

  

клас   

  5 6 7 8 9 10 11 
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Ч 68 58 32 28 18 11 7 222 

4
7

5
 

Ж 86 47 38 25 25 10 7 238 

Н/З               15 

н
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т
р

а
л

ь
н
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Ч 125 140 128 113 111 55 42 714 

1
6

2
4

 

Ж 115 159 149 155 142 88 54 862 

Н/З               48 

н
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а
т
и

в
н

і 

Ч 55 60 66 49 58 33 22 343 

5
2

5
 

Ж 27 24 23 22 27 23 14 160 

Н/З               22 

ІН
Ш

Е
 

Ч 5 11 12 7 9 4 5 53 

1
3
4

 

Ж 10 11 20 13 8 11 7 80 

Н/З               1 

  

КОНТИНГЕНТ УЧНІВ       

  491 510 468 412 398 235 158   

2758   2279 393   

 

Усього в опитуванні стосовно цього питання взяли участь 

2758 підлітків середньої та старшої школи. Результати показали, що у 

475 (17%) учнів перегляд реклами викликає позитивні емоції, 1624 (59%) 

особи мають нейтральне ставлення, у 525 (19%) респондентів рекламні 

зразки викликають негатив та 134 (5%) опитаних вказали іншу відповідь. 

Серед 2279 представників середньої школи 425 (19%) учнів мають 

позитивне ставлення до реклами, у 1337 (58%) опитаних рекламні 

повідомлення викликають нейтральні почуття, у 411 (18%) – негативні 

емоції, 106 (5%) осіб зазначили іншу відповідь.  

Із 393 респондентів 10–11 класів 35 (9%) проявляють позитивні 

емоції щодо реклами, 239 (61%) мають нейтральне ставлення, в 92 (23%) 

реклама викликає негативне ставлення, 27 (7%) вказали інший варіант. 



94 

 

Отже, у більшості учнів середньої та старшої школи реклама 

викликає нейтральні емоції, позитивна чи негативна реакція проявляється 

вже залежно від конкретного рекламного повідомлення. 

Для об’єктивної інформації розглянемо результати за віком 

респондентів, що представлено у Таблиці 6.1. 

Таблиця 6.1 

Які емоції викликає у тебе реклама?   

 вік   

10 11 12 13 14 15 16 17 18   
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Ч 17 61 55 31 30 14 7 7 0 222 

475 

Ж 37 67 41 33 31 14 12 3 0 238 

Н/З          15 

н
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т
р

а
л

ь
н

і 

Ч 39 123 157 105 120 85 62 23 0 714 

1624 

Ж 30 140 159 142 156 125 77 30 3 862 

Н/З          48 

н
ег

а
т
и

в
н

і 

Ч 16 52 67 71 42 42 34 17 2 344 

525 

Ж 8 29 22 21 21 27 22 9 1 159 

Н/З          22 

ІН
Ш

Е
 Ч 1 5 16 10 6 8 6 1  53 

134 

Ж 4 10 11 22 14 9 6 4  80 

Н/З          1 

 

  

2758  152 487 528 435 420 324 226 94 6 

 

Із 152 опитаних учнів віком 10 років 54 (36%) зазначили, що 

перегляд реклами викликає в них позитивні емоції, для 69 (45%) рекламні 

повідомлення мають нейтральний характер, 24 (16%) відзначили негатив 

до рекламних зразків, 5 (3%) осіб вказали інше. Серед 487 респондентів 

віком 11 років відповіли на питання: 128 (26%) – «позитивні», 263 (54%) – 

«нейтральні», 81 (17%) – «негативні», 15 (3%) – «інше». Серед 528  

12-річних респондентів відзначили позитивне ставлення до реклами – 

96 (18%), нейтральне – 316 (60%), негативне – 89 (17%), іншу відповідь – 
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27 (5%). Усього 435 учнів віком 13 років свої варіанти відповідей на 

питання розподілили наступним чином: 64 (15%) відповіли «позитивні», 

247 (57%) вказали «нейтральні», 92 (21%) – «негативні», 32 (7%) 

відзначили декілька варіантів або жодного. Із 420 опитаних, яким на 

момент анкетування виповнилося 14 років, 61 (15%) зазначили варіанти 

«позитивні», 276 (66%) – «нейтральні», 63 (15%) – «негативні», 20 (4%) – 

«інше». Усього в опитуванні взяли участь 324 учні віком 15 років, серед 

них 28 (9%) відповіли позитивно, 210 (65%) – нейтрально, 69 (21%) – 

негативно, 17 (5%) вказали іншу відповідь. Із 226 16-річних учнів 19 (8%) 

відповіли, що реклама навіює позитивні емоції, у 139 (62%) осіб рекламні 

повідомлення викликають нейтральні відчуття, для 56 (25%) рекламні 

зразки мають негативне забарвлення та 12 (5%) відзначили інше. 

94 респонденти 17-ти років відповіді на запропоноване питання 

розподілили так: 10 (11%) вказали варіант «позитивні», 53 (56%) – 

«нейтральні», 26 (28%) – «негативні», 5 (5%) – інше. Серед 6-ти 18-річних 

учнів 3 (50%) відзначили «нейтральні» емоції та 3 (50%) – «негативні» 

емоції, варіанту «позитивні» та іншої відповіді не було зазначено. 

У найбільшої кількості респондентів різного віку реклама викликає 

нейтральні емоції. Проте варто порівняти відповіді з позитивним та 

негативним ставленням з урахуванням віку опитаних. Так, в учнів від 

10 до 12 років кількісно відповіді «позитивні» перевищують відповіді 

«негативні». Починаючи з 13 років, помітно зростають негативні емоції 

щодо реклами. Отже, підтверджуючи попередні результати (див. 

Таблицю 1 та Таблицю 1.1), можемо відзначити, що з дорослішанням у 

підлітків проявляється більш критичне ставлення до реклами, виникає 

негативна реакція на велику кількість рекламних зразків та їх частотність 

у медіапросторі. 

У Таблиці 7 та Таблиці 7.1 подані результати відповідей на питання 

«Що є причиною негативних емоцій?» із запропонованими варіантами 
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«частота та повторюваність реклами», «переривання рекламою фільму 

або передачі», «зміст реклами». Метою цієї позиції було показати, що 

найбільше викликає в дітей та підлітків негативні емоції. Варто 

відзначити, що це питання було задумано як продовження попереднього 

(«Які емоції викликає у тебе реклама?» – «Що є причиною негативних 

емоцій?»). Проте більшість респондентів відповідали на нього незалежно 

від відповіді на питання, представлене в Таблиці 6 та Таблиці 6.1. 

Таблиця 7 

Що є причиною негативних емоцій? 
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Ж 102 87 80 73 71 38 28 479 

Н/З               33 

зм
іс

т
 

р
ек

л
а
м

и
 

Ч 14 18 12 13 6 8 6 77 
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Ж 18 13 11 9 9 6 5 71 

Н/З               8 

ІН
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 Ч 62 74 69 60 80 42 28 415 

8
8
8

 

Ж 55 70 78 80 75 52 36 446 

Н/З               27 

  

КОНТИНГЕНТ УЧНІВ       

  491 510 468 412 398 235 158   

2758   2279 393   

 

Усього на це питання відповіли 2758 учнів 5–11 класів віком від 

10 до 18 років. 767 (28%) опитаних вважають, що причиною негативних 

емоцій є частота та повторюваність реклами, 947 (34%) респондентів 

відзначають, що найбільше викликає незадоволення переривання 
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рекламою фільму чи передачі, 156 (6%) вказують на зміст реклами як 

дратуючий фактор, 888 (32%) осіб не змогли відповісти однозначно та 

обрали декілька варіантів. Як бачимо, найменшу кількість відповідей 

отримав варіант «зміст реклами» (6%), між іншими варіантами відповідей 

відсоток розбіжності є незначним: «частота та повторюваність реклами» 

(28%), «переривання рекламою фільму або передачі рекламою» (34%), 

«інше» (32%). 

Серед 2279 школярів середньої школи (5–9 класи) результати 

виявилися такі: 648 (29%) учнів відзначили варіант «частота та 

повторюваність реклами», 805 (35%) осіб вказали «переривання рекламою 

фільму чи передачі», 123 (5%) респондентів відповіли «зміст 

реклами»,703 (31%) підлітків зазначили інші варіанти. 

Усього у старшій школі навчаються 393 опитаних хлопців та дівчат. 

101 (26%) із них обрали позицію «частота та повторюваність реклами», 

109 (28%) – «переривання рекламою фільму чи передачі», 25 (6%) – 

«зміст реклами», 158 (40%) – дали іншу відповідь.  

У середній та старшій школі найменше респондентів вказали зміст 

реклами причиною негативних емоцій до реклами, 5% та 6% відповідно. 

В учнів 5–9 класів найбільший негатив викликає переривання рекламою 

передачі або фільму під час їх перегляду (35%), а частота та 

повторюваність реклами (29%) та декілька варіантів відповідей (31%) 

перебувають майже на однакових позиціях. Дещо відмінною є ситуація у 

старшій школі. Найбільше опитаних відзначили кілька варіантів (40%), а 

позиції в анкеті «частота та повторюваність реклами» (26%) та 

«переривання рекламою фільму або передачі» (28%) мають незначну 

відмінність. 

У Таблиці 7.1 показано відповіді на питання залежно від віку 

респондентів. 
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Таблиця 7.1 

Що є причиною негативних емоцій?     

  вік     
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Ч 3 11 19 14 11 7 7 5 0 77 

156 

Ж 6 15 13 9 11 9 6 1 1 71 

Н/З                   8 
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 Ч 19 64 78 64 60 66 44 19 1 415 

888 

Ж 17 63 65 80 85 66 45 23 2 446 

Н/З                   27 

  

  

2758   152 487 528 435 420 324 226 94 6 
 

Серед респондентів віком 10 років 42 (28%) особи вважають 

причиною негативних емоцій частоту та повторюваність реклами, 

65 (43%) школярам найбільше не подобається переривання рекламою 

фільму чи передачі, у 9 (6%) опитаних викликає негатив зміст реклами, 

36 (23%) вказали більше однієї відповіді. 11-річні учні розподілили свої 

варіанти так: 129 (27%) – «частота та повторюваність реклами», 205 (42%) 

– «переривання рекламою фільму чи передачі», 26 (5%) – «зміст 

реклами», 127 (26%) – інше. 170 (32%) опитаних віком 12 років 

відзначили варіант «частота та повторюваність реклами», 183 (35%) особи 

вказали «переривання рекламою фільму чи передачі», 32 (6%) відповіли 

«зміст реклами», 143 (27%) обрали інше. Підлітки 13 років відповіли: 

135 (31%) – «частота та повторюваність реклами», 133 (31%) – 

«переривання рекламою фільму чи передачі», 23 (5%) – «зміст реклами», 
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144 (33%) – інше. Серед респондентів віком 14 років 118 (28%) 

відзначили варіант «частота та повторюваність реклами», 135 (32%) 

вказали позицію «переривання рекламою фільму чи передачі», 22 (5%) 

обрали «зміст реклами», 145 (35%) відповіли «інше». 15-річні учні 

розподілили варіанти так: 74 (23%) – «частота та повторюваність 

реклами», 102 (31%) – «переривання рекламою фільму чи передачі», 

16 (5%) – «зміст реклами», 132 (41%) – інша відповідь. Серед опитаних 

віком 16 років 58 (26%) відзначили варіант «частота та повторюваність 

реклами», 66 (29%) вказали «переривання рекламою фільму чи передачі», 

13 (6%) зазначили «зміст реклами», 89 (39%) відповіли «інше». 17-річні 

учні відповіли: 22 (23%) – «частота та повторюваність реклами», 24 (26%) 

– «переривання рекламою фільму чи передачі», 6 (6%) – «зміст реклами», 

42 (45%) – «інше». Респонденти віком 18 років вказали по одній 

(відповідно по 16,67%) особі варіанти «частота та повторюваність 

реклами», «переривання рекламою фільму чи передачі», «зміст реклами», 

3 (50%) відзначили декілька позицій або жодної. 

Отже, респонденти різного віку – від 10 до 18 років – відзначили 

найменше варіант «зміст реклами». В опитаних до 12 років найбільший 

негатив викликає переривання рекламою фільму чи передачі, далі за 

кількістю відповідей щодо основної причини прояву негативних емоцій 

до реклами йде частота та повторюваність, на наступному місці «інше». В 

учнів від 13 до 18 років найбільшою є кількість відповідей «інше», де 

враховуються декілька або всі варіанти. Різниця між позиціями «частота 

та повторюваність реклами» та «переривання рекламою фільму чи 

передачі» є незначною і варіюється у декілька відсотках. З урахуванням 

результатів анкетування з питання «Що є причиною негативних емоцій?» 

можемо зробити висновок, що підлітки шкільного віку найменше 

звертають увагу на зміст рекламного повідомлення, тому це не стає 

основною причиною прояву негативу до реклами. В позиції «інше» 
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найбільше було вказано два варіанти – «частота та повторюваність 

реклами» та «переривання рекламою фільму чи передачі». Респонденти не 

змогли визначитися, що із цих запропонованих варіантів є найбільш 

влучним, тому обирали декілька. Для підлітків головним рушієм до 

негативних емоцій є кількість, частотність, а також нав’язливість та 

недоречність у певній ситуації рекламних зразків. 

У Таблиці 8 та Таблиці 8.1 представлено результати відповідей на 

питання «Чи використовуєш ти у повсякденному житті рекламні 

слогани?». Метою цієї позиції в анкеті було визначити, чи запам’ятовують 

діти та підлітки шкільного віку рекламні вирази та чи вживають їх у 

повсякденні, а також з’ясувати, наскільки свідомо вони використовують 

слогани при спілкуванні між собою. 

Таблиця 8 

Чи використовуєш ти у повсякденному житті рекламні слогани? 
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Результати показали, що 210 (8%) опитаних використовують у 

житті рекламні слогани, 860 (31%) осіб уживають рекламні вирази іноді, 

1657 (60%) учнів не користуються при спілкуванні слоганами, 31 (1%) 

респондент зазначив іншу відповідь. Найбільшою є кількість відповідей 

«ні» (60%), а найменшою із запропонованих варіантів – «так» (8%) (не із 

запропонованих варіантів відповідей найменша кількість «інше» – 1%). 

Отже, більшість дітей та підлітків шкільного віку, з огляду на відповіді в 

анкетах, не використовують рекламні слогани взагалі, третина (31%) 

вживає їх у спілкуванні іноді, найменше (8%) тих, хто користується 

рекламними виразами в повсякденному житті.  

Серед респондентів середньої школи вказали: 173 (8%) – «так», 

715 (31%) – «іноді», 1364 (60%) – «ні», 27 (1%) – інше. Опитані старшої 

школи відповіли: 28 (7%) – «так», 116 (30%) – «іноді», 246 (62%) – «ні», 

3 (1%) – «інше». Найменша частина опитаних з 5 по 11 класи 

підтвердили, що вони використовують рекламні слогани у спілкуванні. 

Більшість опитаних відповіли на це питання негативно, і тільки третина 

іноді вживають рекламні слогани в повсякденні. 

Для більш детального представлення стосовно того, чи 

використовують діти та підлітки рекламні слогани, розглянемо результати 

за віковою приналежністю, наведені у Таблиці 8.1. 

Таблиця 8.1 

Чи використовуєш ти у повсякденному житті рекламні слогани? 
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Ж 39 143 142 127 132 105 71 28 3 790 

Н/З                   47 

ІН
Ш

Е
 

Ч 0 3 5 3 3 0 1 0 0 15 

31 

Ж 1 2 1 2 5 2 2 0 0 15 

Н/З                   1 

  

  ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ   

  152 487 528 435 420 324 226 94 6 2758 

 

Серед 10-річних учнів 21 (14%) особа відзначили позитивну 

відповідь, 51 (33%) респондентів вказали варіант «іноді», 79 (52%) 

опитаних відповіли негативно та 1 (1%) людина зазначила інший варіант. 

Школярі віком 11 років розподіли свої відповіді так: 37 (8%) – «так», 

162 (33%) – «іноді», 283 (58%) – «ні», 5 (1%) – інше. 12-річні дівчата та 

хлопці відзначили, що 42 (8%) з них використовують рекламні слогани, 

158 (30%) вживають іноді, 322 (61%) не користуються рекламними 

виразами та 6 (1%) вказали іншу відповідь. Серед респондентів віком 

13 років 24 (6%) вказали «так», 135 (31%) – «іноді», 271 (62%) – «ні», 

5 (1%) – інше. 14-річні опитані відповіли 30 (7%) – «так», 134 (32%) – 

«іноді», 248 (59%) – «ні», 8 (2%) – інше. Учні віком 15 років розподілили 

варіанти таким чином: 27 (8%) – «так», 99 (30%) – «іноді», 196 (61%) – 

«ні», 2 (1%) – інша відповідь. 16-річні школярі зазначили: 10 (4%) – 

використовують рекламні салогани, 63 (28%) – використовують іноді, 

150 (67%) – не користуються рекламними виразами, 3 (1%) – вказали іншу 

відповідь. Серед дівчат та хлопців 17 років 9 (10%) відповіли «так», 

27 (29%) – «іноді», 58 (61%) – «ні», іншого варіанту зазначено не було. 

18-річні опитані вказали: 1 (16,67%) – «так», 2 (33,33%) – «іноді», 3 (50%) 

– «ні», іншої відповіді не було.  

Незалежно від вікових характеристик, найменший відсоток 

опитаних надали неоднозначну відповідь, зазначивши декілька позицій 

або ж не відмітивши жодної. За результатами, із запропонованих варіантів 
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мінімальною була кількість відповідей «так», від найменших 4% серед  

16-річних опитаних до максимальних 14% серед 10-річних респондентів. 

Найбільший відсоток посіл позиція «ні» – це більше половини опитаних. 

Варіант «іноді» варіюється в межах 30%. Отже, більшість учнів різного 

віку взагалі не використовують рекламні слогани в повсякденні (або ж не 

усвідомлюють цього). Близько третини респондентів користуються при 

спілкуванні виразами з реклами іноді та близько 10% опитаних уживають 

у розмові висловлювання з рекламних повідомлень. 

У Таблицях 9 та 9.1, 10 та 10.1 розглядаються питання, що були 

представленні в анкетах для учнів 9–11 класів. Оскільки ці позиції 

вимагають більшого заглиблення в досліджуване питання, розуміння 

основних понять, вони були запропоновані лише старшим учням. До 

уваги бралися старша школа та 9 клас, адже там навчаються вже відносно 

дорослі люди, яким властиве аналітичне мислення, здібність до швидкого 

реагування та можливість за досить короткий час опрацювати великий 

об’єм інформації.  

У Таблиці 9 та Таблиці 9.1 представлено результати щодо питання 

«Чи потрібна реклама сучасній людині?» з варіантами відповідей «так» 

або «ні». Метою цієї позиції було з’ясувати, наскільки учні старших 

класів розуміють основне завдання будь-якої реклами, місце та значення 

рекламних повідомлень у сучасному медіапросторі, а також наскільки 

респонденти старшого шкільного віку можуть мислити раціонально. 

Таблиця 9 

Чи потрібна реклама сучасній людині? 
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КОНТИНГЕНТ УЧНІВ     
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Усього в анкетуванні стосовно цього питання взяли участь 

810 опитаних з 9 по 11 класи. 460 (57%) респондентів вважають, що 

реклама необхідна сучасній людині, 322 (40%) учнів, навпаки, відзначили, 

що рекламні повідомлення непотрібні суспільству, 28 (3%) підлітків 

вказали інше. Серед 398 учнів 9 класів 226 (57%) зазначили позитивну 

відповідь, 160 (40%) вказали негативний варіант та 12 (3%) осіб відповіли 

неоднозначно. Із 393 представників 10–11 класів 226 (58%) обрали варіант 

«так», 151 (38%) вибрали «ні» та 16 (4%) дали іншу відповідь. Таким 

чином, більшість опитаних різних класів вважають, що реклама потрібна 

сучасній людині. 

Для більш детальної характеристики розглянемо результати за 

віковою приналежністю респондентів, представлені в Таблиці 9.1. 

Таблиця 9.1 

Чи потрібна реклама сучасній людині?     
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Н/З             11 
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   ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ 

810   1 149 315 226 94 6 

 

Усього в анкетуванні взяли участь 810 учнів 9–11 класів. Серед 

опитаних одна людина 13 років, яка відповіла «ні», що, відповідно, 

становить 100%. Із 149 респондентів 14-ти років 88 (59%) вказали варіант 

«так», 57 (38%) – «ні», 4 (3%) – дали неоднозначну відповідь. Серед 315 

15-річних підлітків 179 (57%) вважають, що реклама необхідна сучасній 

людині, 125 (40%), навпаки, зауважують її непотрібність, 11 (3%) вказали 

іншу відповідь. 226 16-річних учнів розподілили відповіді наступним 

чином: 135 (60%) – «так», 83 (37%) – «ні», 8 (3%) – інше. Із 94 опитаних 

47 (50%) зазначили варіант «так», 42 (45%) відзначили відповідь «ні», 

5 (5%) відповіли інше. Серед 6-ти 18-річних респондентів відповіді між 

запропонованими варіантами розподілилися порівну: 3 (50%) – «так», 

3 (50%) – «ні». 

Отже, найменший відсоток опитаних дали неоднозначну відповідь 

(відразу два варіанти або жодного). Найбільша кількість учнів різного 

віку вважають, що реклама необхідна для сучасного суспільства. Менший 

відсоток респондентів наголошують на непотрібності рекламних текстів 

взагалі. Таким чином, більша частина опитаних можуть, незважаючи на 

певні емоції, мислити об’єктивно та неупереджено.  

У Таблицях 10 та 10.1 представлено детальні результати щодо 

питання «Чи обговорюєш ти з друзями цікаву рекламу і радиш її 

подивитися?», до якого були запропоновані варіанти відповідей «так», 

«іноді», «ні». Мета – показати, чи рекламні повідомлення зацікавлюють 

учнів та стають у них темою для обговорення. 
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Таблиця 10 

Чи обговорюєш ти з друзями цікаву рекламу і радиш її подивитися? 
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Усього на це питання відповіло 810 респондентів. Загальні 

результати показали, що 83 (10%) обговорюють рекламу з друзями та 

радять її подивитися, 213 (26%) – іноді зацікавлюються рекламними 

зразками, 502 (62%) – не обговорюють рекламу взагалі, 12 (2%) вказали 

інший варіант. 

Серед 398 учнів 9-их класів 50 (13%) респондентів вказали «так», 

108 (27%) зазначили варіант «іноді», 233 (58%) відповіли «ні», 7 (2%) 

дали іншу відповідь. Із 393 представників старшої школи 32 (8%) 

відповіли «так», 100 (25%) – «іноді», 256 (65%) – «ні», 5 (2%) – зазначили 

іншу відповідь. Отже, більшість опитаних не обговорюють із друзями 

цікаву рекламу, менше третини респондентів обговорюють рекламні 

зразки іноді, найменша кількість учнів вказали позитивну відповідь, а 

відсоток неоднозначних відповідей становить 2% для 9-их класів і 
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старшої школи. 

У Таблиці 10.1 результати представлені результати за віковою 

приналежністю учнів. 

Таблиця 10.1 

Чи обговорюєш ти з друзями цікаву рекламу і радиш її подивитися? 
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810   1 149 315 226 94 6 

 

Серед представників 9–11 класів – одна людина 13 років, яка 

відповіла «так», що становить 100%. 14-річні учні зазначили: 20 (13%) – 

позитивну відповідь, 55 (37%) – «іноді», 69 (46%) – негативний варіант, 

5 (4%) – відзначили інше. Респонденти віком 15 років розподілили 

варіанти таким чином: 36 (11%) – «так», 73 (24%) – «іноді», 202 (64%) – 

«ні», 4 (1%) – інша відповідь. Серед учнів 16 років 18 (8%) вказали «так», 

55 (24%) зазначили «іноді», 151 (67%) відповіли «ні», 2 (1%) відзначили 

інший варіант. Серед опитаних віком 17 років 7 (7%) обговорюють 

рекламу, що сподобалась, та радять її друзям, 23 (25%) іноді обговорюють 

рекламні повідомлення, 63 (67%) вказали варіант «ні» та 1 (1%) людина 

зазначила інше. Серед 6-ти 18-річних учнів 2 (33%) зазначили варіант 
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«іноді» та 4 (67%) відповіли «ні». Результати показали, що більшість 

респондентів не обговорюють рекламу між собою. Із запропонованих 

варіантів відповідь «так» має найменший відсоток. Позиція «іноді» 

варіюється у межах 20–30%. 

Узагальнюючи результати, можемо зробити висновок, що реклама 

приваблює дитячу аудиторію будь-якого віку, але різною мірою. Дітям 

молодшого віку важко ідентифікувати рекламні повідомлення та 

відмежовувати їх від іншої продукції, тобто в більшості випадків 

рекламне повідомлення ототожнюють із чимсь казковим, розважальним. 

Перегляд рекламних повідомлень у дітей не викликає агресії, однак із 

дорослішанням інтерес до реклами зменшується. Це зумовлено тим, що в 

підлітковому віці дитина починає усвідомлено розмежовувати потік 

інформації та обирати важливу саме для неї. Серед пропонованих у 

вітчизняному інформаційному просторі зразків підліток обирає ту 

рекламу, яка задовольняє його цікавість та потреби.  

Дитяча аудиторія в різному віці активно звертає увагу на рекламні 

повідомлення, проте з віком переваги у сприйнятті рекламних персонажів 

у дітей змінюються. Рекламодавці при створенні рекламних повідомлень 

повсюдно використовують різних персонажів з метою зацікавити дітей та 

підлітків, адже різні вікові групи дитячої аудиторії мають власні смаки та 

вподобання. 

Діти сприймають рекламні повідомлення через різні канали 

поширення, але найбільш впливовим та помітним для дітей і підлітків 

каналом залишається телебачення. Завдяки поєднанню звукового та 

візуального ряду досягається найвищий ефект запам’ятовування 

телереклами, зокрема дитячою аудиторією, яка є найменш досвідченою та 

захищеною від шкідливого впливу. 

За допомогою реклами відбувається самоствердження дитини в 

соціумі, звідси виникає бажання придбати рекламований товар чи 
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скористатися послугою, що сподобалася. Якщо в рекламному 

повідомленні наголошують «Будь крутим!», то на підсвідомому рівні 

з’являється уявлення або інколи впевненість, що володіння рекламованим 

товаром дозволить бути «крутим» у реальному житті. Спосіб, у який 

дитина отримує те, що зацікавило її в рекламі, також дещо змінюється з 

дорослішанням. Якщо в маленькому віці дитина найчастіше просить у 

батьків рекламоване або в подарунок, або купити, то з віком респонденти 

вже самостійно купують товар (послугу) з реклами. 

У дітей та підлітків загалом реклама викликає нейтральні почуття, 

позитивні чи негативні емоції з’являються вибірково, залежно від різних 

факторів – наповнення чи суб’єктивного ставлення. Найчастіше відразу 

до рекламних повідомлень викликає саме частотність реклами та 

відволікання під час перегляду. Найменше дитячу аудиторію дратує зміст 

рекламних текстів. Проте підлітки визначають значення реклами для 

суспільства та наголошують на необхідності рекламних повідомлень. З 

огляду на результати анкетування, шкільна аудиторія здебільшого не 

використовує при спілкуванні рекламні слогани, учні не обговорюють 

рекламу між собою. 

Вивчивши результати відповідей на питання, на які були 

запропоновані варіанти, доцільно розглянути позиції в анкетах, що 

передбачали власні відповіді та окреслити найрозповсюдженіші їх 

варіанти.  

Так, на питання «Назви улюблену рекламу» респонденти вказували 

різні рекламні повідомлення – від іграшок до речей, цільовою аудиторією 

яких є дорослі. Опитані молодшої школи багато зазначали загальні 

поняття: про тварин, про іграшки, про ляльки, про футбол тощо. Часто як 

рекламу респонденти відзначали анонси до фільмів або передач: «Україна 

має талант», «Мастер шеф діти», «Коли ми вдома», «Кохання з першого 

погляду», «Орел та Решка», «Форсаж», «Дедпул» тощо. Також діти 
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згадували рекламу іграшок, ігор та солодощів: «LEGO Ninjago», «LEGO 

Nexo Knights», «LEGO Duplo», «LEGO Friends», ляльки «Барбі», ляльки 

«Monster Hight», іграшки «My little pony», «Kinder», «Uno» та ін. Серед 

респондентів різного віку, від найменших учнів до найстарших, 

популярними рекламами є ті, що позиціонують «Snekkin», «OLX», «Max 

fun», «Vodafon», «Семкі Седан», арахіс «Big Bob», «Бепантен», 

«Дуфалак», таксі «30–40», «Селпак», батончик «Eat me», «Анаферон», 

«Золотий вік», «Pepsi», «Нова пошта», «Нурофен», «Макдональдс», 

«Снікерс», «Coca-Cola», «Milka», «Whiskas», «Bigl.ua», «Растішка», 

«Атоксіл», ігрові автомати «JoyCasino», букмекерська контора 

«PariMatch» та інші. Примітним є те, що опитані старшого шкільного віку 

відзначали рекламу, орієнтовану виключно на дорослих людей: це, 

зокрема, реклама горілки «Nemiroff», «Воздух», «Первак», пива 

«Львівське», презервативів «Dolphi», «Durex», «Contex» та ін. 

Серед вказаних респондентами рекламних слоганів зустрічаються 

різні приклади. Так, найчастіше учні різного шкільного віку зазначали 

вираз з реклами ліків «Дуфалак» «Якщо хочеш добре как, не забудь про 

Дуфалак». Популярними є «Red Bull надає крила», «30–40 набирай, таксі 

Шара замовляй», «Не гальмуй – снікерсуй!», «Арахіс Big Bob смакує Non-

Stop», «Max Fun – вибуховий смак розваг», «OLX – продається все», «А у 

меня такой возраст, что в голове один Snekkin…», «Bounty – райська 

насолода», «Lion – звільни свою дику натуру», «Бепантен, Бепантен, 

любить попки Бепантен, захищає та лікує без проблем», «О, Palmolive, 

мій ніжний гель, даруєш запах орхідей..», «Ти не ти, коли голодний» 

(«Снікерс»), «Зроби паузу – з’їж Twix», «Just do it» («Nike»), «Я це 

люблю!» («Макдональдс»), «Їж. Пий. Жуй Orbit», «Semki Седан дарує вам 

і на смартфон грошей океан», «8 8005553535 проще позвонить, чем у 

кого-то занимать», «Так, я на коні» («Old Spice»), «Моє тісто не пливе, 

Хуторок не підведе», «Nemiroff. Гордий бути українським», «П’єш як 
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дихаєш» (горілка «Воздух»), «Презерватив – твоя гумова броня», 

«Амбробене. Я із Німеччини для вас сиропу пляшечку припас», «Мезим. 

Після їжі добре з ним», «Я мама чотирьох дітей, я була зовсім не окей, на 

OLX знайшла спасіння, відпадну няню тьотю Зіну», «Я тенісистка, 

тенісисточка, спортсменка і така кокетка, на ОLX купила влучно 

спідничку, гольфик і ракетку» та інші. 

На продовжуюче цей аспект питання «Якщо так (або іноді), то назви 

останню рекламу, яку ви обговорювали» респонденти або не вказували 

жодної реклами, або дублювали назву рекламних повідомлень із 

попередніх питань («Назви улюблену рекламу» та «Якщо так, то назви 

приклади рекламних слоганів»). Це є виправданим, оскільки зазвичай 

темою для обговорення стають ролики, які зацікавили або запам’яталися 

аудиторії. 

Серед позитивних та негативних якостей реклами опитані 

найчастіше повторювали відповіді з питання «Що є причиною негативних 

емоцій», наголошуючи на частотності реклами та перериванні рекламою 

фільмів і передач під час перегляду. Проте, крім зазначених варіантів, 

учні вказували позитивні якості: інформується про товари (послуги) та їх 

ціну, реклама дає нові жарти та теми для обговорення, іноді 

використовується хороша музика, дає час на свої справи, виховує та 

формує естетичні зразки, реклама може порадити щось корисне, часто 

зустрічаються смішні реклами, які піднімають настрій, у рекламних 

повідомленнях багато дівчат тощо.  

Натомість негативні боки рекламних повідомлень називалися такі: 

досить часто набридає, впливає на нервову систему, іноді безглузда, може 

бути непрофесійною та беззмістовною і мати негативний вплив на 

суспільство, діти можуть побачити те, що їм неможна, надається 

неправдива інформація, чиниться психоемоційний вплив (коли людина 

бачить щось гарне чи яскраве – і починає цього хотіти, якщо навіть 
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раніше на бажала), діти та дорослі не завжди адекватно сприймають 

рекламу, багато слів. А також подекуди учні вказували, що в рекламі 

немає позитиву, а негативу занадто багато. 

Отже, дитяча аудиторія звертає увагу на різні рекламні 

повідомлення. Молодшим учням запам’ятовується реклама, де 

показуються речі, що їх цікавлять (іграшки, солодощі). З дорослішанням 

змінюються рекламні вподобання. Підсумовуючи, можемо сказати, що 

дітям шкільного віку найбільше запам’ятовуються жартівливі слогани, де 

поєднується легкий римований вираз, гумор та часто влучний музичний 

супровід. Окрім цього, респонденти-школярі відзначають дуже різні 

якості реклами, як позитивні, так і негативні, проте в більшості відповідей 

зміст варіантів є однаковим. 

 

2.3 Ґендерні аспекти сприйняття дитячою аудиторією феномену 

реклами: виявлення на основі анкетування 

Репрезентація результатів анкетування за ґендерною приналежністю 

є надзвичайно важливою: відповіді на пропоновані питання можуть 

змінюватися залежно від статі респондента, і, як наслідок, це може 

впливати на загальну інформацію. Тому є доцільним окремо по кожному 

питанню в анкеті представити варіанти відповідей, які вказували хлопці 

та дівчата, розмежовуючи їх. Метою цього є показати, чи відрізняється 

сприйняття рекламних явищ, безпосередньо ставлення до реклами 

відповідно до ґендерної групи, – та виокремити розповсюджені відповіді, 

характерні для чоловічої та жіночої аудиторії дітей і підлітків. 

За результатами питання «Чи подобається тобі дивитися рекламу?» 

(Таблиця 1) [149] було встановлено, що серед 2425 хлопчиків надали 

відповіді «так» – 284 (12%), «іноді» – 1000 (41%), «ні» – 1109 (46%), 

«інше» – 32 (1%). Серед 2492 дівчат варіанти розподілилися таким чином: 

«так» – 350 (14%), «іноді» – 1266 (51%), «ні» – 843 (34%), «інше» – 
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33 (1%). У 111 анкетах респонденти не вказали вік та / або стать (далі н/з), 

тому їх виокремлюємо в окремо групу, серед цієї групи відповіді «так» – 

17 (15%), «іноді» – 45 (41%), «ні» – 48 (43%), «інше» – 1 (1%). Як бачимо, 

дівчатам більше подобається дивитися рекламу, згідно результатів серед 

жіночої аудиторії більшою є кількість позитивних відповідей, ніж серед 

учнів чоловічої статті (ж – 14%, ч – 12%). Також представницям жіночої 

статі подобається переглядати рекламні повідомлення іноді – більша 

половина опитаних (51%) вказали саме варіант «іноді». Найменша 

частина дітей жіночої статі зовсім неполюбляє рекламу (34%). У хлопців, 

навпаки, спостерігається більш негативна реакція на рекламні 

повідомлення, переважає позиція «ніколи» (46%). До вподоби дивитися 

рекламу іноді 41% осіб. І тільки 12% зазначили, що їм подобається 

реклама. 

Беручи до уваги опрацювання результатів поділу за приналежністю 

до певного класу та вікової специфіки, доречно виокремлювати відповіді 

представників чоловічої та жіночої статі, спираючись на вік та шкільний 

клас. 

У молодшій школі результати анкетування показали, що серед 

1093 хлопчиків відповіді розподілилися: так – 191 (18%), іноді – 

450 (41%), ні – 435 (40%), інше – 17 (1%). Усього дівчат, які навчаються у 

1–4 класах, було опитано 1152, серед них вказали варіанти: так – 

283 (25%), іноді – 524 (46%), ні – 327 (28%), інше – 16 (1%). 

Представників чоловічої статі у 5–9 класах було усього 1153, 

відповіді між ними були виявлені: так – 83 (7%), іноді – 485 (42%), ні – 

573 (50%), інше – 12 (1%). Серед загальної кількості дітей дівчат у 5–9 

класах виявилося 1126, відповіді на питання розподілилися: так – 61 (5%), 

іноді – 638 (57%), ні – 412 (37%), інше – 15 (1%). 

Результати у старших класах виявилися такими. Серед 179 хлопців 

на питання дали відповіді: так – 10 (6%), іноді – 65 (36%), ні – 101 (56%), 
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інше – 3 (2%). Представників жіночої статі усього 214, відповідно, 

варіанти вказали: так – 6 (2%), іноді – 104 (49%), ні – 104 (49%), інше не 

було зазначено. 

Отже, для представників чоловічої статі є притаманною незначна 

зміна у відповідях на питання залежно від приналежності до різних 

вікових груп. Варіант «так» знижується від 18% (молодша), 7% (середня) 

до 6% (старша). Позиція «іноді» коливається на межі (40%, 42% та 36%). 

Відповідь «ні» зростає залежно від віку респондентів (40%, 50%, 56%). 

Характерним для жіночої аудиторії є зменшення вподобання щодо 

реклами з дорослішанням (у молодших класах варіант «так» – 25%, у 

середніх та старших – 5% і 2% відповідно). Проте варіант «іноді» 

перебуває майже в однакових межах у різних класах (46%, 57%, 49%). 

Також з віком дівчата проявляють все більше небажання дивитися 

рекламні повідомлення (відповідно 28%, 37%, 49%). Але, попри сказане, 

ситуація є однаковою і для хлопців, і для дівчат, різниця проявляється 

лише в показнику відсотків, проте зменшення позитивних і збільшення 

негативних відповідей з віком спостерігається в усіх, незалежно від 

ґендерної приналежності. 

Розмежовуючи відповіді між представниками чоловічої та жіночої 

статей, необхідно також враховувати вік респондентів (Таблиця 1.1). 

Для зручності подачі інформації розглянемо спочатку варіанти 

відповідей хлопчиків від 6 до 18 років, а потім дівчат шкільного віку. 

Загальна кількість респондентів-хлопців становить 2425 осіб. 

Хлопчиків віком 6-ти років – 71, отримані відповіді: так – 23 (33%), іноді 

– 20 (28%), ні – 27 (38%), інше – 1 (1%). Усього учнів 7-ми років 287, 

вказані такі варіанти: так – 70 (25%), іноді – 100 (35%), ні – 109 (37%), 

інше – 8 (3%). 286 представників чоловічої статі віком 8 років зазначили 

відповіді: так – 41 (14%), іноді – 130 (46%), ні – 109 (38%), інше – 6 (2%). 

Усього школярів 9-ти років – 271, із них позначили варіанти: так – 
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43 (15%), іноді – 122 (45%), ні – 105 (39%), інше – 1 (1%). 10-річних 

респондентів 243, відповіді розподілилися: так – 24 (10%), іноді – 

110 (45%), ні – 108 (44%), інше – 1 (1%). Хлопців віком 11 років – 249, 

серед них відповіді: так – 24 (9%), іноді – 118 (47%), ні – 106 (43%), інше 

– 2 (1%). Усього 295 учнів 12-ти років, серед них відповіді: так – 21 (7%), 

іноді – 119 (40%), ні – 151 (52%), інше – 4 (1%). Серед 217 представників 

чоловічої статі віком 13 років відповіли: так – 13 (6%), іноді – 75 (35%), ні 

– 124 (57%), інше – 5 (2%). Школярів у віці 14 років усього 198, вказані 

варіанти: так – 10 (5%), іноді – 90 (45%), ні – 96 (49%), інше – 2 (1%). 

Відповіді між 149 хлопцями віком 15 років розподілилися: так – 5 (3%), 

іноді – 55 (37%), ні – 89 (60%), інше – 0. Серед 109 16-річних 

респондентів вказали: так – 6 (5%), іноді – 48 (44%), ні – 52 (48%), інше – 

3 (3%). 48 представників чоловічої статі віком 17 років зазначили у 

відповідях: так – 4 (8%), іноді – 13 (27%), ні – 31 (65%), інше – 0. Двома 

18-річними хлопцями було вказано варіант ні – 2 (100%). 

Усього в анкетуванні взяли участь 2492 дівчини. Дівчаток віком 

6 років – 82, серед них відповіді: так – 31 (38%), іноді – 24 (29%), ні – 

26 (32%), інше – 1 (1%). 7-річних учениць – 296, відповіді розподілилися: 

так – 90 (30%), іноді – 116 (39%), ні – 84 (29%), інше – 6 (2%). 

Респондентів-дівчат у віці 8-ми років усього 322, варіанти вказані: так – 

74 (23%), іноді – 154 (48%), ні – 88 (27%), інше – 6 (2%). 9-річних 

представниць жіночої статі – 285, серед них відповіді: так – 61 (21%), 

іноді – 138 (48%), ні – 81 (29%), інше – 5 (2%). Дівчат віком 10 років – 

238, відповіді розподілилися: так – 33 (14%), іноді – 137 (58%), ні – 

66 (27%), інше – 2 (1%). Усього учениць 11-ти років – 254, вони зазначили 

варіанти: так – 22 (9%), іноді – 150 (59%), ні – 80 (31%), інше – 2 (1%). 

Респонденток віком 12 років – 233, вони вказали: так – 15 (6%), іноді – 

138 (59%), ні – 79 (34%), інше – 1 (1%). 13-річних представниць жіночої 

статі – 218, варіанти відповідей розподілилися: так – 8 (4%), іноді – 
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126 (58%), ні – 77 (35%), інше – 7 (3%). Усього дівчат віком 14 років – 

222, серед них відповіді: так – 7 (3%), іноді – 121 (55%), ні – 91 (41%), 

інше – 3 (1%). Відповіді між 175 респондентками у віці 15 років 

розподілилися: так – 4 (3%), іноді – 90 (51%), ні – 81 (46%), інше – 0. 

Серед 117 учениць віком 16 років вказали: так – 4 (3%), іноді – 53 (46%), 

ні – 60 (51%), інше – 0. Із 46 представниць жіночої статі віком 17 років 

зазначили: так – 1 (2%), іноді – 18 (39%), ні – 27 (59%), інше – 0. Серед 

4 дівчат віком 18 років було вказано: іноді – 1 (25%), ні – 3 (75%). 

Як свідчать результати, у дівчат суто негативне ставлення до 

реклами проявляється з 16 років. У 6-річних дівчат переважають 

позитивні відповіді. Респонденткам від 7 до 15 років подобається 

переглядати рекламні повідомлення іноді. У чоловічої аудиторії цілком 

протилежна ситуація. У хлопців віком 6 та 7 років спостерігається 

негативна реакція на рекламу, більшість відповідей на питання – «ні». Від 

8 до 11 років представники чоловічої статі зазначають, що їм до вподоби 

дивитися рекламу іноді. Починаючи з 12-річного віку, близько половини 

(у межах від 49% до 60%) респондентів-хлопців обрали варіант «ні». 

Отже, дівчата виявляють більш позитивне ставлення до реклами в 

дитячому та підлітковому віці. Їм подобається дивитися рекламні 

повідомлення вибірково, лише у старшому віці переважає негатив щодо 

перегляду реклами. У хлопців – навпаки: більшість із них ще з ранніх 

років проявляють незацікавленість рекламними повідомленнями, 

виявляється інтерес лише частково.  

Опрацювання другого питання в анкетах «Реклама з чиїми 

зображеннями тобі більше подобається?» (Таблиця 2) показало, що 

реклама із зображенням тварин подобається 754 (31%) хлопцям та 

953 (38%) дівчатам. 337 (14%) представників чоловічої статі та 263 (11%) 

жіночої статі віддають перевагу рекламним повідомленням із казковими 

героями. 76 (3%) респондентів-хлопців та 152 (6%) респонденкти-дівчата 
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звертають увагу на рекламу, де зображуються діти. Для 524 (22%) учнів 

та 492 (20%) учениць улюбленими є ті, де показано відомих людей. 

503 (21%) хлопці та 243 (10%) дівчинки вказали свій варіант. І 231 (9%) 

хлопець та 389 (15%) дівчат зазначили іншу відповідь. Відповіді між 

особами, які не зазначили в анкетах стать і вік, розподілилися наступними 

чином: із зображенням тварин – 25 (23%), з казковими героями – 

17 (15%), із зображенням дітей – 7 (6%), з відомими людьми – 29 (26%), 

свій варіант – 23 (21%), інше – 10 (9%). Отже, для чоловічої аудиторії є 

пріоритетною реклама, де зображуються тварини (31%). Проявляється 

інтерес до повідомлень, де показано відомих людей (22%). Значна частина 

опитаних вказали свій варіант (21%). Іноді зацікавлюють рекламні 

повідомлення, де головними персонажами є казкові герої (14%). У 

невеликій кількості анкет було зазначено іншу відповідь (10%). 

Найменшою популярністю користується реклама з дітьми (3%). Схожа 

ситуація відбувається із зацікавленістю жіночої аудиторії: змінюється 

лише відсотковий показник, проте послідовність залишається однаковою, 

окрім свого варіанту та варіанту «інше», які міняються місцями. 

Опрацювання анкетування в молодшій школі показало, що серед 

загальної кількості респондентів чоловічої статі 408 (37%) відзначили 

рекламу із зображенням тварин, 251 (23%) – з казковими героями, 45 (4%) 

– із зображенням дітей, 159 (15%) – з відомими людьми, 104 (10%) – свій 

варіант, 126 (11%) – інше. Представниці жіночої статі розподілили 

відповіді між варіантами так: 549 (48%) – із зображенням тварин, 

179 (16%) – з казковими героями, 71 (6%) – з зображенням дітей, 

127 (11%) – з відомими людьми, 59 (5%) – свій варіант, 167 (14%) – інше.  

Результати середньої школи виявилися такими, що 317 (28%) 

хлопцям подобається реклама із зображенням тварин, 77 (7%) – 

з казковими героями, 24 (2%) – із зображенням дітей, 302 (26%) – 

з відомими людьми, 338 (29%) зазначили свій варіант, 95 (8%) – інше. 
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352 (31%) дівчини віддають перевагу рекламним повідомленням із 

зображенням тварин, 71 (6%) – з казковими героями, 66 (6%) – 

із зображенням дітей, 303 (27%) – з відомими людьми, 144 (13%) – свій 

варіант, 190 (17%) – інше. 

Анкетування в старших класах дало таку інформацію. Серед 

респондентів-хлопців: 29 (16%) зацікавлює реклама із зображенням 

тварин, 9 (5%) – з казковими героями, 7 (4%) – із зображенням дітей, 

63 (35%) – з відомими людьми, 61 (34%) – свій варіант, 10 (6%) – інше. Та 

серед респондентів-дівчат виявили інтерес до рекламних повідомлень: 

52 (24%) – із зображенням тварин, 13 (6%) – з казковими героями, 15 (7%) 

– із зображенням дітей, 62 (29%) – з відомими людьми, 40 (19%) – свій 

варіант, 32 (15%) – інше. 

Отже, чоловіча аудиторія змінює свої рекламні вподобання з віком. 

У молодшій школі хлопчики більше приділяють увагу рекламі із 

зображенням тварин. У середніх класах майже в однакових межах 

перебувають варіанти «із зображенням тварин» (28%) та «з відомими 

людьми» (26%). Для учнів старших класів пріоритетними є повідомлення, 

у яких зображено відомих людей, різниця між старшою та середньою 

школами значно розходиться відносно лідируючих позицій у попередніх 

класах («із зображенням тварин» – 16%, «з відомими людьми» – 35%). 

Представницям жіночої статі молодших класів також найбільше 

подобається реклама із зображенням тварин. У середній школі дівчата 

віддають перевагу повідомленням, де зображено тварин і відомих людей 

(31% та 27% відповідно). Інтерес старших учениць загострюється на 

відомих людях. На відміну від чоловічої аудиторії, у жіночої відрив між 

варіантами «із зображенням тварин» (24%) та «з відомими людьми» (29%) 

є невисоким.  

Результати варто розмежовувати за віком, через те, що показник 

кількості осіб у молодшій та середній школі значно вищій за показник у 
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старшій школі, тому це може впливати на загальний відсоток відповідей 

(Таблиця 2.1). 

Відповіді між 6-річними хлопчиками розподілилися наступним 

чином: 23 (32%) – із зображенням тварин, 24 (34%) – з казковими 

героями, 2 (3%) – із зображенням дітей, 10 (14%) – з відомими людьми, 

2 (3%) – свій варіант, 10 (14%) – інше. Респонденти 7-ми років 

відзначили: 126 (44%) – із зображенням тварин, 71 (25%) – з казковими 

героями, 18 (6%) – із зображенням дітей, 30 (11%) – з відомими людьми, 

7 (2%) – свій варіант, 35 (12%) – інше. Опитані 8-ми років вказали: 

99 (35%) – із зображенням тварин, 75 (26%) – з казковими героями, 7 (2%) 

– з зображенням дітей, 37 (13%) – з відомими людьми, 33 (12%) – свій 

варіант, 35 (12%) – інше. Учні віком 9 років зазначили: 87 (32%) – із 

зображенням тварин, 51 (19%) – з казковими героями, 15 (6%) – 

із зображенням дітей, 49 (18%) – з відомими людьми, 39 (14%) – свій 

варіант, 31 (11%) – інше. 10-річні представники чоловічої статі відповіли 

на питання: 96 (40%) – із зображенням тварин, 38 (16%) – з казковими 

героями, 6 (2%) – із зображенням дітей, 48 (20%) – з відомими людьми, 

33 (13%) – свій варіант, 22 (9%) – інше. Варіанти відповідей між  

11-річними хлопцями розподілилися: 91 (37%) – із зображенням тварин, 

20 (8%) – з казковими героями, 4 (2%) – із зображенням дітей, 58 (23%) – 

з відомими людьми, 59 (23%) – свій варіант, 17 (7%) – інше. Респонденти 

12-ти років зазначили: 79 (27%) – із зображенням тварин, 25 (9%) – 

з казковими героями, 10 (3%) – із зображенням дітей, 84 (28%) – з 

відомими людьми, 79 (27%) – свій варіант, 18 (6%) – інше. 13-річні учні 

вказали варіанти: 49 (23%) – із зображенням тварин, 9 (4%) – з казковими 

героями, 2 (1%) – з зображенням дітей, 46 (21%) – з відомими людьми, 

83 (39%) – свій варіант, 27 (12%) – інше. Представники чоловічої статі 

віком 14 років відповіли: 46 (23%) – із зображенням тварин, 10 (5%) – з 

казковими героями, 1 (1%) – із зображенням дітей, 56 (28%) – з відомими 
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людьми, 71 (35%) – свій варіант, 15 (8%) – інше. Респонденти віком 

15 років відзначили: 32 (21%) – із зображенням тварин, 6 (4%) – з 

казковими героями, 4 (3%) – із зображенням дітей, 49 (33%) – з відомими 

людьми, 46 (31%) – свій варіант, 12 (8%) – інше. 16-річні хлопці вказали: 

16 (16%) – із зображенням тварин, 6 (5%) – з казковими героями, 6 (5%) – 

із зображенням дітей, 41 (38%) – з відомими людьми, 34 (31%) – свій 

варіант, 6 (5%) – інше. Учні віком 17 років відповіли: 9 (19%) – із 

зображенням тварин, 2 (4%) – з казковими героями, 1 (2%) – 

з зображенням дітей, 15 (31%) – з відомими людьми, 18 (38%) – свій 

варіант, 3 (6%) – інше. Опитані хлопці віком 18 років зазначили: 1 (50%) – 

із зображенням тварин, 1 (50%) – з відомими людьми. 

Відповіді між дівчатами 6-ти років розподілилися наступним чином: 

36 (44%) – із зображенням тварин, 20 (24%) – з казковими героями, 2 (2%) 

– із зображенням дітей, 7 (9%) – з відомими людьми, свого варіанту не 

зазначено, 17 (21%) – інше. Учениці віком 7 років вказали: 146 (49%) – із 

зображенням тварин, 60 (20%) – з казковими героями, 20 (7%) – 

із зображенням дітей, 27 (9%) – з відомими людьми, 3 (1%) – свій варіант, 

40 (14%) – інше. Представниці жіночої статі 8-ми років відзначили: 

152 (47%) – із зображенням тварин, 59 (18%) – з казковими героями, 

21 (7%) – із зображенням дітей, 28 (9%) – з відомими людьми, 18 (6%) – 

свій варіант, 44 (13%) – інше. 9-річні респондентки позначили варіанти: 

134 (47%) – із зображенням тварин, 22 (8%) – з казковими героями, 

14 (5%) – із зображенням дітей, 35 (12%) – з відомими людьми, 27 (9%) – 

свій варіант, 53 (19%) – інше. Дівчата віком 10 років відповіли: 108 (45%) 

– із зображенням тварин, 23 (10%) – з казковими героями, 17 (7%) – із 

зображенням дітей, 44 (18%) – з відомими людьми, 14 (6%) – свій варіант, 

32 (14%) – інше. Опитані 11-ти років розподілили відповіді так: 

99 (39%) – із зображенням тварин, 11 (4%) – з казковими героями, 

18 (7%) – із зображенням дітей, 57 (22%) – з відомими людьми, 30 (12%) – 
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свій варіант, 39 (16%) – інше. Респондентки-дівчата у віці 12 років 

вказали: 72 (31%) – із зображенням тварин, 17 (7%) – з казковими 

героями, 14 (6%) – із зображенням дітей, 66 (28%) – з відомими людьми, 

31 (13%) – свій варіант, 33 (15%) – інше. Учениці віком 13 років 

зазначили: 69 (32%) – із зображенням тварин, 14 (6%) – з казковими 

героями, 11 (5%) – із зображенням дітей, 60 (28%) – з відомими людьми, 

26 (12%) – свій варіант, 39 (17%) – інше. Представниці жіночої статі віком 

14 років відповіли: 50 (23%) – із зображенням тварин, 15 (7%) – з 

казковими героями, 13 (6%) – із зображенням дітей, 69 (31%) – з відомими 

людьми, 34 (15%) – свій варіант, 40 (18%) – інше. 15-річні дівчата 

позначили варіанти: 45 (26%) – із зображенням тварин, 11 (6%) – 

з казковими героями, 8 (5%) – із зображенням дітей, 48 (27%) – 

з відомими людьми, 34 (19%) – свій варіант, 29 (17%) – інше. Учениці 

16 років вказали: 34 (29%) – із зображенням тварин, 6 (5%) – з казковими 

героями, 10 (9%) – із зображенням дітей, 38 (32%) – з відомими людьми, 

16 (14%) – свій варіант, 13 (11%) – інше. Респондентки 17 років зазначили 

відповіді: 7 (15%) – із зображенням тварин, 4 (9%) – з казковими героями, 

2 (4%) – із зображенням дітей, 13 (28%) – з відомими людьми, 10 (22%) – 

свій варіант, 10 (22%) – інше. Дівчата віком 18 років позначили варіанти: 

1 (25%) – із зображенням тварин, 1 (25%) – з казковими героями, 2 (50%) 

– із зображенням дітей. 

Згідно результатів, хлопчики віком 6 років надають перевагу 

рекламі з казковими героями. Із 7 до 13 років переважають повідомлення, 

де зображено тварин. Починаючи з 14 років респондентам подобається 

реклама з відомими людьми, зацікавленість казковими героями помітно 

зменшується. У дівчат з 6 років викликають інтерес рекламні 

повідомлення, у яких показано тварин. Із дорослішанням поступово 

цікавість до подібних зображень знижується. Якщо у 6–10 років кількість 

відповідей досягає майже 50%, то з 14-річного віку не перевищує 30%. 
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Натомість здебільшого зацікавлення представниць жіночої статі старшого 

віку викликає реклама з використанням образів відомих людей, так само, 

як і в чоловічій аудиторії. Помітною ознакою є те, що хлопчики до 

13  років більше, ніж дівчата звертають увагу на рекламні повідомлення, 

де зображуються казкові герої. Різниця між кількістю відповідей за 

ґендерною приналежністю не є значною, проте все одно існує. На 

противагу, дівчата з 6 до 18 років більше за хлопців зазначають рекламу із 

зображенням дітей як ту, що подобається.  

Порівнявши результати відповідей, можемо сказати, що реклама 

хоч і не масово, проте досягає впливу на формування вподобань дитячої 

аудиторії з розмежуванням окремо на хлопців та дівчат. Розраховані на 

хлопчиків рекламні повідомлення насичені різноманітними героями, що 

оживають на екрані (трансформери, роботи, машини, фігурки). «Дівчача» 

реклама наповнена позивними емоціями, у якій часто вдаються до 

зображення материнства (дитина і лялька), – відбувається апелювання до 

ґендерних властивостей: жінки – чуттєві, їх покликання бути матерями, 

чоловіки – агресивні, їх головне завдання бути сильними. 

Результати третього питання в анкетуванні «Де ти найчастіше 

бачиш рекламу?» (Таблиця 3) показали, що переглядають рекламні 

повідомлення на телебаченні 1087 (45%) хлопців та 1215 (49%) дівчат. 

З рекламою в мережі Інтернет найчастіше зустрічаються 465 (19%) 

респондентів-чоловіків та 299 (12%) респонденток-дівчат. На вулиці 

зіштовхуються з рекламою 74 (3%) представників чоловічої статі та 

75 (3%) представниць жіночої статі. Газети і журнали як розповсюджений 

канал поширення реклами вказали 24 (1%) учня та 26 (1%) учениць. 

Найчастіше бачать рекламу в мобільному телефоні 73 (3%) хлопця та 

80 (3%) дівчат. Варіанти відповідей між н/з розподілилися наступним 

чином: 44 (40%) – на телебаченні, 22 (19%) – в Інтернеті, 4 (4%) – на 

вулиці, 4 (4%) – в газетах і журналах, 4 (4%) – у мобільному телефоні, 
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2 (1%) – по радіо, 31 (28%) – інше. Рекламні повідомлення слухають по 

радіо 45 (2%) хлопців та 43 (2%) дівчинки. 657 (27%) респондентів 

чоловічої статі та 754 (30%) жіночої статі вказали інше. Згідно результатів 

анкетування чоловіча та жіноча дитячі аудиторії найчастіше 

зустрічаються з рекламою на телебаченні (цей варіант зазначила майже 

половина респондентів – 45% та 49%). Велика частина хлопців та дівчат в 

анкетах вказали декілька варіантів. Значною популярністю користується 

реклама в мережі Інтернет. Найменше респонденти різної статі 

звертаються увагу на такі канали поширення реклами, як вулиця (точніше, 

зовнішня реклама), газети і журнали, мобільний телефон, радіо.  

Згідно результатів анкетування, у молодших класах хлопчики 

позначили варіанти відповідей: 575 (53%) – на телебаченні, 129 (12%) – 

в Інтернеті, 39 (4%) – на вулиці, 19 (2%) – в газетах і журналах, 47 (4%) – 

у мобільному телефоні, 38 (3%) – по радіо, 246 (22%) – інше. Дівчата на 

запропоноване питання відповіли: 623 (54%) – на телебаченні, 119 (10%) – 

в Інтернеті, 48 (4%) – на вулиці, 23 (2%) – в газетах і журналах, 52 (5%) – 

у мобільному телефоні, 38 (3%) – по радіо, 249 (22%) – інше. 

У середній школі учні-хлопці зазначили: 467 (41%) – на 

телебаченні, 261 (23%) – в Інтернеті, 27 (2%) – на вулиці, 4 (менше 1%) – 

в газетах і журналах, 26 (2%) – у мобільному телефоні, 7 (менше 1%) – 

по радіо, 361 (31%) – інше. Учениці вказали: 523 (46%) – на телебаченні, 

142 (13%) – в Інтернеті, 21 (2%) – на вулиці, 3 (менше 1%) – в газетах і 

журналах, 27 (2%) – у мобільному телефоні, 4 (менше 1%) – по радіо, 

406 (36%) – інше. 

Серед респондентів старших класів чоловіки вказали варіанти 

45 (25%) – на телебаченні, 75 (42%) – в Інтернеті, 8 (4%) – на вулиці, 

1 (1%) – в газетах і журналах, 50 (28%) – інше, відповідей «у мобільному 

телефоні» та на «по радіо» не було позначено. Представниці жіночої статі 

відповіли 69 (32%) – на телебаченні, 38 (18%) – в Інтернеті, 6 (3%) – на 
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вулиці, 0 – в газетах і журналах, 1 (0,5%) – у мобільному телефоні, 

1 (0,5%) – по радіо, 99 (46%) – інше. 

Отже, у молодшій школі дівчата і хлопці найчастіше бачать рекламу 

на телебаченні, більша частина респондентів різної статті зазначила саме 

цей варіант відповіді (53% та 54%). Починаючи із середньої школи у 

представників чоловічої статі збільшується інтерес до Інтернету як каналу 

поширення реклами. Для порівняння, якщо в молодших класах 53% 

хлопці вказували варіант «на телебаченні» і 12% – «в Інтернеті», то на 

вищому ступені навчання зазначили аналогічні відповіді 41% і 

23%  відповідно. Суттєво змінюється показних у старших учнів: 

42%  опитаних хлопців вважають інтернет-рекламу явищем, з яким 

найчастіше зіштовхуються, а варіант «на телебаченні» посідає вже третє 

місце після варіанту «інше». Результати серед жіночої аудиторії 

виявилися такими: більшість респонденток-дівчат у різних класах 

вважають телебачення розповсюдженим каналом поширення реклами; 

значна частина в анкетах вказали декілька варіантів, які, на їх думку, є 

найпопулярнішими. Варіант «в Інтернеті» посідає лише третє місце.  

Ураховуючи специфіку дитячої аудиторії, необхідно зважати на те, 

що діти в різному віці користуються певними каналами неоднаково. 

Маленьким дітям, на відміну від дорослих, можуть обмежувати доступ до 

мережі або до мобільного телефону чи інших засобів. Тому варто 

розглядати окремо кожну вікову групу, де результати можуть частково 

або суттєво змінюватися.  

Розглянемо особливості сприйняття каналів поширення реклами 

згідно вікової приналежності на прикладі чоловічої та жіночої аудиторій 

(Таблиця 3.1). 

Хлопчики віком 6 років на запропоноване питання відповіли: 

31 (45%) – на телебаченні, 13 (19%) – в Інтернеті, 3 (4%) – на вулиці, 

2 (3%) – в газетах і журналах, 5 (7%) – у мобільному телефоні, 1 (1%) – по 
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радіо, 15 (21%) – інше. Учні, яким виповнилося 7 років, вказали варіанти: 

132 (46%) – на телебаченні, 28 (10%) – в Інтернеті, 19 (7%) – на вулиці, 

7 (2%) – в газетах і журналах, 15 (5%) – у мобільному телефоні, 16 (6%) – 

по радіо, 71 (24%) – інше. Респонденти віком 8 років зазначили: 148 (51%) 

– на телебаченні, 31 (11%) – в Інтернеті, 5 (2%) – на вулиці, 5 (2%) – 

в газетах і журналах, 13 (5%) – у мобільному телефоні, 14 (5%) – по радіо, 

71 (24%) – інше. Представники чоловічої статі віком 9 років відзначили: 

166 (62%) – на телебаченні, 32 (12%) – в Інтернеті, 7 (3%) – на вулиці, 

4 (1%) – в газетах і журналах, 9 (3%) – у мобільному телефоні, 4 (1%) – по 

радіо, 48 (18%) – інше. Опитані, яким є 10 років, відповіли: 133 (55%) – на 

телебаченні, 30 (12%) – в Інтернеті, 7 (3%) – на вулиці, 2 (1%) – в газетах і 

журналах, 8 (3%) – у мобільному телефоні, 6 (3%) – по радіо, 57 (23%) – 

інше. Хлопчики віком 11 років вказали варіанти: 123 (49%) – на 

телебаченні, 47 (19%) – в Інтернеті, 2 (1%) – на вулиці, 0 (0%) – в газетах і 

журналах, 4 (2%) – у мобільному телефоні, 1 (1%) – по радіо, 72 (28%) – 

інше. Учні 12 років зазначили відповіді: 120 (41%) – на телебаченні, 

65 (22%) – в Інтернеті, 6 (2%) – на вулиці, 1 (менше одного відсотка) – 

в газетах і журналах, 9 (3%) – у мобільному телефоні, 1 (менше 1%) – по 

радіо, 93 (31%) – інше. Респонденти віком 13 років відзначили: 90 (42%) – 

на телебаченні, 48 (22%) – в Інтернеті, 3 (1%) – на вулиці, 0 (0%) – в 

газетах і журналах, 2 (1%) – у мобільному телефоні, 2 (1%) – по радіо, 

72 (33%) – інше. Представники чоловічої статі 14 років відповіли 69 (35%) 

– на телебаченні, 62 (31%) – в Інтернеті, 9 (5%) – на вулиці, 1 (1%) – в 

газетах і журналах, 6 (3%) – у мобільному телефоні, 51 (25%) – інше, 

варіанту «по радіо» немає. Опитані, яким виповнилося 15 років, вказали: 

32 (22%) – на телебаченні, 46 (31%) – в Інтернеті, 8 (5%) – на вулиці, 

1 (1%) – в газетах і журналах, 2 (1%) – у мобільному телефоні, 60 (40%) – 

інше. Хлопці віком 16 років зазначили варіанти: 32 (29%) – на 

телебаченні, 39 (36%) – в Інтернеті, 3 (3%) – на вулиці, інше – 35 (32%). 
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Респонденти 17-ти років вказали відповіді: 10 (21%) – на телебаченні, 

24 (50%) – в Інтернеті, 2 (4%) – на вулиці, 1 (2%) – в газетах і журналах, 

11 (23%) – інше. Представники чоловічої статі віком 18 років зазначили 

1 (50%) – на телебаченні, 1 (50%) – інше. 

Дівчата віком 6 років вказали варіанти: 31 (38%) – на телебаченні, 

9 (11%) – в Інтернеті, 4 (5%) – на вулиці, 1 (1%) – в газетах і журналах, 

6 (7%) – у мобільному телефоні, 7 (8%) – по радіо, 25 (30%) – інше. 

Представниці жіночої статі віком 7 років відповіли на питання: 148 (50%) 

– на телебаченні, 28 (10%) – в Інтернеті, 24 (8%) – на вулиці, 6 (2%) – в 

газетах і журналах, 10 (3%) – у мобільному телефоні, 11 (4%) – по радіо, 

68 (23%) – інше. Учениці 8-ми років зазначили: 187 (58%) – на 

телебаченні, 24 (8%) – в Інтернеті, 8 (2%) – на вулиці, 9 (3%) – в газетах і 

журналах, 17 (5%) – у мобільному телефоні, 13 (4%) – по радіо, 63 (20%) – 

інше. Опитані 9-ти років позначили: 160 (56%) – на телебаченні, 38 (13%) 

– в Інтернеті, 8 (3%) – на вулиці, 6 (2%) – в газетах і журналах, 10 (3%) – у 

мобільному телефоні, 5 (2%) – по радіо, 59 (21%) – інше. Респондентки 

віком 10 років відповіли: 134 (56%) – на телебаченні, 28 (12%) – в 

Інтернеті, 4 (1%) – на вулиці, 1 (1%) – в газетах і журналах, 10 (4%) – у 

мобільному телефоні, 2 (1%) – по радіо, 59 (25%) – інше. Дівчата 11-ти 

років вказали варіанти: 139 (55%) – на телебаченні, 22 (9%) – в Інтернеті, 

9 (3%) – на вулиці, 1 (1%) – в газетах і журналах, 7 (3%) – у мобільному 

телефоні, 3 (1%) – по радіо, 73 (28%) – інше. Учениці віком 12 років 

зазначили: 124 (53%) – на телебаченні, 30 (13%) – в Інтернеті, 1 (1%) – 

на вулиці, 0 (0%) – в газетах і журналах, 9 (4%) – у мобільному телефоні, 

варіанту «по радіо» немає, 69 (29%) – інше. Представники жіночої статі 

віком 13 років відповіли на питання: 86 (39%) – на телебаченні, 33 (15%) – 

в Інтернеті, 3 (1%) – на вулиці, 2 (1%) – в газетах і журналах, 6 (3%) – 

у мобільному телефоні, 1 (1%) – по радіо, 87 (39%) – інше. Респондентки 

14 років вказали: 92 (41%) – на телебаченні, 25 (12%) – в Інтернеті, 5 (2%) 
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– на вулиці, 2 (1%) – у мобільному телефоні, 98 (44%) – інше, варіантів 

«в газетах і журналах» та «по радіо» зазначено не було. Опитані віком 

15 років відповіли: 65 (37%) – на телебаченні, 26 (15%) – в Інтернеті, 

3 (2%) – на вулиці, 2 (1%) – у мобільному телефоні, 79 (45%) – інше, 

варіантів «в газетах і журналах» та «по радіо» зазначено не було. Дівчата 

16-ти років вказали: 34 (29%) – на телебаченні, 23 (20%) – в Інтернеті, 

5 (4%) – на вулиці, 1 (1%) – у мобільному телефоні, 54 (46%) – інше. 

Учениці 17-ти років зазначили: 15 (33%) – на телебаченні, 12 (26%) – 

в Інтернеті, 1 (2%) – на вулиці, 18 (39%) – інше. Представниці жіночої 

статі віком 18 років відповіли: 1 (25%) – в Інтернеті, 1 (25%) – по радіо, 

2 (50%) – інше. 

Отже, характерним для чоловічої аудиторії є те, що діти від 6 до 

14 років зазначають, що найчастіше переглядають рекламу на 

телебаченні. Починаючи з 15 років респонденти вказують Інтернет як 

найбільший канал трансляції рекламних повідомлень. Серед жіночої 

аудиторії розповсюдженою відповіддю на запропоноване питання є «на 

телебаченні». Від 6 до 12 років цей варіант вказують понад 50% опитаних. 

З 13 років популярними стають декілька відповідей, проте лідируючого 

значення Інтернет не набуває. Можемо допустити, що хлопці більше 

часу   проводять у мережі Інтернет або просто звертають увагу на 

рекламу    різних популярних специфічних інтернет-повідомлень – 

наприклад, он-лайн ігор, трейлерів фільмів (які респонденти часто 

називають як улюблену рекламу) – і Інтернет стає при цьому первинним 

джерелом інформації. Дівчата ж із дорослішанням не перестають 

цікавитися як телебаченням, так і Інтернетом – та, як наслідок, 

в анкетуванні поширеними є одразу обидва варіанти. 

Результати опрацювання відповідей на питання «Чи намагаєшся 

отримати те, що показували в рекламі?» (Таблиця 4) показали, що 

475 (20%) хлопців та 506 (20%) дівчат бажають отримати рекламований 
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товар, що сподобався. 1082 (45%) респонденти-хлопці та 1271 (51%) 

респондентка-дівчинка хочуть мати рекламоване іноді. 834 (34%) 

представників чоловічої статі та 681 (28%) жіночої статі не намагаються 

отримати те, що бачили в рекламі, ніколи. 35 (1%) хлопців та 34 (1%) 

дівчини вказали інше. Кількість позитивних відповідей між хлопцями та 

дівчатами є однаковою (по 20%). Відмінними на декілька відсотків є 

варіанти «іноді» та «ніколи». За загальними даними, дівчата більш 

схильні до бажання іноді отримувати те, що сподобалося при перегляді 

рекламних повідомлень (хлопці – 45%, дівчата – 51%). Незважаючи на це, 

кількість відповідей «іноді» є лідируючою в чоловічій та жіночій 

аудиторіях.  

У молодшій школі хлопці на запропоноване питання відповіли: так 

– 388 (36%), іноді – 417 (38%), ніколи – 262 (24%), інше – 26 (2%). Дівчата 

свої варіанти відповідей розподілили: так – 439 (38%), іноді – 467 (41%), 

ніколи – 228 (20%), інше – 18 (1%). 

Анкетування серед учнів середньої школи показало, що із 

респондентів-хлопців зазначили: так – 82 (7%), іноді – 572 (50%), ніколи – 

491 (42%), інше – 8 (1%). Серед жіночої аудиторії вказали: так – 63 (6%), 

іноді – 687 (61%), ніколи – 363 (32%), інше – 13 (1%). 

У старших класах хлопці відповіли на питання: так – 4 (2%), іноді – 

93 (52%), ніколи – 81 (45%), інше – 1 (1%). Дівчата відзначили такі 

варіанти: так – 4 (2%), іноді – 117 (55%), ніколи – 90 (42%), інше – 3 (1%). 

Тобто загальні результати з ґендерним розподілом без вікового 

розмежування співпадають з поданими результатами з урахуванням 

приналежності до шкільного класу респондентів. Із дорослішанням у 

дітей знижується обов’язкове бажання отримати рекламований товар, 

проте залишається бажання отримати те, що сподобалося, іноді.  

Хлопці 6-ти років на питання «Чи намагаєшся отримати те, що 

показували в рекламі?» (Таблиця 4.1) відповіли: так – 41 (58%), іноді – 
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16 (23%), ніколи – 10 (14%), інше – 4 (5%). Учні віком 7 років вказали 

варіанти: так – 152 (53%), іноді – 66 (23%), ніколи – 63 (22%), інше – 

6 (2%). Респонденти 8-ми років зазначили: так – 94 (33%), іноді – 

113 (40%), ніколи – 68 (24%), інше – 11 (3%). Представники чоловічої 

статі віком 9 років відзначили відповіді: так – 65 (24%), іноді – 137 (50%), 

ніколи – 68 (25%), інше – 1 (1%). Опитані 10-ти років відповіли на 

запропоноване питання: так – 40 (17%), іноді – 122 (50%), ніколи – 

77 (32%), інше – 4 (1%). Хлопці 11-ти років вказали: так – 29 (12%), іноді 

– 130 (52%), ніколи – 88 (35%), інше – 2 (1%). Респонденти 12-ти років 

зазначили варіанти: так – 26 (9%), іноді – 148 (50%), ніколи – 119 (40%), 

інше – 2 (1%). Учні віком 13 років відповіли: так – 12 (6%), іноді – 

96 (44%), ніколи – 106 (49%), інше – 3 (1%). Представники чоловічої статі 

14-ти років відзначили: так – 8 (4%), іноді – 93 (47%), ніколи – 97 (49%). 

Учні віком 15 років вказали відповіді: так – 3 (2%), іноді – 83 (56%), 

ніколи – 63 (42%). Хлопці 16-ти років відзначили варіанти: так – 3 (3%), 

іноді – 57 (52%), ніколи – 47 (43%), інше – 2 (2%). Опитані віком 17 років 

відповіли: так – 1 (2%), іноді – 20 (42%), ніколи – 27 (56%). Респонденти 

18 років зазначили: іноді – 1 (50%), ніколи – 1 (50%). 

Дівчата 6-ти років на запропоноване питання відповіли: так – 

48 (59%), іноді – 21 (26%), ніколи – 10 (12%), інше – 3 (3%). Учениці 

віком 7 років вказали варіанти: так – 160 (54%), іноді – 81 (27%), ніколи – 

47 (16%), інше – 8 (3%). Респондентки 8 років зазначили: так – 128 (40%), 

іноді – 122 (38%), ніколи – 68 (21%), інше – 4 (1%). Представниці жіночої 

статі 9-ти років відповіли: так – 69 (24%), іноді – 148 (52%), ніколи – 

65 (23%), інше – 3 (1%). Опитані віком 10 років відзначили варіанти: так – 

42 (18%), іноді – 136 (57%), ніколи – 58 (24%), інше – 2 (1%). Дівчата  

11-ти років вказали: так – 25 (10%), іноді – 157 (62%), ніколи – 69 (27%), 

інше – 3 (1%). Респондентки віком 12 років зазначили відповіді: так –

12 (5%), іноді – 157 (67%), ніколи – 64 (27%), інше – 2 (1%). Учениці  
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13-ти років обрали варіанти: так – 12 (6%), іноді – 129 (59%), ніколи – 

73 (34%), інше – 3 (1%). Представниці жіночої статі віком 14 років 

відповіли: так – 4 (2%), іноді – 137 (62%), ніколи – 79 (35%), інше – 

2 (1%). Дівчата 15-ти років зазначили так – 3 (2%), іноді – 93 (53%), 

ніколи – 78 (44%), інше – 1 (1%). Респондентки 16-ти років вказали 

відповіді: так – 2 (2%), іноді – 67 (57%), ніколи – 48 (41%). Учениці 17-ти  

років відзначили варіанти: так – 0 (0%), іноді – 23 (50%), ніколи – 

21 (46%), інше – 2 (4%). Опитані дівчата віком 18-ти років обрали: так – 

1 (25%), ніколи – 3 (75%). 

Таким чином, бачимо, що з дорослішанням у хлопців і дівчат 

зменшується бажання неодмінно отримати те, показували в рекламі. Якщо 

більша половина дітей у 6–7 років відзначала варіант «так», то з 11 років 

позитивний варіант серед представників чоловічої і жіночої статті не 

перевищує 10%. На противагу, суттєво збільшується частота відповіді 

«іноді», яка коливається в різних ґендерних групах у межах 50%. 

Підвищується також негативна відповідь, яка у більш старших класах 

може доходити до половини. Проте значної різниці між реакцією хлопців 

і дівчат не зафіксовано. Не зважаючи на стать, діти однаково прагнуть час 

від часу одержати певні товари, які їм подобаються чи необхідні.  

Результати опрацювання питання «Якщо так, то» (Таблиця 5) 

показали, що усього взяли участь в анкетуванні (без урахування перших 

класів) 4438 респондентів, серед них 2132 хлопці, 2200 дівчат та 

106 опитаних не зазначили вік або / та стать. Загальна інформація за 

ґендерною приналежністю виявилася такою: серед представників 

чоловічої статі 440 (20%) відповіли «просиш купити батьків», 481 (23%) 

вказали варіант «просиш у подарунок», 549 (26%) зазначили «купуєш 

сам», 662 (31%) відзначили інше. Дівчата розподілили відповіді так, 

653 (30%) – «просиш купити батьків», 545 (25%) – «просиш у подарунок», 

401 (18%) – «купуєш сам», 601 (27%) – інше. Серед осіб, які не зазначили 
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вік або / та стать, 25 (24%) відповіли, що просять купити батьків те, що 

сподобалось у рекламі, 19 (18%) просять у подарунок бажаний товар або 

послугу, 30 (28%) купуються самостійно та 32 (30%) вказали інше.  

Усього в молодшій школі було опитано 800 хлопців, серед них 

233 (29%) відзначили варіант «просиш купити батьків», 274 (34%) вказали 

«просиш у подарунок», 107 (14%) відповіли «купуєш сам» та 186 (23%) 

зазначили інший варіант. Серед 860 дівчат: 284 (33%) – «просиш купити 

батьків», 329 (38%) – «просиш у подарунок», 86 (10%) – «купуєш сам», 

161 (19%) – інше. Отже, у представників чоловічої та жіночої статі 

відповіді розподілилися однаково, з незначною різницею у відсотковому 

співвідношенні. Хлопці й дівчата найбільше зазначили, що просять 

рекламоване в подарунок, а найменша кількість опитаних купують самі. 

У середній школі навчаються 1153 юнаки, з них: 191 (17%) – 

«просиш купити батьків», 194 (17%) – «просиш у подарунок», 359 (31%) – 

«купуєш сам» та 409 (35%) – інше. Серед 1126 респонденток-дівчат: 

336 (30%) – «просиш купити батьків», 206 (18%) – «просиш у подарунок», 

229 (20%) – «купуєш сам», 355 (32%) – інше. Відмінностей у 

пріоритетності відповідей між представниками чоловічої та жіночої статі 

немає, найбільша кількість дівчат та хлопців відмітили інше, а найменша 

кількість відзначили «просиш у подарунок». Наступний за вподобанням 

варіант відповіді: хлопці відзначають «купуєш сам», а дівчата «просиш 

купити батьків». Таким чином, хлопці більше прагнуть до незалежності – 

в тому числі фінансової – вже з підліткового віку, реалізуючи це в 

можливості (або бажанні) придбавати самостійно те, що сподобалось у 

рекламі. Дівчата ж не ставлять це собі за мету, і ставляться до 

необхідності просити батьків купити бажаний товар простіше. Така 

розстановка пріоритетів може частково підтверджувати суспільну думку, 

що хлопці повинні мати фінансову незалежність, а дівчат можуть довше 

утримувати батьки. 
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Серед 179 учнів чоловічої статі старшої школи: 16 (9%) вказали 

«просиш купити батьків», 13 (7%) – «просиш у подарунок», 83 (47%) – 

«купуєш сам», 67 (37%) – інше. Із 214 представниць жіночої статі 

33 (15%) відповіли «просиш купити батьків», 10 (5%) – «просиш у 

подарунок», 86 (40%) – «купуєш сам», 85 (40%) – інше. Найбільша 

кількість відповідей серед хлопців – «купуєш сам», серед дівчат варіанти 

«купуєш сам» та «інше» однакові. Найменший відсоток опитаних вказали 

«просиш у подарунок». У старшій школі варіант «купуєш сам» стає 

лідируючим серед чоловічої статі, що незначною мірою відрізняється від 

результатів середньої школи. У дівчат ситуація з дорослішанням 

змінюється. Якщо у відповідях дівчат 5–9 класів варіант «просиш купити 

батьків» мав один із вищих пріоритетів, то для старших класів 

характерним стає «купуєш сам». Представниці жіночої статі з віком 

купують самі рекламований об’єкт, а у хлопців ці якості проявляються ще 

із середньої школи. 

Оскільки поділ на молодшу, середню та старшу школи включає 

значну кількість класів, у яких навчаються діти різного віку, доцільно 

детально представити інформацію щодо відповідей окремо хлопців та 

дівчат згідно віку (Таблиця 5.1). 

Серед 80 хлопців віком 7 років 23 (29%) відповіли «просиш купити 

батьків», 35 (44%) – «просиш у подарунок», 12 (15%) – «купуєш сам», 

10 (12%) – інше. Із 272 представників чоловічої статі віком 8 років 

84 (31%) відзначили «просиш купити батьків», 95 (35%) – «просиш у 

подарунок», 40 (15%) – «купуєш сам», 53 (19%) – інше. 270 респондентів-

хлопців 9-річного віку розподілили відповіді так: 78 (29%) – «просиш 

купити батьків», 94 (35%) – «просиш у подарунок», 31 (11%) – «купуєш 

сам», 67 (25%) – інша відповідь. Серед 243 учнів 10-ти років 58 (24%) 

вказали «просиш купити батьків», 62 (26%) – «просиш у подарунок», 

45 (18%) – «купуєш сам», 78 (32%) – інше. Із 249 хлопців 11 років 
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54 (22%) відзначили «просиш купити батьків», 63 (25%) – «просиш у 

подарунок», 57 (23%) – «купуєш сам», 75 (30%) – інший варіант. 

295 респондентів-хлопців віком 12 років відповіли: 52 (18%) – «просиш 

купити батьків», 62 (21%) – «просиш у подарунок», 82 (28%) – «купуєш 

сам», 99 (33%) – інший варіант. Усього 13-річних хлопців – 217 осіб, 

серед них 34 (16%) зазначили «просиш купити батьків», 34 (16%) – 

«просиш у подарунок», 66 (30%) – «купуєш сам», 83 (38%) – інше. Серед 

198 представників чоловічої статі 14-ти років 26 (13%) відзначили 

«просиш купити батьків», 13 (7%) – «просиш у подарунок», 75 (38%) – 

«купуєш сам», 84 (42%) – інше. 149 учнів 15-річного віку розподілили 

відповіді так: 18 (12%) – «просиш купити батьків», 11 (7%) – «просиш 

у подарунок», 65 (44%) – «купуєш сам», 55 (37%) – інше. Із 109 хлопців 

16-ти років 11 (10%) вказали «просиш купити батьків», 6 (6%) – «просиш 

у подарунок», 57 (52%) – «купуєш сам», 35 (32%) – інший варіант. Серед 

48 респондентів віком 17 років 2 (4%) вказали «просиш купити батьків», 

5 (10%) – «просиш у подарунок», 19 (40%) – «купуєш сам», 22 (46%) – 

інше. Із 2 повнолітніх учнів 1 вказав варіант «просиш у подарунок» та 

1 відзначив іншу відповідь, що становить по 50% відповідно. Позицій 

«просиш купити батьків» та «купуєш сам» зазначено не було. 

Усього 7-річних дівчат – 94, серед них 25 (26%) вказали «просиш 

купити батьків», 45 (48%) – «просиш у подарунок», 10 (11%) – «купуєш 

сам», 14 (15%) – інше. Серед 314 представниць жіночої статі віком 8 років 

110 (35%) відповіли «просиш купити батьків», 123 (39%) – «просиш у 

подарунок», 27 (9%) – «купуєш сам», 54 (17%) – інше. 285 респондентів-

дівчат 9-річного віку розподілили відповіді так: 92 (32%) – «просиш 

купити батьків», 105 (37%) – «просиш у подарунок», 36 (13%) – «купуєш 

сам», 52 (18%) – інший варіант. Серед 238 учениць 10-ти років вказали: 

76 (32%) – «просиш купити батьків», 81 (34%) – «просиш у подарунок», 

21 (9%) – «купуєш сам», 60 (25%) – інше. Із 254 дівчат 11-річного віку 
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79 (31%) відзначили «просиш купити батьків», 67 (26%) – «просиш у 

подарунок», 37 (15%) – «купуєш сам», 71 (28%) – інший варіант. Між 

233 представницями жіночої статі 12-ти років відповіді розподілилися: 

84 (36%) – «просиш купити батьків», 44 (19%) – «просиш у подарунок», 

37 (16%) – «купуєш сам», 68 (29%) – інше. Серед 218 респондентів-дівчат 

13-ти років 67 (31%) вказали «просиш купити батьків», 26 (12%) – 

«просиш у подарунок», 54 (25%) – «купуєш сам», 71 (32%) – інший 

варіант. Із 222 дівчат 14-річного віку 62 (28%) зазаначили «просиш 

купити батьків», 33 (15%) – «просиш у подарунок», 49 (22%) – «купуєш 

сам», 78 (35%) – інше. 175 учениць 15-ти років розподілили відповіді так: 

29 (17%) – «просиш купити батьків», 13 (7%) – «просиш у подарунок», 

58 (33%) – «купуєш сам», 75 (43%) – інше. Серед 117 представниць 

жіночої статі 16-ти років вказали: 19 (16%) – «просиш купити батьків», 

6 (5%) – «просиш у подарунок», 51 (44%) – «купуєш сам», 41 (35%) – 

інше. Із 46 респонденток-дівчат 17-ти років 9 (20%) відзначили «просиш 

купити батьків», 2 (4%) – «просиш у подарунок», 20 (43%) – «купуєш 

сам», 15 (33%) – інший варіант. Серед 4-ох 18-річних дівчат 1 (25%) 

людина вказала варіант «просиш купити батьків», 1 (25%) – «купуєш 

сам», 2 (50%) – інше, відповіді «просиш у подарунок» зазначено не було. 

Отже, однаково хлопці та дівчата з 7 років просять у подарунок те, 

що сподобалося в рекламі. З віком результати дещо відрізняються 

залежно від ґендерної приналежності, проте не кардинально. Так, у дівчат 

відсоток відповідей «просиш купити батьків» вищий, ніж у представників 

чоловічої статі. Проте більшість варіантів у чоловіків та жінок 

співпадають за віковими параметрами. З дорослішанням превалюють 

варіанти «інше» та «купуєш сам». Це пов’язано з попереднім питанням, 

на яке респонденти вказали, що не бажають отримувати те, що 

сподобалось у рекламі. 

Результати наступного питання в анкетах «Які емоції викликає в 



135 

 

тебе реклама?» (Таблиця 6) показали, що в опитуванні всього взяли 

участь (без урахування молодшої школи) 2758 осіб, серед них 

1332 хлопчиків, 1340 дівчат та 86 респондентів, які не вказали вік та / або 

стать. Загальні результати засвідчили, що серед представників чоловічої 

статі (усього – 1332) 222 (16%) людини відзначили позитивне ставлення 

до реклами, 714 (54%) вказали, що рекламні повідомлення викликають 

нейтральні емоції, 343 (26%) продемонстрували негативне ставлення до 

рекламних зразків та 53 (4%) вказали інший варіант. Серед 

1340 респондентів жіночої статі 238 (18%) зазначили варіант «позитивні», 

862 (64%) відповіли «нейтральні», 160 (12%) засвідчили «негативні» та 

80 (6%) відзначили іншу відповідь. Серед респондентів, які не зазначили 

вік та / або стать, 15 (17%) вказали «позитивні», 48 (56%) – «нейтральні», 

22 (26%) – «негативні», 1 (1%) – інше. Найбільша частина опитаних і 

чоловічої, і жіночої статі відзначили нейтральні емоції до реклами, 

найменша кількість неоднозначних відповідей (варіант «інше»). Між 

варіантами «позитивні» та «негативні» є невелика відсоткова різниця 

серед відповідей хлопців та дівчат. Представники чоловічої статі більше 

вказують негативних емоцій (25%), а респонденти-дівчата, навпаки, 

позитивних (18%).  

Серед 1153 учнів середньої школи 204 (18%) зазначили варіант 

«позитивні», 617 (53%) – «нейтральні», 288 (25%) – «негативні», 44 (4%) – 

інша відповідь. Серед 1126 учениць 5–9 класів 221 (20%) відзначили 

«позитивні» емоції до реклами, 720 (64%) – «нейтральні», 123 (11%) – 

«негативні», 62 (5%) – інший варіант. Отже, серед хлопців та дівчат 

найбільшу кількість відповідей відзначено у варіанті «нейтральні». Проте 

наступним за кількістю відповідей у хлопців є варіант «негативні», а у 

дівчат «позитивні». Тобто представниці жіночої статі в середній школі 

проявляють більше позитивних емоцій до рекламних повідомлень, ніж 

хлопці.  
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У старшій школі навчаються 179 юнаків, із них 18 (10%) вказали 

варіант «позитивні», 97 (54%) відзначили позицію «нейтральні», 55 (31%) 

відповіли «негативні», 9 (5%) зазначили інше. Серед 214 дівчат 17 (8%) 

дали відповідь «позитивні», 142 (66%) – «нейтральні», 37 (18%) – 

«негативні», 18 (8%) – інший варіант. Отже, як і за загальними 

результатами, найвищий показник відповіді серед жіночої та чоловічої 

статі – «нейтральні». Проте у старшій школі дещо змінюються результати 

серед дівчат. Якщо в середній школі респондентки-дівчата відзначали 

більше позитивних емоцій, ніж негативних, то у старшій школі відповіді 

«негативні» перевищують «позитивні».  

Для того, щоб продемонструвати детальнішу інформацію щодо 

пропонованого питання, доцільно розгорнуто представити варіанти 

відповідей серед чоловічої та жіночої статі за віковими параметрами 

(Таблиця 6.1). 

Серед 73 учнів 10 років 17 (23%) вказали відповідь «позитивні», 

39 (54%) – «нейтральні», 16 (22%) – «негативні», 1 (1%) – інший варіант. 

Між 241 хлопцем 11-ти років відповіді розподілилися так: 61 (25%) – 

«позитивні», 123 (51%) – «нейтральні», 52 (22%) – «негативні», 5 (2%) – 

інше. Серед 295 респондентів 12-річного віку 55 (19%) відзначили 

«позитивні», 157 (53%) – «нейтральні», 67 (23%) – «негативні», 16 (5%) – 

інший варіант. Усього 13-річних опитаних 217, із них 31 (14%) відповів 

«позитивні», 105 (48%) – «нейтральні», 71 (33%) – «негативні», 10 (5%) – 

інше. Серед 198 представників чоловічої статі 14-ти років 

30 (15%) вказали варіант «позитивні», 120 (61%) – «нейтральні», 

42 (21%) – «негативні», 6 (3%) – інша відповідь. Між 149 хлопців віком 

15 років варіанти розподілилися: 14 (10%) – «позитивні», 85 (57%) – 

«нейтральні», 42 (28%) – «негативні», 8 (5%) – інше. Зі 109 16-річних 

учнів 7 (6%) вказали «позитивні», 62 (57%) – «нейтральні», 34 (31%) – 

«негативні», 6 (6%) – інше. Серед 48 респондентів-хлопців 17-ти років 
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7 (15%) відповіли «позитивні», 23 (48%) – «нейтральні», 17 (35%) – 

«негативні», 1 (2%) – інший варіант. Серед 2-ох повнолітніх 

представників чоловічої статі 2 проявляють негативні емоції до реклами, 

що становить, відповідно, 100%. 

Серед 79 дівчат 10-річного віку 37 (47%) вказали варіант 

«позитивні», 30 (38%) – «нейтральні», 8 (10%) – «негативні», 4 (5%) – 

інша відповідь. Усього учениць 11-ти років 246, із них 67 (27%) відповіли 

«позитивні», 140 (57%) – «нейтральні», 29 (12%) – «негативні», 10 (4%) – 

інший варіант. Між 233 представниць жіночої статі 12-ти років відповіді 

розподілилися наступним чином: 41 (18%) зазначили «позитивні», 

159 (68%) – «нейтральні», 22 (9%) – «негативні», 11 (5%) – інше. Із 

218 респондентів-дівчат 13-річного віку 33 (15%) вказали «позитивні», 

142 (65%) – «нейтральні», 21 (10%) – «негативні», 22 (10%) – інша 

відповідь. Серед 222 дівчат віком 14 років 31 (14%) відзначили варіант 

«позитивні», 156 (70%) – «нейтральні», 21 (10%) – «негативні», 14 (6%) – 

інше. 175 учениць 15-ти років, із них 14 (8%) дали відповідь «позитивні», 

125 (72%) – «нейтральні», 27 (15%) – «негативні», 9 (5%) – інше. Серед 

117 16-річних дівчат 12 (10%) вказали «позитивні», 77 (66%) – 

«нейтральні», 22 (19%) – «негативні», 6 (5%) – інше. Із 46 представниць 

жіночої статі 17-ти років 3 (6%) зазначили варіант «позитивні», 30 (65%) – 

«нейтральні», 9 (20%) – «негативні», 4 (9%) – інший варіант. Серед 

4 повнолітніх дівчат 3 (75%) відзначили нейтральні емоції до реклами, 

1 (25%) вказала негативні емоції, варіантів «позитивні» та «інше» 

зазначено не було.  

Результати згідно вікових характеристик показали, що найбільша 

частина опитаних хлопців та дівчат відзначили нейтральні емоції до 

реклами. У представників чоловічої статі негативних емоцій більше від 

позитивних, лише респонденти 10-ти років вказали на 1% більше варіант 

«позитивні», ніж негативних. У дівчат 10-ти років найбільша кількість 
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відповідей «позитивні» (47%), проте, починаючи з 11-ти років, 

«нейтральні» помітно лідирують. На відміну від чоловіків, у дівчат до 

14 років реклама викликає більше позитиву, ніж негативу. З 15 років 

ситуація змінюється на протилежну. Отже, можемо зробити висновок, що 

у представниць жіночої статі з дорослішанням змінюється ставлення до 

реклами. Негативні емоції реклама більшою мірою викликає вже у 

старшому віці, хоча у хлопців негатив проявляється значно раніше.  

Результати щодо питання «Що є причиною негативних емоцій?» 

(Таблиця 7) показали, що серед 1332 хлопців 405 (30%) вказали, що 

причиною негативних емоцій до реклами є її частота та повторюваність, 

435 (33%) респондентів відзначили переривання рекламою фільму та / або 

передачі як основу прояву негативу, 77 (6%) юнаків вважають зміст 

реклами запорукою невдоволення та 415 (31%) зазначили іншу відповідь, 

що включає декілька варіантів або жоден. Серед 1340 опитаних дівчат 

344 (26%) відповіли, що частота та повторюваність реклами є причиною 

негативних емоцій, 479 (36%) представниць жіночої статі вказали 

негативним моментом реклами переривання фільму та / або передачі, 

71 (5%) відзначили зміст реклами, 446 (33%) дали іншу відповідь. Серед 

86 респондентів, які в анкетах не вказали вік та / або стать, зазначили: 

18 (21%) – частота та повторюваність реклами, 33 (38%) – переривання 

рекламою фільму або передачі, 8 (9%) – зміст реклами, 27 (32%) – інший 

варіант. Серед жіночої та чоловічої аудиторій найбільшим проявом 

негативних емоцій до реклами є переривання фільму або передачі. Далі за 

кількістю відповідей – інший варіант, у якому респонденти найчастіше 

вказували кілька позицій, розповсюдженими серед них є «частота та 

повторюваність реклами» та «переривання рекламою фільму або 

передачі». Найменшим за популярністю варіантом є «зміст реклами». 

Розглянемо відповіді хлопців та дівчат згідно приналежності до 

певних класів школи. Серед 1153 представників чоловічої статі, які 
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навчаються у середній школі, 353 (31%) відзначили варіант «частота та 

повторюваність реклами», 392 (34%) – «переривання рекламою фільму 

або передачі», 63 (5%) – «зміст реклами», 345 (30%) опитаних вказали 

інший варіант. Серед 1126 дівчат 295 (26%) відповіли «частота та 

повторюваність реклами», 413 (37%) – «переривання рекламою фільму чи 

передачі», 60 (5%) – «зміст реклами», 358 (32%) – інша відповідь.  

Серед 179 представників 10–11 класів чоловічої статі 

52 (29%) зазначили частоту та повторюваність реклами причиною 

негативних емоцій, 43 (24%) вказали «переривання рекламою фільму чи 

передачі», 14 (8%) – «зміст реклами», 70 (39%) респондентів не вказали 

конкретну відповідь. Серед 214 дівчат 49 (23%) вважають основою 

негативу до реклами її частоту та повторюваність, 66 (31%) – 

«переривання рекламою фільму чи передачі», 11 (5%) – «зміст реклами», 

88 (41%) – зазначили інший варіант. 

Отже, у середній школі респонденти чоловічої та жіночої статі 

однаково найбільше вважають причиною негативних емоцій переривання 

рекламою фільму чи передачі, а в найменшої частини опитаних негатив 

викликає зміст рекламного повідомлення. Проте, як бачимо, думки у 

хлопців та дівчат співпадають з різницею у декілька відсотках, що не 

впливає на загальні результати. Результати опитаних учнів та учениць  

10–11 класів відрізняються від результатів представників середньої 

школи. Старшокласники – дівчата та хлопці – найбільше відзначають не 

конкретний варіант відповіді. Наступним за пріоритетністю варіантом 

серед учнів чоловічої статі є «частота та повторюваність реклами», 

представниці ж жіночої статі вказують переривання фільму чи передачі як 

основу невдоволення рекламою. 

Оскільки поділ на навчальні класи не презентує детальну 

інформацію, через те, що в одному класі навчаються діти різного віку, 

тому доцільно розглянути окремо результати чоловічої та жіночої 
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аудиторії за віком (Таблиця 7.1). 

Серед хлопців 10-ти років 18 (25%) вказали причиною появи 

негативних емоцій частоту та повторюваність реклами, 

33 (45%) зазначили переривання фільму чи передачі, 3 (4%) відзначили 

зміст рекламних повідомлень та 19 (26%) дали іншу відповідь. 11-річні 

респонденти чоловічої статі відповіли: 64 (26,5%) – «частота та 

повторюваність реклами», 102 (42%) – «переривання рекламою фільму чи 

передачі», 11 (5%) – «зміст реклами», 64 (26,5%) – інший варіант. Серед 

учнів 12-ти років 105 (36%) вказали варіант «частота та повторюваність 

реклами», 93 (32%) – «переривання рекламою фільму чи передачі», 

19 (6%) – «зміст реклами», 78 (26%) – інше. 13-річні хлопці зазначили: 

74 (34%) – «частота та повторюваність реклами», 65 (30%) – 

«переривання рекламою фільму чи передачі», 14 (6%) – «зміст реклами», 

64 (30%) – інший варіант. Серед підлітків 14-ти років відповіді 

розподілилися так: 64 (32%) – «частота та повторюваність реклами», 

63 (32%) – «переривання рекламою фільму чи передачі», 11 (6%) – «зміст 

реклами», 60 (30%) – інше. 15-річні учні вказали: 35 (23%) – «частота та 

повторюваність реклами», 41 (28%) – «переривання рекламою фільму чи 

передачі», 7 (5%) – «зміст реклами», 66 (44%) – інший варіант. Серед 

респондентів-хлопців 16-ти років 27 (25%) відзначили частоту та 

повторюваність, 31 (28%) відповіли про переривання фільму чи передачі, 

7 (6%) зазначили зміст реклами, 44 (41%) вказали іншу відповідь. Серед 

17-річних представників чоловічої статі варіанти розподілилися: 17 (35%) 

– «частота та повторюваність реклами», 7 (15%) – «переривання 

рекламою фільму чи передачі», 5 (10%) – «зміст реклами», 19 (40%) – 

інше. Серед двох повнолітніх опитаних 1 (50%) особа зазначила «частота 

та повторюваність реклами» та 1 (50%) людина вказала інший варіант.  

Серед 10-річних дівчат 24 (30%) відповіли «частота та 

повторюваність реклами», 32 (41%) – «переривання рекламою фільму 
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чи передачі», 6 (8%) – «зміст реклами», 17 (21%) – інший варіант. Серед 

11-річних представниць жіночої статі 65 (26%) відзначили варіант 

«частота та повторюваність реклами», 103 (42%) – «переривання 

рекламою фільму чи передачі», 15 (6%) – «зміст реклами», 63 (26%) – 

інше. 12-річні респонденти-жінки розподілили відповіді так: 65 (28%) – 

«частота та повторюваність реклами», 90 (39%) – «переривання рекламою 

фільму чи передачі», 13 (5%) – «зміст реклами», 65 (28%) – інший варіант. 

Серед дівчат віком 13-ти років 61 (28%) зазначили варіант «частота та 

повторюваність реклами», 68 (31%) – «переривання рекламою фільму чи 

передачі», 9 (4%) – «зміст реклами», 80 (37%) – інша відповідь. 14-річні 

учениці вказали: 54 (24%) – «частота та повторюваність реклами», 

72 (32%) – «переривання рекламою фільму чи передачі», 11 (5%) – «зміст 

реклами», 85 (39%) – інше. Дівчата віком 15 років відзначили: 39 (22%) – 

«частота та повторюваність реклами», 61 (35%) – «переривання рекламою 

фільму чи передачі», 9 (5%) – «зміст реклами», 66 (38%) – інший варіант. 

Представниці жіночої статі 16-ти років відповіли: 31 (27%) – «частота та 

повторюваність реклами», 35 (30%) – «переривання рекламою фільму чи 

передачі», 6 (5%) – «зміст реклами», 45 (38%) – інше. Серед 17-річних 

респонденток 5 (11%) вказали частоту та повторюваність реклами, 

17 (37%) відзначили переривання фільму чи передачі, 1 (2%) зазначила 

зміст рекламних повідомлень, 23 (50%) дали неконкретну відповідь. 

Серед 4-ох повнолітніх опитаних дівчат 1 (25%) вважає причиною 

негативних емоції переривання фільму чи передачі, 1 (25%) вказала зміст 

реклами та 2 (50%) особи відзначили інший варіант. 

Отже, відповіді серед чоловічої аудиторії залежно від віку 

змінюються. Так, більшість хлопців з 10 до 11 років відзначають 

причиною появи негативу до реклами переривання нею фільму чи 

передачі. 12-річні та 13-річні юнаки вказують за основу негативних 

емоцій частоту та повторюваність реклами. Учні 14-ти років порівну 
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відзначають частоту та повторюваність й переривання фільму чи 

передачі. З 15-ти років найбільше респондентів чоловічої статі зазначили 

декілька варіантів відповіді. Серед опитаних хлопців різного віку 

найменша частина звертає увагу на зміст реклами. Ситуація серед жіночої 

аудиторії дещо відрізняється. Дівчата з 10 до 12 років вказують як 

причину негативного ставлення до рекламних повідомлень переривання 

при перегляді фільму чи передачі. З 13 років респондентки-дівчата 

найбільше відзначають кілька варіантів відповідей. Так само, як і хлопці, 

менша частина опитаних дівчат вважають основною причиною 

негативних емоцій саме зміст реклами. Загалом суттєвої відмінності між 

відповідями серед чоловічої та жіночої аудиторіями не спостерігається. 

Респонденти, які навчаються в середній школі, відзначають переривання 

або частоту рекламних повідомлень найбільш негативним ефектом. 

Опитані ж старшого шкільного віку вказують декілька варіантів, оскільки 

вважають їх однаково влучними. 

Результати опрацювання відповідей на питання «Чи використовуєш 

ти у повсякденному житті рекламні слогани?» (Таблиця 8) показали, що 

серед 1332 опитаних хлопців 101 (7%) вказали, що використовують 

рекламні слогани, 396 (30%) зазначили, що вирази з реклами вживають 

іноді, 820 (62%) не користуються при спілкуванні рекламними 

висловлюваннями, 15 (1%) відзначили неоднозначний варіант або 

жодного. Усього в анкетуванні взяли участь 1340 дівчат, серед них 

100 (8%) дали позитивну відповідь, 435 (32%) використовують час від 

часу рекламні слогани, 790 (59%) вказали заперечний варіант, 

15 (1%) зазначили інше. Серед 86 опитаних, які не вказали вік та / або 

стать, 9 (10%) відповіли «так», 29 (34%) – «іноді», 47 (55%) – «ні», 

1 (1%)  – інше. Отже, більшість хлопців та дівчат однаково не 

використовують рекламні слогани в повсякденні. Найменша кількість 

респондентів вказали позитивну відповідь. Третина чоловічої та жіночої 
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аудиторії вживають вирази з реклами лише іноді, з урахуванням певних 

обставин. 

Серед учнів, які навчаються в середній школі, 84 (7%) зазначили 

«так», 353 (31%) – «іноді», 702 (61%) – «ні», 14 (1%) – інший варіант. 

Серед дівчат вказали: 89 (8%) – «так», 362 (32%) – «іноді», 662 (59%) – 

«ні», 13 (1%) – інша відповідь.  

Результати старшої школи показали, що серед 179 хлопців 17 (9%) 

відзначили позитивну відповідь, 43 (24%) вказали «іноді», 118 (66%) – 

зазначили «ні» та 1 (1%) – інший варіант. Серед 214 дівчат 11 (5%) 

зазначили «так», 73 (34%) – «іноді», 128 (60%) – «ні», 2 (1%) – інша 

відповідь.  

Отже, загальна тенденція щодо чоловічої та жіночої аудиторій у 

середній та старшій школі не змінюється. Однаково більшість 

представники обох статей відзначають, що категорично не 

використовують рекламні слогани в повсякденному житті. Найменша 

частина респондентів демонструють позитивну відповідь із 

запропонованих варіантів.  

Розглянемо детальну інформацію відповідей хлопців та дівчат за 

віком (Таблиця 8.1).  

Серед 10-річних учнів варіанти розподілилися: 9 (12%) – «так», 

24 (33%) – «іноді», 40 (55%) – «ні». Респонденти-хлопці 11-ти років 

відзначили: 18 (8%) – «так», 80 (33%) – «іноді», 140 (58%) – «ні», 3 (1%) – 

інша відповідь. Серед представників чоловічої статі 12-ти років 

26 (9%) вказали «так», 84 (28%) – «іноді», 180 (61%) – «ні», 5 (2%) – інше. 

Серед 13-річних хлопців 12 (6%) зазначили «так», 58 (27%) – «іноді», 

144 (66%) – «ні», 3 (1%) – інший варіант. Серед хлопців 14-ти років 

13 (7%) відповіли «так», 66 (33%) – «іноді», 116 (59%) – «ні», 3 (1%) – 

інше. 15-річні учні розподілили відповіді: 10 (7%) – «так», 48 (32%) – 

«іноді», 91 (61%) – «ні». Серед представників чоловічої статі 16-ти років 
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7 (6%) відзначили «так», 22 (20%) – «іноді», 79 (73%) – «ні», 1 (1%) – 

інше. Серед 17-річних респондентів 5 (10%) вказали «так», 13 (27%) – 

«іноді», 30 (63%) – «ні». Серед 2 повнолітніх хлопців 1 (50%) відповів 

«так» та 1 (50%) зазначив «іноді». 

Серед представниць жіночої статі 10-ти років 12 (15%) вказали 

«так», 27 (34%) – «іноді», 39 (50%) – «ні», 1 (1%) – інший варіант. 11-річні 

дівчата відзначили 19 (8%) – «так», 82 (33%) – «іноді», 143 (58%) – «ні», 

2 (1%) – інша відповідь. Респонденти-дівчата віком 12 років зазначили: 

16 (7%) – «так», 74 (31%) – «іноді», 142 (61%) – «ні», 1 (1%) – інше. Серед 

учениць 13-ти років 12 (6%) відповіли «так», 77 (35%) – «іноді», 

127 (58%) – «ні», 2 (1%) – інше. 14-річні дівчата вказали: 17 (8%) – «так», 

68 (31%) – «іноді», 132 (59%) – «ні», 5 (2%) – інший варіант. 

Представниці жіночої статі 15 років відзначили: 17 (10%) – «так», 

51 (29%) – «іноді», 105 (60%) – «ні», 2 (1%) – інше. Серед респонденток 

16-ти років 3 (2%) відповіли «так», 41 (35%) – «іноді», 71 (61%) – «ні», 

2 (2%) – інший варіант. Дівчата віком 17 років зазначили: 4 (9%) – «так», 

14 (30%) – «іноді», 28 (61%) – «ні». Серед 4 повнолітніх учениць 1 (25%) 

відповіла «іноді», 3 (75%) вказали «ні». 

Отже, більшість опитаних чоловічої та жіночої статі різного віку 

згідно результатів анкетування не використовують рекламні слогани в 

повсякденні. Відповідно, найменша кількість респондентів відповіли 

позитивно на запропоноване питання. Подібна тенденція залишається 

незмінною як у жіночої, так і в чоловічої аудиторії відповідних років. 

Результати питання «Чи потрібна реклама сучасній людині?» 

виявилися такими (Таблиця 9). Усього в анкетуванні взяли участь 810 осіб 

із 9–11 класів. Серед загальної кількості опитаних хлопців – 375: 

210 (56%) вказали, що реклама необхідна, 149 (40%) вважають, що 

рекламних повідомлень сучасне суспільство не потребує, та 16 (4%) 

зазначили всі запропоновані варіанти або не відмітили жодного. Серед 
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416 дівчат 242 (58%) відповіли позитивно, 162 (39%) наголошують на 

непотрібності реклами, 12 (3%) вказали інше. Серед 19 респондентів, які 

не зазначили вік та / або, 8 (42%) відзначили варіант «так», 11 (58%) 

зазначили відповідь «ні». Отже, більшість дівчат та хлопців вважають, що 

реклама, попри всі аспекти, що викликають певні невдоволення, все ж 

необхідна сучасному суспільству. Проте серед опитаних, які не вказали 

вік та / або стать, більша частина схиляється до думки, що рекламні 

повідомлення сьогодні непотрібні.  

У середній школи навчаються 196 хлопців, серед них 103 (53%) 

вказали «так», 86 (44%) зазначили відповідь «ні», 7 (3%) відзначили іншу 

позицію. Серед 202 дівчат 123 (61%) відповіли «так», 74 (37%) – «ні», 

5 (2%) – інший варіант. Усього у старшій школі 179 представників 

чоловічої статі, серед них 107 (60%) вказали «так», 63 (35%) – «ні», 9 (5%) 

– інша відповідь. Серед 214 респондентів жіночої статі 119 (56%) 

зазначили «так», 88 (41%) – «ні», 7 (3%) – інший варіант.  

Отже, більша частина опитаних дівчат та хлопців у середній та 

старшій школі вважають, що реклама необхідна сучасні людині.  

Для детальнішої інформації розглянемо результати питання за 

віковими параметрами респондентів (Таблиця 9.1). 

Серед 69 хлопців 14-ти років 36 (52%) вказали «так», 29 (42%) – 

«ні», 4 (6%) – інший варіант. Між 147 представниками чоловічої аудиторії 

віком 15 років відповіді розподілилися наступним чином: 

81 (55%) зазначили «так», 63 (43%) – «ні», 3 (2%) – інший варіант. 

109 учнів 16-ти років відзначили: 67 (61%) – «так», 37 (34%) – «ні», 5 (5%) 

– інша позиція. Серед 48 респондентів-хлопців віком 17 років: 25 (52%) – 

«так», 19 (40%) – «ні», 4 (8%) – інший варіант. Серед двох повнолітніх 

хлопців 1 (50%) вказав «так», 1 (50%) зазначив «ні».  

У 9-му класі навчається 1 дівчина віком 13 років, яка відповіла «ні», 

що становить 100%, але, оскільки це відповідь однієї людини, вона не є 
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показником загальних результатів, проте все одно враховується. Серед 

80 представниць жіночої статі віком 14 років 52 (65%) вказали «так», 

28(35%) зазначили «ні». 168 респондентів-дівчат 15-ти років відзначили 

98 (58%) – «так», 62 (37%) – «ні», 8 (5%) – інший варіант. Серед 

117 дівчат 16-ти років 68 (58%) відповіли «так», 46 (39%) – «ні», 3 (3%) – 

інше. 46 учениць 17-ти років вказали 22 (48%) – «так», 23 (50%) – «ні», 

1 (2%) – інша позиція. Серед 4 повнолітніх дівчат 2 (50%) відповіли «так» 

та 2 (50%) відзначили «ні».  

Результати згідно поділу на школи та за віковими характеристиками 

співпадають. Більшість хлопців і дівчат відзначають потрібність реклами 

сучасного суспільства. Проте представниці жіночої статі 17-ти років 

вважають, навпаки, що реклама не потрібна. Хлопці і дівчата 18-ти років 

розділилися порівну на тих, хто відповів «так» і «ні». 

Результати питання «Чи обговорюєш ти з друзями цікаву рекламу та 

радиш подивитися її?» (Таблиця 10) показали, що серед 375 опитаних 

хлопців 40 (11%) обговорюють з друзями рекламу, для 82 (22%) рекламні 

повідомлення стають темою при спілкуванні іноді, 248 (66%) взагалі не 

говорять про рекламні зразки та 5 (1%) вказали інший варіант. Серед 

416 дівчат 42 (10%) відзначили на це питання позитивну відповідь, 

126 (30%) відповіли «іноді», 241 (58%) не спілкуються про рекламу та 

7 (2%) зазначили іншу позицію. Серед 19 осіб, які не вказали вік та / або 

стать, 1 (5%) відповіла «так», 5 (26%) – «іноді», 13 (69%) – «ні», іншого 

варіанту зазначено не було. Більшість респондентів, незалежно від 

ґендеру та віку, відзначили, що не обговорюють з друзями цікаву рекламу 

і не радять її подивитися. Найменший відсоток опитаних (без урахування 

позиції «інше») підтвердили, що спілкуються про рекламні повідомлення.  

Серед 196 учнів 9-их класів 25 (13%) вказали «так», 40 (20%) – 

«іноді», 128 (65%) – «ні», 3 (2%) – інший варіант. Серед 202 дівчат 

середньої школи 25 (12%) відзначили «так», 68 (34%) – «іноді», 105 (52%) 
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– «ні», 4 (2%) – інша відповідь. Серед 179 хлопців у старшій школі 15 

(8%) зазначили «так», 42 (24%) – «іноді», 120 (67%) – «ні», 4 (2%) – інше. 

Серед 214 учениць 10–11 класів 17 (8%) вказали «так», 58 (27%) – «іноді», 

136 (64%) – «ні», 3 (1%) – інша позиція. 

Більшість опитаних дівчат і хлопців середньої та старшої школи 

відзначають, що не обговорюють між собою рекламу. Проте серед 

жіночої та чоловічої аудиторії у 9-их класах відсоток відповідей «так» є 

вищим, ніж у старшій школі. Тому можемо припустити, що учні меншого 

віку частіше можуть говорити про рекламу, яка їх зацікавила. 

Розглянемо відповіді хлопців та дівчат за віком (Таблиця 10.1). 

Серед 69 представників чоловічої статі віком 14 років 12 (17%) 

відзначили «так», 20 (29%) – «іноді», 35 (51%) – «ні», 2 (3%) – інший 

варіант. Серед 147 ресондентів-хлопців 15-ти років 16 (11%) вказали 

«так», 31 (21%) – «іноді», 99 (67%) – «ні», 1 (1%) – інше. 109 хлопців 16-

ти років відповіли: 7 (6%) – «так», 20 (18%) – «іноді», 80 (73%) – «ні», 

2 (2%) – інше. Серед 48 учнів 17-ти років 5 (10%) зазначили «так», 

10 (21%) – «іноді», 33 (69%) – «ні». Серед 2-ох повнолітніх осіб чоловічої 

статі 1 (50%) вказав «іноді» та 1 (50%) відзначив «ні». 

Одна дівчина 13-ти років вказала «так», що, відповідно, становить 

100%. Серед 80 учениць 14-ти років 8 (10%) відповіли «так», 35 (44%) – 

«іноді», 34 (42%) – «ні», 3 (4%) – інший варіант. 168 респонденток-дівчат 

15-ти років відзначили 20 (12%) – «так», 42 (25%) – «іноді», 103 (61%) – 

«ні», 3 (2%) – інше. Серед 117 представниць жіночої статі 16-ти років 

11 (9%) зазначили «так», 35 (30%) – «іноді», 71 (61%) – «ні». Серед 

46 учениць 17-ТИ років 2 (4%) вказали «так», 13 (29%) – «іноді», 

30 (65%) – «ні», 1 (2%) – інше. Серед 4-ох повнолітніх дівчат 

1 (25%) відповіла «іноді» та 3 (75%) зазначила «ні».  

Отже, більшість представників чоловічої статі різного віку 

наголошують на тому, що вони не обговорюють рекламу, яка зацікавила, з 
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друзями. Більшість же дівчат у 14-річному віці відзначають, що вони іноді 

спілкуються між собою про різні цікаві для них рекламні повідомлення. Із 

15-ти років представниці жіночої статі, так само як і хлопці, заперечують 

обговорення реклами з друзями. 

Згідно результатів анкетування, у дівчат молодшого шкільного віку 

спостерігається тенденція до прояву позитивного ставлення до рекламних 

повідомлень, з віком реклама у більшості випадків зацікавлює іноді. У 

старшому віці дівчата починають проявляти суто негативне ставлення до 

рекламних текстів. Хлопчики ж менше виявляють інтерес до реклами в 

різному віці, зацікавленість з’являється лише вибірково. Найбільше 

приваблюють чоловічу аудиторію казкові герої, тварини та відомі люди. 

Прояв прихильності до різних зображень є характерним для різних 

вікових груп. Жіноча аудиторія акцентує увагу на рекламі, у якій 

показано зображення тварин та відомих людей.  

Розповсюдженим засобом поширення реклами, на думку хлопчиків 

та дівчат, є ТБ. Із дорослішання представники чоловічої статі відзначають 

Інтернет як основний медіа-канал трансляції рекламних повідомлень. Для 

представниць жіночої статі телебачення посідає лідируюче місце. 

Однаковою є позиція хлопців та дівчат стосовно того, чи намагаються 

вони отримати те, що побачили в рекламі. У маленькому віці в дітей 

виникає бажання одержати рекламоване, що сподобалося; поступово 

прагнення зменшується до періодичного, залежно від об’єкту реклами, 

яка зацікавила. Між чоловічою і жіночою аудиторіями дещо відрізняється 

спосіб, у який вони прагнуть отримати бажаний рекламований продукт. У 

молодшому шкільному віці дівчата та хлопці найчастіше просять у 

подарунок те, що сподобалось або зацікавило в рекламі.  

Із дорослішанням підлітки прагнуть до самостійності – тому 

купують уже самі. Загалом дівчата частіше, ніж хлопці, просять батьків 

щось придбати. У більшості хлопців і дівчат реклама викликає нейтральні 
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емоції. Проте у представниць жіночої статі позитивне ставлення до 

реклами проявляється більше, ніж у чоловічої. У хлопців, навпаки, ще з 

юнацького віку негативне ставлення перевищує. Таким чином, у дівчат у 

дорослому віці погіршується ставлення до реклами загалом. Щодо того, 

чим найбільше спричинений негатив до реклами, то респонденти 

чоловічої та жіночої статі однаково виокремлюють переривання 

рекламними повідомлення фільму або передачі. Дівчата в меншому віці 

також виділяють частоту та повторюваність реклами як основну причину 

невдоволення. З дорослішанням хлопчики та дівчатка вказують інший 

варіант, під яким розуміється декілька відповідей (або жодної).  

Однаково представники чоловічої і жіночої аудиторій у повсякденні 

не використовують рекламні слогани. Суттєвої відмінності між 

відповідями хлопців і дівчат немає, є невелика різниця у відсоткових 

показниках, які не впливають на загальний результат. Більшість опитаних 

різної статі наголошують на потрібності реклами в сучасному житті. 

Проте дівчата і хлопці шкільного віку одноголосно заперечують факт 

обговорення реклами з друзями. Лише дівчата меншого віку вказали на 

те, що іноді спілкуються про рекламні повідомлення, які сподобалися.  

 

Висновки до розділу 

Анкетування є важливим складником у дослідженні сприйняття 

дитячою аудиторією рекламних явищ. Такий вид соціологічного 

опитування дозволяє охопити значну кількість респондентів, виявити та 

проаналізувати отримані результати в максимально короткий термін.  

За результатами проведеного анкетування виявлено, що в дітей 

шкільного віку від 6 до 18 років інтерес до рекламних повідомлень є 

частковим та непостійним. Такий висновок можна зробити, зважаючи на 

відсоток відповідей «іноді» серед усього контингенту опитаних. 

Зацікавленість рекламою залежить від самої реклами, від того, як 



150 

 

побудовано сюжет, які персонажі створені та яку ідею закладено. Діти 

звертають увагу на рекламу, яка за будовою, сюжетом, зображенням 

головного героя найкраще передає їхні емоції, бажання чи переконання. 

Рекламісти використовують це явище для досягнення головної мети – 

зацікавити споживача, який надалі обере потрібний товар чи послугу. А 

дитяча аудиторія, яка перебуває в активному процесі самопізнання, 

насамперед схильна звертати увагу на власні почуття і бажання.  

З огляду на масовість охоплення аудиторії та доступність перегляду 

телереклама має винятковий вплив. Рекламні ролики, трансльовані на ТБ, 

різняться сюжетами, задіюваними героями, використанням музичних 

композицій, кольорового наповнення, динамічності, емоційності. Це 

призводить до того, що телевізійна реклама приймається дітьми не тільки 

як інформація про товар, а й елемент культури. З дорослішанням у дітей 

повністю не зникає бажання отримати те, що сподобалося в рекламі. 

Змінюється лише категорія товарів – від різноманітних іграшок до 

атрибутів, які є частиною становлення дитини як особистості в соціумі, 

речей, за сприяння яких відбувається утвердження серед однолітків.  

Опрацювавши результати анкетування, можемо зробити висновок, 

що ставлення чоловічого та жіночого сегментів дитячої аудиторії до 

феномену реклами змінюється з дорослішанням. Хлопці та дівчата 

обирають те, що є характерним відповідно для їх вікових груп. Чоловіча 

та жіноча частини дитячої аудиторії, дорослішаючи, змінюють своє 

ставлення до реклами та рекламні вподобання. Відмінність сприйняття 

рекламних явищ за ґендерною приналежністю є незначною, стосується це 

окремих елементів реклами: рівня зацікавленості рекламою, специфіки 

привабливості рекламних зображень у різних вікових групах, основних 

каналів поширення реклами та бажання отримати рекламований об’єкт. 

 

Результати досліджень розділу наведено в публікаціях: [147; 149].
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РОЗДІЛ ТРЕТІЙ 

КРЕАТИВНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІР «ДИТЯЧОЇ» 

РЕКЛАМИ В УКРАЇНСЬКОМУ МЕДІАПРОСТОРІ 

 

 

3.1 Рекламні вподобання сучасної дитячої аудиторії в Україні 

Аналіз роликів є ключовим складником у дослідженні впливу 

реклами на дитячу аудиторію. На основі вивчивши праць дослідників з 

рекламної комунікації було виокремлено найголовніші аспекти, за якими 

аналізуються найбільш репрезентативні рекламні зразки. 

Схема аналізу рекламних роликів. 

1. Назва та сфера застосування рекламного об’єкту. Це первинна 

інформація, без якої неможливий подальший аналіз: «Під рекламним 

ім’ям розуміється ім’я рекламного об’єкту. У збутовій рекламі – це ім’я 

товару, в іміджевій – продавця, у політичній – політика чи партії, у 

соціальній – ім’я ідеї. Ім’я – це перше, що ми дізнаємося про фірму» [39]. 

2. Тривалість. Ефект запам’ятовування рекламного ролика 

залежить від багатьох елементів, одним із яких є оптимальний час 

тривалості реклами: «Хронометраж рекламного ролика – не більше 

30 секунд. За дуже короткий час треба довести ідею до глядача. Зазвичай 

рекламні ролики роблять хронометражем на 15 і 30 секунд – це мала та 

розширена версія» [33, с. 96]. 

3. Рекламні герої. Рекламні герої в рекламі виконують різні 

функції, зокрема «допомагають збільшити ефективність рекламної 

комунікації, посилити довіру до бренду» [69, с. 267]. Отже, 

«Використання рекламних героїв може переслідувати різні цілі та задачі: 

від залучення уваги до конкретного рекламного звернення до 

маніпулювання споживчою поведінкою. Основне завдання усіх героїв 

реклами – проективна та імітаційна ідентифікація. Споживач повинен 
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ідентифікувати себе з героєм реклами і включитися у використання 

продукту / послуги, імітуючи рекламного героя» [69, с. 265].  

4. Основний сюжет. Сюжетом реклами, «як правило, є конкретна 

історія, обов’язково яскрава та зворушлива, цікава, несподівана, смішна 

подія, ситуація, яка розвивається та обіграється у рекламі. Сюжет завжди 

працює на ідею рекламного звернення, його задумом. Ідея сюжету 

показана візуально та є простою і доступною в розумінні, тому що легко 

асоціюється з життєвими ситуаціями людини. Обов’язковим компонентом 

сюжету є зміни, що несуть конкретику: проблеми – рішення. Динамізм, 

зміни, наочність, та легкість у вирішенні проблем викликають відповідні 

почуття» [73, с. 147–148].  

5. Серійність реклами. Завдяки використанню різних серій реклам 

досягається ефект запам’ятовування без набридання одного контексту. 

Серійність у рекламі – це «нанизування нових сюжетів на одну рекламну 

ідею. Серійність передбачає повторення без настирливості. Ідея, що 

повторюється, кожен раз набуває нового смислу, за рахунок чого не 

набридає» [39]. 

6. Рекламний слоган. За визначенням, яке пропонує І. Імшинецька, 

«слоган – це коротка рекламна фраза, яка у скороченому вигляді пропонує 

основну рекламну пропозицію і яка входить у склад усіх рекламних 

повідомлень однієї рекламної кампанії» [39]. Одне з головних завдань 

слогану – «бути сполучною ланкою між багатьма окремими 

повідомленнями, що входять в одну рекламну кампанію і мають різні 

формати; формувати пізнаваність, що відбувається за рахунок частого 

повторення» [39]. А отже, слоган виконує важливу функцію у просуванні 

та утвердженні рекламного об’єкту на ринку та запам’ятовуванні 

аудиторією. 

7. Використання мелодії та / чи рекламної пісні. Музика в рекламі 

здатна привернути увагу до рекламованого об’єкту: «Музика впливає на 
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настрій і, як наслідок, на поведінку споживача» [158, с. 559]. 

8. Кольорова гама. Використання кольору в рекламі є дуже 

важливим. У книзі «Психологія реклами (Реклама, НЛП і 25-й кадр)» 

автор наголошує, що «вибір кольору виконує "орієнтовну" функцію, є 

своєрідною вказівкою на властивості предметів та явищ. Зіткнення з будь-

яким кольором (особливо сильним і насиченим) викликає психологічну 

готовність емоційно відреагувати на поєднання кольорів. Колір є 

надійним індикатором бажаних і небажаних відчуттів і станів, так що 

емоційне підкріплення на пред’явлене рекламою співвідношення між 

кольором і подією (товаром) гарантовано» [163]. 

9. Стереотипи. Стереотипізація реклами «є основою у процесі 

відтворення рекламою уявлень тих чи інших соціальних груп. Вона 

використовує і переосмислює споживчі стереотипи з метою формування 

нових уявлень, що становлять якусь віртуальну реальність. Стереотипи 

виступають як засіб конструювання соціальної взаємодії, виготовляються 

"штучним шляхом", використовуються в складних системах 

маніпулювання людською поведінкою» [153, с. 204]. 

Невід’ємною частиною стереотипної реклами є ґендерна, особливо 

демонстрація ґендерних стереотипів може шкідливо впливати на 

маленьку аудиторію. У статті «Ґендерні образи в рекламі: особливості 

сприйняття і репрезентації» автори зазначають, що «ґендерні стереотипи 

у зображенні людей можуть використовуватися й у рекламі товарів з 

використанням дитячих образів. Діти люблять дивитися рекламу, 

особливо в ранньому віці, крізь призму якої вони вчаться розуміти 

навколишній світ, усвідомлювати своє місце і роль у ньому. Стереотипи, 

закладені в рекламі із зображенням дитячих образів, служать одним з 

механізмів ґендерної соціалізації хлопчиків і дівчаток» [156, с. 63]. 

10. Ґендерні ролі. Використання «образів чоловіків і жінок є 

ефективним у рекламі, адже за рахунок цього досягаються конкретні 
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маркетингові цілі. Орієнтуючись на переважну частину суспільства, 

мислячу і діючу стереотипно, рекламісти презентують образи 

маскулінності і фемінності під традиційним кутом зору, не враховуючи 

при цьому інших людей, погляди і спосіб життя яких не вкладаються в 

звичні, стандартні рамки» [156, с. 53]. 

11. Зображення в рекламі. За допомогою зображення в рекламі 

передаються «основні невербальні компоненти, які підтверджують 

достовірність вербального повідомлення» [154, с. 213].  

Для аналізу було обрані найбільш популярні рекламні ролики, які 

були виокремлені за результатами відповідей дитячої аудиторії під час 

анкетування. 

Значна частина опитаних дітей та підлітків вказали рекламу 

«сервісу оголошень "OLX", де головну роль виконав популярний 

український співак та шоумен Олексій Потапенко, більше відомий як 

Потап. У кожній новій серії реклами Потап постає в різних амплуа, тим 

самим надаючи рекламному ролику гумористичного контексту. Слоган 

рекламної кампанії "OLX. Продається все!". Кожен ролик триває по 

15 секунд» [148, с. 91]. 

Важливою частиною привернення уваги реципієнтів є те, що «У 

рекламних роликах співак перевтілюється у різних персонажів, які за 

допомогою сайту вирішили власні проблеми. У кожній серії реклам 

демонструються різні рубрики і відповідні до них герої. Невід’ємною 

складовою усіх серій є пісня у виконанні головного героя, через яку 

передається головна ідея рекламного повідомлення» [148, с. 91]. 

Звертаючи увагу на окремий фрагмент із серії, варто зауважити на 

змісті рекламних пісень: «У рекламуванні рубрики "Хобі, відпочинок і 

спорт" Потап виконав роль тенісистки: «Я тенісистка, тенісисточка, 

спортсменка і така кокетка, на OLX купила влучно спідничку, гольфик й 

ракетку". У рубриці "Бізнес та послуги" співак перевтілився у багатодітну 
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маму: "Я мама чотирьох дітей, я була зовсім не окей. На OLX знайшла 

спасіння – відпадну няню тьотю Зіну". У рекламі "Дім і сад" шоумен 

зіграв дачника: «Я пенсіонер і дачник, саджу, сапаю, катаю тачку. На 

OLX у момент купив садовий інструмент". У розділі "Мода і стиль" 

Олексій Потапенко демонструє образ мачо: "Я стильний мачо суперкекс. 

Усі ці туфлі – мої екс. Хочеш одягатись як картинка? Використовуй 

OLX!". У рекламі рубрики "Електроніка" співак стає студентом: "Продав 

на OLX дві плати, комп’ютер і старий гаджет. Купив собі оцей 

прикольний, майже не юзаний планшет". У рекламному ролику "Дитячий 

світ" Потап постає у ролі дитини: "Здається, мамо, я підріс. Заходь бігом 

на OLX. Продавай давай манежик, купуй вже самокат чи велік" 

[148, с. 91]. 

Характерно, що «Особливістю наведених вище реклам є те, що усі 

головні ролі виконав один чоловік, не в залежності від ґендерної та 

вікової приналежності рекламних персонажів (ролі мами, тенісистки, 

дитини, пенсіонера, студента, мачо)» [148, с. 91].  

Говорячи детальніше, «Дія у рекламних роликах відбувається у 

максимально наближених до реальності місцях, для більшої 

переконливості глядача» [148, с. 91]. 

У різних рекламних повідомленнях цієї серії зображується 

відповідна картина. Так «У рекламі "Хобі, відпочинок і спорт" 

зображується тенісний корт, де на задньому плані грають у теніс. У серії 

"Бізнес та послуги" показується квартира, де знаходяться діти та няня, а 

мама сидить на стільці у халаті та зробленим манікюром. У рубриці "Дім і 

сад" зображується теплиця, де співак представлений в образі пенсіонера з 

садовим інструментом у руках» [148, с. 91]. 

А у рекламі рубрики «Мода і стиль» «головний герой знаходиться у 

гардеробній кімнаті з великою кількістю дзеркал, заповненій одягом і 

взуттям. У рекламному ролику "Електроніка" показується навчальна 
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аудиторія, де сидять студенти. У рекламі "Дитячий світ" зображується 

дитяча кімната, в якій є манеж та іграшки. Таким чином, у серії реклам 

"OLX" зображуються звичайні герої у типових життєвих ситуаціях, проте 

гумористичного контексту надає виконавець головної ролі. У всіх 

рекламних персонажах упізнається відомий український співак» 

[148, с. 91–92].  

Акцентуючи увагу на кольоровій гамі, «У залежності від головної 

мети рекламного повідомлення використовуються різні кольори. 

Наприклад, у рубриці "Мода і стиль" переважають темні відтінки: чорний, 

червоний» [148, с. 92]. Уже в самій назві закладено основну мету, яка 

досягається за допомогою обраних кольорів.: 

Важливу роль у рекламних повідомленнях відіграє мова 

«Використання слів, таких як кокетка, відпадна, суперкекс, екс, гаджет, 

прикольний, юзаний, велік допомагає зробити повідомлення зрозумілим 

та ближчим до аудиторії, на яку розрахована реклама» [148, с. 92].  

Узагальнюючи «використання відомої особистості у 

гумористичному контексті (Потап у різних незвичних образах та 

нетипових для шоумена ситуаціях), веселої пісні, яку виконує сам співак у 

своєму стилі, роблять серію реклам «OLX» привабливою та впізнаною 

для дитячої аудиторії [148, с. 92]. 

Наступним роликом, що брався до аналізу, було повідомлення про 

шоколад «Max Fun», який «приваблює дитячу аудиторію нестандартністю 

зображеної ситуації. Триває ролик 25 секунд. Рекламний слоган 

"Вибуховий смак розваг!". Головні герої реклами – працівниці музею 

середнього віку» [148, с. 92]. Варто детальніше сказати про дії, які 

зображуються у рекламі: «Події розгортаються у самому приміщенні 

музею. Починається ролик із зображення звичайної події – кінець 

робочого дня музею, працівниці зачиняють двері та куштують шоколадку. 

Після цього вони починають весело та майже на професійному рівні 
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танцювати й співати "Гей, дівчата, підривайтесь з дивану, вистачить всім 

нам нового Max Fun. Розваги прийшли навіть у музей,смак позитиву 

захопить людей. Заціни драже та спробуй мармелад. Не сиди на місці, 

якщо ти не експонат. Вибухова карамель – це бомба смак. Спробуй Max 

Fun – кричи з нами Max Fun". Ключовими у рекламі є поєднання танцю і 

співу у виконанні жінок старшого віку. На відміну від попередньої 

проаналізованої реклами "OLX", яка складається із декількох серій, що 

транслюються одночасно, реклама "Max Fun" має лише один варіант 

ролика (повна та скорочена версії одного ролика)» [148, с. 92–93].  

Так, «Пісня у рекламі виконує не тільки розважальну функцію, а й 

інформативну. Пісенний текст підтверджує позиціонування 

рекламованого товару на ринку, а саме шоколад містить начинку, що 

танучи, утворює процеси, які нагадують вибух. "Вибуховість" присутня у 

всіх елементах реклами – у зображенні головних героїв (втомлені 

працівниці музею весело розважаються), у пісні (ці ж героїні співають), в 

яскравих кольорах (одяг, склад шоколаду)» [148, с. 93]. 

За визначенням, що наводить «Великий тлумачний словник 

сучасної української мови», «бомба – розривний снаряд, начинений 

вибуховою речовиною» [15, с. 92]. Вибух – «1. Розрив вибухової 

речовини, спеціального снаряду, оболонки чого-небудь і т. ін., з дуже 

сильним звуком і великою руйнівною силою. // Хімічна реакція, при якій 

за дуже короткий час розширюються утворені гази, спричиняючи 

руйнівні дії. 2. Раптовий бурхливий вияв якого-небудь почуття, дії. 

3. Дуже швидкий стрибкоподібний перехід якого-небудь явища від старої 

до нової якості, який ґрунтується на антагоністичній суперечності. 

Демографічний вибух – різке збільшення численності населення. 

Інформаційний вибух – різке збільшення обсягу інформації. 4. Раптовий 

вихід струменя повітря при розкритті зімкнутих органів мовлення під час 

вимовляння звуків» [15, с. 127]. Вибуховий – «стосовний до вибуху. // 
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Який має здатність вибухати // Який утворюється внаслідок вибуху. 

Вибухова речовина – речовина, що її використовують для висадження в 

повітря у промисловій та військовій галузях. Вибухова хвиля – 

породжений вибухом рух середовища. 2. Який утворюється способом 

вибуху. 3. Здатний раптово, різко переходити від спокійного стану до 

активних дій, реактивний (про людину). 4. Що проявляється, виникає 

раптово та з великою інтенсивністю. 5. Який викликає, здатний викликати 

потрясіння» [15, с. 128]. 

У цьому рекламному повідомленні «використовуються слова 

"бомба", "вибуховий", які у прямому значенні мають негативне 

забарвлення. Проте у ролику всі слова вживаються у позитивному 

контексті. Гумористичний ефект досягається за допомогою «ломки 

штампів, стереотипів, шаблонів. Ми всі звикли бачити річ під одним 

кутом, а нам пропонують інший кут зору» [39]. Так, у рекламі шоколаду 

«Max Fun» «розвінчують стереотип, що у музеї не може бути весело, а 

працівниками є апатичні жінки середнього або похилого віку. У 

рекламному ролику пропонують інший варіант – у музеї можна весело 

розважатися, бути енергійним та бадьорим у будь-якому віці» [148, с. 93]. 

Приверненням уваги аудиторії є «використання у тексті пісні таких 

слів та словосполучень, як "заціни", "бомба смак". Вони також 

посилюють гумор, через те, що в суспільстві не звикли, що жінки 

середнього віку, а тим паче працівники музею спілкуються такими 

виразами» [148, с. 93]. 

Таким чином, «ефект запам’ятовування досягається за рахунок 

поєднання таких важливих елементів, як неочікуване місце для розваг 

(музей), головних героїв (веселих працівниць музею), креативної 

рекламної пісні у виконанні жінок старшого віку. Основна ідея 

рекламного повідомлення закладена вже у самій назві продукту "Max 

Fun" – "максимально весело"» [148, с. 93]. 
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Розглядаючи рекламу, де зображені маленькі діти, варто відзначити 

ролик «Бепантену»: «У рекламі мазі для догляду за немовлятами 

"Бепантен" використовуються образи маленьких дітей. Рекламований 

засіб призначений для немовлят, тому рекламні зображення є доречними. 

Головними рекламними персонажами є лелека та сім маленьких дітей. 

Триває реклама 30 секунд. Рекламний слоган "Бепантен – ніжне лікування 

та надійний захист шкіри малюка". У ролику лелека виступає у ролі 

експерта у догляді за малюками» [148, с. 94]. Починається ролик словами 

«Бепантен мазь представляє "Симфонія сідничок"», а далі птах, імітуючи 

гру на фортепіано, накладає на сіднички малюків знак «подвійний ефект – 

лікування та захист». Мазь «Бепантен» «позиціонує себе як лікувальний 

засіб проти уражень шкіри, а через те, що немовлята досить часто 

одягнені у підгузки і у них можуть виникати проблеми з сідницями, тому 

у рекламі є виправданим показ оголених дітей» [148, с. 94]. 

Супроводжуються кадри виразом «Бепантен, Бепантен, любить попки 

Бепантен, захищає та лікує без проблем» [148, с. 94]. 

Варто відмітити: «Помітною ознакою є те, що лелека в окулярах, за 

розповсюдженим стереотипом – окуляри носять розумні та кваліфіковані 

особистості. Використання саме цього персонажа є символічним через те, 

що у суспільстві існує одне із трактувань для дітей, звідки вони з’явилися 

(маленьких діток приносить лелека)» [148, с. 94]. За визначенням 

Дж. Купера, «Лелека символізує прихід весни та нового життя. Також є 

символом цнотливості, чистоти, шанобливості, обачності, пильності» 

[58, с. 10]. 

Помітною рисою є те, що «У рекламному ролику немає 

розмежування за ґендерними ознаками, оскільки діти ще зовсім маленькі. 

Лише один елемент, за яким можна дізнатися, що у рекламі присутні і 

хлопчики, і дівчатка – блакитний та рожевий колір хмаринок. За 

суспільним стереотипом для хлопчиків притаманний блакитний колір, для 
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дівчат – рожевий» [148, с. 94]. Реклама використовує світлі кольори, 

зокрема білий, блакитний, рожевий. За визначенням В. Шуванова, «білий 

– колір повної відкритості, готовності сприймати світ у всьому його 

різноманітті. А також цей колір не несе ніяких неприємних відчуттів. 

Блакитний – налаштовує на область почуттів, але більш піднесених, 

швидше за платонічних, ніж приземлених. Це колір дружньої 

прихильності, спорідненості душ. Блакитний – колір миру і загальної 

гармонії. Рожевий – підсилює почуття, робить більш уважними, 

ласкавими і чуйними» [173]. Таким чином, обрані кольори породжують 

відповідні почуття, серед яких ласкавість, чуйність.  

Для порівняння: «На відміну від вище зазначених рекламних 

роликів, де окрім рекламної пісні не було тексту, у рекламі "Бепантен" є 

закадрові слова, у яких повідомляється про властивості мазі» [148, с. 95]. 

Як висновок, «у рекламі мазі "Бепантен" використовуються 

символічні зображення та стереотипні уявлення, які є розповсюдженими у 

суспільстві та масово впізнаними» [148, с. 95].  

На момент проведення анкетування на телебаченні транслювалися 

одразу декілька реклам мобільного оператора «Vodafone Red», тому 

доцільно згадати обидва рекламні повідомлення, оскільки найчастіше в 

анкетах респонденти не вказували на конкретний ролик. Повідомлення 

відрізняються рекламуванням певних властивостей тарифів мобільного 

оператора.  

У рекламі «Vodafone. У вас є сила зберігати спокій» головним 

героєм є малюк, який дивиться мультфільм на телефоні. Через те, що 

мультиплікаційний фільм погано завантажується, трансляція часто 

переривається, і дитина починає журитися. Для уникнення негативних 

емоцій малюка, мама змінює телефон на «Vodafone». Зображення матері у 

рекламі зовсім мало виявлене, проте через прояви піклування (поцілунок, 

обійми, зміна телефону) можна зрозуміти, що ця жінка є матір’ю дитини. 
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У ролику головним засобом привернення уваги є дитячі емоції: радість, 

засмучення, сміх, сльози. Як зазначає Т. Смирнова, «Одним із ефективних 

прийомів впливу реклами є зображення дітей. Цей іконічний елемент 

відеоряду притягує увагу індивіда, виступає сильнодіючим подразником 

його психіки. Тому візуальне зображення малюків у рекламних текстах, 

референт яких ніяк не стосується дитячої тематики, використовується 

дуже часто» [129]. Образ дитини «втілює нове життя, радість, 

безтурботність, звільнення від вад, оновлення. У рекламі діти є 

символами майбутнього, надії, добра і милосердя» [82, с. 141]. 

У рекламі переважають світлі відтінки (білий, світло-зелений), 

проте в деяких елементах присутній червоний (чохол телефону, узори на 

кофтинці дитини, квіти), що є символом рекламованого об’єкта: 

«Червоний колір налаштовує на рішучість, здатний викликати у людини 

сильне бажання зробити той чи інший вчинок, також швидко привертає 

до себе увагу, зафіксовує погляд на предметі реклами» [169]. Триває 

рекламний ролик 45 секунд.  

У рекламі «Vodafone» відсутня рекламна пісня, закадровий текст 

звучить на початку та вкінці, завершується ролик словами «Тарифи без 

турбот». Отже, головною ідеєю рекламного повідомлення є простота та 

безтурботність, яка показана через зображення позитивних (сміх) та 

негативних (плач) почуттів дитини. Дитячі емоції привертають увагу 

глядачів, викликають співпереживання та посмішку.  

У рекламі «Vodafone. Ви відкриваєте нову еру!» головним героєм є 

чоловік, навколо якого речі трансформуються. У ролику присутні 

елементи фантастики. Завдяки рекламованому об’єкту речі набувають 

іншої форми (яйце перетворюється на котика, котик у бізона, бізон у засіб 

пересування): «Фантастика використовує й оновлює казкові і міфічні 

образи, сюжети та мотиви, поєднуючи їх з реальним історичним і 

сучасним матеріалом. Основна ознака творів фантастики – наявність 
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фантастичного допущення» [38]. У ролику фантастичним елементом, 

завдяки якому відбуваються перетворення, є рекламований об’єкт – 

картка мобільного оператора. Як зазначає О. Кармалова, «Принцип двох 

світів, можливість впровадження ірреального в повсякденність аж до їх 

повної нерозрізненості є надзвичайно актуальним для рекламного 

дискурсу з його центральною ідеєю – перетворенням світу в результаті 

володіння "чарівними" речами» [41, с. 324]. Рекламних роликів, «у яких 

використовуються як окремі елементи фантастичного, так і жанрові коди 

фантастичного жанру, дуже багато. Специфіка використання жанрових 

кодів полягає в тому, що людський світ мінімізується, ракурс бачення 

змінюється з людської на точку зору якоїсь фантастичного істоти, але 

повністю людський світ з простору ролика зазвичай не зникає» 

[41, с. 322]. У рекламі зображується людський звичайний світ, проте 

«рекламований предмет стає чарівним помічником» [41, с. 323], завдяки 

якому відбуваються незвичайні для буденності речі. Реклама триває 

30 секунд. У рекламі переважають темні відтінки. Наприкінці ролика 

звучить закадровий текст «Vodafone надає вам справжній 3G – відчуйте 

силу в тарифах Vodafone Red».  

Слоган іншої рекламної кампанії – «Vodafone. Power to you», що 

означає «сила для вас». Саме позиціонування «сили», що досягається 

завдяки рекламованого об’єкту, є ключовим у зазначених рекламних 

роликах. Проте значення самої «сили» відрізняється, у першому – сила у 

спокої («у вас є сила зберігати спокій»), у другому – сила у міцності 

(«відчуйте силу»). 

Характерною ознакою є зображення жінки та чоловіка у зазначених 

роликах. У рекламі «Vodafone. У вас є сила зберігати спокій» зображення 

жінки є не головним, проте саме цей образ символізує «жінку-берегиню, 

хранительку домашнього вогнища» [3, с. 402], основною задачею якої є 

зберігання спокою та гармонії у сім’ї. Тут «Під жіночим ґендерним 
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стереотипом ми розуміємо стереотип, відповідний поняттю "жіночий" та 

"жіночність", спираючись на традиційні характеристики жінок, які 

зазвичай асоціюється з якостями ніжності, теплоти, м’якості, чутливості, 

зовнішньої привабливості, турботи, вірності, домашньої праці, сім’ї» 

[134, с. 114–115]. У рекламі «Vodafone. Ви відкриваєте нову еру!» 

головним героєм є чоловік, за безпосередньої участі якого відбуваються 

фантастичні події. Під чоловічим ґендерним стереотипом «ми зазвичай 

розуміємо поняття "мужній", "чоловічий", спираючись на традиційні 

характеристики чоловіків. Чоловік асоціюється зазвичай з такими 

поняттями, як могутність, влада, незалежність, суперництво, свобода, 

цілеспрямованість, рух, дія. Чоловіки співвідносяться з великою 

мобільністю і руховою активністю» [134, с. 114]. 

 Отже, рекламні ролики підтверджують та укорінюють ґендерні 

стереотипи щодо місця та значення жінки та чоловіка у суспільстві.  

У рекламі туалетного паперу «Selpak» головними героями є 

маленька дівчинка та її старший брат, який вкладає сестру спати. 

Дівчинка не може заснути без своєї іграшки, яка переться у пральній 

машині. Хлопець малює на туалетному папері обличчя ведмедика і дає 

його сестрі замість реальної м’якої іграшки. Супроводжуються дії 

діалогом між братом та сестрою: 

«– А де мій Топо?  

– Топо? А щоб зробила моя мама? Обрала щось м’якеньке. Зараз 

буду. Візьми, твій Топо.  

– Це не мій Топо, це Selpak. М’якенький!». 

У рекламі закадровий текст звучить лише наприкінці ролика, де 

розповідається про властивості товару.  

Головною несподіванкою в рекламі є те, що дівчинці замість 

улюбленої м’якої іграшки дають туалетний папір, в обіймах з яким вона 

засинає. Цей ефект привертає увагу глядачів та запам’ятовується: 
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«Результат дії прийому оригінальності – здивування. Людина здивована – 

вона ніколи не думала, що це (те, що показано) може бути» [39]. Реклама 

триває 46 секунд. У ролику переважають такі відтінки: синій, рожевий та 

білий. Ці кольори символізують чистоту та ніжність: «Синій – солодкий, 

холодний, спокійний, тихий. Відтінки цього кольору символізують: 

чистий синій – ніжність, спокій» [17, с. 284–285]. Рожевий колір 

«асоціюється з ласкавістю та чуткістю» [173]. Білий – «чистий, 

світлоносний, легкий, холодний. Особливо яскраво підкреслює 

«освіжаючі» характеристики продукту, відповідаючи таким поняттям, як 

чистота й стерильність» [17, с. 287–288]. 

Слоган рекламної кампанії «Selpak» «Завжди поруч з вами» 

наголошує на тому, що навіть в неординарних ситуаціях рекламований 

товар буде незамінним.  

У рекламі лікарського засобу «Дуфалак» головними героями є 

маленький хлопчик, жінка та чоловік старшого віку. Зображується 

хлопчик з горщиком у руках із похмурим виразом обличчя. У цей час 

звучить закадровий текст «Запор? Дуфалак!», за допомогою якого глядач 

розуміє представлену проблему. Бачачи засмучену дитину, жінка дає їй 

рекламований засіб. Після цього зображується маленький хлопчик, який 

радісно сидить на горщику. Наслідуючи приклад дитини, препарат 

приймає чоловік. Під час зображення подій лунає текст, де розповідається 

про характеристики лікарського засобу. З огляду на представлені образи 

можемо припустити, що чоловік та жінка є дідусем та бабусею хлопчика. 

Транслюються два ролика – скорочена версія (10 секунд) та повна 

(20 секунд). Слоган рекламної кампанії – «М’яке рішення делікатних 

проблем». 

У рекламі саме жінка є експертом у лікуванні сім’ї. Образ жінки-

матері «поширений і актуальний, поєднує в собі безліч ролей та 

поведінкових моделей. Жінка годує, лікує, тішить малюків. Вона – 
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експерт із дитячого харчування та лікарських засобів, вона організовує 

дозвілля й піклується про їх самопочуття» [45, с. 74]. А отже, у ролику 

закріплюються ґендерний стереотип, що основне призначення жінки – 

захист та догляд за родиною.  

У рекламному повідомленні переважають світлі кольори: це одяг 

жінки та чоловіка, інтер’єр кімнати. Піжама, у яку одягнений хлопчик, 

має блакитний колір – штанці чистого кольору, кофтинка біла з 

блакитними узорами: «Ґендерна соціалізація дитини починається 

буквально з моменту народження, коли батьки та інші дорослі, 

з’ясувавши стать малюка, починають навчати його ґендерній ролі 

хлопчика або дівчинки» [124, с. 128]. Таким чином, колір виступає 

засобом репрезентації ґендерних стереотипів, а саме, відтворює традицію, 

що блакитний притаманний для хлопчиків. 

Наприкінці ролику звучить віршована фраза-слоган, яка найбільше 

запам’ятовується аудиторії: «Якщо хочеш добре как, не забудь про 

Дуфалак».  

Реклама лікарського засобу «Дуфалак» перш за все приваблює 

дитячу аудиторію темою, яку порушено в ролику. Такі проблеми 

фізіологічного характеру сприймаються дітьми як такі, про які не звикли 

голосно говорити у суспільстві, так звані теми табу. Заборонені теми для 

дітей є привабливими, як і все таємниче: у ролику ж те, що завжди у 

свідомості було особистим та інтимним, виноситься на загальний масовий 

рівень. Гумористичного ефекту для дитячої аудиторії набуває рекламний 

ролик завдяки поєднанню таких компонентів, як відверта незвична 

римована фраза, делікатність проблеми, використання простих слів «как», 

«понос», стиль подачі теми табу. 

При цьому для дитячої аудиторії автоматично зникає заборона на 

слова «понос», «как» і под. – з моменту оголошення з екранів 

телебачення. Через те, що діти та підлітки на свідомому та підсвідомому 
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рівнях звикли, що реклама створює модні тенденції, на які рівняються у 

суспільстві, відтворення рекламного віршика стає доступним та 

дозволеним.  

Додатковим компонентом у запам’ятовуванні та повторенні дітьми 

рекламної фрази є римованість та легкість сприйняття. Помітною ознакою 

є те, що фраза рекламного ролика «Дуфалак» озвучується голосом 

маленького хлопчика. Така тенденція розповсюджується й на інші 

лікарські засоби подібного характеру. Наприклад, у рекламі «Атоксіл» 

дитячим голосом вимовляється слоган «"Атоксіл" від проносу для дітей та 

дорослих». Таким чином створюється ефект того, що «дітям в рекламі 

дозволено те, що недопустимо дорослим» [156, с. 62]. 

У рекламному ролику насіння «Semki» представлена акційна 

пропозиція. Триває реклама 20 секунд. Реклама побудована саме на акції, 

героїв у ролику немає. Наочно зображується лише те, що пропонується 

отримати. Ролик побудований у мультиплікаційному вигляді, показано 

автомобіль, який рухається дорогою, телефон, на який вкидаються гроші, 

автозаправна станція. На початку рекламного ролика звучить пісня 

«"Semki" Седан дарує вам і на смартфон грошей океан», далі 

розповідається про умови участі в акції.  

Пісня характеризується веселістю виконання, швидко 

запам’ятовується завдяки легкому, римованому тексту, ритмічності 

тембру голосу його озвучення. 

Використання акційних пропозицій у рекламі є поширеним 

способом привернення уваги та заохочення споживачів: «Найулюбленіше 

повідомлення те, в якому щось обіцяють або якось нагороджують 

покупця. Найбільшою ефективністю наділені ігрові ситуації, де потрібно 

щось зібрати, відрізати або надіслати» [163]; «Іноді прийоми 

стимулювання збуту набувають форми гри. Це приваблює до конкурсу (а 

значить і до товару, і до фірми) додаткову увагу потенційних покупців» 
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[119, с. 191]. 

Різні акції, збирання різноманітних фішок, промокодів та інших 

додаткових компонентів зацікавлюють дитячу аудиторію через те, що 

дітям пропонують не просто придбати товар, а й взяти участь у 

«захоплюючій пригодницькій грі», де потрібно докласти якихось усиль (у 

даному випадку зібрати промокоди з пачок): «Єдиний успішний шлях, 

який забезпечує стабільну дитячу увагу на тому чи іншому продукті, – це 

постійна зміна рекламної стратегії одного й того самого товару» 

[172, с. 107]. 

У рекламі переважають зелений, жовтий, жовтогарячий кольори. 

Напис «Акція» зображено великими літерами червоним кольором для 

привернення уваги глядачів. «Даний колір, як ніякий інший, здатний 

швидко привернути до себе увагу, зафіксувати погляд на предметі 

реклами» [173]. 

Саме діти «найчастіше відзначають "гумор", "музику", 

"комп’ютерні і відеоефекти". Тільки після елементів, що створюють 

атмосферу аудіовізуальної середовища, у дітей серед пріоритетів 

присутній власне рекламований об’єкт» [78]. 

Таким чином, рекламний ролик приваблює дитячу аудиторію не 

тільки веселою піснею, яка швидко запам’ятовується, а й можливістю не 

просто придбати пропонований товар, а й поринути у певну атмосферу 

залучення. 

У рекламі сухариків «Snekkin» головними героями є українська поп-

група «Open Kids»: «Учасницями гурту є п’ятеро дівчат-підлітків. У 

рекламному ролику використовуються кадри з кліпу "Не танцуй!" 

зазначеної музичної групи. У рекламі звучить перероблена версія цієї 

пісні. Ролик триває 30 секунд» [146, с. 100].  

Слова є російськомовними для дотримання версії оригіналу: «А у 

меня такой возраст, что в голове один "Snekkin". А у меня такой возраст, 
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что в голове одни фишки. Стой, собирай фишки. Фишки собирай». При 

цьому «Маленькими буквами під час трансляції ролика зазначено, що 

текст пісні озвучується не учасницею групи, а Анастасією Зіновенко, 

українською актрисою. Далі у рекламі розповідається вже чоловічим 

голосом про умови акції "Фішки відбивай та призи збирай! Шукай 

виграшну фішку та вигравай один із ста смартфонів або отримай 

фірмовий м’ячик-стрибунець за кожні 10 балів. Забирай свій приз у 

магазині "Алло"» [146, с. 100]. 

Рекламний слоган – «Snekkin – це завжди пригоди! Грай зі 

Snekkin!». Реклама «апелює до природних бажань та вподобань дітей. 

Ролик задовольняє пристрасть дитячої аудиторії до колекціонування. У 

повідомлені зазивають глядачів збирати фішки ("шукай виграшну 

фішку")» [146, с. 100]. У роботі «Ваша дитина і реклама» автор 

наголошує, що «рекламісти також роблять ставку на пристрасть дітей до 

колекціонування. З ростом колекції збільшується цінність торгової марки 

в очах дитини» [61, с. 56]. Реклама пропонує дитячій аудиторії одержати 

нагороду без зайвих зусиль («Фішки відбивай та призи збирай!»). Як 

зазначає А. Левицька, «Бажання бути багатим реалізується у рекламі у 

вигляді накопичення ігрових балів, вкладишів, карток та інших бонусів. 

Думка про те, що бажане можна отримати випадково, не заробивши, 

культивується в дітей» [61, с. 50]. Рекламний ролик також задовольняє 

фантазії і бажання дітей, у тому числі у прагненні до ігор та пригод 

(«Snekkin – це завжди пригоди! Грай зі Snekkin!»): «Діти не обмежують 

свою уяву рамками традиційного мислення і дають своїй фантазії 

свободу. Реклама допомагає відчинити двері у вигаданий світ пригод» 

[61, с. 51]. Важливим бажанням дітей є також наслідування улюблених 

зірок. Реклама «Snekkin» пропонує дитячій аудиторії популярну музичну 

групу: «Для підлітків інтерес до знаменитості – одна з форм соціалізації 

та самоствердження. Зірки кіно та музичної індустрії перетворилися в 
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рекламних носіїв: те, що вони їдять, п’ють, одягають стає модним серед 

підлітків [61]». 

Цільовою аудиторією «діяльності музичного гурту є діти та 

підлітки, а у зв’язку з тим, що у рекламі використовуються зображення із 

кліпу (усі учасники кліпу є підлітки) та пісня у виконанні "Open Kids", то 

рекламний ролик "Snekkin" розрахований саме на дитячий сегмент» 

[146, с. 100].  

За визначенням В. Васильчук, «Всі діти гостро потребують 

ідентифікації з однолітками. Будь-якій дитині важливо мати те ж, що є в її 

друзів і подруг. Адже багато речей (іграшки, журнали, одяг) – насправді 

не просто речі, це своєрідний знак певної соціальної групи. Значно 

підвищує вплив реклами на дітей і використання образів відомих людей, 

артистів, спортсменів» [14, с. 94]. Саме це підтверджує попередню думку 

[146, с. 100–101]. 

Таким чином, «реклама сухариків "Snekkin" приваблює, зацікавлює 

та запам’ятовується дитячій аудиторії завдяки використанню образів 

відомих людей ("Open Kids"), кадрів й слів з популярної серед дітей пісні 

та музичного кліпу ("Не танцуй!"), зазиву до певних дій, які викликають 

інтерес у малечі ("Фішки відбивай та призи збирай!")» [146, с. 101].  

У рекламі арахісу «Big Bob» головним героєм є молодий чоловік, 

який нудьгує, сидячи вдома. У рекламному ролику зображується, як юнак 

читає газету, лежить на дивані, крутить м’яч, намагається грати на гітарі, 

а потім, беручи арахіс з пачки, переноситься у заповнений бар. Під час 

усіх дій головного героя супроводжує пес як вірний друг. Закадровий 

текст «Арахіс Big Bob змінить твоє уявлення про смак на завжди» звучить 

наприкінці реклами, коли показується перенос молодого чоловіка з 

одного місця в інше.  

Тривалість ролика 30 секунд. Слоган рекламної кампанії – «Арахіс 

Big Bob смакує non-stop». Компонентами, що привертають увагу глядачів, 
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є використання ритму та рими («Арахіс Big Bob смакує non-stop»). А 

також вживання дієслова «смакує» «забезпечує слогану динамічність, 

через те, що це частина мови, яка передає рух. Завдяки використанню 

дієслова слоган є "жвавішим" і, як наслідок, привертає більше уваги» [39]. 

Помітною ознакою є використання образу тварини (собаки) у рекламі. 

Собака виступає у ролі лише супутника (вірного друга) головного героя. 

Завдяки цьому створюється позитивний імідж рекламованого об’єкта: 

«використання образів дітей та тварин формує позитивне ставлення до 

товару» [19, с. 108]. 

Різна кольорова гама використовується в рекламі для зображення 

контрасту між ситуацією «до» і «після» вживання товару. У світлих 

кольорах показується кімната, у темних – бар. 

 У процесі «реалізації механізму проекції реципієнт непомітно для 

себе сприймає і розчинену в рекламному іміджі установку, ідею і починає 

діяти» [131]. Наприклад, у рекламі проектується думка, що вживання 

арахісу допоможе розрядити буденну обстановку і наважитися на певні 

дії.  

Реклама арахісу «Big Bob» привертає увагу поєднанням 

віршованого слогану, який швидко запам’ятовується та з легкістю 

відтворюється, простому сюжету, у якому наочно зображується ситуація 

вживання рекламованого товару і показ того, що може бути, якщо обрати 

саме цей продукт.  

Проаналізувавши рекламні ролики, які найбільше зацікавлюють 

дитячу аудиторії, доходимо таких висновків. Більшість розглянутих 

рекламних повідомлень не розраховані на дитячу аудиторію, проте 

найбільше приваблюють дітей і підлітків. Ефективними прийомами 

привернення та зацікавлення дітей і підлітків є використання в рекламі 

відомої особистості в гумористичному контексті («OLX» зі співаком 

Потапом), зображення популярних виконавців, кадрів з музичних кліпів 
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та пісень («Snekkin»). Весела та смішна пісня у рекламі здатна утримувати 

інтерес дітей («OLX», «Max Fun», «Бепантен»). Вагомими елементами у 

рекламних повідомленнях є зображення щирих дитячих емоції 

(«Vodafone. У вас є сила зберігати спокій»), розвінчування кліше та 

стереотипів («Max Fun»), показ неочікуваної та неординарної ситуації 

(«Selpak»), залучення фантастичних елементів («Vodafone. Ви відкриваєте 

нову еру!»), використання акційних пропозицій, які набувають форми гри 

та пригод («Semki», «Snekkin»). Привертають увагу теми табу, основним 

елементом у відтворенні яких є гумор та незвичність подачі («Дуфалак»). 

Часто запам’ятовуються дітям гумористичні слогани – більше, ніж сам 

сюжет реклами («Якщо хочеш добре как, не забудь про «Дуфалак»). 

 

3.2 Дитячі образи в рекламі: між креативом і маніпуляцією 

(рекламні стратегії та дитячі вподобання) 

У сучасній рекламі дуже часто використовуються образи дітей, які 

підсилюють емоційний вплив та увагу до рекламного повідомлення, 

збільшують довіру до нього. Теоретики, які вивчають психологію 

реклами, зазначають, що «образ дитини завжди привертає увагу 

реципієнтів, виступає сильнодіючим подразником їхньої психіки, 

викликає милування» [120]. У рекламних повідомленнях цей образ є 

одним з найпопулярніших: «Крім милування та любові, діти викликають 

почуття жалю» [120]. На прикладі комерційної, політичної та соціальної 

рекламі визначимо, у яких рекламних повідомленнях та з якою метою 

найчастіше використовуються образи дітей. 

Комерційна реклама. 

Головними героями реклами підгузків «HUGGIES. Важкий день. 

М’який захист» є маленькі діти у підгузках, дорослих у кадрі немає. 

Зображується ціле місто, де дійовими особами виступають саме діти. Речі 

та атрибутика дорослого життя пристосовані до маленьких героїв. Діти 



172 

 

грають ролі офісних співробітників, водіїв, перехожих. Рекламне 

повідомлення описує гру дітей у дорослих (враховуючи бажання 

більшості дітей швидше стати дорослими). У рекламі пропонується ідея 

позитивного ставлення до життя, заклик не зневірятися навіть у важких 

ситуаціях. Проводиться паралель, що діти легше сприймають оточуючі 

проблеми і не зважають на невдачі: якщо зауважити те, що в рекламному 

ролику діти грають ролі дорослих, то це до певної міри є повчанням для 

дорослих (варто вчитися в дітей сприймати світ з легкістю). 

Використання в рекламі образів маленьких дітей є виправданим, адже 

рекламується товар (підгузки), призначений саме для дітей. Цільовою 

аудиторією будуть батьки (дорослі люди), позитивні образи дітей 

викликають, відповідно, позитивні емоції, впливаючи на рішення 

придбати товар.  

У рекламі «HUGGIES jeans» з’являється образ маленького 

хлопчика, в якому втіленні риси та поведінка дорослого чоловіка. У 

рекламному повідомленні закладена ідея, що маленького хлопчика 

оточуючі можуть сприймати як дорослого чоловіка через підгузки («В 

підгузках ти крутіший за всіх!»). Головний герой тримається владно та 

поважно, показуючи перехожим свою впевненість, красу та досконалість. 

Дитина в рекламі веде себе неприродно, манера та поведінка копіює дії 

дорослого чоловіка. Оточуючі люди сприймають героя також не як 

дитину. В рекламі дитина виконує роль дорослого чоловіка, маючи на 

меті показати, що він крутіший за всіх. Діти у такому віці намагаються 

наслідувати дорослих, тим самим показуючи свою «крутість», адже бути 

дорослим – це круто для дитини. Образ хлопчика використовується в 

рекламі, щоб виправдати рекламування дитячого товару, проте незвичний 

ракурс представлення дитини в кадрі підсилює ефект запам’ятовування 

повідомлення.  

Реклама підгузків «Libero UP&GO. Spring collection 2007» також 
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складається з образів дітей і дорослих. У цьому рекламному повідомлені 

маленькі діти виступають у ролі моделей, представляючи нову колекцію 

підгузків. На відміну від попереднього ролику, в цій рекламі вони ведуть 

себе так, як притаманно звичайним дітям. Дорослі постають у реальному 

вигляді і виконують ролі, характерні для дорослих людей (фотографи, 

критики), що створює противагу між реальним світом і світом дітей. Діти 

викликають позитивні емоції, вони веселі, радісні, рухливі, тобто в образи 

дітей рекламісти не намагалися вкласти ідею дорослого життя, а показали 

звичайних дітей з притаманною для них поведінкою. Для дитини життя є 

веселим і безтурботним, у той час як дорослим навіть так яскрава подія, 

як показ мод, здається щоденною працею, що потребує багато сил, енергії 

та сконцентрованості. Дорослі, котрі не лише сприймають події, а й 

аналізують їх, втрачають здатність до безтурботності. 

У рекламі ліків «Назоферон» зображуються діти різного віку, які у 

формі гри наслідують поведінку дорослих, у цьому випадку батьків 

(хлопчик наносить піну для гоління, дівчинка з макіяжем приміряє 

сережки, ходить в туфлях на високих підборах, хлопчик стоїть в піджаку з 

дипломатом, хлопчик їде на іграшковому автомобілі). Характерним для 

рекламного повідомлення є те, що рекламісти звертаються до бажання 

дитини стати дорослою. Більшість дітей граються, використовуючи речі 

батьків, щоб наблизитися до дорослого життя за допомогою атрибутивних 

речей. Діти в рекламі показані природно, вони намагаються впевнено, але 

в певній мірі невміло та незграбно, копіювати поведінку дорослих. Через 

створені рекламні образи дітей рекламодавці не тільки привертають увагу 

дитячої аудиторії, показуючи на екрані ситуації, що відбуваються у їх 

житті, але й апелюють до почуттів дорослих з метою створення ностальгії 

за дитинством, адже більшість дорослих людей також гралися речами 

батьків і поспішали якомога швидше стати дорослими. 

У рекламі дитячого харчування «Агуша. Я сам!» зображуються діти, 
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які наполегливо допомагають батькам по господарству з вигуками: «Я сам 

(сама)!». Діти показані поряд з батьками, тобто бачимо, що в рекламі 

закладені орієнтири на збереження сімейних цінностей, що є позитивним 

прикладом для молодого покоління. В рекламному повідомлені чітко 

розподілені ролі у родині: хлопчик допомагає татові, дівчинка – мамі, 

хлопчик прибирає в кімнаті, а в кінці родина разом сідає вечеряти. Діти, 

бажаючи показати, що вони вже «дорослі», намагаються часто робити 

щось самі, тобто довести свою самостійність, саме на це націлена реклама 

дитячого харчування, навіть в закадровому тексті наголошується на цій 

думці: «…для самостійних малюків».  

Головною героїнею реклами фруктового пюре «Агуша» є маленька 

дівчинка, яка милується собою у дзеркалі. Образ дівчинки в рекламі є 

дуже ніжним та витонченим, весь ролик створений у світлих відтінках. 

Рекламне повідомлення наголошує на користі фруктового пюре для 

здоров’я і краси малюка («шкіра малюка здорова та гарна»). Дівчинка в 

рекламному ролику веде себе природно та легко, вона посміхається, 

крутиться, сидить. Характерним є те, що поряд із дівчинкою зображується 

хлопчик, який милується красою дівчинки. Головна мета образів дітей у 

цій рекламі – показати потенційним покупцям (батькам) користь від 

вживання дитячого харчування та переконати маленьких споживачів, що 

фруктове пюре не тільки корисне, а ще й смачне (адже за уявленням 

більшості дітей – те, що корисно, не може бути смачним).  

Реклама питних йогуртів «Агуша» схожа за принципом побудови на 

попередній ролик. У ролику маленька дівчинка танцює всюди, вона 

зображується радісною та щасливою. Відсутність у кадрі дорослих навіює 

уявлення, що дитина представлена сама собі, і може робити те, що їй 

заманеться (стрибає на дивані). Реклама має за мету показати, що з цією 

продукцією дитина бути відчувати себе легко та радісно. Дівчинка 

зображується як звичайна дитина, яка нормально розвивається та росте. В 
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образ дитини рекламісти вклали ідею безтурботного дитинства, адже діти 

сприймають світ інакше, у них немає таких турбот, як у дорослих, і вони 

можуть займатися улюбленими справами, коли захочеться, – головне, щоб 

нічого не боліло.  

У рекламі дитячого молока «Агуша» зображується маленький 

хлопчик, який сідає за кермо іграшкового мотоцикла і починає їхати по 

кімнаті. Дитина крокує до іграшки, показуючи свою впевненість та 

відвагу, вона зображується щасливою та усміхненою, адже досягла 

поставленої мети. В образі хлопчика втілені мотиви впевненості у своїх 

діях. Реклама наголошує на тому, що з дитячим харчуванням у малюка 

будуть міцні кістки та сильні м’язи, а підтверджують думку зображенням 

хлопчика на іграшковому мотоциклі, адже їзда за кермом будь-якого 

транспорту вимагає сили та витримки.  

Підсумовуючи все вищесказане, можемо зробити висновок, що 

рекламісти у своїх рекламних повідомленнях охоче використовують 

образи дітей для підсилення уваги аудиторії. Ролики, де зображуються 

діти, відрізняються емоційним забарвленням, адже у маленьких героїв 

показано сильні емоції, такі як безтурботність, веселість, кмітливість, 

безпосередність та позитивність. Реклама з дітьми – це певною мірою 

мистецтво, адже дітям не властиві неприродно награні почуття, вони 

завжди щирі. 

Політична реклама. 

Основними завданнями політичної реклами є інформування, 

переконання, спонукання до дії: «Політична реклама використовує і 

раціональні, і емоційні способи впливу на аудиторію. Емоційно подана 

інформація засвоюється швидше. До того ж сама реакція людей часто 

ірраціональна, непослідовна, заснована на емоціях» [63]. Проаналізуємо 

образи дітей у політичній рекламі на прикладі передвиборчої кампанії 

2012 року в Україні. Такий вибір зумовлений тим, у цей період 
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використання дитячих зображень було надзвичайно розповсюдженим 

явищем. Окрім цього, у політичних рекламних повідомленнях 

спостерігалися порушення етичних норм. 

У рекламних повідомленнях «Партії Регіонів» головним гаслом 

було «Руїну подолано – стабільність досягнута». Рекламна кампанія партії 

створена в синьому кольорі, що «символізує спокій» [169, с. 488].  

Використання образів дітей спостерігаємо й у рекламі «Це 

надзвичайно ефективний і популярний крок». Зображення політика в 

оточенні дітей «характеризує політика, як доброго сім’янина, чуйного, 

доброго. І якщо в суспільстві є запит на такого політика, або ж якщо образ 

політика треба пом’якшити – тоді це буде адекватна, логічна реклама» [6]. 

Ролики побудовані за принципом зображення досягнень за час правління 

партії, особлива увага приділяється проведенню Євро-2012.  

Наприклад, ролик «Українське село» переконує нас у розквіті села. 

Відео побудоване на позитивних емоціях – усі персонажі, зокрема діти, 

зображені щасливими, задоволеними життям. Можна простежити 

логічний ланцюжок: заможне село – щасливі селяни – радісні діти» 

[145, с. 215]. Образи дітей використовуються у рекламі лише для 

підсилення емоційного впливу. 

Наступна реклама «Руїну подолано» «побудована на протиставлені 

"помаранчевих" часів і часів "синьо-білих". Перша частина ролику 

ґрунтована на негативному висвітленні ситуації: криза, безробіття, 

бідність, – зокрема, показано жінку з дитиною, які просять милостиню» 

[145, с. 216]. А наступна частина протиставляється попередній і 

«виконана в яскравих кольорах, у ній розповідається про наполегливу 

працю та здобутки партії. Тут зображено уже усміхнених, радісних дітей, 

повноцінні щасливі родини. В цьому ролику образи дітей виконують 

декілька функції – налякати поверненням жахливого минулого, якщо 

зауважити, що мова йде про політичну силу, яка вже була при владі, та 
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заспокоїти виборця впевненим сьогоденням» [145, с. 216].  

За принципом протиставлення також побудована передвиборча 

реклама «Партії регіонів» «Пенсіонери та безробітні». Ролик складається 

з двох частин. У першій розповідається про негативні наслідки дії 

опозиції, а саме про пенсіонерів та людей, які залишилися без роботи. 

Друга частина починається зі слів: «Тільки "Партія Регіонів" змогла 

ухвалити закони про зайнятість і створення нових робочих місць». Діти 

зображуються у шкільному класі лише у другій частині реклами, коли 

говориться про позитивні результати партії.  

Натомість «У політичній рекламі Об’єднаної Опозиції 

"Батьківщина" основним кольором є білий, що зазвичай "Відображає 

чистоту, невинність, легкість, колір повної відкритості, готовності 

сприймати світ у всьому його різноманітті. Білий колір уособлює єдність і 

свободу, відкритість і рівність, легкість і комунікабельність"» 

[169, с. 488]. 

 Головний слоган − «Ми їх зупинимо». У більшості рекламних 

звернень повідомляється про негативні наслідки дій «Партії Регіонів», 

зокрема, висвітлюються проблеми певних галузей виробництва.  

У відеоролику «Я не підведу вас» діти зображуються на мітингу, де 

Юлія Тимошенко вітається з ними. Ці кадри супроводжуються текстом 

«Ще ніколи так жорстоко не виривали душу, не забирали майбутнє у її 

дітей». Тобто в рекламних роликах акцент робиться на тому, що з 

політиками, які були при владі у 2012 році, у дітей не може бути гідного 

майбутнього. Реклама «Ми змінимо країну» схожа за будовою на 

попередній ролик. Протягом слогану «Ми підготували 80 законів, що 

змінять ваше життя, ваших дітей і батьків» показано дітей, які бігають, та 

маленьку дівчинку в мами на руках з прапорцем партії «Батьківщина». 

Ролики «Медична реформа» та «Пенсіонери» присвячені проблемі 

українських пенсіонерів та скасуванню медичної реформи. У рекламі 
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представлені кадри з мітингу, де поряд з дорослими знаходяться діти: «У 

політичній рекламі Об’єднаної Опозиції використовуються образи дітей, 

щоб наголосити на важливості рішення, адже діти – це майбутнє» 

[145, с. 216]. 

Гасло політичної партії «УДАР» звучить як «настав час удару». 

Найбільше зустрічається червоний колір: «Колір пристрасті. Викликає 

збудження, схвильованість, спонукання до дії» [169, с. 488]. У 

відеоролику під назвою «Настав час удару» йде «заклик приєднуватися до 

цієї політичної партії задля того, щоб змінити своє життя на краще. Проте 

спостерігається деяка неточність – Віталій Кличко більше зображується 

не як політичний діяч, а як відома особистість – боксер світового 

масштабу. Діти в рекламі підкреслюють емоційність ролику. Кандидат 

зображується як чутлива особистість, яка не залишається байдужою до 

дітей» [145, с. 216].  

Відеоролик «Перемоги об’єднують» починається з кадрів, де 

показано родину, яка дивиться телевізор. Через рухи, міміку людей можна 

зрозуміти, що вони спостерігають за боксом. Сім’я складається з дідуся, 

батька, матері та двох синів. Ці кадри супроводжується текстом: «До 

перемоги йдеш довго». Далі показано людей в різних ситуаціях (в кафе, 

на підприємстві), які також уважно дивляться телевізор. У кінці ролику ці 

ж глядачі радіють. Звучить салоган: «Перемоги об’єднують». У цій 

політичній рекламі ми бачимо паралель: боксер – політичний діяч. Лише з 

надпису «Політична партія "Удар" Віталія Кличка» можемо зрозуміти, що 

перед нами політична агітаційна реклама.  

Повідомлення «Українського демократичного альянсу» не 

дотримується певних етичних засад: «В рекламі головними дійовими 

особами виступають троє дітей молодшого шкільного віку, які на питання 

"Що таке партія УДАР?" проголошують: "Український демократичний 

альянс за реформи". Далі ролик продовжується закадровим текстом: 
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"Навіть дитина знає партію «УДАР» Віталія Кличка". Тобто використання 

дітей у цьому політичному відеоролику є зовсім не виправданим» 

[145, с. 217]. 

У рекламі Комуністичної партії України головним кольором також є 

червоний: «Головною складовою відеороликів цієї партії є зіставлення 

сьогоднішнього "корумпованого" життя з "ідеальним" життям минулого. 

Тут прямо простежується ідеологія радянського часу, використовуються 

зображення безтурботних "радянських" дітей» [145, с. 217]. Для прикладу 

розглянемо політичний відеоролик кандидата від Комуністичної партії в 

м. Луганськ Спірідона Кілінкарова: «Реклама "Луганчани – моя сім’я" 

показує нам працю та родину шахтаря (адже Донбас – це центр вугільної 

промисловості). Найбільшим страхом для шахтарської сім’ї є небезпечна 

робота чоловіка. В ролику звучить закадровий текст "Иногда приходится 

переступать через себя и прогибаться под обстоятельства. Но как бы ни 

было тяжело, со мной всегда рядом команда мудрых советников и верных 

единомышленников, моя лучшая команда – моя семья", який 

супроводжується кадрами небезпечної ситуації на шахті» [145, с. 217]. 

Показовим є те, що ролик створений на накладанні одного змісту на 

інший: «Спочатку ми розуміємо, що це слова шахтаря, який говорить про 

те, що незалежно від обставин родина його завжди підтримає. 

Відбувається перенесення, в основі якого ідея, що для кандидата 

Спірідона Кілінкарова всі жителі Луганщини є сім’єю, що це він 

покладається на них як на родину, яка має його підтримати. Дитина 

зображується як складова повної щасливої родини» [145, с. 217]. 

Рекламна кампанія партії «Наша Україна» загострює проблему 

щодо мови. Основним кольором є жовтий: «Колір сонця і процвітання. 

Золото здавна привертає погляди людей» [169, с. 488]. Головним гаслом є 

«Українці за Нашу Україну». У відеоролику «Збережи Україну» країна 

зображена у вигляді книги, – давнього культурного символу, образ, що 
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означає невичерпне джерело мудрості, освіченості. В політичному 

відеоролику книга ототожнюється з усією Україною.  

Протягом рекламного ролика ми зустрічаємо зображення 

вишиванки, Трипілля та Т. Шевченка. Усі ілюстрації в книзі 

символізують унікальну культуру України: наприклад, поле є символом 

землі та праці, гончарство й ковальство – символом вільної праці, калина 

– символом України загалом тощо. Діти в школі зображуються в 

контексті мовного питання, кадри мітингу на майдані символізують 

здобуття свободи в 2004 році. Проте у другій частині ролика показано, як 

із книги вириваються сторінки, що символізує знищення країни. Ролик 

закликає об’єднатися, щоб зберегти Україну: «Час єднатися заради 

України. Говори українською. Захищай українське. Збережи Україну» 

[145, с. 217–218]. 

На основі аналізу політичної реклами, можемо підсумувати, що 

більшість політичних партій для досягнення поставленої мети 

використовують образи дітей. У передвиборчій кампанії 2012 року 

зображення дітей найбільше залучалися «Партією Регіонів», Об’єднаною 

Опозицією «Батьківщина», партіями «УДАР», «Наша Україна», а також 

«КПУ». В деяких політичних роликах «дійсно розглянуті проблеми, 

актуальні для дітей і підлітків (питання освіти, мови, наявності ігрових та 

спортивних майданчиків), але переважно зображення дитини 

використовують лише для підсилення емоційного впливу на дорослу 

аудиторію виборців. З огляду на те, що діти не можуть брати участь у 

виборах і не є цільовою аудиторією повідомлень, проте їх образи 

найчастіше використовуються з маніпулятивною функцією» [145, с. 218]. 

Соціальна реклама. 

Сьогодні соціальна реклама стає все більш популярною, не тільки 

виконуючи роль інформування суспільства про важливі проблеми, що 

мають вагоме значення для людей, а також стаючи інструментом 
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боротьби із суспільними пороками.  

У всьому світі «соціальна реклама – важлива складова світогляду і 

морального здоров’я суспільства» [90]. Соціальна реклама «має 

природно-вроджену місію – оздоровлювати людей, екологічно 

убезпечувати та застерігати їх від лиха, нагадувати їм про високу мораль 

та етику, добрі традиції і цінності, бережливе ставлення до природи; 

боротися з алкоголізмом, наркоманією, тютюнопалінням, – усіма 

людськими негараздами; відвертати дітей та підлітків від шкідливих 

звичок, утверджувати гармонію людського співжиття, – пливати та 

головне змінювати моделі людської поведінки як найбільш гуманно-

цивілізованої...» [10].  

Виправданим є використання образу дитини в соціальній рекламі, 

коли проблема безпосередньо пов’язана з дітьми. Проте, як правило, 

соціальна реклама поряд із комерційною та політичною використовує 

дитячі образи для забезпечення залучення уваги реципієнта. 

Згідно Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України» від 19.12.2017 № 2249-VIII зазначається, що «слова 

"інвалід" та "дитина-інвалід" в усіх відмінках і числах замінити 

відповідно словами "особа з інвалідністю" та "дитина з інвалідністю" у 

відповідному відмінку і числі» [103]. Оскільки аналіз роликів робився у 

різні роки, то в тексті використовуються офіційні терміни, а саме «особа 

(дитина) з особливими потребами», які були чинні на момент 2016 року. 

Питання, пов’язані з дітьми з особливими проблемами, 

неодноразово висвітлює соціальна реклама; однією з таких є ролик 

«Об’єднаймося заради дітей України». На початку відеоролику крупним 

планом зображується сумний хлопчик, який сидить на інвалідному візку 

навпроти майданчика, де його однолітки грають у футбол. Соціальна 

реклама створена у сірих відтінках (будинки, небо, дерева, дорога, одяг). 

Потім з’являється кольоровий намальований чоловічок, що символізує 
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душу людини: «Він відділяється від тіла хлопчика й біжить до дітей, 

починає грати з ними» [142, с. 169–171]. 

Соціальна реклама «закликає не залишатися байдужим до проблеми 

(наголошується на тому, що дитина з вадами здоров’я не може 

повноцінно грати з іншими дітьми, а може тільки мріяти про це). Реклама 

акцентує увагу на протиставлення здорових і хворих дітей, що підсилює 

емоційність ролику (можливість ходити, бігати, грати, тобто робити 

звичні для дітей речі, – і прикутий до інвалідного візка хлопчик)» 

[142, с. 169–170]. 

У ролику акцентується увага на кольорах, намальований чоловічок 

розфарбований всіма кольорами веселки. За визначенням К. Корольова, 

веселка символізує міст між небом і землею, об’єднання верху та низу, 

природного і надприродного, сакрального та мирського. Радуга часто 

асоціюється із звісткою про майбутнє багатство або знаходженням скарбу 

(воно знаходиться там, де веселка торкається землі) [50]. Таким чином, 

чоловічок виступає у якості об’єднуючої ланки між здоровими дітьми та 

дітьми з особливими потребами [142, с. 170]. 

Соціальна реклама «Інклюзія: школа для кожного» відрізняється від 

попереднього: «Діти з особливими потребами не виокремлюються, а 

навпаки, показані в оточені однолітків. На початку реклами показується 

шкільний клас, де діти слухають учителя, дівчинка сидячи пише на дошці, 

разом спілкуються на перерві» [142, с. 170]. Паралельно звучить 

закадровий текст «Кожен з нас по своєму сприймає світ. Ми отримуємо 

знання і вчимося жити. Ми маємо друзів і хочемо бути разом, отримувати 

однакову увагу і вірити в себе». Змінюються кадри зображенням того, як 

«дівчинка виїжджає від парти на інвалідному візку (до цього моменту 

інвалідний візок не зображувався), спускається на вулицю по 

спеціальному пандусу, на подвір’ї спілкується та фотографується з 

іншими дівчатами» [142, с. 170]. Супроводжується відео текстом: «Школа 
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майбутнього – це школа без стресів. Стосунки з дорослими – це розуміння 

і допомога. Діти мають вчитися разом».  

На початку не акцентувалося на жодних проблемах, обмеженнях 

або труднощах, які б могли виникати у дітей при спілкуванні: «В 

соціальному ролику робиться акцент на тому, що у дітей краще 

відбувається адаптація в соціумі, коли вони разом навчаються та пізнають 

навколишнє середовище. У рекламі наголошується на те, що не 

потрібно ділити дітей на певні категорії, створювати бар’єр між ними, 

адже надалі буде складніше пристосуватися до життя у суспільстві і дітям 

з особливими потребами, і іншим дітям у спілкуванні з ними» 

[142, с. 170].  

Соціальний ролик Вінницької громадської організації «Гармонія» 

«Дивись на мене, а не на мій візок» порушує проблему дітей з 

особливими потребами: «Починається ролик із зображення пожвавленої 

вулиці. Серед цієї метушні їде пустий інвалідний візок, перехожі 

проходять повз і дивлять на візок. Далі показується хлопчик, який 

грається м’ячем, він піднімає голову, посміхається і кидає м’яч в сторону 

візка. І ми бачимо, що на інвалідному візку сидить також хлопчик» 

[142, с. 171]. Закінчується ролик кадрами хлопчика на інвалідному візку, 

який тримає в руках м’яч: з боку великими білими літерами написано 

«Дивись на мене», а знизу – меншими червоними буквами «А не на мій 

візок».  

Цей соціальний ролик не має закадрового тексту, весь зміст реклами 

ми розуміємо через слоган: «Реклама має на меті показати ставлення у 

суспільстві до дітей з особливими потребами, а саме – те, що в першу 

чергу люди звертають увагу на проблему (інвалідний візок – вади 

здоров’я), і не помічають головне – самих дітей, їх емоції, бажання, мрії» 

[142, с. 171]. Більшість людей вважають таких дітей обмеженими, «вони 

виділяють їх як окрему категорію населення і ставляться до них або 
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байдуже, або із почуттям жалю, і мало хто бачить в них насамперед 

звичайних нормальних дітей. Помітною рисою в цій соціальній рекламі є 

те, що на хлопчика (а не на візок) звернув увагу інший хлопчик. Лише 

дитина змогла побачити не інваліда, а такого ж підлітка, – дорослі ж люди 

просто проходили і бачили перед собою інвалідний візок» [142, с. 171]. 

Соціальна реклама про дітей з інвалідністю Одеського 

волонтерського центру відрізняється від попередніх роликів тим, що тут 

представлені різні захворювання та проблеми дітей (інші рекламні ролики 

лише висвітлювали проблеми з обмеженням руху: діти на інвалідному 

візку). Реклама створена у форматі відеопрезентації, під мелодію 

показуються кадри з різними дітьми. Починається ролик із надпису на 

фоні блакитного неба «Что хочет сделать ребенок-инвалид? Что-нибудь 

полезное, красивое… », далі ми бачимо кадри двох маленьких дівчаток, 

які сидять на підлозі, хлопчика у жінки на руках. Потім знову йде надпис 

«В Украине болем 3000 детей с ограниченными возможностями, но 

безграничным желанием…» – і показуються діти, які ходять, граються, 

просто сидять. У наступному кадрі змінюється фон – на тлі прискореної 

зйомки вулиці виникає текст «Жить среди РАВНЫХ. Помоги им, они 

этого заслуживают…», і показуються ті ж діти.  

Із соціальної реклами можемо припустити, що зйомки відбувалися, 

напевно, в реабілітаційному центрі, адже ми бачимо спеціальні обладнані 

стінки для занять, маленькі стільці, столи, іграшки. Рекламний ролик 

закликає нас допомогти дітям з особливими потребами жити у суспільстві 

і не відвертатися від них. Діти у кадрі представлені різного віку, з різними 

захворювання. Соціальна реклама волонтерського центру викликає 

почуття жалю, ми бачимо на відео хворих дітей. Рекламний ролик 

створений з метою розчулити суспільство, підштовхнувши не залишитися 

байдужими до цієї проблеми.  

Як приклад протилежної українській соціальній рекламі розглянемо 
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зарубіжну рекламу. Індійські кінокомпанії «Mudra Group» та «BIG 

Cinema» до 61-ї річниці своєї держави випустили ролик «Патріотизм не 

потребує галасу» [137] із записом виконання національного гімну 

вихованцями інтернату для дітей із вадами слуху. В рекламі показано, як 

діти різного віку перед будівлею школи виконують гімн мовою жестів під 

мелодію. Вихованці зображуються щасливими та радісними. Ролик 

витриманий у чорно-білих кольорах. Це чудовий приклад соціальної 

реклами, де поєднуються пропаганда патріотизму і толерантного 

ставлення до людей з особливими потребами. В цьому соціальному 

ролику діти зображуються не як такі, що викликають жалість, а, навпаки, 

як діти, котрі викликають посмішку, гордість та повагу. 

Можемо підсумувати, що рекламісти створюють типову рекламу, 

культивуючи наявні в суспільстві стереотипи щодо дітей з особливими 

потребами. Рекламні повідомлення такого характеру ставлять за мету 

довести, що діти з особливими потребами вимагають розчулення та 

жалості з боку соціуму, це окрема верства населення – особлива. 

Відрізняється ставлення у іноземних рекламістів, які створюють зразки 

соціальних рекламних повідомлень, в яких немає місця зневірі та 

негативу, а, навпаки, підкреслюється єднання та сила дітей, які мають 

певні проблеми.  

 Давно відомо, що «реклама пропагує певний спосіб життя, 

пропонуючи споживачеві деякі моделі і зразки орієнтації в сучасному 

світі, знаками якого і є товари та послуги. Обумовлені культурою 

відносини між статями – ґендерні відносини, часто стають основою 

рекламних мрій (симулякр)» [21]. 

Сьогодні в нашому суспільстві «відбуваються процеси 

демократизації й гуманізації, що сприяють створенню рівних 

можливостей для реалізації особистості незалежно від соціального 

походження, стану, національності, віку й статі. Справжня гуманізація 
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передбачає і подолання стереотипів, що століттями володарюють над 

жінками і встановлення ґендерної рівності у всіх сферах суспільного 

життя» [168]. 

Кожна людина «від самого дитинства сприймає ґендерні стереотипи 

як певний сценарій поведінки; крім того, вона слідує за ним, навіть не 

замислюючись над іншим варіантом розвитку подій» [52, с. 72]. Проте у 

сучасній рекламі дедалі частіше можна спостерігати за змінами в 

усталених уявленнях: «В рекламі доволі частіше можна побачити 

чоловіка, котрий допомагає дружині по господарству: наприклад, миє 

посуд у рекламі миючих засобів, бере участь у спільному приготуванні 

їжі, у вихованні дітей» [52, с. 72]. 

Ґендерні стереотипи є «набором усталених для певної спільноти 

норм і суджень про психологію жінок і чоловіків, мотиви та потреби 

їхньої поведінки тощо. Водночас це важливий соціально-психологічний 

механізм передачі знань про те, якими «повинні бути» чоловіки та жінки» 

[43, с. 138]. При тому «Статевотипізовані традиційні моделі виховання є 

непродуктивними для розвитку особистості, мають однобічний вплив на 

формування професійних орієнтацій, вмінь та навичок і в кінцевому 

результаті призводять до нереалізованого потенціалу соціальних ролей у 

жінок та батьківських – у чоловіків» [42, с. 95]. 

Поняття ґендеру – «основної відмінності між статями – 

конкретизується в складному процесі соціалізації, в ході якого індивідом 

засвоюються культурні та соціальні правила. Ґендер позначає суму 

уявлень і очікувань, які зв’язуються в суспільстві з "жіночністю" і 

"мужністю"» [24, с. 71]. 

На основі праць учених [92] можна виділити найбільш уживані у 

рекламі образи чоловіків та жінок у рекламі. Виділяють «найбільш 

стереотипізовані якості чоловіка і жінки, які можна застосувати при 

розробці реклами жіночих і чоловічих образів. Якості типового чоловіка: 
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агресивність, підприємливість, домінантність, незалежність, емоційна 

закритість, діловитість, самодостатність. Риси типової жінки: тендітність, 

відкритість до спілкування, ніжність, балакучість, зацікавленість власною 

зовнішністю, потреба в захисті, спокій» [151, с. 71].  

Зокрема, подібні «ґендерні ознаки нам пропонують в дитячій 

рекламі, де дітям з раннього віку прищеплюють певну модель поведінки 

та розмежування у суспільстві» [151, с. 71].  

Найуживанішими у рекламі є такі жіночі образи, які підтверджують 

суспільні стереотипи: 

1) образ берегині домашнього вогнища (матері, дружини), 

господині (реклама «Агуша. Я сам», реклама «HUGGIES. Важкий день. 

М’який захист»); 

2) образ легковажної красуні, яка з легкістю справляється з будь-

якою ситуацією, веде активний спосіб життя (реклама «Агуша. Фруктове 

пюре», реклама «Агуша. Питні йогурти», реклама «Назоферон»); 

3) образ відданої і коханої жінки (реклама «HUGGIES. Важкий 

день. М’який захист»); 

4) образ успішної жінки, впевненої в собі завдяки рекламованому 

товару (реклама «Libero UP&GO. Spring collection 2007»). 

Стереотипні чоловічі образи в рекламі: 

1) образ ділового чоловіка, який з легкістю справляється з 

труднощами (реклама «HUGGIES. Важкий день. М’який захист»); 

2) образ хороброго героя, який відповідає потребі чоловіка бути 

лідером (реклама «Агуша. Молоко», реклама «Назоферон»); 

3) образ впевненого чоловіка, звабника, так би мовити, мачо, якому 

рекламований товар допомагає в досягненні влади, могутності, визнання 

(реклама «HUGGIES jeans») [151, с. 71]. 

Останнім часом «спостерігається тенденція в рекламі (в основному 

зарубіжній) до зміни ґендерних ролей. Образ жінки трансформується і 
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підноситься в незвичному для вітчизняного глядача ракурсі. Саме жінка 

стає активною, займає маскулінізовані позиції, йде від звичної ролі 

дружини, матері, намагається реалізуватися як особистість. Таким чином, 

намітилася тенденція емансипації жіночого образу, можливості для 

професійної та творчої самореалізації, причому як в рекламному, так і в 

реальному житті» [66]. 

Орієнтир на зміну ґендерних ролей простежується й у зображенні 

чоловіків, які частіше починають виступати у ролі турботливих батьків, 

господарів, які самі доглядають за дитиною: «До сьогодні більшість 

чоловіків демонструвалися в рекламі, як самостійні особистості, що 

роблять успішну кар’єру. Це було доказом їх мужності, в пріоритеті був 

діловий стиль одягу, в тому числі і в домашній обстановці. Також 

присутні образи «нарцисів», випромінюючих потоки сексапільності, вони 

милуються собою і дбають про власні справлені враження на оточуючих. 

Безперечно, чоловіки з’являлися в рекламі в колі сім’ї, але виключно в 

ролі голови сімейства, а не вихователя» [151, с. 71]. Без сумніву 

залишається факт, що «сучасні чоловіки піклуються про свій зовнішній 

вигляд, одяг майже так само як й жінки. Чоловіки витрачають час на 

догляд за своїм тілом, гроші на косметику та ін. Тобто відбувається 

процес не стільки оголення та демонстрації свого природного тіла, а 

скільки його реконструювання» [92] (Аполонами не народжуються – 

Аполонами стають!).  

Реклама, провідними героями якої є маленькі діти, й досі 

орієнтується на формування характерних рис патріархального устрою 

суспільства. В таких рекламних повідомленнях бачимо маленьку дівчинку 

в ролі господині, турботливої та ніжної «жінки», красуні, а хлопчика як 

сміливого сильного героя, годувальника сім’ї [151, с. 71–72]. Варто 

відзначити, що «використання в рекламі чоловічих і жіночих образів 

істотно впливає на формування статевої ідентичності молодого 
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покоління, яке в пубертатному періоді розвитку все більше уваги звертає 

на свій зовнішній вигляд. У процесі інтеграції нових образів та 

усвідомлення власної статевої ролі, молодь шукає для себе рольові моделі 

серед членів сім’ї, друзів і людей, відомих завдяки засобам масової 

інформації. Постійно повторювані рекламні повідомлення, що включають 

в себе інформацію про статеві ролі, призводять до того, що у сучасної 

молоді формуються більш стереотипні способи мислення» [66]. 

Отже, «Сучасна реклама є частиною масової культури, тому має 

великий вплив на соціалізацію дитини в суспільстві. Через рекламне 

повідомлення дітям від самого народження прищеплюють певну модель 

поведінки» [151, с. 72].  

Звертаючи увагу на те, що діти мають неусталений емоційний стан, – 

розуміємо, що вони не можуть належним чином сприймати рекламу: «Для 

них рекламні ролики виконують не стільки інформативну, як виховну 

функцію. Рекламісти з метою створення ефективного повідомлення, яке б 

викликало довіру і позитивний імідж товару, часто вдаються до зображення 

певних сталих образів, що приваблюють дітей. Тож реклама стає один із 

основних інструментів, за допомогою якого в суспільстві закріплюються 

ґендерні стереотипи» [151, с. 72]. Для підтвердження розглянемо показові 

рекламні ролики. 

Комерційна реклама. 

Реклама підгузків «HUGGIES. Важкий день. М’який захист» показує 

нам ціле місто, де дійовими особами є маленькі діти у підгузках. Головним 

героєм ролику є маленький хлопчик, якого протягом дня спіткають невдачі. 

З самого початку його звільняють з роботи, рветься коробка з речами, 

евакуюють автомобіль, на ґанку власного будинку ключі падають у люк, а в 

кінці, лежачи на гамаку, зривається кран й маленького героя поливає 

водою. Ця реклама «привертає увагу тим, що звичне життя показано з 

незвичного ракурсу, ролі дорослих людей (офісних працівників, 
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обслуговуючого персоналу, інших жителів міста) виконують маленькі діти 

у підгузках. Речі і атрибути дорослого життя пристосовані до дітей 

(маленькі стільці, столи, комп’ютери, мобільні телефони, автомобілі)» 

[151, с. 72]. Одним з ґендерних стереотипів наразі «є зображення сучасного 

життя, де ознакою успішності чоловіка є робота в офісі, автомобіль, 

будинок. Головними героями стають маленькі «чоловіки»: начальник, водій 

та серйозний офісний співробітник, що вирішує справи по телефону – все 

це формує у маленького глядача уявлення про суспільний устрій, як 

патріархальний, де чоловік вирішує концептуальні проблеми» [151, с. 72]. 

Для жіночих образів характерна пасивність – дівчата у рекламі 

виконують роль вірної опори для чоловіка, а жінка – офісна працівниця, яка 

розраджує чоловіка (головного героя), швидше є винятком, ніж нормою 

[151, с. 72].  

Реклама «HUGGIES jeans» демонструє дитину в нехарактерній для 

неї ситуації: «Починається ролик із зображення двох дорослих жінок, які 

сидять у вуличному кафе та жваво розмовляють. Та через деякий час їх 

увага зосереджується на маленькому хлопчикові, що одягнений в підгузки-

трусики джинс та білу сорочку. Маленький герой впевнено крокує вулицею 

і привертає до себе захоплені погляди» [151, с. 71].  

Дійова особа рухається без поспіху, обертаючись навкруги та 

оцінюючи свій зовнішній вигляд. Дорослий чоловік розгублюється та 

захоплюється, дивлячись на хлопчика. «Маленький чоловік» підходить до 

автомобіля марки «Lincoln Continental» 1965 року випуску з відкидним 

дахом (дуже дорогий автомобіль), де водій відчиняє йому дверцята та герой 

сідає у машину. Весь час поряд із ним перебуває доросла дівчина (значно 

старша за нього). Слоган цієї відеореклами: «У трусиках – ти крутіший за 

всіх!» [151, с. 72]. 

Помітним є те, що в рекламі «HUGGIES jeans» маленький хлопчик 

«грає роль дорослого чоловіка, причому іншими героями є реальні дорослі 
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люди. На відміну від реклами "HUGGIES. Важкий день. М’який захист", де 

всі герої – маленькі діти, а речі були пристосовані до них (тобто мали 

відповідний розмір), в рекламі "HUGGIES jeans" дійовими особами, крім 

головного героя, є дорослі люди, а в кадрі великі, реальні за розміром речі 

(дзеркало, мотоцикли, автомобілі)» [151, с. 72]. Узагальнюючи, можемо 

«виділити такі основні риси, що за навіюванням рекламістів мають бути у 

справжнього чоловіка: гарний зовнішній вигляд, включаючи зачіску, 

ідеально випрасувану білу сорочку, стильні джинси (в нашому випадку 

підгузки джинс) та білі черевики; вміння та манера триматися у суспільстві 

(гордий та владний погляд, рівна впевнена хода); гарна супутниця; 

шикарний та дорогий автомобіль. У цій рекламі маленький хлопчик, який 

грає недитячу роль, переконує глядачів в тому, що чоловік має бути 

справжнім мачо з дорогими речами, щоб звернути на себе увагу. Отже, 

"HUGGIES jeans" закріплює ґендерний стереотип, що для визнання 

суспільством справжньому чоловікові потрібні дорогі речі, автомобіль, 

стильний одяг та чарівні супутниці» [151, с. 73].  

Рекламний ролик підгузків «Libero UP&GO. Spring collection 2007» 

об’єднує дорослих та дітей. Діти грають роль моделей, які демонструють 

нову колекцію підгузків бренду «Libero». Дорослі ж є глядачами, 

фотографами та модними критиками. Діти зображенні природно, з 

властивою їм веселістю, доброзичливістю та невимушеністю. Маленькі 

моделі бешкетують, посміхаються, плескають у долоні, бігають, танцюють, 

тримаються за руки. Тобто, у цьому відеоролику вони виглядають не як 

традиційні моделі в нашому розумінні, а як звичайні діти. У поведінці 

дорослих спостерігається серйозність та стриманість. Вони фотографують 

моделей, обговорюють колекцію [151, с. 73].  

Отже, спостерігаємо, що «відбувається розмивання меж між 

чоловічою та жіночою статтю. У відеоролику моделями виступають дівчата 

і хлопчики. Хлопчиків від дівчаток ми можемо відрізнити лише за 
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зачіскою. У дівчат, як правило, зібране волосся у два хвостики, заплетена 

коса, розпущене біляве волосся злегка накручене (можна припустити, що 

волосся природно в’ється)» [151, с. 73]. Реклама «Libero UP&GO» поширює 

модельний бізнес серед дорослих і дітей та продукує уявлення, що такі 

професії, як модельний бізнес, шоу-бізнес тощо є престижними для 

чоловіків та жінок. Реклама розвінчує суспільний стереотип, що кар’єра 

моделі більшою мірою призначена для жінок, і пропонує ґендерну рівність 

у професії [151, с. 73].  

Реклама ліків «Назоферон» зображує дітей, які копіюють дорослих: 

«У ролику чітко розподілені ґендерні ролі. Ролик починається із 

зображення хлопчика, який наносить піну для гоління (винятково чоловіча 

потреба), далі – маленька дівчинка з макіяжем примірює сережки 

(традиційно жіночий метод удосконалення краси). Хлопчик і дівчинка 

сидять на дивані та обіймаються (хлопчик кладе свою руку на плечі 

дівчинки), тим самим демонструючи поведінку дорослих, де ініціатором 

виступає чоловік» [151, с. 73]. 

Наступний кадр показує іншу пару дітей: «маленька дівчина йде по 

кімнаті в туфлях на високих підборах дорослої жінки (ймовірно матері, 

бабусі або старшої сестри, що є звичним для їхнього повсякденного життя), 

хлопчик одягнений у великий за розміром піджак, а поряд стоїть портфель 

(батька, дідуся чи старшого брата)» [151, с. 73]. Далі зображено хлопчика 

на іграшковому автомобілі та «дівчинку, яка фарбує губи яскраво червоною 

помадою (не вміло, але впевнено, формуючи цим в собі яскравість і 

чарівність); далі ми бачимо в руках у хлопчика інструменти – він нібито 

ремонтує авто» [151, с. 73]. 

 За кадром лунає текст «Діти хоча і схожі на дорослих, є більш 

тендітними та вразливими. Їм потрібна особлива увага та турбота…» – і в 

закадровому тексті сформовано стереотипи дорослого життя. Ця реклама 

«апелює до бажання будь-якої дитини швидше стати дорослою, адже 
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малеча часто наслідує поведінку батьків, грає у доросле життя, 

використовуючи речі сформованих особистостей. Відеоролик укорінює 

стереотипне уявлення про те, якими мають бути чоловіки та жінки» 

[151, с. 73]. Згідно рекламного повідомлення, «дівчата є уособленням 

краси, вишуканості та досконалості, що формується від самого дитинства 

шляхом спроб і помилок (спроба нафарбувати губи, підібрати сережки, 

ходити на високих підборах). Хлопчики ж в рекламі зображуються як 

впевнені та сильні, що займаються виключно чоловічою роботою (ремонт 

автомобіля – виключно чоловіча справа, яка потребує сили та виконання 

«брудної роботи»; піджак та портфель, що є атрибутикою ділового 

чоловіка, який може забезпечити родину)» [151, с. 73]. 

Реклама дитячого харчування «Агуша. Я сам!» починається із показу 

хлопчика, який допомагає татові віднести пакети: «Я допоможу. Я сам». 

Лунає текст, де говориться, що «Маленький Сашко вже зовсім не 

маленький, а великий татів помічник». Потім зображууться маленька 

дівчинка з мамою на кухні, які готують обід. Закадровий голос говорить: 

«Маша допомагає мамі на кухні. А Микита сам наводить порядок у 

кімнаті» – і бачимо, як хлопчик прибирає іграшки, ймовірно, у своїй 

кімнаті (різні машинки, м’яч) зі словами: «Я сам!». Наприкінці реклами 

хлопчик підставляє стілець мамі [151, с. 73]. 

У рекламі «представники чоловічої статі показані як сильні та 

наполегливі помічники для тата (хлопчик допомагає татові нести пакети); 

виховані та галантні джентльмени (хлопчик підставляє стілець для мами). 

Проте в рекламі є момент, що вказує на деяку противагу. За ґендерними 

ролями в суспільстві, жінки як господині слідкують за чистотою у домі, 

тому хатня робота здебільшого покладається на них. У рекламі ж прибирає 

кімнату хлопчик, але прибирає свої іграшки, тому можемо сказати, що 

хлопчики в рекламному повідомлені зображуються ще як відповідальні 

(сам розкидав, сам прибрав). Дівчинка в рекламі виступає у ролі помічниці 
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для мами – майбутня господиня (допомагає мамі на кухні)» [151, с. 74]. 

Наступним показовим роликом є реклама дитячого харчування 

«Агуша. Фруктове пюре», де показано, «як маленька дівчинка підходить до 

дзеркала і починає крутитися біля нього, торкається обличчя, посміхається. 

Потім підходить маленький хлопчик і цілує дівчинку у щічку. Далі вони 

вже разом сидять біля дзеркала, хлопчик з посмішкою любується 

дівчинкою. Ці кадри супроводжуються закадровим текстом: "Сьогодні 

Маша зустріла дуже симпатичну дівчинку і якою була її радість, коли 

Маша зрозуміла, що ця дівчинка – вона сама. З «Агушею» шкіра малюка 

здорова та гарна"» [151, с. 74]. 

Рекламне повідомлення використовує образ дівчинки, аби відзначити 

корисні властивості дитячого харчування (здоров’я, краса): «Закріплюється 

ґендерний стереотип, що дівчата краще слідкують за своїм здоров’ям та 

зовнішнім виглядом (хоча в сучасному суспільстві чоловіки приділяють 

увагу зовнішньому вигляду не менше уваги, ніж жінки). Дівчинка у рекламі 

зображується тендітною та лагідною (біла повітряна сукня, маленький 

бантик на волоссі, білі носочки та черевички). Дівчинка стає уособленням 

богині краси – Афродіти, вона прекрасна, вишукана, але її краса тільки для 

обраного» [151, с. 74].  

У ролику хлопчик «виконує лише роль супутника дівчинки, його 

завдання милуватися красою. Відеоролик укорінює стереотипне уявлення 

про стосунки між чоловіками та жінками: чоловік має першим зробити 

крок (хлопчик цілує дівчинку), чоловік має приділяти увагу і звертати увагу 

на зовнішній вигляд жінки (хлопчик милується дівчинкою), виконувати її 

бажання (сидять разом біля дзеркала, милуватися собою в дзеркалі, скоріше 

бажання жінки, а не чоловіка)» [151, с. 74]. 

У рекламному повідомленні питного йогурту «Агуша» показано 

«маленьку дівчинку, яка всюди танцює: крутиться в кімнаті, танцює у 

ванні, у своєму ліжечку, у піжамі перед сном, сидячи на горщику, 
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підстрибує на дивані. Ці кадри супроводжуються закадровим текстом: 

"Настя навчилася танцювати. І якою була її радість, коли вона дізналася, 

що може танцювати, танцювати й танцювати, коли їй захочеться". 

Рекламне повідомлення формує у глядача стереотип, що дівчата 

легковажні, непостійні, роблять необдумані вчинки, роблять все, що їм 

заманеться і коли заманеться» [151, с. 74].  

Характерною ознакою ролика є «ідея, що дівчатка краще рухаються, 

їм властива природна грація та манера. Реклама закладає ґендерний 

стереотип, що танці – це жіноче захоплення, але в реальному житті ми 

можемо спостерігати противагу, кількість хлопчиків-танцюристів і дівчаток 

однакова. В дитинстві люблять танцювати і хлопчики, і дівчатка» 

[151, с. 74]. 

У рекламі «Агуша. Молоко» показується «маленький хлопчик, який 

заходить до кімнати, де знаходиться багато різних іграшок (коник, 

автомобіль, залізна дорога, м’ячики), а посередині стоїть іграшковий 

мотоцикл. Хлопчик сідає за кермо, повільно опускає ноги на педалі і з 

радістю починає їхати кімнатою, а потім виїжджає з кімнати. Протягом 

рекламного ролику йде закадровий текст: "2 місяці тому Вані на День 

народження подарували мотоцикл і, якою була його радість, коли він зміг 

нарешті дотягнутися до педалей і покататися. З «Агушею» малюк росте не 

по днях, а по годинах, тому що дитяче молочко «Агуша», багате на білки, 

укріплює його м’язи та кістки". У рекламі дитячого харчування говориться 

про те, що хлопчиків з самого дитинства приваблює різна техніка 

(мотоцикли, автомобілі, потяги та ін.)» [151, с. 74]. 

 Варто відзначити, що дітям «з раннього віку прищеплюють певні 

ґендерно марковані атрибутивні речі (дівчатка граються ляльками, 

хлопчики машинками). Реклама тільки укорінює стале уявлення, що 

хлопчиків більше цікавить техніка. Рекламний ролик наголошує на тому, 

що хлопчики мають в першу чергу бути сильними, мати міцні кістки, та 
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дівчатам не менш важливо мати міцне здоров’я. З реклами ми можемо 

виділити наступне: у суспільстві залишається стереотип, що хлопчики 

більш активні та ризиковані, звідси, як наслідок, більше випадків 

травмування, хоча реальні показники говорять про зворотне, у дитинстві 

травмування (забиття, переломи, різні види пошкоджень тіла) 

зустрічаються однаково як у дівчат, так і у хлопців» [151, с. 69–74]. 

У підсумку варто відзначити, що «рекламні повідомлення серії 

дитячого харчування "Агуша" закріплюють ґендерні стереотипи в 

суспільстві. Цикл реклам зображують хлопчиків як сильних та 

наполегливих (допомагає татові нести пакети), галантних джентльменів 

(підставляє стілець мамі), відповідальних (прибирає іграшки), які 

цікавляться більше технікою; дівчатка ж представлені у ролі господинь. 

Також реклама "Агуші" укорінює стереотипне уявлення, що дівчатка краще 

слідкують за власним зовнішнім виглядом ("З «Агушею» шкіра малюка 

здорова та гарна" і показується дівчинка біля дзеркала), а хлопчики повинні 

бути сильними та міцними (Дитяче молочко "Агуша", багате на білки, 

укріплює його м’язи та кості) і зображується хлопчик, який їде на 

мотоциклі» [151, с. 75].  

Проаналізувавши рекламні ролики, можемо виокремити такі 

стереотипи:  

1) «Справа жінки – домашнє господарство. 

2) Жінки більш легковажні, їх обов’язок бути привабливими, щоб 

подобатися чоловікові. 

3) Чоловік сильніший за жінку та більш соціально-активний. 

4) Відповідальні рішення покладаються на чоловіка» [151, с. 75]. 

Проаналізувавши рекламні ролики, можемо говорити про наступне. 

«Дитяча» реклама транслює стереотипи, характерні для дорослої аудиторії: 

за кермом лише чоловік, в той час як у сучасному житті автомобілем 

керують як чоловіки, так і жінки; керівні посади обіймають також не лише 
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чоловіки.  

Політична реклама. 

У політичній рекламі Партії Регіонів «Українське село» всі образи 

представлені стереотипно. Село зображено гіпертрофовано-стереотипно: 

коні з возом, глечики, снопи, хустинки, коса (сучасне село більш 

адаптоване до реалій). Образи дітей подаються стереотипно. Дівчинка 

зображується сидячи на лавці з бабусями, одна з них її обіймає. Дівчинка 

одягнена в рожевий одяг, а волосся заплетене у два хвостики. Хлопчик 

показується на моторолері разом з дорослим чоловіком (ймовірно, батько 

або дідусь), одягнений в одяг темних відтінків (синя кепка, сіра кофта, 

сині шорти, блакитна футболка). Можна простежити позицію щодо 

кольорової гами, за суспільними стереотипами жінкам властиві яскраві та 

ніжні відтінки (рожевий), а чоловікам – темні (синій, сірий). Отже, 

реклама пропонує нам ґендерний стереотип щодо місця жінки та чоловіка 

у суспільстві (в цьому випадку праці в селі). Чоловіки займаються 

фізичною роботою (сидять за кермом трактора та косять сіно), жінки ж 

представлені господинями (вона зображується біля столу з продуктами, 

збирає виноград). Дітей зображують відповідно: хлопчик знаходиться 

разом із чоловіком, дівчинка – разом з жінкою (бабусею).  

У рекламі «Руїну подолано», як і в попередньому політичному 

ролику, образи людей представлені стереотипно. Якщо мова йде про 

пенсіонерів, то зображується бабуся в хустинці з візком або сиві (ознаки 

похилого віку), безробітні – на фоні руїн. У першій частині ролику, де 

говориться про руїни за часів попередньої влади, показано спиною до 

глядача жінку з дитиною на руках, які просять милостиню. Обличчя 

людей не бачимо, але за одягом можемо здогадатися, що це жінка і 

маленька дівчинка (у жінки на голові хустинка та коса, дитина також в 

хустинці).  

У другій частині нам демонструють щасливих та усміхнених людей. 
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Показується сім’я, яка крокує вулицею (батько, мати, син та донька). Цей 

кадр закріплює суспільний стереотип щодо повноцінної родини (сім’я 

вважається неповною, якщо немає дітей), особливо це стосується жінок 

(життя жінки вдалося, якщо є діти). Закінчується реклама зображенням 

того, як дівчинка катається на гойдалці. Узагальнюючи все вищесказане, 

можна зазначити, що політична реклама закріплює ґендерні стереотипи 

щодо того, як дівчата повинні виглядати (довге волосся, сукня, хустинка) 

та наслідувати поведінку і стиль матері (дівчинка зображуються разом з 

мамою).  

У політичному ролику «Пенсіонери та безробітні» українське 

суспільство представлено образами шахтарів, людей похилого віку, 

працівників підприємств та заводів, вчителів та школярів, будівельників. 

У рекламі «Партії Регіонів» діти зображуються у шкільному класі. 

Цікавим з точки зору ґендера є те, що в кадрі ми бачимо 6-ох школярів, і з 

них лише одна дівчинка, інші хлопчики. Спочатку крупним планом 

зображують зі спини її, а далі інших учнів. Політичний ролик стверджує, 

що в навчальному процесі більше задіяні представники чоловічої статі, 

хоча в реальному житті цієї тенденції не спостерігається. Реклама може 

створити уявлення, що майбутнє суспільства покладається на хлопчиків 

(майбутніх чоловіків), а дівчата (майбутні жінки) займають лише 

виконавчу ланку, однак учитель – жінка. 

У політичній рекламі Об’єднаної опозиції «Батьківщина» діти 

зображуються в оточенні дорослих. Показується мітинг, де Юлія 

Тимошенко вітається з дорослими людьми, у тому числі з дітьми. В кадрі 

бачимо трьох дітей: дівчинку, яку тримає за руку мама, та двох хлопчиків, 

які стоять біля батька. Важливою рисою цього політичного ролику є саме 

те, що дівчата показуються біля жінки, хлопчики – біля чоловіка. Нам 

пропонують ґендерний стереотип, що у вихованні дітей між дорослими 

розподілені ролі (син краще сприймає батька, а донці краще біля матері). 
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Таким чином, закріплюється ідея щодо розподілення ролей у суспільстві: 

дівчинка наслідує матір, хлопчик – батька. Також визначальним 

елементом є одяг дітей, дівчинка одягнена у рожеву кофтинку, волосся 

зібране у високий хвіст з яскравою жовтогарячою резинкою; на 

хлопчиках одягнені футболки сірих кольорів. 

У політичному ролику опозиції «Ми змінимо країну» діти показані 

на вулиці. Діти не виокремлюються, хлопчики і дівчатка зображені разом. 

Вони ведуть себе природно, бігають, підстрибують (в інших політичних 

роликах дівчата показуються більш стримано, в цій же рекламі 

бешкетують і дівчата, і хлопці). Персонажі одягнені в речі яскравих 

кольорів (причому як дівчатка, так і хлопчики). Тобто цей кадр не 

проводить чітку межу між представниками чоловічої і жіночої статі, а, 

навпаки, до певної міри розвінчує ґендерний міф, що дівчата більш 

посидючі. В іншому кадрі бачимо маленьку дівчинку в жінки на руках. 

Знову простежується ланцюжок: жінка – дівчинка. У дівчинки волосся 

зібране у два хвостики, вона одягнена у білу сорочку як уособлення 

ніжності та безневинності.  

У політичній рекламі партії «УДАР» «Настав час удару» 

зображуються тільки хлопчики, дівчат у кадрі немає. Спочатку бачимо 

маленького хлопчика, який сидить у батька на шиї. На голові в нього 

червона пов’язка, а в руках червона повітряна кулька. У кінці ролику 

також показують хлопчика, який сидить у батька на шиї. У політичному 

ролику робиться наголос на чоловічій аудиторії, адже голова партії – 

відомий боксер, а бокс – виключно чоловічий вид спорту, і 

вболівальниками є здебільшого хлопці та чоловіки, що не відображає 

дійсного становища спорту та вболівальницької аудиторії. Отже, реклама 

закріплює позицію щодо того, що силовими видами спорту в першу і в 

останню чергу, зважаючи на політичний ролик, цікавляться лише 

чоловіки – і проводиться паралель, що вирішення серйозних питань (в 
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цьому випадку – обрання партії) також покладається на представників 

сильної статі, що, у свою чергу, не є правдивим і не відповідає дійсності 

щодо уявлення про електорат і розуміння законів. 

Рекламний політичний ролик «Перемоги об’єднують» партії 

«УДАР» продовжує дотримання паралелі: боксер – політик. Із перших 

кадрів зображується родина, яка складається з дідуся, батька, матері та 

двох синів. Матір зображується сидячи на бильці крісла з рушником в 

руках, між батьком та дідусем сидять двоє хлопчиків, які уважно 

дивляться телевізор (можна припустити, що вони дивлять футбол, тому 

що повторюють відповідні рухи руками). Наприкінці ролику родина радіє 

перемозі (матір вже не показують). Політична реклама демонструє нам 

патріархальну родину, де головними залишаються чоловіки (батько, 

дідусь, сини), матір зображується покірною жінкою, господинею, для якої 

головним є місце біля чоловіка. Останній кадр зображує мітинг, де 

В. Кличко вітається з людьми та роздає автографи. Серед великої 

кількості людей можна побачити також хлопчика, який сидить у батька на 

шиї. Тобто в рекламних повідомленнях цієї політичної сили головною 

ознакою є хлопці, які знаходяться поряд із батьком. Таким чином, 

політична реклама закріплює домінанту патріархального устрою 

суспільства.  

Політична реклама «Український демократичний альянс» 

використовує образи дітей. У кадрі бачимо трьох дітей (двох дівчаток і 

одного хлопчика), які на лоні природи говорять: що таке партія «УДАР»? 

Рекламісти з метою залучення уваги реципієнта залучають до реклами 

дітей (іноді навіть недоречно). Образи дітей представлені статично. 

Дівчата одягнені в сукні, в однієї дівчинки волосся зібране у хвостик, 

інша має розпущене волосся. Хлопчик одягнений у шорти та сорочку. 

Реклама пропонує нам ідею того, як мають виглядати дівчата та хлопці 

(довге волосся, сукні – для дівчат; сорочки, коротка зачіска – для 
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хлопців). Хлопчик вищий за дівчат і стоїть збоку, останнім кадром 

показано, ніби хлопчик стоїть на чолі, тим самим показуючи його 

владність. 

Політична регіональна реклама Комуністичної партії України 

«Луганчани – моя сім’я» демонструє нам роботу та родину шахтаря. У 

ролику бачимо хлопчика (сина), який, сидячи на підлозі, грається 

іграшковою пожежною машиною. Далі нам показують, як батько 

повертається додому з шахти і хлопчик радісно біжить йому назустріч, 

батько його обіймає, за цією сценою спостерігає дідусь. Закінчується 

ролик зображенням родини за столом (сидять батько, дідусь та син), а 

матір накладає їжу. Отже, політична реклама КПУ апелює до радянського 

часу (слоган політичної партії – «Відроджуючи справжні цінності»), коли 

в суспільстві домінував патріархальний устрій. Чоловік зображується як 

головний у родині (здобувач, годувальник), син займається справою, 

притаманною лише представникам чоловічої статі (грається пожежною 

машинкою). Склад родини також створює враження патріархальності 

(троє чоловіків, одна жінка), отже, пануюча роль відводиться знову 

чоловічій статі, жінки ж залишаються лише атрибутивним доповненням 

до чоловіка.  

У рекламі «Збережи Україну» політичної партії «Наша Україна» 

образи дітей представляються як картинки з книги. Починається ролик із 

зображення дітей, які знаходяться в музеї української культури, де жінка 

показує їм культурну спадщину (а саме рушник). На фото бачимо 

однакову кількість дівчаток і хлопців, які роздивляються експонати. Існує 

стереотип, що вишиванками цікавляться здебільшого дівчата, а для 

хлопців є неприйнятним рукоділлям. Цей кадр, навпаки, розвінчує стале 

враження і показує, що цей вид праці є доречним як для дівчат, так і для 

хлопців. Проте наступний кадр протиставляється попередньому – нам 

демонструють дівчину, яка у вишиванці вишиває рушник. Отже, тут 
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спостерігаємо розмежовування щодо культурних ролей дівчат і хлопців 

(дівчинка вишиває рушник, жінка виробляє глечик, чоловік займається 

ковальством). У рекламі також представлена картинка дітей у школі, на 

першій парті бачимо учнів (це дві дівчинки), які одягнені у шкільну 

форму, на голові бантики. Політичний ролик показує, як повинні 

виглядати школярі.  

Проаналізувавши українську політичну рекламу, можна зробити 

висновок, що частіше за все діти з’являються в оточенні дорослих (за 

винятком реклами партії «УДАР»). Політичні партії, лідерами яких є 

чоловіки, в рекламі зображують хлопчиків, відводячи їм провідну роль, 

роблять наголос на силі та домінуванні чоловічої статі. Хлопчиків 

показано поряд з батьком (чоловіком), вони наслідують поведінку батька, 

батько передає свій досвід сину. У політичній рекламі партії 

«Батьківщина» (лідер жінка) в кадрі частіше можна зустріти дівчат. У 

роликах закріплюється ґендерний стереотип щодо домінування чоловіка 

над жінкою, навіть серед дитячих образів.  

Соціальна реклама. 

У соціальній рекламі «Об’єднаймося заради дітей України» 

(реклама присвячена проблемі дітей з особливими потребами) 

зображуються виключно хлопчики. В кадрі бачимо трьох хлопців, які 

грають у футбол, і одного хлопчика, який сидить у інвалідному візку. 

Реклама показує нам, як проводять дозвілля діти (в цьому випадку 

хлопчики). Ролик пропонує ідею, що хлопці активно відпочивають, 

зображуються діти, які бігають і стрибають. Закріплюється ґендерний 

стереотип, що футбол – чоловічий вид спорту (або спосіб відпочинку) і, 

що чоловіки є більш спортивними та активними. Зовнішній вигляд героїв 

реклами закріплює стереотип стосовно того, як повинні одягатися хлопці 

(кепка, футболка, шорти чи спортивні штани – спортивний стиль).  

Соціальна реклама «Інклюзія: школа для кожного» показує 
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шкільний клас. Бачимо, як проходить урок, як діти відпочивають на 

перерві. Дівчата одягнені в білі сорочки та чорні класичні спідниці або 

брюки, хлопці – у костюми. Дівчата розмовляють на уроці, сміються та 

жартують на перерві, фотографуються на вулиці. Тобто рекламне 

повідомлення закріплює стереотип щодо того, як проводять своє дозвілля 

дівчата. Майбутні жінки, за навіюванням рекламістів, показані як такі, що 

люблять пліткувати, безтурботно сміятися, тобто легковажні та 

безтурботні. Процес фотографування укорінює ґендерний стереотип, що 

дівчата більше приділяють увагу своєму зовнішньому вигляду, тим самим 

охоче демонструючи свою красу та чарівність.  

Соціальна реклама «Дивись на мене, а не на мій візок» акцентує 

увагу на дітях з обмеженими можливостями. В кадрі головними героями є 

хлопчики. Помітною рисою цього соціального ролику є те, що нам 

пропонують ідею взаєморозуміння. Ніхто не помітив на інвалідному візку 

в першу чергу дитину, а не проблему, – крім іншого хлопчика (його 

однолітка). Рекламісти утверджують думку стосовно чоловічої 

солідарності (в цьому випадку взаєморозуміння: дитина–дитина, 

хлопчик–хлопчик). Реклама закріплює ґендерний стереотип, що чоловіки 

краще розуміють один одного, чоловіча дружба сильніша, чоловіки 

прагнуть допомогти один одному. Другий момент, що за навіюваннями 

рекламістів відрізняють чоловіків від жінок, – як вони проводять свій 

вільний час. У кадрі знову бачимо хлопчика з футбольним м’ячем, який 

він кидає хлопчикові на інвалідному візку. Отже, коли нам показують 

представників чоловічої статі – головною атрибутикою є спортивний 

інвентар (футбольний м’яч), стиль одягу (обов’язково спортивний).  

Соціальна реклама про дітей з інвалідністю Одеського 

волонтерського центру закріплює у суспільній свідомості стереотип, що 

діти з обмеженими можливостями не можуть повноцінно проводити своє 

дозвілля. В рекламному повідомлені бачимо дівчат і хлопців, які 
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граються. Хлопчик грається з м’якою іграшкою (осликом), дівчинка 

малює. Розрізнити хлопчиків і дівчаток можемо за зовнішнім виглядом 

(дівчата одягнені у сукні, мають зачіску на голові; хлопчики, відповідно, 

одягнені у штанці, жилетки, куртки). Ця реклама закріплює ґендерний 

стереотип, що дівчата краще слідкують за собою. Дівчачою особливістю є 

наявність аксесуарів, що підкреслюють їх красу (біжутерія, бантик, 

резинка).  

Проаналізувавши соціальну рекламу, можемо зробити висновок, що 

рекламісти часто в рекламних повідомленнях вдаються до представлення 

соціальних ролей дівчат і хлопців. Для хлопців, за ідеєю реклами, 

головною розвагою є спортивні ігри, а саме футбол (соціальна реклама 

«Об’єднаймося заради дітей України», «Дивись на мене, а не на мій 

візок»), вони є більш активними та показані як такі, що добре розуміють 

один одного (соціальна реклама «Дивись на мене, а не на мій візок»). 

Дівчата ж показані до певної міри пліткарками (соціальна реклама 

«Інклюзія: школа для кожного»: дівчата переговорюються на уроці, 

дівчата шепочуться на перерві) – та такими, які охоче демонструють свою 

чарівність (фотографуються на перерві). Рекламісти майже завжди 

роблять акцент на зовнішньому вигляді дівчат і хлопців, хлопчики в усіх 

рекламних повідомленнях представлені в спортивному одязі, крім 

реклами «Інклюзія: школа для кожного», а дівчата завжди із зачіскою, у 

сукні або спідниці, рідше у класичних брюках.  

Таким чином, сучасна реклама насичена великою кількістю образів 

дітей. У рекламних повідомленнях діти зображуються з різною метою: 

привернути увагу до реклами взагалі, викликати позитивну реакцію або 

співпереживання тощо. Тенденція до залучення дитячих образів 

спостерігається в різних видах реклами: комерційній, політичній, 

соціальній. Попри емоційний ефект, реклама наділена властивостями 

укріплення ґендерних стереотипів через дитячу аудиторію.  



205 

 

Реклама нагромаджена ґендерними стереотипами, які наскрізно 

укріплюються в суспільстві. Таким чином, вітчизняні рекламодавці охоче 

зображують дозвілля дівчат і хлопців, розмежовуючи його. Рекламісти 

часто використовують образи дітей для підсилення емоційності 

повідомлення. Встановлюються виразні межі між чоловічими та 

жіночими ролями у житті. Такі рекламні повідомлення орієнтуються на 

зображенні домінантної ролі чоловіка (чоловічого образу або втілення), 

що певною мірою суперечить сучасному розвитку суспільства. 

 

3.3 Дитяча аудиторія як споживач рекламної продукції 

Сучасна рекламна індустрія пропонує величезну кількість 

повідомлень, які розраховані безпосередньо на дитячу аудиторію і не 

залишаються без уваги з боку дітей. Найчастіше це реклама різних 

іграшкових наборів, конструкторів, ляльок та багато іншого. 

Як правило, «найбільша кількість рекламних повідомлень, 

розрахованих на маленьких споживачів, представлено на спеціалізованих 

телевізійних каналах, цільовою аудиторією яких є саме діти (наприклад, 

«Піксель», «Плюсплюс», «Малятко TV»)» [146, с. 98]. 

Залежно від цільової аудиторії рекламованого об’єкту розрізняють 

«рекламні ролики, що розраховані окремо на дівчат і хлопців та ґендерно 

нейтральні. Реклама іграшки "My little pony" націлена саме на дівчат. 

Головною героїнею є маленька дівчинка, яка грається з поні» [146, с. 98]. 

У ролику превалюють відтінки рожевого кольору у показі самої іграшки 

та її вбранні, елементах одягу дитини, інтер’єр кімнати: «У рекламних 

повідомлень для дівчаток превалюють блакитний, рожевий і світло-

зелений» [157, с. 129]. У рекламі робиться «акцент на материнстві, 

проявляється це у діях дівчинки (дівчина допомагає ходити іграшці, годує 

її, тримає на руках), діалогу між дитиною і поні ("матуся, я тебе люблю", 

"а я люблю тебе, Пінкі Пай")» [146, с. 98–99]. Як зазначено, 
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«Дорослішання дитини у рекламі супроводжується стереотипною 

поведінкою з традиційними уявленнями про чоловіче та жіноче» 

[156, с. 62].  

Материнство закладене й в інших рекламних повідомленнях. У 

рекламному ролику «Baby born» зображено маленьку дівчинку з лялькою-

немовлям: «Дитина годує іграшку, вкладає спати, змінює підгузки, садить 

на горщик. У ролику дівчинка виконує усі справи, які необхідні за 

доглядом за реальною дитиною. У рекламі демонструється традиційне 

уявлення про те, що піклування за дитиною є виключно жіночим 

обов’язком» [146, с. 99]. 

Варто наголосити, що «Безперечно цільовою аудиторією реклами 

ляльок "Barbie" є дівчата. З дитинства маленьким членам суспільства 

прищеплюють певні моделі поведінки, серед яких є вибір іграшок» 

[146, с. 99]. Як зазначає А. Согорін, «Традиційно дівчата зображені під 

час гри в домашні справи та готування їжі; їх улюблені іграшки – ляльки; 

вони більш пасивні та менш активні, ніж хлопчики» [133, с. 44]. Реклама 

формує та підтверджує розповсюджене уявлення про одну із властивостей 

жіночності – збереження своєї краси та догляд за зовнішнім виглядом. 

Існує різні варіанти реклами ляльок «Barbie», вони відрізняються одна від 

одної «функціями та уміннями іграшки (можливість робити різні зачіски; 

можливість занурювати у воду; можливість змінити колір вбрання). 

Основна мета усіх роликів – "Ти можеш бути ким забажаєш", "Разом з 

«Barbie» все можливо". Реклами ляльок "Monster High" акцентують на 

оригінальності та неперевершеності. У рекламній пісні ключовими 

словами є "стильна", "королівна", "найкраща безсумнівно", "круті". 

Рекламні повідомлення акцентують на бажанні маленьких дівчат бути 

стильними та модними» [146, с. 99]. 

Цільовою аудиторією реклами фігурок персонажів «Star Wars 

Rebels» («Зоряні війни. Повстанці») є хлопці: «У ролику пропонують 
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дітям зібрати колекцію героїв та транспортних засобів» [146, с. 99]. 

Реклама зображена у темних кольорах, «у рекламних повідомленнях для 

хлопчиків домінують синій, чорний, зелений кольори» [155, с. 129]. 

Закадровий текст озвучується чоловічим голосом. Хлопчики «завжди є 

фізично активними, більш незалежними ніж дівчата, всі агресивні іграшки 

(зброя, машини, трансформери) призначені саме на них» [133, с. 44]. 

Реклама «Transformers» «також націлена на хлопчиків. У 

рекламному повідомленні головним героєм є підліток, який комбінує різні 

елементи з набору. У ролику поєднується реальна картина з вимислом. 

Дитина поринає у атмосферу, у якій іграшки оживають. Акцент робиться 

на швидкості (машини їдуть по пустелі), трансформації (машини 

врізаються одна в одну та об’єднуються), міцності та силі (величезний 

трансформер). У рекламі присутні червоний та синій кольори. 

Використовуються різні музичні (шум моторів, сигнал, звуки сирени) та 

відеоефекти (зштовхування транспортів, здіймання стовпів пилі), які 

викликають хвилюючі емоції» [146, с. 99].  

Популярністю серед дитячої аудиторії користується реклама різних 

наборів конструкторів «Lego», які розмежовані на дівчат («Lego Friends»), 

хлопців («Lego Ninjago») та зовсім маленьких дітей без урахування 

ґендеру («Lego Duplo») [146, с. 99]. 

Помітним є те, що «для кожної серії набору конструктора "Lego" 

знятий окремий мультсеріал, де головними героями є пропоновані 

іграшки, які живуть у Lego світі. У дітей відбувається непереривний 

процес у сприйнятті – герої у мультиплікаційному фільмі та герої у 

рекламі є одним і тим же. Дитячій аудиторії пропонують самостійно 

відтворити у житті пригоди героїв мультиків, за допомогою фігурок та 

деталей з набору» [146, с. 99].  

Реклама «Lego Friends» («Lego Подружки») орієнтована на дівчачу 

аудиторію: «У ролику зображується місто, створене з конструктора, 
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головними персонажами є фігурки п’ятьох подружок (героїнь серіалу). 

Реклама побудована з використання яскравих кольорів. Відсутні 

спецефекти, на зібраному наборі показують різні дії. У рекламі немає 

людей, присутня лише рука, яка пересуває предмети (рухає машину, 

збирає будівлю, підіймає ліфт). Тобто ролик створений максимально 

наближено до реальності, аудиторії наочно показано можливості 

іграшкового набору» [146, с. 99].  

У рекламі «Lego Ninjago» цільовою аудиторією є хлопчики: «У 

ролику поєднуються комп’ютерна графіка з зображенням фігурок 

конструктора. Центральною ідеєю є боротьба та перемога, яка втілюється 

у битві з лиходієм. Рекламне повідомлення характеризується 

динамічністю зображення подій, яскраво представлені уривки битви 

(повстання ворога, дракон, що дихає вогнем; політ ніндзя на драконі). Для 

підсилення емоційного забарвлення та налаштовування на відповідний 

настрій використовують різні звукові ефекти (рев лиходія, дзвін мечів)» 

[146, с. 99–100].  

Рекламне повідомлення «Lego Duplo. Лісовий заповідник» 

орієнтована на дітей молодшого віку: «У рекламі головними героями є 

маленькі дівчинка та двоє хлопчиків. Зображується, як вони грають з 

конструктором. Закадровий текст озвучується жіночим голосом. 

Рекламний ролик побудований у позитивному руслі, діти радісні та 

усміхнені. Відсутні будь-які допоміжні ефекти, показано лише процес 

збирання конструктора. Через те, що іграшковий набір розрахований на 

дітей від 1,5 року, тому реклама більше розрахована на дорослу аудиторії 

(батьки, старші діти)» [146, с. 100]. 

Рекламний ролик гри «Uno» розраховано в цілому на дитячу 

аудиторію, без виокремлення за ґендерною приналежністю: 

«Зображуються у рекламі двоє дівчат та двоє хлопців, які грають у гру. 

Головний герой хлопчик – підліток розповідає про гру і її властивості 
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"Гей, ти, а ти любиш весело розважатися? Тоді час грати в «Uno»! 

Підбирай картки за кольором або цифрою. Грай в «Uno», де забажаєш! 

Вдома, на перерві, на природі або на пляжі. Тож не зволікай, а вже купуй 

«Uno»". Реклама побудована на закликах до дій. У рекламному тексті 

вживаються дієслова у наказовому способі ("не зволікай", "грай", 

"купуй")» [146, с. 100]. Реклама побудована переважно в яскравих 

кольорах, таких як червоний, жовтий, синій. У рекламі превалює 

динамічність, швидка зміна кадрів (кімната, майданчик, ліс, пляж), 

супроводжуються ці дії голосними вигуками, спонуканнями героя та 

жвавою мелодією. Рекламні ролики, «розраховані на досить просте 

прямолінійне сприйняття, привертають увагу дітей стислістю, 

барвистістю, прямою промовою та емоційністю» [172, с. 108].  

Рекламне повідомлення характеризується «зрозумілим сюжетом, 

близькими до дитячої аудиторії героями (у рекламі зображуються образи 

таких же дітей), яскравими картинками та показом процесу використання 

рекламованого об’єкту (гра з друзями)» [146, с. 100].  

Розглянувши рекламні повідомлення, цільовою аудиторією яких є 

саме діти та підлітки, можемо сказати, що часто реклама, яка націлена 

окремо на дівчат та хлопців, створюється із дотриманням гендерної 

ідентифікації. Ролики, призначені для дівчат, відрізняються більшою 

емоційною забарвленістю, у них використовуються, як правило, яскраві 

кольори. Найчастіше рекламодавці апелюють до ідеї материнства та 

символізації краси. Хлопчача реклама є більш стриманою та виконана 

здебільшого у темних кольорах, у деяких випадках спостерігається 

направленість на агресію. У таких рекламних роликах пропагується сила, 

міць та витривалість. 

Для зацікавлення дитячої аудиторії рекламними повідомленнями 

рекламісти використовують різні прийоми залучення уваги. Одним із 

таких прийомів є використання казкових елементів та пригодницьких 
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мотивів у рекламних зверненнях, оскільки саме це апелює до категорії 

дитинства, де вагому роль у розвитку дитини відіграють казка та бажання 

пригод.  

Говорячи про казкові мотиви та образи, що використовуються у 

рекламних повідомленнях, необхідно відзначити, що їх поєднує. Серед 

спільних ознак реклами та казки перш за все варто виділити такі: 

- форма побудови (зачин, зав’язка, кульмінація, розв’язка, 

кінцівка); 

- характерні сюжети (добро завжди перемагає зло, зло 

обов’язково буде покарано); 

- мотиви (мотив дороги, дома, невидимого помічника героя) [113]. 

На основі рекламних повідомлень, що транслювалися в 

українському медіапросторі, «можна виділити такі основні казкові 

елементи, що зустрічаються в рекламі: позитивні та негативні герої, 

надприродні сили, магічні предмети, чудесні перетворення, добро 

перемагає зло» [143, с. 455]. 

Далі представлено аналіз рекламних повідомлень з акцентом на 

найпопулярніших казкових елементів. 

У рекламі лікарського засобу «Ібуфен» можна виділити «такі 

казкові елементи, як позитивні (дівчинка) та негативні (дракон) герої, 

магічні предмети (лікарський засіб, що має чудотворну силу, подібну до 

магічного артефакту, і до того ж фактично персоніфікується, постаючи 

окремим магічним персонажем), добро перемагає зло (дракон 

подоланий)» [143, с. 455]. Для деталізації казкових явищ у рекламі варто 

детальніше розглянути сюжет: «Ролик починається із зображення 

маленької дівчинки, яка сидить у своїй кімнаті та гортає книжку. Але 

раптово стає темно, з’являється червоний дракон (він символізує жар, що 

асоціюється з червоним кольором), який накладає на героїню чари і вона 

знесилена лягає на ліжко» [143, с. 455]. У рекламному ролику досить 
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виразно прослідковуються елементи казки, «де маленька дівчинка 

виступає у ролі принцеси, а жар – злий дракон, який заточив принцесу у 

своїй темниці та наклав чари (жар здолав дівчинку). Події розгортаються 

в дитячій кімнаті, але за допомогою таких ознак, як темне освітлення й 

закрите вікно, можна порівняти її з темницею. Проте на дорозі у злих сил 

стає добро, що рятує принцесу, – це рекламований лікарський засіб» 

[143, с. 455]. Характерною ознакою є те, що ліки символізують магічний 

предмет, який допомагає подолати дракона: «Закінчується реклама 

світлом у кімнаті (мама відкриває штори), дитячою грою (з’являється 

маленький хлопчик, який грається з дівчинкою). Мама та хлопчик 

виступають другорядними героями, які з’являються лише наприкінці 

ролику» [143, с. 456]. Проаналізована реклама «має казкові елементи, які, 

проте, переносяться в повсякденну побутову обстановку, створюючи 

бажаний рекламодавцю асоціативний ряд, – тобто життєва ситуація 

(лихоманка обійняла дитину) зображується через казкові деталі (дракон, 

темниця, злі чари)» [143, с. 456]. 

Реклама лікарського засобу «Нурофен дитячий» також має казкове 

начало, але воно представлено дещо по-іншому: «Починається ролик з 

показу маленьких хлопчика та дівчинки, які граються, бігаючи по 

будинку. Але раптово на їх шляху стають біль та жар, представлені у 

вигляді мультиплікаційних чудовиськ (червоне – це жар, а зелене – біль). 

Вони намагаються напасти на маленьких героїв, але на заваді у них стає 

мама, яка уособлює в рекламі фею-охоронницю маленьких принца та 

принцеси. Рятівниця не дозволяє чудовиськам заподіяти шкоду героям і 

знищує злодіїв» [143, с. 456]. Головною відмінністю цієї реклами від 

попереднього ролику є те, що «акцент робиться на порятунку завдяки 

мамі-феї, яка охороняє дітей від жару та болю. Саме вона є дійовою 

особою, а ліки стають магічним предметом у її руках. У сюжеті ліки 

виконують лише допоміжну роль, їх функцію ми дізнаємося тільки через 
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закадровий текст: "Якщо біль та жар стають на шляху у дітей, стане в 

нагоді добре відомий Нурофен". Закінчується реклама зображенням 

усміхнених та радісних дітей, які біжать вулицею» [143, с. 456]. 

Реклама ліків «Резістол» до певної міри співвідносить з казкою про 

Попелюшку: «Від описаних вище роликів ця реклама відрізняється типом 

казкового елементу. У рекламах "Нурофену дитячого" та "Ібуфену" наявні 

негативніі персонажі (дракон, біль та жар), а в рекламі "Резістолу" акцент 

робиться на чудесному перетворенні (мотив трансформації) без 

конкретного персоніфікованого зла» [143, с. 456]. Рекламний ролик 

описує ситуацію приготування до дня народження хлопчика, але 

непередбачена хвороба може зіпсувати свято. Вирішує справу знову ж 

таки мама, яка допомогою лікарського засобу долає проблему: «Якщо 

згадати відому казку, то ми бачимо, що головний герой виступає у ролі 

Попелюшки, хвороба – зла мачуха, мама виконує роль доброї феї, а ліки – 

це чарівна паличка» [143, с. 456–457].  

Як зазначає П. Войт, «Створення рекламного ролика – це складний 

процес, що складається з декількох етапів: створення структури ролика, 

написання сценарію, відбір образів для реклами, написання мовного 

супроводу, музичного супроводу і візуального ряду, верстка 

підготовленого матеріалу в один ролик» [18]. 

Варто пам’ятати, що «Важливим моментом при створені рекламних 

роликів є структура. Як і казка, реклама складається із зачину, зав’язки, 

кульмінації, розв’язки, кінцівки, що допомагають найзрозуміліше 

представити головну ідею» [143, с. 457]. 

Детальшіше розглянемо структуру зазначених рекламних зразків. 

Рекламу «Ібуфену» «можна порівняти з композицією казки. Ролик 

складається із зачину (дівчинка сидить у своїй кімнаті), зав’язки 

(з’являється злий дракон), кульмінації (дракон накладає злі чари на 

дівчинку), розв’язки ("Ібуфен" долає дракона) та кінцівки (здорові та 
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радісні діти граються)» [143, с. 457]. 

Говорячи про рекламу «Нурофену дитячого», відзначаємо таке: 

«Зачин: рекламний ролик починається із зображення хлопчика та 

дівчинки, які бігають та граються у домі (згадаймо стандартне "жили-

були принц та принцеса"). Зав’язка: на шляху дітей стають "біль та жар", 

які символізують головних злодіїв, проти яких "добро" має боротися. 

Кульмінація: «злодії» нападають на дітей. Розв’язка: мама рятує дітей від 

хвороби за допомогою ліків (рятівник / охоронець маленьких принца та 

принцеси долає зло за допомогою чарівного зілля). Кінцівка: діти щасливі 

та здорові бігають і граються» [143, с. 457–458].  

Композиційні частини реклами «Резістол» також поєднуються з 

казкою: «Починається ролик із зображення хлопчика, який, сидячи на 

дивані, розмірковує про те, що скоро день народження і не можна хворіти. 

Але недуга все ж таки долає, і герой починає чхати. Кульмінаційна 

частина показує, як хлопчик засмучується і говорить: "Прощавай, свято!" 

У розв’язці лікарський засіб рятує ситуацію. Кінцівка: хлопчик святкує 

день народження» [143, с. 458].  

Варто зазначити: «Особливості художнього читання казок 

полягають і в тому, що при читанні казки дітям слід використовувати 

словесні описи дій, основні інтонаційні форми, голосом виділяти ключові 

слова за допомогою зміни їх регістра, привертати увагу слухачів за 

допомогою уповільнення або прискорення темпу мови, постановки пауз, 

підвищення або пониження тону і сили голосу» [122]. 

Розглядаючи рекламні ролики на предмет їх інтонаційного 

відтворення, варто окремо виділити читання окремих елементів. Реклама 

«Нурофену дитячого» «починається з картинки із зображенням 

лікарського засобу та дітей – з музикою, без закадрового тексту. На 

початку реклами "Ібуфену" показано дівчинку, яка сидить на ліжку – 

супроводжуються ці кадри музикою. А ось рекламний ролик "Резістолу" 
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дещо відрізняється початком – під спокійний музичний супровід 

зображено хлопчика, який сидить на дивані» [143, с. 458]. 

Дещо змінюється: «При читанні зав’язки – початку розвитку дії у 

фабулі казки – збільшується гучність голосу, інтонаційно підкреслюються 

ключові слова і, залежно від контексту, сповільнюється або 

прискорюється темп мовлення. У зачині реклами "Резістолу" мелодія 

змінюється гучнішими басами. У рекламі "Нурофену дитячого" 

підвищеним голосом говориться "Біль та жар стають на шляху у дітей". 

Зачин реклами "Ібуфену" характеризується початком ритмічної музики та 

закадровим текстом: "Лихоманка може застати дитину зненацька", де 

слово «лихоманка» інтонаційно підкреслюється» [143, с. 458]. 

Прочитання інтонації у кульмінації події «відрізняється 

підвищенням голосу та уповільненням темпу мовлення: це наголошує на 

тому, що логіка розвитку дії в сюжеті досягла апогею, після чого буде 

розв’язка або завершення. Закадровий текст у рекламі "Нурофену 

дитячого" "допоможе добре відомий «Нурофен»" має наростаючий темп, 

де інтонацією виділяється слово "Нурофен". У рекламі "Ібуфену" 

музичний супровід зникає, коли дракон дмухає на дівчинку, і 

відновлюється, коли вона лягає на ліжко. Потім проголошується 

закадровий текст: "Якщо у вашого малюка ЖАР, йому допоможе 

«Ібуфен»". Показується заточення дракона у пастку та його знищення під 

наростаючу мелодію: "Цей лікарський засіб допоможе швидко усунути 

жар та біль до 8 годин". Кульмінаційна частина реклами "Резістолу" 

характеризується прискоренням музики і гучним проголошенням фрази 

"Прощавай свято!"» [143, с. 458–459]. 

На завершення наголосимо: «Як правило, озвучуванню розв’язки 

властиві уповільнення темпу мовлення та емоційне тонування, а також 

пониження гучності звучання голосу відповідно до змісту тексту. 

Кінцівка реклами "Ібуфену" містить зображення щасливих дітей, веселу 
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музику та уповільнено виголошуваний текст "«Ібуфен» допоможе швидко 

та надовго приборкати жар". Реклама "Нурофену" завершується показом 

дітей, які бігають на вулиці, і зниженим тоном проголошується текст 

"Нурофен – ефективна дія до 8 годин". У кінцівці реклами "Резістолу" 

показується щасливий хлопчик, який задуває свічки на торті, і звучить 

закадровий текст "Резістол – протизастудний засіб для усієї родини"» 

[143, с. 459]. 

Підсумовуючи, можемо сказати, що «використання в рекламі таких 

«казкових» особливостей, як уповільнюваний та наростаючий музичний 

супровід, уживання інтонаційних та мовних виділень при читанні 

закадрових текстів та застосування їх героями реклами, допомагають 

краще зрозуміти рекламний ролик, втримати увагу аудиторії, зокрема 

дитячої. Формат казки в рекламі дещо інтерпретується, змінюються 

сюжетні ходи, але основна логіка і її презентування залишаються 

незмінними, завдяки чому "казкова реклама" видається знайомою та 

впізнаваною для дітей, що забезпечує комунікативну ефективність» 

[143, с. 460].  

Рекламісти «при створенні реклами, цільовою аудиторією якої є діти, 

використовують різні способи залучення уваги, які подекуди тяжіють до 

маніпулювання дитячою свідомістю й підсвідомістю. Одним із таких є 

апелювання до дитячого прагнення до пригод» [144, с. 355].  

Через те, що надалі будемо послуговуватися поняттями, пов’язаними 

з пригодами, доречно навести їх тлумачення згідно словника: «Пригода – 

1. Те, що трапилось (часто непередбачене, несподіване); подія, випадок. 

Також у сполученні із словами лиха, тяжка та інше. Небажана, неприємна 

або небезпечна для когось подія. 2. Події, які трапляються під час 

подорожей, мандрівок і часто пов’язані з риском. 

Пригодницький – 1. побудований на пригодах. Властивий тому, хто 

шукає пригод» [128]. 
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Учені різних галузей наголошують на тому, що привернення уваги 

маленьких реципієнтів є важливим складником впливу і досягається воно 

поєднанням різних компонентів. Так, за визначенням Р. Харріса, 

«"Дитячі" рекламні ролики швидко миготять на екрані. У них менше 

інформаційного навантаження, ніж у "дорослій" рекламі, і 

позиціонований продукт, як правило, пов’язується зі святом або грою» 

[161, с. 80]. Акцентується на тому, що «Реклама в сприйнятті дитини – це 

гра і казка. Так само, як і герої казок – персонажі рекламних роликів – 

прості, зрозумілі і близькі дитині» [61]. Також важливим є те, що «Діти 

будь-якого віку відрізняються активністю, у них величезна потреба у русі, 

дії. У малечі виникає тяжіння до пригод, подорожей, відкриття чогось 

нового, невідомого» [91]. У роботі «Дитяча психологія» Т. Дуткевич 

відзначає такі особливості дитячої уяви: «Уява включається як 

необхідний компонент словесної творчості дітей, насамперед, у формі 

казок. Дитина наділяє героїв діями і характерами відповідно до їх 

реальних особливостей, поведінки і способу життя» [28, с. 238]. У рекламі 

з пригодницькими елементами часто поєднуються «динамічний, 

захоплюючий сюжет, різкі несподівані повороти подій, елементи інтриги, 

конфлікт добра і зла; романтично налаштований значною мірою 

ідеалізований герой – яскрава індивідуальність, який активно відстоює 

власні ідеали, нерідко володіє надприродною силою, вміннями, вдачею 

тощо» [138]. Рекламісти з метою створення ефективного повідомлення, 

яке б викликало довіру й забезпечувало позитивний імідж товару чи 

послуги, часто вдаються до зображення певної поведінки, ґрунтованої на 

синтезі гри та пригоди, котрі приваблюють дітей [144, с. 356–358]. 

Підтверджуючи теоретичні засади, проаналізуємо рекламні ролики. 

Рекламні повідомення йогуртів «Растішка» пропонують головного 

героя Динозавра Діно, який «зображується як кращий друг дітей, які 

разом із ним поринають у чарівний світ пригод. Залежно від циклів 
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реклами пригоди Діно з друзями поділяються на декілька видів» 

[144, с. 358]: 

- боротьба зі злом: «Острів двійників», «Школа чарівників», «Діно-

завод»;  

- вивчення нового: «Прикольні тату збирай – тварин вивчай!», 

«Магніти шукай – чарівний острів збирай!», «Домашніх тварин збирай – 

абетку вивчай!», «Досліджуй космос разом з Діно»; 

- подорожі: «Люби Україну – подорожуй з Діно!», «Збирай магніти – 

подорожуй світом!», «Нова карта – "Зимова Україна"»; 

- заклик до активного відпочинку: «Цікаву гру збирай та з друзями 

грай!»; 

- мандри в часі: «Карту світу збирай – історію тварин вивчай!» 

[144, с. 358]. 

Варто відмітити, що «Характерною ознакою реклами йогуртів 

"Растішка" є те, що головний герой роликів Динозавр Діно пропонує 

дітям навчатися в розважальній та пригодницькій формі. У рекламних 

повідомленнях маленьку аудиторію закликають шукати на продуктах 

різноманітні магніти, наклейки, пазли, тату з абеткою, із зображенням 

домашніх та диких тварин, вивчати сучасних тварин та їх предків, міста 

України та світу тощо» [144, с. 355]. 

Наступною є реклама бісквіту «Барні», побудована за схожим 

принципом: «У рекламних роликах головний герой Ведмедик Барні 

закликає дітей до пригод. На відміну від уже згаданих вище серій реклам, 

у роликах із позиціонуванням бісквіту наголос робиться саме на розвагах. 

Показано дітей із Ведмедиком Барні, які граються на природі, долають 

перешкоди, вчаться ходити на ходулях, самі роблять веселку, готують 

смачні сніданки й под.» [144, с. 359]. 

Примітною ознакою рекламних повідомлень є те, що «Головний 

герой виступає ініціатором пригод ("Привіт! Я Барні. Любиш пригоди?"). 
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Властивою рисою "Барні" є позиціонування Ведмедика як помічника, з 

чиєю допомогою діти роблять нові відкриття ("БАРНІ. Щодня – нові 

відкриття", "Веселі відкриття починаються з Барні", "Яскравий смак 

нових відкриттів", "Для маленьких першовідкривачів"). У рекламі 

відбувається поєднання веселого казкового героя, яскравих кольорів, 

дитячого сміху та різноманітної музики. Це синтезування засобів впливу 

допомагає привертати увагу дітей та зацікавлювати їх» [144, с. 359]. 

Наступною серією є реклама «Nesquik»: «Символом продукції 

ТМ "Nesquik", що містить какао (шоколад, напої, розчинне какао, готові 

сухі сніданки), є Кролик Квікі. Специфічною рисою Кролика є 

скручування вух від задоволення. У рекламі він, як правило, потрапляє в 

різні пригоди через жагу встигнути скуштувати продукт: летить на корові, 

мчить на авто через ґрунтову дорогу з калюжами тощо. Найчастіше в 

рекламі "Nesquik" використовується гумор для посилення ефекту 

запам’ятовування. Іноді Квікі буває незграбним, але завжди є веселим та 

енергійним. Кролик виступає в різних амплуа. Він грає роль бешкетника 

("Не можу встояти перед неймовірним смаком «Nesquik»! Хочу з’їсти 

його прямо зараз!"), помічника у вирішенні проблем ("Щоб все виходило 

як краще, починай це у гарному настрої"), вірного друга ("О, ні, він 

[«Nesquik»] закінчився! – Не хвилюйся, Квікі, у мене є ідея!"), мудрого 

радника ("Скоріше! Пора снідати!")» [144, с. 359]. 

В аналізованому рекламному повідомленні «головний герой 

зображується поруч із друзями в найрізноманітніших ситуаціях, у яких 

вони знаходять вирішення будь-яких проблем (закінчився "Nesquik"), 

шукають пригоди (політ верхи на корові), долають перешкоди (щоб 

встигнути на сніданок). У рекламних роликах відбувається «казкова» 

пригода, тобто поєднання дитячої пригоди з елементами фантастики. Для 

дітей вимисел, фантазії – звичне явище, у дитинстві малеча схильна до 

перебільшення. Рекламісти, апелюючи до дитячих потреб у сюжетах із 
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пригодницькими елементами, створюють рекламні тексти, які міцно 

втримують увагу дітей» [144, с. 359–360].  

Проаналізувавши рекламні ролики, можемо виділити різні типи 

пригод, які найбільше експлуатуються рекламістами при створенні 

реклами, орієнтованої для дитячої аудиторії. 

Перший тип – «Пригода як подорож. Цей вид відрізняється 

надзвичайною динамічністю, перенесенням, швидкою зміною кадрів та 

сюжетних ліній» [144, с. 360]. Дослідниця Т. Табунщик у статті 

«Пригодницька література: ґенеза, специфіка та особливості становлення» 

описує місця, у яких можуть відбуватися дії у пригодах. Для нашого 

дослідження скористаємося цією типологією [138]: 

- екзотичні острови («Растішка. Магніти шукай – чарівний острів 

збирай!», «БАРНІ. Щодня – нові відкриття»);  

- різні країни («Збирай магніти – подорожуй світом!»);  

- підводні глибини («Растішка. Цікаву гру збирай та з друзями 

грай!»);  

- космічні простори («Растішка. Досліджуй космос разом з Діно»); 

- переміщення в часі та просторі («Растішка. Карту світу збирай – 

історію тварин вивчай!») [138].  

Пригода як подорож надзвичайно популярна в рекламі, цільовою 

аудиторією якої є діти: «Малеча схильна до мандрівок, їм подобається 

рушати та пізнавати невідомі місця, дізнаватися про факти з минулого та 

поринати у фантастичний світ» [144, с. 360].  

Наступним типом, який виокремлюємо, є «Пригода як боротьба зі 

злом. Добро і зло – одвічні цінності, котрі людина проносить від самого 

народження через усе життя. Багато казок, мультфільмів для дітей 

побудовані за принципом протистояння позитивних та негативних героїв. 

Дітям з раннього віку прищеплюють певні ідеали добра. "Дитяча" реклама 

так само, як художня література чи мультиплікаційні фільми, опирається 
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на ці приклади» [144, с. 360]. У роботі «Пригодницька література: ґенеза, 

специфіка та особливості становлення» автор говорить про те, що образи 

дійових осіб продумані та чітко вибудувані: «Система образів, як 

правило, полярна: всі персонажі поділяються на ворогів і друзів 

головного героя. Образи негативних героїв розроблені не менш докладно, 

ніж образи позитивних персонажів. Найчастіше – це антиподи головного 

героя. Вони так само сильні, розумні й винахідливі, однак при цьому 

мають злі наміри та підступні задуми, піклуються про власну вигоду на 

шкоду оточення» [138]. Як приклад розглянемо рекламу йогурту 

«Растішка. Діно-завод»: «У рекламному повідомленні головним 

позитивним героєм виступає Динозавр Діно, йому допомагають маленькі 

хлопчик та дівчинка. Усі вони протистоять негативному персонажу 

професорові Злюці, який кожен раз намагається нашкодити. Діно та його 

команда завжди перемагають Злюку» [144, с. 360–361]. 

Винагороду за пригоди можемо віднести до типу «Пригода як пошук 

скарбів. Одним із невід’ємних атрибутів реклами з пригодницькими 

мотивами є пошук скарбів. Для дітей сама пригода асоціюється з 

невідомим, цікавим, таємничим. Такому типу реклами властиві 

постановка проблеми, пошук варіантів вирішення питання, показ самого 

процесу «пошуку скарбів» та нагородження переможців. Як правило, під 

скарбом розуміється рекламований товар, який протягом ролика головний 

герой разом із друзями шукає. Для досягнення мети вони повинні пройти 

певний ряд перешкод. Показовим прикладом є серія реклам "Nesquik", де 

Кролик Квікі та його команда шукають та намагаються дістати готовий 

сніданок. Вони проявляють винахідливість, нестандартність у вирішенні 

проблеми та відвагу. Ентузіасти завжди долають складнощі й у якості 

винагороди отримують свій скарб» [144, с. 361]. 

Казковість є незмінним атрибутом «дитячої» реклами, тому логічним 

є тип «Пригода як казка»: казка – це розповідний народнопоетичний або 
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писемно-літературний твір про вигадані події, вигаданих осіб, іноді за 

участю фантастичних сил; те, що не відповідає дійсності; вигадка, байка 

[126]. Казкові елементи «зустрічаються майже в кожній із 

проаналізованих реклам. Так, у рекламних роликах з’являються 

антропоморфні персонажі – Динозавр Діно, Ведмедик Барні, Кролик Квікі 

– тварини, які наділені людськими якостями. Зазвичай вони потрапляють 

у фантастичні пригоди: політ на корові ("Nesquik"), подорож із машиною 

часу ("Растішка"), переміщення до школи чарівників ("Растішка")» 

[144, с. 361]. 

У казці завжди передбачається, що герой проходить певні 

випробування і, змінюючись, стає іншим. У сюжеті наявні інтрига і 

конфлікт разом із його вирішенням. У казці завжди присутня якась 

«мораль», пов’язана в першу чергу з характеристиками бажаної і 

небажаної поведінки [72]. Казковість у рекламі з пригодницькими 

мотивами «не просто відтворює пригоду, а збагачує сюжет, робить 

яскравішою картинку, додає певний фантастичний ореол, ‒ усе це 

допомагає привернути увагу дитячої аудиторії, зробити ролик 

запам’ятовуваним та близьким дітям» [144, с. 362].  

Останньою типом пригод, що виокремлюємо, є «Пригода як долання 

перешкод. Елементи "долання перешкод" на шляху до поставленої мети 

присутні певною мірою майже в усіх вище представлених типах пригод. 

Ми виокремлюємо цей вид через те, що в деяких рекламних роликах 

долання перешкод стає не допоміжним інструментом, а самостійним та 

стає ключовим моментом у сюжеті. При доланні складнощів у характерах 

персонажів загартовується витримка, стійкість, мужність. Вони 

зустрічаються на своєму шляху з різними труднощами і долають їх, аби 

отримати бажане (рекламований товар). Реклама "Барні. Щодня – нові 

відкриття" демонструє, як Ведмедик допомагає маленькому хлопчику 

відбити м’яча. Герої з життєвої ситуації (гра у футбол між дітьми) 
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переносяться у чарівний світ (Барні та хлопчик на повітряній кулі летять 

на острів, де морські котики показують хлопчикові, як потрібно відбивати 

м’яча). У рекламному ролику подається ситуація, в якій головних героїв 

спіткає невдача, але їх винахідливість та мужність допомагають здолати 

труднощі й досягти успіху» [144, с. 362].  

Підсумовуючи усе вище зазначене, можемо говорити, що «діти 

сприймають головних героїв реклам – на зразок Діно, Барні та Квікі, – не 

як рекламних персонажів, а більше як казкових героїв. Було виділено 

чотири основні групи пригод, кожна з яких може виконувати самостійну 

роль у рекламних сюжетах або поєднуватися з іншими для досягнення 

головної мети – залучення уваги дітей та здобуття їхньої прихильності. 

Апелювання до пригодницьких мотивів у рекламі задовольняє потребу 

дітей у фантастичних мріях та прагненні пізнання невідомого, відмінного 

від повсякдення, від буденної реальності. Реклама з пригодницькими 

мотивами має переваги та недоліки з точки зору суспільної свідомості. До 

позитивного ознак можна віднести те, що в цій рекламі прищеплюють 

бажання навчатися (вивчати абетку, тварин, країни тощо), 

нестандартність мислення (створити веселку в домашніх умовах). До 

негативних аспектів належить показ ситуацій, що є небезпечними для 

життя (політ на корові, швидка їзда на авто), заклики до колекціонування 

(для того, щоб зібрати повну колекцію, потрібно багаторазово придбати 

рекламований продукт). Отже, рекламісти з метою залучення уваги 

дитячої аудиторії створюють рекламні зразки, які відповідають 

попиту вікової групи, але не завжди відповідають етичним нормам» 

[144, с. 362–363]. 

 

Висновки до розділу 

Дитячу аудиторію зацікавлюють рекламні ролики, у яких присутній 

гумористичний контекст. Гумор у рекламі здатний привертати та 
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сконцентровувати увагу. Через посмішку діти краще сприймають 

рекламну інформацію. Смішні рекламні слогани та пісні легко 

відтворюються ними. Запам’ятовуються дитячій аудиторії рекламні 

повідомлення, в яких певною мірою задовольняються окремі почуття 

дітей – бажання посміхнутися чи пофантазувати.  

Розглядаючи комерційну, політичну та соціальну рекламу з огляду 

на використання образів дітей, можемо сказати, що рекламісти залучають 

їх із певною метою. Для комерційної реклами головним залишається 

привернення уваги: зацікавити глядача, показавши дитину в незвичному 

ракурсі, у смішній ситуації, або створити картину з ностальгією за 

дитинством. Політична реклама має за мету показати політичного 

кандидата з вигідного боку, доторкнутися до найщиріших почуттів 

електорату за допомогою дитячих образів. Соціальна реклама часто 

використовує дітей з метою розчулити суспільство, зобразивши дитину, 

яка потребує суспільної допомоги.  

Говорячи про комерційну, політичну та соціальну рекламу з точки 

зору трансляції ґендерних стереотипів, можемо зробити висновок, що у 

великій кількості реклами, де використовуються образи дітей, закладені 

стереотипи, що формують у дітей з раннього віку уявлення про 

стереотипні соціальні ролі чоловіків і жінок у суспільстві. В комерційній 

рекламі закладена ідея формування в дітей уявлення про поведінку та 

манери, показані приклади певних ролей дівчат та хлопців. Реклама 

здебільшого пропагує риси патріархального устрою, особливо це 

стосується українських політичних роликів, де важливою ознакою 

розвитку суспільства є міцна родина, в якій головна роль відводиться 

батькові, а мати уособлює берегиню сімейних традицій. Соціальна 

реклама укорінює вже давно сформовані в суспільстві стереотипи про 

розмежовування дозвілля представників чоловічої та жіночої статі. 

Реклама з дитинства прищеплює модель поведінки, яка характерна у 
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дорослому суспільстві. Акцентується на основному призначенні дівчинки 

– реалізуватися в сім’ї (чоловік, діти), займатися хатніми справами, 

завжди гарно виглядати, бути емоційною та мінливою. Головне завдання 

майбутнього чоловіка – бути сильним, войовничим, енергійним, мати 

владу та незалежність.  

Рекламісти з метою залучення уваги реципієнтів застосовують різні 

методи впливу, і одним із прийомів є використання казкових образів та 

пригодницьких мотивів у рекламі. Рекламні ролики діти частіше 

асоціюють із казковим дискурсм, де зберігаються характерні риси 

(недовготривалість, часте повторення, рухливий сюжет, гарна 

запам’ятовуваність та інше). Рекламні персонажі та герої нерідко стають 

уявними друзями, які допомагають реалізувати дитячі мрії, такі як 

подорож у невідомі країни, боротьба з лиходіями, відкриття нового та 

таємничого.  

 

Результати досліджень цього розділу наведено в публікаціях 

[148; 144; 143; 150; 142; 145; 146; 151]. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

1. На основі праць учених виокремлено й уточнено поняття й 

основні засади, що становлять теоретико-методологічну базу 

дисертаційної роботи. Виявлено, що на сьогодні досліджень рекламної 

діяльності в різних аспектах існує чимала кількість. Зустрічаються й 

окремі наукові розвідки, які охоплюють дитячу тематику в рекламі, проте 

цілісного усвідомлення параметрів і форм рекламного апелювання до 

категорії дитинства наразі дослідниками не запропоновано – дитину як 

адресат, посередник та рекламний образ наразі не вивчено на достатньому 

рівні. Частина проблем у сучасній рекламній галузі при залученні дитячої 

аудиторії в таких категоріях виникає через розбіжності у формулюванні 

основних понять. Тому поняття «рекламна комунікація», «аудиторія», 

«діти» та «дитинство», які складають основу дослідження, розглянуто, 

зважаючи на праці вчених, які мають різні наукові інтереси і належать до 

різних галузей (Т. Смирнова, І. Загарницька, С. Новікова та ін.).  

2. Виділено, що дитяча аудиторія залучається до рекламної 

комунікації в декількох варіаціях: як інструмент впливу на масову 

аудиторію (дитячі образи в рекламі), як адресат рекламного повідомлення 

(реклама, цільовою аудиторією якої є саме діти) та як посередник 

(реклама, яка розрахована на дорослу аудиторію, проте сприймається та 

запам’ятовується дітьми). 

Реклама з використанням дитячих образів – надзвичайно популярна 

в українському медіапросторі. Такий метод привернення уваги реципієнта 

залучають у всіх видах реклами (комерційна, соціальна, політична). 

Зображення дітей у рекламі привертають увагу аудиторії та 

запам’ятовуються. Дитячі образи використовують у рекламі з різною 
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метою. Одним із поширених варіантів є показ дітей при рекламуванні 

товарів для дітей (підгузки, дитяче харчування, дитячі ліки тощо), де 

зображення дитини може бути доречним. Надзвичайно популярним є 

використання образів дітей для підсилення емоційного впливу на 

дорослого реципієнта (наприклад, залучення дітей до політичної реклами) 

– при рекламуванні того, стосовно чого діти не можуть бути цільовою 

аудиторією. В українському медіапросторі наявні й рекламні 

повідомлення, розраховані саме на дитячу аудиторію, насамперед це 

реклама різноманітних іграшок та розваг. «Дитяча» реклама відрізняється 

поєднанням простого сюжету, яскравої картинки, жвавої мелодії. У 

рекламних повідомленнях часто рекламовані об’єкти «оживають» та 

демонструють свої властивості. У «дитячій» рекламі використовуються 

різні елементи (гумор, веселі розваги, мультиплікаційність, апелювання 

до казок і пригод тощо) для залучення уваги дітей.  

Діти також виступають у ролі посередника між рекламою та 

дорослим реципієнтом. Дитяча аудиторія краще сприймає рекламну 

інформацію, запам’ятовує її. Дорослі люди відмежовують для себе 

необхідну інформацію, створюють психологічний бар’єр із рекламою – 

діти, навпаки, звертають увагу на все. Як наслідок, дитина за допомогою 

засвоєних з рекламних повідомлень знань може впливати на рішення 

батьків чи інших дорослих щодо покупок.  

Діти залучаються до рекламного процесу з метою викликати довіру 

до рекламованого об’єкту, зняти бар’єр між дорослим реципієнтом та 

рекламою, для створення комічного ефекту в рекламі, для викликання 

позитивних емоцій до рекламованого товару чи послуги. Усі ці аспекти 

допомагають забезпечити запам’ятовуваність та впізнаваність об’єкту 

реклами. 

3. Було встановлено, що в Україні наразі існують законодавчі й 

етичні обмеження, заборони та рекомендації щодо залучення дитячої 
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аудиторії до рекламного процесу. Регламентують дитячі зображення та 

роботу з дітьми також і інші закони, які поширюються на рекламну 

діяльність. Українське законодавство та міжнародна практика рекламної 

діяльності звертаються до захисту дітей від можливого негативного 

впливу з боку реклами, проте в етичному кодексі основні вимоги є більш 

ґрунтовними та змістовними. Українське законодавство в галузі реклами 

та її взаємодії з дітьми вимагає певних доопрацювань та доповнень, аби 

уникнути шкоди фізичному та психічному здоров’ю і добробуту дитячої 

аудиторії. 

Акцентовано, що реклама має нести в собі виховну інтенцію або хоча 

б посідати нейтральну позицію при інформуванні про товар чи послугу, а 

не формувати конкретний спосіб життя та викликати психологічні 

комплекси через невідповідність йому. З огляду на це реклама для дітей 

має бути перш за все психологічно та соціалізаційно коректною. 

Враховуючи вплив реклами на формування світогляду й поведінки, 

рекламісти повинні пропонувати позитивні зразки для наслідування.  

4. За допомогою соціологічного дослідження у формі анкетного 

опитування дітей та підлітків (у межах м. Харкова та Харківської області) 

було виявлено, що з дорослішанням у дитячої аудиторії змінюється 

ставлення до рекламних явищ. Учням молодших класів більше, ніж 

старшокласникам, подобається дивитися рекламні повідомлення. Проте з 

віком діти все частіше проявляють негативну реакцію на рекламу. 

Зацікавленість рекламними повідомленнями відбувається вибірково, з 

великої кількості різноманітних реклам запам’ятовуються та 

приваблюють лише окремі зразки.  

Виявлено, що з віком у дітей зменшується зацікавленість 

рекламними повідомлення, у них зростає недовіра, байдужість або інколи 

роздратування одноманітними, часто повторюваними сюжетами Для 

дитячої аудиторії улюбленими повідомленнями є ті, де зображуються 
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тварини та казкові герої. Потім стає більш приваблюючою реклама, де 

показуються відомі люди. Діти в різному віці активно звертають увагу на 

рекламні повідомлення, проте з віком переваги у сприйнятті рекламних 

персонажів у них змінюються. Діти до 8 років захоплюються переважно 

рекламою, де показано тварин та казкових героїв. Починаючи з 9 років 

спостерігається тенденція до збільшення уваги до реклами, у якій 

головними героями є відомі люди. 

Менш за все представники дитячої аудиторії в будь-якому віці 

відзначають рекламу із зображенням дітей. Найпопулярнішим каналом 

поширення реклами діти визначили телебачення. Більшість дітей 

молодших класів переглядають рекламні повідомлення на телебаченні. 

Респонденти, які навчаються в середній школі, відзначають телебачення 

та інше, особливо зростає увага до інтернет-реклами. Для учнів старших 

класів рівень зацікавленості телерекламою та інтернет-рекламою є майже 

однаковою. Для дитячої аудиторії від 6 до 14 років пріоритетною є 

реклама на телебаченні, починаючи з 15 років телебачення та Інтернет 

стають лідерами.  

З дорослішанням у дітей зменшується бажання неодмінно отримати 

те, що показували в рекламі, а також вони менше піддаються впливу 

рекламних повідомлень, знижується довіра до реклами, певною мірою 

з’являється розуміння основної мети реклами та усвідомлення потреби 

відмежовування необхідної інформації. Як виявилося, згідно анкетування, 

більшість дітей різного віку прагнуть отримати те, що сподобалося, у 

варіанті «іноді». Проте, якщо говорити про кількість відповідей «так» і 

«ніколи», то в молодших класах відсоток позитивних відповідей вищий за 

заперечну відповідь. Ситуація змінюється на протилежну в середній та 

старшій школі, відповідь «ніколи» домінує над відповіддю «так». Таким 

чином, реклама, хоч і не безпосередньо, але впливає на бажання та 

зацікавлення дитячої аудиторії. Молодші діти бажаний рекламований 
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товар просять або в подарунок, або купити батьків. Дорослі ж учні все 

частіше купують самостійно. Реклама, з огляду на результати 

анкетування, викликає в дитячої аудиторії нейтральні емоції. Проте 

надмірна кількість та частотність рекламних повідомлень спричиняють 

негативне ставлення. Незважаючи на це, більшість респондентів 

відзначають необхідність реклами в сучасних реаліях.  

5. На основі аналізу рекламних повідомлень було з’ясовано, що 

надзвичайно часто в рекламі, де використовуються образи дітей, закладені 

стереотипи, що формують у дітей з раннього дитинства уявлення про 

соціальні ролі чоловіків і жінок у суспільстві. В комерційній рекламі 

закладена ідея формування в дітей уявлення про поведінку та манери, 

показані приклади певних усталених ролей дівчат і хлопців. Реклама 

здебільшого пропагує риси патріархального устрою, особливо це 

стосується українських політичних роликів, де важливою ознакою 

розвитку суспільства є міцна родина, в якій головна роль відводиться 

батькові, а мати уособлює берегиню сімейних традицій. Соціальна 

реклама укорінює вже давно сформовані в суспільстві стереотипи про 

розмежовування дозвілля представників чоловічої та жіночої статі.  

Говорячи про рекламу, цільовою аудиторією якої є діти, варто 

також відзначити, що при створені роликів такого спрямування активно 

експлуатується категорія ґендеру. Спостерігається чітке розмежування 

між іграшками та стилем їх рекламування для хлопців та дівчат. Як 

показало дослідження, у рекламних повідомленнях, розрахованих на 

чоловічу аудиторію, використовуються темні кольори, сама реклама 

характеризується стриманістю, основними предметами є машини, роботи, 

фігурки. «Дівчача» реклама є більш яскравою, емоційно забарвленою, 

основними рекламованими об’єктами є ляльки, пупси.  

Стосовно ґендерного розподілу відповідей на питання в анкетуванні 

можемо сказати, що суттєвої відмінності між варіантами відповідей не 
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зафіксовано. Проте хлопчики різного віку менше виявляють інтерес до 

реклами, ніж дівчата, зацікавленість з’являється лише вибірково. Серед 

учнів старших класів відрізняються пріоритети щодо каналів поширення 

реклами: чоловіча аудиторія відзначає Інтернет як основний медіаканал 

трансляції рекламних повідомлень, а для представниць жіночої статі 

телебачення посідає лідируюче місце. 

6. Виявлено, що дитячі образи використовуються в рекламних 

повідомленнях у великій кількості та різноманітті креативно-

функціональних варіантів. Рекламісти у своїх повідомленнях охоче 

використовують образи дітей для підсилення уваги аудиторії. Ролики, де 

зображуються діти, відрізняються емоційним забарвленням, адже 

маленькі герої демонструють сильні емоції, такі як безтурботність, 

веселість, кмітливість, безпосередність та позитивність. Реклама з дітьми 

– це до певної міри мистецтво, адже для дітей є неприродними награні 

почуття, вони щирі.  

Для комерційної реклами головним залишається привернення уваги: 

зацікавити глядача, показавши дитину з незвичного ракурсу, у смішній 

ситуації або створивши ностальгічну картину з мотивами дитинства. У 

політичній рекламі з метою досягнення успіху дуже часто 

використовують дитячі образи. В деяких політичних роликах дійсно 

порушено проблеми, актуальні для дітей і підлітків (питання освіти, мови, 

наявності ігрових та спортивних майданчиків), але переважно зображення 

дитини використовують лише для підсилення емоційного впливу на 

дорослу аудиторію виборців. Проаналізувавши українську соціальну 

рекламу, можемо зробити висновок, що вітчизняні рекламісти створюють 

типізовану рекламу, формуючи і закріплюючи в суспільстві стереотипи 

щодо дітей з особливими потребами. Такі рекламні повідомлення містять 

установку, що діти з особливими потребами потребують розчулення та 

жалості з боку соціуму, це окрема верства населення – особлива. 
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Соціальна реклама часто використовує дітей з метою розчулити 

суспільство, зобразивши дитину, яка потребує суспільної допомоги. 

Спеціалісти у сфері політичної реклами нав’язують певні шаблони 

переживання чи полегшення: достатньо показати на фоні зруйнованого 

поселення заплакану жінку з дитиною або на лоні чарівної природи чи 

збудованих майданчиків щасливу радісну дитину – і забезпечується 

певний емоційний вплив та необхідна конотація в оцінці ситуації. Деколи 

політична реклама буває зовсім некоректною та невиправданою, коли діти 

виступають головними героями у відеоповідомленні, потенційно не 

призначеному дитячій аудиторії, що є порушенням елементарних норм 

рекламної етики.  

7. Було класифіковано різні прийоми, використовувані для 

залучення уваги дітей: це неочікуваність і неординарність рекламного 

сюжету, образи відомих людей чи гуртів, веселі пісні, демонстрація 

щирих емоцій героїв, нестандартність, залучення фантастичних 

елементів, комп’ютерної графіки, мультиплікаційності, анімаційних 

ефектів, тем табу, елементів гри, пригод і казки, гумор. 

При узагальненні сприйняття реклами дітьми було з’ясовано, що на 

дитячу аудиторію набагато легше впливати, ніж на дорослу. Маленькі 

реципієнти з огляду на вік мають нестабільний емоційний стан, а отже, 

вони стають легким об’єктом для маніпулювання з боку рекламодавців. 

Діти легко запам’ятовують рекламу та з легкістю відтворюють слогани, 

що згодом стають частиною повсякденного спілкування з оточуючими. 

Рекламований товар так чи інакше стає запам’ятовуваним. 

Відеоповідомлення, трансльоване на телебаченні, з маленького віку 

формує смаки та потреби майбутнього споживача, тим самим готуючи 

собі аудиторію, у якої вже в дорослому віці спрацьовуватиме механізм: 

пропозиція відповідає запиту.  

Аудиторію привчають до того, що рекламовані товари автоматично 
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стають модними, і, відповідно, володіння ними забезпечує перебування в 

тренді. Проаналізувавши рекламні ролики з використанням образів дітей, 

можна зробити висновок, що дітей залучають для рекламування не тільки 

дитячих товарів, але й товарів та послуг, що не відповідають їх потребам, 

з метою підсилення емоційного впливу.  

У сучасному українському медіапросторі діти активно залучаються 

до процесу рекламної комунікації. Дитяча аудиторія для рекламодавців є 

надзвичайно цікавою в різних аспектах. Дитячий образ у рекламі здатний 

виконувати різні функції: від залучення уваги реципієнта до маніпуляції. 

Рекламні повідомлення, розраховані на дітей, відрізняються якісним 

технічним оформленням, створюються з урахуванням різних вікових 

груп, що робить рекламу надзвичайно привабливою для дитячої аудиторії. 

Діти у зв’язку з тим, що частіше піддаються впливу реклами, 

безпосередньо або опосередковано впливають на рішення дорослих, що 

стосуються покупок. Отже, дитяча аудиторія є важливим учасником у 

рекламній комунікації, а апелювання в ній до категорії дитинства здатне 

збільшити як ефективність реклами, так і її патогенність. 
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Додаток 2 

Анкета для опитування учнів 1–4 класів 

 

ВІК ____________________                        СТАТЬ_____________________ 

 

1. Чи подобається тобі дивитися рекламу? 

А) так; 

Б) іноді; 

В) ні. 

 

2. Реклама з чиїми зображеннями тобі більше подобається? 

А) із зображеннями тварин; 

Б) із казковими героями; 

В) із зображеннями дітей; 

Г) з відомими людьми; 

Д) свій варіант___________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

3. Де ти найчастіше бачиш рекламу? 

А) на телебаченні; 

Б) в Інтернеті; 

В) на вулиці; 

Г) в газетах і журналах; 

Ґ) у мобільному телефоні; 

Д) слухаєш по радіо. 

 

4. Чи намагаєшся отримати те, що показували в рекламі? 

А) так; 

Б) іноді; 

В) ніколи. 

 

5. Якщо так, то: 

А) просиш купити батьків; 

Б) просиш у подарунок; 

В) купуєш сам. 

 

6. Назви улюблену рекламу 
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Додаток 3 

Анкета для опитування учнів 5–9 класів 
 

ВІК_______________________   СТАТЬ_______________________ 
 

1. Чи подобається тобі дивитися рекламу? 

А) так; 

Б) іноді; 

В) ні. 
 

2. Реклама з чиїми зображеннями тобі більше подобається? 

А) із зображеннями тварин; 

Б) із казковими героями; 

В) із зображеннями дітей; 

Г) з відомими людьми; 

Д) свій варіант_____________________________________________________________ 
 

3.Де ти найчастіше бачиш рекламу? 

А) на телебаченні; 

Б) в Інтернеті; 

В) на вулиці; 

Г) в газетах і журналах; 

Ґ) у мобільному телефоні; 

Д) слухаєш по радіо. 
 

4. Чи намагаєшся отримати те, що показували в рекламі? 

А) так; 

Б) іноді; 

В) ніколи. 
 

5. Якщо так, то: 

А) просиш купити батьків; 

Б) просиш у подарунок; 

В) купуєш сам. 
 

6. Назви улюблену рекламу___________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

7. Які емоції викликає в тебе реклама? 

А) позитивні; 

Б) нейтральні; 

В) негативні. 
 

8. Що є причиною негативних емоцій? 

А) частота та повторюваність реклами; 

Б) переривання рекламою фільму чи передачі; 

В) зміст реклами; 

Г) свій варіант______________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

9. Чи використовуєш ти у повсякденному житті рекламні слогани? 

А) так; 

Б) іноді; 

В) ні. 
 

10. Якщо так, то назви приклади рекламних слоганів_____________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Додаток 4 

Анкета для опитування учнів 10–11 класів 

 

ВІК_____________________   СТАТЬ_______________________ 

 

1. Чи подобається тобі дивитися рекламу? 

А) так; 

Б) іноді; 

В) ні. 

2. Реклама з чиїми зображеннями тобі більше подобається? 

А) із зображеннями тварин; 

Б) із казковими героями; 

В) із зображенням дітей; 

Г) з відомими людьми; 

Д) свій варіант___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3.Де ти найчастіше бачиш рекламу? 

А) на телебаченні; 

Б) в Інтернеті; 

В) на вулиці; 

Г) в газетах і журналах; 

Ґ) у мобільному телефоні; 

Д) слухаєш по радіо. 

4. Чи намагаєшся отримати те, що показували в рекламі? 

А) так; 

Б) іноді; 

В) ніколи. 

5. Якщо так, то: 

А) просиш купити батьків; 

Б) просиш у подарунок; 

В) купуєш сам. 

6. Назви улюблену рекламу 

________________________________________________________________________ 

7. Які емоції викликає у тебе реклама? 

А) позитивні; 

Б) нейтральні; 

В) негативні. 

8. Що є причиною негативних емоцій? 

А) частота та повторюваність реклами; 

Б) переривання рекламою фільму чи передачі; 

В) зміст реклами; 

Г) свій варіант___________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

9. Чи використовуєш ти у повсякденному житті рекламні слогани? 

 А) так; 

 Б) іноді; 

 В) ні. 

10. Якщо так, то назви приклади рекламних слоганів_____________________________ 

________________________________________________________________________ 
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11. Чи потрібна реклама сучасній людині? 

А) так; 

Б) ні. 

12. Чи обговорюєш ти з друзями цікаву рекламу і радиш її подивитися? 

А) так; 

Б) іноді; 

В) ні. 

13. Якщо так (чи іноді), то назви останню рекламу, яку ви обговорювали____________

__________________________________________________________________________ 

14 Назвіть позитивні та негативні якості реклами 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Додаток 5 

Бланк довідки,  

що засвідчує проведення анкетування учнівського контингенту 

в кожному із задіяних у дослідженні середніх навчальних закладів 

 

 

ДОВІДКА 

 

Засвідчується, що    2016 р. в     

          Харківської міської 

ради Харківської області аспіранткою кафедри журналістики 

Теодорською Людмилою Іванівною в межах її дисертаційного 

дослідження було проведено анкетування наявного контингенту школярів 

1–11 класів (усього         осіб) з метою виявлення впливу реклами на 

дітей та специфіки їхнього сприйняття рекламних явищ. 
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Додаток 6 

Бланк листа до директорів середніх навчальних закладів, 

у яких проводилося анкетування учнівського контингенту 

 

 

УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені В. Н. КАРАЗІНА 

ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
61022, м. Харків, майдан Свободи, 4, факс. +38 057 705-02-41, 

Тел. +38 057 705-12-47, +38 057 707-52-31, E-mail: univer@karazin.ua 

 
________________ № ___________ 

на № __________ від ___________ 

 Директору  

 

 

 

  

Харківської міської ради Харківської 

області 

 

завідувача кафедри журналістики 

філологічного факультету  

Харківської національного університету 

імені В. Н. Каразіна 

проф. Хавкіної Л. М. 

 

Прошу дозволити в         

  Харківської міської ради Харківської області провести анкетування 

наявного контингенту школярів 1–11 класів з метою виявлення впливу 

реклами на дітей та специфіки їхнього сприйняття рекламних явищ 

аспіранткою, співробітником кафедри журналістики Теодорською 

Людмилою Іванівною в межах її дисертаційного дослідження. 

mailto:univer@karazin.ua

