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ВСТУП 

 

Актуальність pоботи. Pекламна діяльність являється неймовірно 

динамічною сфеpою людської діяльності, без якої неможливо уявити життя 

сучасного суспільства, що швидко тpансфоpмується. В теперішньому соціумі 

щодня пропонуються нові підходи до роботи з рекламою. Одним з таких, 

наразі, є perfоrmаnсe стратегія – інноваційний підхід у розвитку соціології 

реклами.  

Особливістю perfоrmаnсe стратегії є спрямованість на конкретний 

вимірний результат: кількість продажів, обсяг прибутку, кількість переглядів. 

Основне завдання даного підходу – зрозуміти, які канали та інструменти 

забезпечують максимальний результат для конкретного виду бізнесу, 

розробити і впровадити комплексну стратегію щодо їх застосування та 

розвитку.  

Наприклад, при інтернет-просуванні в перфоменс-стратегії робиться 

акцент на бізнес-показниках (СPА, RОІ, СR, та ін.), а не на стандартній оцінці 

результативності за кількістю кліків. Це допомагає сконцентрувати зусилля й 

інвестиції саме на тих каналах та інструментах, які дають реальні продажі, а не 

просто переходи на сайт рекламодавця. Ефективність каналу зазвичай 

оцінюється за поверненням інвестицій, що вкладені у рекламу з його 

допомогою. При правильному використанні perfоrmаnсe стратегія дозволяє 

забезпечити максимальний прибуток при мінімальних витратах.  

Соціологічний підхід дає можливість зрозуміти наскільки ефективною 

може бути perfоrmаnсe стратегія, адже ніякі виміряні показники не дають 

можливості передбачити, як буде вести себе аудиторія при перегляді того чи 

іншого рекламного повідомлення.  

Емоційна насиченість pекламних повідомлень дозволяє швидко і 

коpектно включати індивіда в систему соціальних відносин і зв’язків. 



4 
 

Становлення інституту pеклами в істоpичній pетpоспективі відбувалося з 

початку ХХ ст. 

Слід зазначити, що кожен з нас живе під впливом pеклами, а інколи і 

змінює своє життя чеpез неї. Щодня впливаючи на людину, pеклама стає її 

постійним супутником. Perfоrmаnсe стратегія як інноваційний підхід у рекламі 

значно ефективніше за попередні рекламні стратегії (шокова реклама, вірусна 

реклама) впливає на сучасне суспільств. 

В мережі Інтернет користувачі досить рідко замислюються або ж 

розуміють, що на них спрямовуються сугестивні впливи комплексних підходів, 

наслідком чого і виступа наразі та найважливіша pоль, яку відіграє pеклама в 

житті сучасного суспільства. У вищезазначеному і полягають пpичини однієї з 

пpоблем суспільства – незадоволення людських потpеб у психологічних та 

соціальних аспектах. І тут неабиякою міpою виявляється і зpостає pоль pеклами 

взагалі та чинників її соціально-психологічної дії, зокpема. 

Аналізом впливу реклами займались багато дослідників з pізних галузей 

науки – економічної, маpкетингової, психологічної, комунікативної та 

соціологічної. В соціології існує багато pобіт вчених-соціологів з пpоблем 

впливу pеклами на соціальну систему в аспекті соціологічного спpийняття та 

впливу соціальної системи на pекламу в конкpетно істоpичному контексті. 

Пpедставниками соціологічного підходу до вивчення пpоблем взаємодії 

pеклами і суспільства є й такі вітчізняні вчені: С. Веселова, Е. Голубкова, П. 

Зав’ялова, І. Кpилова, В. Ільїна, Л. Федотова та ін.. Головними темами їх pобіт 

стало вивчення pеклами як соціального інституту, що фоpмує товаp, 

споживачів, pинок, а також має вплив на соціальні та культуpні пpоцеси, 

забезпечує матеpіальну і духовну життєдіяльність, відобpажує, фоpмує та 

змінює ціннісні оpієнтації та ноpми поведінки індивіда. Кpім наведених 

аспектів, дослідники займаються вивченням того, як pекламні обpази, що 

ствоpюються для пpосування товаpів, послуг, ідей, впливають на саме 

суспільство, як pеклама змінює його культуpні та етичні засади; чи може 

pеклама змінити суспільну атмосфеpу або культуpні паpадигми конкpетного 
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суспільства, або вона покликана пpопагувати лише те, що в буденному житті 

вже існує. З іншого боку, активно вивчаються також впливи суспільних 

пpоцесів на функціонування pеклами як суспільного інституту. 

Тема вивчення perfоrmаnсe стратегії як інноваційного підходу в соціології 

реклами є досить актуальною в сучасному світі, адже соціологам важливо 

розуміти, що приховуть комплексні стратегії та інструменти, а також які 

рекламні образи, храктеристики та повідомлення вони несуть для суспільства. І 

чи дійсно основними показниками perfоrmаnсe стратегії є вимірний результат: 

кількість продажів, обсяг прибутку, кількість переглядів. 

 

Об’єкт дослідження: інноваційні підходи у розвитку соціології реклами. 

 

Предметом дослідження є: особливості perfоrmаnсe стратегії як 

інноваційного підходу в розвитку соціології реклами та її впливогенний 

потенціал на сучасне суспільство. 

 

Мета магістерської роботи полягає в аналізі інноваційних аспектів щодо 

змісту і сутності perfоrmаnсe стратегії, зокрема вияву специфіки та 

впливогенного потенціалу цього соціологічного підходу в системі соціології 

реклами. 

 

Досягнення зазначеної мети потребує вирішення таких завдань: 

1) Сформувати основні компоненти інноваційних підходів у соціології 

реклами; 

2) Запропонувати теоретичну модель perfоrmаnсe стратегії на основі 

узагальнення зарубіжних і вітчизняних теоретичних та практичних підходів; 

3) Проаналізувати оцінки експертів щодо особливостей впливу 

інноваційних підходів у розвитку реклами, в тому числі perfоrmаnсe стратегії, 

на користувачів Інтернет-мережі; 



6 
 

4) Структурувати пошаговий механізм дій реціпієнтів в Інтернет просторі 

на визначених сайтах партнерів, з метою підтвердження достовірності вимірних 

результатів. 

Джерельна база: теоретична частина магістерської роботи написана на 

основі наукових праць провідних українських та зарубіжних науковців, 

публікацій у наукових журналах та на відповідних Інтернет-ресурсах.  

Емпіричну базу дослідження становлять: 

1) Професійні оцінки експертів, які мають практичний досвід роботи з 

інноваційним рекламним контентом та новітніми стратегіями й 

підходами в рекламі.  

2) Набір інструментів для визначення та впровадження результатів 

дослідження пошагових дій реціпієнтів в професійній діяльності: 

медіаплан, Аhrefs, SіmіlаrWeb, SerpStаt, Gооgle Аnаlуtісs, Gооgle Аds.  

Методи дослідження. У ході роботи використано набір 

загальнонаукових та спеціальних методів, а саме: джерельнознавчий пошук – 

для визначення релевантних досліджень з теми дипломної роботи; метод 

аналізу наукової літератури, порівняння й узагальнення – для опрацювання 

закордонних досліджень з проблем інноваційних підходів в соціологі реклами; 

аналізу та синтезу – для вивчення специфіки perfоrmаnсe стратегії; теоретико-

типологічний – для виявлення закономірностей розвитку інноваційних підходів 

в соціології реклами, а також їх типологічних характеристик; метод 

експертного опитування та соціологічного експерименту – для збирання 

емпіричних даних про когнітивні та ефективні механізми дій реціпієнтів в 

інтернет просторі на визначених сайтах партнерів; методи прогнозування, 

абстрагування, моделювання, статистичного та контент-аналізу – для 

кількісного та якісного аналізу результатів дослідження.  

5) Наукова новизна одержаних резульатів. У роботі проаналізовано 

інноваційні підходи у розвитку соціології реклами й отримано та опрацьовано 
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практичні результати щодо експертного опитування на предмет впиливу 

perfоrmаnсe стратегії на пошаговий механізм дій реціпієнтів в інтернет просторі 

на визначених сайтах партнерів, з метою підтвердження достовірності 

виміриних результатів. 

 

Практичне значення отриманих результатів. Матеріали магістерської 

дипломної роботи мають практичне значення для подальшої науково-

дослідницької діяльності в галузі соціології та психології реклами, 

рекламознавства, соціальних комунікацій, аксіологічних і культурологічних 

розвідок. Матеріали дослідження можуть бути корисними як для теоретиків 

соціології реклами, так і для практиків, які матимуть змогу керуватись 

теоретичними та науково обгрунтованими практичними результатами 

дослідження. Також дані напрацювання можна імплементувати в особисту 

професійну діяльність магістранта у фаховій сфері. 

Структура та обсяг роботи. Магістерська дипломна робота складається 

зі змісту, вступу, трьох розділів, десяти підрозділів, висновків, списку 

використаних джерел та літератури, що налічує 99 позицій (9 сторінок) 
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РОЗДІЛ І. ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

РЕКЛАМИ В СОЦІОЛОГІЇ 

 

1.1. Історичні аспекти дослідження реклами як соціального явища 

 

Рекламну діяльність та саму рекламу через призму соціології необхідно 

вивчати, як окремий вид соціальної комунікації, механізми та прийоми, які 

пов’язані між собою, адже в свою чергу вони використовують спільну мету: 

деякий вплив на суспільство, що привертає увагу до певних речей, предметів, 

персон у сфері політики або ж масової культури. Головна мета та ціль 

рекламної діяльності – це завоювати інтерес людей, заради того, щоб 

підвищувати  активність в придбанні товарів, послуг, освоєння нових напрямів 

чи створення деяких переваг в оцінці політичних лідерів.   

Потрібно брати до уваги, що як соціальне явище, відносно важливе для 

суспільства частку соціальної реальності, рекламу потрібно ідентифікувати з 

часів, коли відбулось руйнування цехової організації виробництва в XVI – XVII 

ст.. В цей період науковець В. Зомбарт визначив як «початок реклами». 

Серед західних країн про рекламу як соціальний інститут можна 

починати говорити на початку XX століття, коли дана галузь діяльності 

сформувалась, як витривало стійкий комплекс правил, норм, організаційних 

структур та технології.  

Визначення положень, які стали основними для вивчення думки 

соціологів дає змогу, по-перше врахувати висновки, що були зроблені раніше 

для подальших соціологічних досліджень, по-друге сфокусувати всі сили на 

проблемах сучасності, які є актуальними для дослідження реклами та рекламної 

діяльності як соціального явища з можливістю використати соціологічно-

наукового інструментарію.  
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Щодо наукових робіть варті уваги монографії з соціології реклами 

сучасних науковців (Л.Н. Федотова, О.О. Савельєва, В.Л. Музикант, С.В. 

Толмачова). Український соціологічний рекламний дискурс переважно 

розвивається шляхом окремих публікацій та дисертаційних досліджень (Н.М. 

Лисиця, Н.С. Удріс, Т.С. Бурейчак, Ю.В. Бєлікова, О.І. Щерба, Г.Б. Гранадзер). 

Доцільно констатувати наразі відсутність цілісного дослідження щодо 

історичної ретроспективи соціологічного аналізу проблематики реклами.  

Вперше концепт реклами в систему соціологічного наукового знання ввів 

німецький вчений В. Зомбарт. В роботі В. Зомбарта «Буржуа. Євреї і 

господарське життя» (1913 р.) науковець визначив соціологічне обґрунтування 

генезису реклами як соціального явища.  

Питання, пов’язані з виникненням реклами, нерозривно пов’язані з такою 

галуззю знання суспільних наук, як «соціологія споживання». У соціології 

споживання реклама розглядається як соціальний і соціально-психологічний 

феномен, як сфера соціалізації особистості, формування соціальних норм, 

цінностей, культури. Тут фокусуються відносини між людьми, саме тому вона 

привертає увагу соціологів.  

Перші спроби розробки теорії споживання пов’язані з цілою низкою 

ключових фігур суспільствознавства XIX-XX століть. Саме класики соціології – 

М. Вебер, Т. Веблен, Г. Зіммель та ін. – дають змогу у своїх роботах теоретичне 

обґрунтування процесів, що відбувались у сфері споживання в період XVIII по 

XIX століття, розкриваючи деякі основні поняття, пов’язані з цим явищем.  

В. Зомбарт дав соціологічне обґрунтування генезису реклами як 

соціологічного явища у своїх роботах. В. Зомбарт створив розподіл ведення 

господарювання в умовах раннього капіталізму: «спекулятивний» й 

«традиційний». У традиційному, орієнтованому на стабільність, набув 

поширення підхід, започаткований християнськими теологами, що суворо 

забороняє всяку «лювлю» клієнтів. У вже згаданій роботі «Буржуа. Євреї і 

господарське життя» В. Зомбарт пише: «Цілком послідовно тоді були 

заборонені, кожна окремо і всі разом, ти хитрощі, які прагнули до того, щоб 
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захопити свою клієнтуру. Ще в середині XIX століття у найважливіших 

торгових домах викликала огиду навіть згадка по відношенню до простих 

ділових оголошень… Але безумовно непристойною вважалася ще довгий час… 

комерційна реклама, тобто вихваляння, вказівка на особливі переваги, якими 

одне підприємство, нібито, відрізняється від інших. Найбільшим високим 

ступенем комерційної непристойності вважалися заяви про призначення більш 

низьких цін, ніж у конкурента».  

Розвиток соціології реклами також проходив у руслі вивчення масової 

комунікації як її основного носія. Початок досліджень та обґрунтувань 

проблемних питань пов’язують з соціологом Німеччини М. Вебером.  

Саме 1910 р. вчений за допомогою методологічного обґрунтування 

зазначає необхідність почати вивчати пресу на різних соціальних структурах, а 

також її вплив на людське формування як члена соціуму.  

Вивчення рекламної діяльності зароджувалось у рамках досліджень з 

соціології та психології масової свідомості і колективної поведінки (Г. Тард, Г. 

Лебон, Л. Виготський, Т. Адорно, Г. Лассауелл, М. Хоркхаймер, Р. Мертон, П. 

Лазарсфельд, С. Московічі, А. Менегетті).  

На ідеї про рекламу як різновид передачі інформації вплинула теорія 

інформації і нова для ХХ в. наука – кібернетика (Н. Вінер, К. Шеннон, С. Бір та 

ін.).  

Соціологічні аспекти рекламного впливу одними з перших почали 

розглядатись в межах теорії консьюмеризму, що активно розроблялась в США з 

20-х років ХХ століття. Реклама в США з 1920-х років стала просувати ідею 

«універсальної» культури, яка була покликана подолати соціальні відмінності. 

Це розглядалось як частина процесу прилучення до цивілізованості, і реклама 

як правило змушувала людей соромитися свого походження, а їхні старі звички 

і дії повинні були характеризувати їх як «чужаків». Проте, кожен при цьому міг 

стати справжнім американцем – достатньо було лише бачити себе з пляшечкою 

Кока-Коли і споживати інші «правильні» продукти: це розглядалось як 

універсальна, цивілізуюча поведінка. Приклади того часу добре показують, що 
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консьюмеризм – це один з можливих шляхів створення форми соціальної 

солідарності. Такий варіант солідарності, згідно класифікації Е. Дюркгейма, 

ближче до механічної, ніж органічної форми. В описаному випадку 

солідарність формується з того факту, що всі члени суспільства споживають в 

меншій або більшій мірі, але однаковим способом (однаковість, монотонність 

була відмінною рисою реклами того часу) [5, с. 137-140].  

Серед соціологічних теорій, що застосовуються до дослідження реклами, 

можна виділити структурно-функціональний, інтерпретативний і інтегративний 

підходи [6, с. 44-52].  

Структурно-функціональний аналіз ґрунтується на дослідженні соціуму 

як загально системи, що складається із структурних елементів, які вносять 

частку для підтримки та реорганізації системи. Вивчення реклами в рамках 

цього підходу розглядається серед характеристику понять «функція» та 

«соціальний інститут».  

Основоположник структурного функціоналізму Т. Парсонс визначає 

соціальний інститут як систему стандартизованих очікувань, що визначають 

«правильну» поведінку особистості, яка виконує деяку соціальну роль. Процес 

інституціоналізації соціолог розглядає як інституціоналізацію ролей.  

Т. Парсонс запропонував також теорію дії, розвиваючи методологічну 

орієнтацію, яку започаткували М. Вебер, А. Маршалл та В. Парето. Індивіди 

розглядались як такі, котрих ведуть інтереси й винагороди (стимульовані в 

тому числі рекламою), а також обмеження, які нав’язані їм соціальним 

оточенням. Побудована на такій основі соціальна теорія сприяла зв’язку між 

індивідом та суспільством [7, с. 146].  

Звернувшись до теорії структурного функціоналізму Т. Парсонса, що 

виділяв три типи соціальних інститутів в залежності від функцій, реалізованих 

в їх рамках: ситуаційні, інструментальні, інтегрувальні, – можна сміливо 

віднести інститут реклами до інструментального типу, сформованого заради 

досягнення цілком конкретних цілей – реалізації товарів і збільшення 

прибутків.  
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Визначення реклами як соціального інституту закладається в 

упорядкуванні процесу формування індивідуальних, групових і суспільних 

уявлень про нібито ідеальну модель соціальної практики в сфері споживання, а 

також шляхів, які пропонують реалізувати дану модель для окремого індивіда, 

групи чи соціуму в цілому.  

Реклама може бути розглянута в рамках функціональної теорії явних і 

латентних функцій соціальних інститутів американського соціолога Р. 

Мертона. Дослідник визначає явні функції як об’єктивні наслідки, які входили в 

наміри й усвідомлювались учасниками системи, на відміну від латентних 

функцій, які не входили до вимірювання і не були усвідомлені. Виходячи з 

термінології автора, явні функції реклами лежать в області її товарного 

дискурсу, а латентні функції відносяться до культурно-історичної сфери й 

носять інтегративний характер. 

В основі інтерпретованого підходу існує інтерпретація людської 

поведінки, смислів, виявлення їх мотивів. З точки зору засновника 

символічного інтеракціонізму Дж. Міда в основі конструювання суспільства і 

індивіда лежить сукупність процесів взаємодії за допомогою символів, 

найважливіші з яких представлені в мові.  

Послідовник Дж. Міда американський соціолог Г. Блумер висловив це у 

такій формі: сенс предмета для особистості обумовлений тим, як інші люди 

діють відносно даної особистості, маючи на увазі певний предмет.  

До аналізу реклами можуть бути застосовані принципи феноменологічної 

соціології А. Шюца. Центральним поняттям його концепції є поняття 

«життєвий світ», яке дослідник визначає як світ повсякденного знання і 

діяльності, потік переживань, відображених у соціальних символах і значеннях. 

Феноменологічна соціологія зробила важливий внесок у вивчення соціального 

світу буденного життя індивіда, в якому реклама звичайно займала своє місце. 

Реклама розглядалась в рамках інтеграційного підходу, який спрямований на 

подолання суперечностей між макросоціологією, що акцентує увагу на 

дослідженні соціальних систем і процесів, і мікросоціологією, що концентрує 
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увагу на поведінці індивідів. Яскравим представником інтеграційного підходу є 

розробник теорії соціокультурних систем П. Сорокін. Застосування його 

підходу до аналізу реклами дає можливість виявити стильові особливості 

реклами певного історичного періоду, оскільки для успішного функціонування 

та стимулювання споживчої поведінки реклама повинна орієнтуватися на 

пануючу в суспільстві ціннісну домінанту. Саме вона більшою мірою визначає 

характер рекламного повідомлення по набору аргументів, мотивації, стильових 

особливостей [8]. 

Реклама може бути розглянута в рамках теорії структурації Е. Гіденса. 

Центральною ідеєю автора є теорема про дуальності структури. Соціальна 

практика, що розгортається в часі і просторі, є основою формування як 

суб’єкта, так і соціального об’єкта. В рамках теорії структурації вельми 

перспективним є вивчення впливу реклами на формування дискурсивної і, 

головне, практичної свідомості соціального актора, оскільки саме нею 

підтримується велика частина повсякденних дій людини.  

Особливий інтерес представляє розгляд реклами в рамках концепції 

«колонізації життєвого світу» Ю. Хабермаса. Центральними поняттями цієї 

концепції є «система» і «життєвий світ». Вони нерозривно пов’язані і залежать 

один від одного. Однак, на думку автора, в сучасному світі рівновагу між ними 

порушено.  

У Ю. Хабермаса комунікативна дія представляється як символічна 

інтеракція: «кардинальні зміни, які настали разом з широким розповсюдженням 

(в 60-х роках ще дуже слабких) електронних засобів масової інформації та 

такими супутніми явищами, як реклама, комерсалізація, стрімке поширення 

інформації... Змінившись, сам процес комунікації придбав ще більший вплив на 

діяльність кожного індивіда і структурних форм громадськості» [9, с. 182].  

Таким чином, в рамках теорії Ю. Хабермаса система масових комунікацій 

та реклама як її форма стають одним з інструментів «колонізації життєвого 

світу».  
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Характер споживання і особливості реклами в постсучасних суспільствах 

описуються в роботах ряду найвідоміших учених: Ж. Бодрійяра, П. Бурдьє, Е. 

Фромма та ін.  

Ж. Бодрійяр, неодноразово звертався у своїх роботах до проблем 

реклами, підкреслював примітивізм такої системи соціальної ідентифікації, 

збіднення «мови соціальної гідності», коли людину характеризують речі. Він 

розробив системну теорію «символічного обміну», в якій предмети є носіями 

тих чи інших соціальних значень, соціальної ієрархії, фактично утворюють 

деякий код, на якому люди розмовляють, узгоджуючи його зі своїм становищем 

у суспільстві.  

Таке розуміння предмета зафіксовано Ж. Бодрійяром в понятті 

«симулякр». Симулякр – це помилкова форма, під якою немає ніякого змісту. 

Принцип реальності речі при цьому втрачається, люди вкладають у неї те, чого 

їм не вистачає для психологічного комфорту, позитивного соціального 

самопочуття, ідентифікації і т. д. Значиму роль в конструюванні симулякрів 

відіграє реклама, оскільки саме вона формує ці міфологізовані образи, 

призначені для соціального вживання [11, с. 170]. 

Таким чином, у соціально-філософській ідеї постструктуралізму реклама 

є методом досягнення суспільного консенсусу та затвердження існуючої 

системи суспільства [10, с. 95].  

Центральним поняттям концепції структуралістського конструктивізму 

П. Бурдьє є поняття «габітус» як система диспозицій, що породжує і структурує 

практику агента і його представлення [10, с. 97].  

Габітус рекламної діяльності створює стійкі регулярні практики, 

спрямовані на створення рекламних повідомлень у відповідності з 

об’єктивними характеристиками і суб’єктивними уявленнями рекламної 

аудиторії, на поширення цих повідомлень в аудиторії з метою інкорпорування 

змісту повідомлень в індивідуумів, що складають рекламну аудиторію.  
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Інтегративний підхід П. Бурдьє дозволяє здійснювати операціональне 

дослідження реклами, а також дає методологічні передумови для деталізації 

алгоритму соціального впливу реклами [12, с. 432].  

Дослідження реклами як засобу влади та громадського контролю 

пов’язане з деякими соціально-філософськими концепціями. До їх числа 

відносяться неомарксизм, який розглядає рекламу як один із способів 

підтримки капіталістичної суспільної системи; постструктуралізм, в якому 

реклама – один з ідеологічних елементів, неминуче притаманний сучасному 

соціуму. Згідно Г. Маркузе і А. Грамші, реклама є одним з владних механізмів у 

руслі неомарксистського підходу. На думку, цих авторів, значення закладеної в 

рекламі інформації і масової комунікації полягає в тому, що вона є механізмом 

громадського контролю та формування ідеології, яка здійснюється на основі 

передачі цінностей, норм, переконань.  

За Г. Маркузе, проголошувана свобода суспільства на сучасному етапі, є 

не більше ніж уявна свобода, так як суспільству пропонують вибір між 

однаковими товарами і партіями. На його думку «таке управління суспільством 

стимулює невтомну потребу у виробництві та споживанні відходів, потребу у 

стомлюючій роботі там, де в ній більше немає реальної необхідності, потребу в 

релаксації, що часто призводить до отупіння і що продовжує це отупіння, 

потреба в підтримці таких брехливих прав і свобод, як вільна конкуренція при 

регульованих цінах, вільна преса, що піддає цензурі саму себе, вільний вибір 

між рівноцінними торговими марками і нікчемною товарною дрібницею при 

глобальному наступі на споживача» [13, с. 46-47].  

 З вищевикладеного можна зробити наступні висновки: соціологія 

розпочала розглядати рекламу на початку XX століття. Розглядом реклами, 

рекламного впливу соціологія виокремлює наступні напрямки та наукові 

концепції: соціологія споживання, котру вивчали Г. Зіммель, Т. Веблен, М. 

Вебер; соціологія колективної поведінки та масової свідомості, серед 

представників можна зазначити Г. Тарда, Г. Лассауелла, А Менегетті, Г. 

Лебона; соціологія емоцій, феноменологічна соціологія основоположниками 
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стали – А. Шюц, П. Бергер, Т. Лукман; соціологічна теорія обміну; 

інтеграційний підхід в соціології. 3. Актуальні проблеми соціології масової 

комунікації на сучасному етапі пов’язані з вивченням соціальних наслідків 

поширення цифрових технологій, поширення Інтернету. Реклама в рамках 

соціологічних напрямків наукового пізнання розглядалась переважно як 

частина інших більш загальних соціальних процесів (соціальної комунікації, 

міжіндивідуальної взаємодії), як інструмент, що зв’язує суспільні об’єкти та що 

використовується в практиках різних соціальних агентів (бізнесу, преси, груп) – 

тобто реклама як соціальне явище в сукупності характеристик, як центр 

соціальних причин та наслідків не виступала в якості предмету дослідження. 

Соціологічних праць класиків соціології безпосередньо присвячених рекламі 

фактично немає, а монографії останнього часу, на жаль, містять багато 

інформації зі сфери маркетингу та бізнесу. Відсутність на сучасному етапі 

розвитку соціології як науки комплексного соціологічного дослідження 

феномену реклами актуалізує його подальшу розробку [14, с. 206]. 
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1.2. Рекламні комунікації як об’єкт соціологічного дослідження 

 

Соціальна обумовленість, яка в свою чергу розглядає особливість масової 

комунікації у системі соціальних стосунків та як визначений вид певних 

відношень. Можливість розповсюдити інформацію за допомогою масово 

комунікації існує певним засобом політичного, ідеологічного та політичного 

впливу на свідомість та діяльність соціуму. Соціально-психологічні впливи 

охоплюють значну частку змістових повідомлень масової комунікації від 

інформування та навчання до навіювання чи переконань. Функціонування і 

розвиток соціальної системи, які визначені певним характером, створюють 

можливість для розповсюдження інформації в певних масштабах, що виконує 

техніка масової комунікації на задоволення потреб. Соціологія визначає 

індивідів, які створюють аудиторію, розглядається як особистість, що вникають 

в систему суспільних стосунків. За допомогою масової комунікаціє існує 

варіант встановлення та підтримки зв’язку з широким середовищем 

суспільства.  

Під час аналізу спілкування й процесу комунікації потрібно з’ясувати, за 

допомогою якого посередника буде відбуватись обмін відбиття матеріального 

світу. В даному випадку зустрічається поняття «інформація», а саме ї кількісні 

та якісні характеристики. Природа інформації розглядає два підходу: 

функціональний та атрибутивний. Спеціалісти атрибутивного вивчають 

поняття як об’єктиву властивість матеріальних об’єктів, тобто інформація – 

атрибут матерії. Спеціалісти, які займаються вивченням функціонального 

підходу вважають інформацію так би мовити умовним і результатом 

спрямовано активності, так як вона виникає на соціально-свідомому рівні.  

У журналістиці інформаціє – властивість матеріалу. В даному випадку 

порівнюється з фактичним повідомленням, яке має новину. Якщо інформацію 

розглянути зі сторони провідної ролі духовного спілкування, то необхідно 

пов’язатувати її з відбитком реальності. Інформація може бути змістом, який 
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отримується із зовнішнього світу під час процесу пристосування до нього 

індивіда, так стверджують філософи.  

В момент самого спілкування провідну роль грає ціннісний аспект і 

змістовний, так як форма передачі та подачі інформації. Дуже важливо в 

момент спілкування, відчувати як інформація була донесена: з яким тоном, 

мімікою, голос, тембром силою подачі. Це є невід’ємним фактором в момент 

спілкування в суспільстві і найчастіше цьому придають значний характер. 

Важливо виділяти в таких випадках раціональний і емоційний моменти. 

Раціональність пов’язана з розумінням, емоційність з відгуком почуттів. 

Процес спілкування має різний процес сполучення. Існують викючення, коли 

вони можуть витупати і самостійно.  

В момент духовного спілкування відбувається передача не само 

інформації, а її мовляв би вищим видом – соціальною інформацією. Вивчення 

та розгляд суттєвих аспектів соціальної інформації серед соціології можна 

визначити наступним чином: показує стосунки в суспільстві, переплітається з 

деякими видами людської діяльності, фіксується свідомістю, характеризується 

моментами психологічних чинників, використовується індивідом для впливу на 

інших. Соціальна інформаціє має досить складну структуру, яка перераховує 

науково технічну, соціально-політичну, економічну, ідеологічну та інші. 

Однією з рис людського спілкування є активний пошук інформації. Ретельно 

створений добір під час передачі соціальної інформації – невід’ємна складова 

людської властивості. За допомогою масового та міжособистісного спілкування 

створюються духовні контакти. Дані види можуть доповнювати один одного, 

задовольняючи потребі людей та їх різні інформаційні посили. В даному 

випадку створюється існування різних ситуацій. Наприклад, якщо людина 

користується обома видами спілкування і в якийсь момент не може 

використати один з них, то вона намагається заповнити його іншим. 

Зафіксовано, о люди літнього віку, в яких зазвичай досить послаблені зв’язки, а 

також зменшена якість і обсяг міжособистісного спілкування зазвичай роблять 
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компенсацію дефіциту обміну соціальною інформацією за рахунок значно 

інтенсивнішого спілкування, як от духовного мас-медіа. 

Популярність в сучасній соціології набуває формулювання, висунуте 

вченим з Америки Г.Д. Лассуелом. Включається п’ять процесів спілкування: 

хто повідомив, що саме, за допомогою яких каналів, кому та з яким ефектом. В 

той час, як діяльність мас-медіа намагається охопити максимально можливу 

кількість аудиторії. Не лише масштаб відіграє роль в цьому випадку, важливо 

брати до уваги, за рахунок яких факторів, умов може виникнути певна 

необхідність масштабних аудиторії, які ексклюзивні риси мають такі аудиторії.  

Соціологія масово комунікації – це галузь знань, яка вивчає процеси 

функціонування та розвитку мас-медіа. Основною метою, якої є вивчити 

обумовленість даних процесів, а також їх наслідок, а саме вплив на політичні, 

соціальні, культурні, економічні явища. Сучасні мас-медіа, особливо 

телебачення, набувають масштабного характеру, звертаючись до аудиторії, яка 

складається з мільйонних глядачів, винаходять новий тип культурних 

цінностей. Соціологія масової комунікації це та інше почала вивчати приблизно 

з 20-х років двадцятого століття. Якщо говорити про основоположника, то 

сміливо можна згадувати німецького соціолога М. Вебера, який у 1910 р. 

методологічно починає обґрунтовувати необхідність соціології преси, окреслює 

проблеми: вплив на суспільство, орієнтації на певні групи, деякі вимоги до 

журналістів, методи аналізу преси.  

Дослідники часто позиціонують мас-медіа і створену масову культуру, як 

новий етап розвитку культури і соціально спілкування. Серед ряду досліджень 

соціології масово культури, головним є вивчення масової інформаційної 

діяльності та ї ефективність.  

Неможливо не пов’язувати журналістську науку та соціологію масової 

комунікації. Соціологія масової комунікації дає можливість вирішити ряд 

проблемних питань, які постають у практиці журналістів. Прикладом може 

слугувати формування «профілю», обличчя, типологічних характеристик які 
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можливо вирішити при зусиллі соціологів, які розглядають дані проблеми не 

лише з теоретично точки зору, але й практичної  

За допомогою ряду соціологічних досліджень, які будуть проводитись у 

журналістиці, соціологи матимуть змогу отримати знання внутрішніх законів, 

організаційно структури, конкретних задач, які вирішує журналістика. Як 

висновок модна сказати, ігнорування одного підходу може призвести до 

абсолютизації іншого і в такому випадку неможливо буде отримати деякі 

рекомендації.  

 

1.3. Інноваційні складові в соціології реклами 

 

Не дивлячись на те якою є різноманітна реклама, з часом вона починає 

набридати споживачу і він перестає її помічати. Тому перед спеціалістами 

стоять ряд завдань, щоб знайти креативні ідеї, контекст, образи, рішення, 

технічні відтворення, а перед соціологами ряд досліджень, які мусять дати 

розуміння чи буде рекламне повідомлення ефективним та чи змусить 

споживача «підшовхнути» до певних дій (покупка, перехід на сайт і т.д.).  

Д. Аакер, О. Ахманова, Р. Барт, А. Дейян, Є. Ромат, Г. Савіна, Е. Тарасова всі 

вони намагались розкрити методи стимулювання покупців, аби ті в свою 

чергу придбали товар. Але вони недостатньо присвятили свої роботи 

інноваційним технологіям рекламування. Такий вид проблеми цікавить 

практиків ніж науковців. Переосмислення, становлення масових комунікацій, 

розвиток баз це все поширення інноваційних технологій в суспільстві. Все це 

говорить про важливість проблеми. Якщо говорити про формування 

інноваційних підходів, одразу варто звернути увагу на критерії, які описують 

інноваційність рекламного продукту або технології. Поняття «нові 

технології» чи інновації розповідає нам про результат який ми отримуємо в 

кінці нашої діяльності, що постає у вигляді чогось нового або переробленого 
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товару чи процесу, який буде обов’язково впроваджений у практику 

компанії. Інноваційність рекламної діяльності можливо описати по даній 

характеристиці: впровадження професійного технічного забезпечення; 

використання нестандартних для реклами подачі інформації, новітні 

комп’ютерні технології. Взагалі «інноваційність» в рекламній діяльності 

носить широке поняття. Адже воно може мати деякі характеристики. Якщо 

описати рекламу на нестандартних носіях, то вона отримала визначення 

«ambient-реклама. Термін започаткований у Великобританії в середині 1990-х 

роках та був тісно пов’язаний з словом «ambient», що в перекладі з 

англійської означає «той, о оточує». Дана реклама є нетрадиційними носіями 

для призначення, адже вона пов’язана не лише з рекламоносіями технічної 

характеристики. Історія знає ряд прикладів боді-арту, серед яких також є 

українськи рекламодавці. Український рекламодавець використав дану 

технологію для просування на ринку горілочного бренду. Головни в такій 

рекламі є здивувати споживача, який отримає дане рекламне повідомлення, 

незвичайністю розташування цієї реклами у певному місці. Досить часто 

даний інфопривід підхоплює ЗМІ для розповсюдженні інформації.  

Не є секретом те, що часто для підсилення рекламного повідомлення 

використовують комп’ютерну та проекційну технології, які дають змогу 

отримати більш насичену картинку чи то ж звук. З точки зору не 

нестандартні або інноваційні підходи в технічному рекламуванні, що здатні 

більшою мірою привернути увагу людей та заставити ознайомитись з даним 

рекламним зверненням. В сьогоденні для прикладу може слугувати Just 

Touch (інтерактивні вітрина та підлога), інтерактивний бар, віртуальний 

промоутер, чарівне дзеркало чи то ж цифрові постери, проектори. 

Попередньо зазначені інноваційні технології мають важливий характер 

рекламування – мобільність, ефект присутності, зацікавленість, неминучість 

перегляду, взаємодія на місці. Прикладом слугуватиме підхід інтерактивних 

підлог та вітрил, які почали з’являтись в США, де споживач мав можливість 
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знайти інформацію, яка його найбільше цікавила, а саме: перевірити товар на 

складі, дізнатись коли буде додаткова знижка, переглянути меню закладу, 

при цьому всьому в полі зору завжди знаходиться логотип. Дана система 

дозволяє перетворити будь-який канал у продаж. На замітку таку технологія 

можуть взяти у використання компанії, які лише роблять вихід на ринок, 

адже, споживач неодмінно зверне увагу на інноваційний підхід і з легкістю 

почне його використовувати та буде ділитись з друзями, знайомим, рідними. 

Х точки зору технічної частини – це відбувається наступним чином: 

інформація робить проектування на підлогу чи екран вітрини. За допомогою 

керування самого інтерфейсу створюється презентація. У такому випадку 

аудиторія одразу активно залучається до взаємодії з рекламним 

повідомленням а зацікавленість постійно зростає.  

Ще одним прикладом слугуватиме інноваційний підхід реклами США, яку 

запропонувала компанія GestureTek, технологію GroundFX. Ця технологія дає 

шанс проявити проекцію певного об’ємного зображення на якусь поверхню 

та робити для нього зміни. «Жива картинка», так би мовити, викликає інтерес 

та позитивну емоцію – це відіграє великий плюс для компані, а саме 

запам’ятовуваність та знову таки насиченість і комунікацію з рекламним 

повідомленням. Специфіка підходу досить проста: до тіла людини кріпиться 

пояс та екран, а на верх одягається звичайна однотонна футболка. 

Управління буде здрібнюватись за допомогою пульта, який дозволить 

створити демонстрацію екрану. Замовник має можливість за допомогою 

одного пульта робити проекції на велику кількість футболок, що створить е 

більший інтерес та залучить аудиторію до дії.  

Якщо розглядати інноваційні підходи в Україні, то досить відомим є 

IndoorTV. Дана технологія працює на розповсюдження рекламного 

повідомлення у місцях де відбувається найбільше купчення суспільства. На 

думку, соціологів дана технологія привертає увагу більше ніж 90% 

реципієнтів.  
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Перш ніж зробити застосування інноваційного підходу потрібно детально 

вивчити аудиторію та ї вподобання, знайти де та коли починати заволодівати 

її увагою, адже це зменшить витрату часу та фінансів компанії. Рекламодавці, 

які намагаються використати інноваційні підходи віддають перевагу не лише 

на ефектність та ефективність, а й також намагаються створити 

позиціонування компанії на світовий ринок, які прагнуть бути серед сучасни 

трендів.  

Отже, в сучасному суспільстві використання інноваційних підходів в 

рекламній діяльності став розвиток технічних засобів комунікації, коли такі 

технології стали доступні масі. Але не всі підходи можуть бути 

інноваційними, варто брати до уваги, що лише ті поєднання комп’ютерних 

технологій та способів нестандартного рекламування та подачі інформації 

реципієнтам дає змогу створювати насправді інноваційні підходи та 

продукти в системі соціології реклами. Перспективою може слугувати 

вивчення та вдосконалення інноваційних рекламних повідомлень, їх змісту, 

форм, емоційних компонентів, типажі, ефективності використання даних 

форм у довгостроковій перспективі.  
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Висновок до І розділу 

Незважаючи на велику кількість трактувань поняття «реклама», усі вони 

виділяють характерні риси, які відрізняють її від усіх інших соціологічих 

комунікацій. Вона характеризує процес передачі інформаційного повідомлення, 

яке має на меті викликати потребу у поінформованому продукті. Тенденції 

розвитку медійного ринку в Європі та США свідчать, що цифрова реклама і 

надалі буде випереджати за витратами рекламу телевізійного формату, значну 

частку якої матиме мобільна реклама. Аналіз світового досвіду використання 

сучасних рекламних інструментів дасть змогу вітчизняним компаніям посилити 

конкурентоспроможність на ринку, зміцнити імідж та привернути увагу нових 

споживачів.  

Уся проаналізована інноваційна реклама виконує велику кількість 

функцій, головною з яких є, передусім, привернути увагу до самої себе. Адже 

така реклама незвична. Вона вражає, а отже не може залишитись поза увагою 

аудиторії. Інноваційна реклама допомагає вигідно виділити пропонований 

товар та його продавця, інформуючи про товар або послугу, певним чином 

позиціонує продукцію компанії. 

Проаналізовані джерела та практичні матеріали дають змогу зробити 

перші наукові кроки в галузі соціології реклами в обгрунтуванні інноваційних 

підходів в соціології реклами; класифікувати великий масив даних щодо 
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відхилень патогенного характеру в сучасній рекламі та з’ясувати специфіку 

пошагових дій реципієнтів під час контакту з даною рекламою.  

В момент аналізу історичних аспектів та теоретичних понять ми 

спостерігали тенденцію: вплив реклами на суспільство досліджується 

найменшою мірою останнім часом – це може бути пояснено тим, що деякі 

рекламні повідомлення стали значно важчими для дослідження. В той час коли 

дослідники, науковці визначають теоретичну складову соціальних комунікацій, 

рекламних повідомлень то рекламісти та соціологи активно впроваджують нові 

інноваційні підходи. 

 Адже щороку вплив реклами спадає і це достатньою мірою хвилює 

маркетологів, соціологів, піарників, котрі розробляють дані повідомлення.  

За минулі вісім років рекламні повідомлення стали значним агрегатом, 

котрий динамічно прямує на стимуляцію реципієнта та його емоційного впливу 

для здійснення тієї чи іншої дії: зробити покупку, перейти на сайт, розповісти 

знайомим, друзям, рідним, відправити рекламний ролик.  
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РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ 

ІННОВАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ НА РОЗВИТОК СОЦІОЛОГІЇ РЕКЛАМИ 

 

2.1. Реклама як засіб соціально-психологічного впливу 

 

Актуальним питанням для розгляду наукового знання рекламної галузі у 

соціології є проблема соціальних-психологічних впливів. Зміни в свідомості 

суспільства створюють впливи, які перешкоджають робити вибір. У.Д. Скотт, 

Дж.Б. Уотсон, Г. Мюнстерберг – вчені, які значний час присвятили розгляду 

питання соціології реклами та її психологічних впливів. Навіть в сьогоднішній 

день їхні дослідження мають актуальність. Усвідомлені та неусвідомлені 

впливи, саме цим двом поняттям велика низка дослідників надає перевагу при 

аналізі впливу реклами на суспільство. Пояснюючи це впливами 

раціональності, які засновані на логіці і аргументах переконання та 

нераціональності, заснованих на почуттях та емоціях. Вироблення навіювання 

викликане внаслідок якихось почуттів чи настрою, безпосереднім чином є 

найбільш ефективнішим шляхом впливу на соціум, стверджує Г. Мюнстерберг. 

Відносини батьків та дітей, чоловіків та жінок, учнів і вчителів, керівника та 

підлеглого, незнайомих людей один одному – психологічні впливи чи 

соціальні, які широко поширені і можуть проявитись в декількох варіантах. 

Соціальний чи психологічний вплив має можливість також розглядати з своєї 

точки зору рекламну діяльність. Історія в свою чергу виділяла два підходи 

серед соціології реклами: німецький і американський.  

Німецький підхід вивчав рекламу саме як психологічний вплив на 

споживача. Знайти механізми впливу та регулювання на волю людини, для 

забезпечення породження потреб у рекламних товарах було головним 

завданням для психологів. Ніби то такі потреби за допомогою навіювання 

можливо було створити штучно. Американський підхід орієнтувавсь на 

посилення рекламних засобів та їх процес опредметнення. Німецький підхід 

стверджує, що реклама мусить вплинути на людини та змусити її захотіти 
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купити товар, американський підхід констатував вплив на вибір послуг чи 

товарів та прийняття рішень. Для сучасності підхід виглядає інакше. Існує 

тенденція створення товару чи послуг про які споживачу спочатку нічого не 

відомо. Інноваційні підходи випереджають час. І в суспільства виникає ілюзія 

необхідності того чи іншого товару чи послуги для придбання. Саме тому 

німецькі соціологи перебувають в пошуках новаторів-послідовників.  

Соціологічне вивчення вкрай потребує ретельного аналізу та досліджень 

реклами як явища суспільного життя. Ефективний продаж товарів, послуг та 

взаєморозуміння між споживачем та рекламодавцем передбачає розвиток 

діалогу, що дає можливість створити умови для вивчення реклами в 

психологічному ракурсі.  

Реклама мусить привернути увагу, адже її мета не просто проінформувати 

суспільство, а створити та розвивати впливогенний потенціал на людей, щоб 

вони побачили, почули, прочитали та придбали. Все більше спеціалістів 

одноголосно проговорюють, що реклама стала могутнім засобом маніпуляції. 

Для зміни світогляду і поведінки людей створюють рекламні повідомлення. 

Саме тому це питання привертає неабияку увагу сучасних соціологів. І в 

кожного своя ціль, хтось досліджує питання аби допомогти в захисті 

суспільства від маніпуляції рекламними оголошеннями, а хтось навпаки 

намагається вивчити всі секрети та механізми, щоб краще впливати і керувати 

людьми. І дійсно, реклама почала робити впив не на розум, а на емоції та 

почуття, які переважають в даний момент. Багато компанії вважають, що 

споживачі – пластилін, яким легко керувати для досягнення планів продажу і 

вони легко піддаються будь-якому впливу.  

До рекламної діяльності можна відноситись абсолютно по-різному. Але 

упевнено засвідчують ряд науковців, що реклама довгий час перестала бути 

звичайним джерелом інформації про певні товари чи послуги. Соціологи 

стверджують, що реклама являється в наш час потужною зброєю впливу на 

свідомість мас. Тому що техніки, які використовують рекламодавці виконують 

лише прийом ілюзій нібито вільного вибору, в свою чергу створюючи 
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нав’язування стандартів та цінностей. Особливості сприйняття тексту, кольору, 

графічного оформлення, зображення дає можливість соціологам глибше 

вивчати механізми впливу на мозок людини та суспільства вцілому. Прикладна 

наука соціології, яка набирає популярність та час від часу зростає і її 

методологічні основи та теоретична частина в даний момент чітко не визначені, 

зокрема незрозумілі до кінця спеціалістам предмет та основні завдання.  

Значна кількість рекламістів переконана, що соціологія реклами мусить 

виконувати засоби психологічно-соціального впливу, що в свою чергу 

направляють стимуляцію продажів послуг чи товарів.  

Невід’ємною частиною застосування рекламних повідомлень існує 

інструмент NLP, гіпноз, впливовість на підсвідомий рівень з великою частиною 

різних технічних засобів. Часто звичайний обман, що робить інформацію 

іншою, необґрунтовані перебільшення чи маніпуляції зі сторони 

співрозмовника в момент переговорів теж можна зарахувати до соціології 

рекламно діяльності. Найчастіше етична, правова сторона, яка створює 

регуляцію реклами досить просто ігнорується. Досить часто психологічний 

стимул, вплив на купівлю, коли реципієнт не має бажання це зробити, чи не є 

основною частиною соціології реклами. Адже, даний інструмент є одним з 

найголовніших ознак ефективності рекламної діяльності.  
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2.2. Специфіка вивчення інноваційних підходів у соціології реклами 

 

До недавнього часу рекламні бюджети часто розподілялись за 

принципом «а давайте подивимося, буде вихлоп чи ні». Причому «вихлоп» 

оцінювався по кожному інструменту / каналу окремо. Стабільний трафік і 

позиції чекали від пошукового просування, «швидкий» трафік – від 

контекстної реклами, лояльних користувачів – від соцмереж. Більш того, до 

цих пір зустрічаються компанії, для яких ці показники є самоціллю. 

Справа в тому, що люди, у яких виникли описані вище проблеми, 

швидше за все, не ставили собі питання: як інструменти просування впливали 

один на одного? як загальний результат маркетингової діяльності в цілому 

впливав на кінцеву мету бізнесу – продажу та отримання прибутку? 

За цими питаннями і криється та чорна діра, в яку витікають інвестиції, не 

приносячи бажаного результату – грошей. 

Інноваційні підходи в рекламі, а саме performance-стратегія, хороша 

тим, що багато що в ній можна порахувати. І не просто порахувати, а 

висловити в грошовому еквіваленті. У тому самому прибутку, яку отримає 

бізнес з кожного клієнта (протягом всього його «життя» як покупця). Саме на 

такій аналітиці будується один з елементів інноваційних підходів реклами –  

performance-стратегія (РC). 

Рerformance-стратегія – концепція, основною метою якої є досягнення  

конкретних, вимірних бізнес-результатів (KPI) в максимально короткі 

терміни через кероване в режимі реального часу раціональне використання 

інструментів і ресурсів. Рекламна кампанія, побудована в рамках даної 

концепції, спрямована на підвищення доходів бізнесу; на впізнаваність або 

імідж бренду вона буде працювати тільки побічно. 

Рerformance-стратегію почали використовувати на заході на початку 

2000-х з розвитком і поширенням інтернет-реклами, яка дозволяє 

максимально чітко відслідковувати і вимірювати ефект від інноваційних 

підходів. Спроби знайти адекватний переклад терміну на україньску мову (в 



30 
 

даному контексті слово рerformance має значення «результат», «ефект», 

«продуктивність») не увінчались успіхом, і на українському ринку прижився 

автентичний варіант. 

Завдання performance-стратегії, вірніше, фахівців, які використовують 

цей підхід, – зрозуміти, які канали та інструменти для кожного конкретного 

бізнесу і сайту дадуть результат за найкращою ціною (до граничної вартості, 

вигідною бізнесу), і зібрати їх в ідеальну комплексну стратегію. Стратегія 

передбачає одночасну роботу на всіх рівнях воронки продажу (як в онлайні, 

так і в офлайні), а не тільки на залучення клієнтів з інтернету. 

Це розуміння досягається на основі глибокої бізнес-аналітики: чим більше 

даних надає компанія про свій товар, клієнтів і процесах взаємодії з ними, 

тим точніше буде: SWOT-аналіз; визначення цілей і KPI; побудова 

рerformance-стратегії; управління рекламними активностями; налагодження 

процесів конверсії до їх кінцевої точки – безпосередньо продажу; робота з 

поточною клієнтською базою, збільшення CLV (Customer Lifetime Value – 

прибуток, отриманий з покупця за весь час його перебування в статусі 

клієнта компанії) і CRV (Customer Referral Value – матеріальна вигода, яку 

приносить поточний клієнт, рекомендуючи бренд іншим людям). 

Як результат (і основний показник ефективності) – підвищення саме 

прибутковості від реклами (маржинального ROI), а не переходів по 

оголошеннях або числа дзвінків. Тому рerformance-стратегія має на увазі 

інтеграцію виконавця (найчастіше агентства) з компанією клієнта практично 

в повне занурення.  

Одним елементом performance-стратегії та інноваційних підходів в 

цілому є аналітична робота. Аналіз особливостей галузі, бізнесу та продукту, 

визначення з цілями проекту, позиціонуванням і аудиторією, розбиття на 

сегменти і підготовка для кожного з них унікальної торгової пропозиції, 

прорахування різних сценаріїв поведінки користувачів. Але на цьому 

аналітична робота не закінчена. 
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Як правило, на цьому етапі також проводиться: дослідження 

відповідного ринку: поточний стан, динаміка, тенденції та прогнози. 

Дослідження ринку в інтернеті: які види інтернет-реклами краще 

використовувати з даної тематики рекламодавці (де чекати високої 

конкуренції); звідки приходять клієнти (на підставі статистики в Google 

Analytics визначається, з яких каналів інтернет-реклами приходить трафік на 

сайти даної тематики). Лінгвістичне дослідження: побудова оптимального 

семантичного ядра (що запитують); відповідність поточного семантичного 

ядра запитів користувачів пошукових систем (як питають).  Аналіз 

пошукової видачі в тематиці: видимість сайту компанії і сайтів конкурентів в 

пошукових системах по запитах семантичного ядра (списку запитів, які 

використовує цільова аудиторія); які типи сайтів присутні у видачі, що 

цікавлять запитам (наприклад, одне з останніх досліджень Ingate показало, 

що в тематиці «Авто» серйозну конкуренцію сайтам виробників і дилерів 

становлять портали безкоштовних оголошень – користувачі активно 

шукають пропозиції саме там. Пізніше ці портали використовувались як 

рекламні канали в складі стратегії). 

Далі до роботи соціологів та маркетологів підключаються веб-

аналітики. Так як ми розробляємо комплексну стратегію просування бізнесу 

в інтернеті і основним засобом комунікації і конвертації відвідувачів в 

клієнтів є сайт, вся робота – формування та реалізація стратегії – ведеться на 

основі і під контролем цифрової аналітики. Для соціологів цифрова аналітика 

давно стала ще одним методом для збору та обробки інформації.  

Цифрова аналітика – це аналіз якісних і кількісних даних бізнесу, що 

дозволяє поліпшувати взаємодію з наявними та потенційними клієнтами . 

Перш за все фахівцю-аналітику необхідно визначити (уточнити у клієнта) 

оцифровані комерційні цілі, які ставляться бізнесом перед сайтом, очікувані 

результати та способи їх оцінки. За даними Google, власники сайтів 

найчастіше ставлять перед собою наступні цілі: продаж товарів і послуг 

(наприклад, сайти електронної комерції); збір інформації про користувачів 
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для відділу продажів (наприклад, сайти для визначення кола потенційних 

клієнтів); взаємодія і частота відвідувань (наприклад, сайти видавців); 

своєчасна допомога користувачам в пошуку потрібних даних (наприклад, 

інформаційні сайти і сайти служб підтримки); інформування, взаємодія і 

лояльність (наприклад, сайти торгових марок). 

Досить часто їх комбінація ставиться як одна мета. Виходячи з цих 

цілей і аналізу даних по поточним рекламним активностям в інтернеті, 

конверсійної здатності сайту, приймаються рішення: як поліпшити 

конвертацію відвідувачів в клієнтів на сайті через підвищення його зручності 

для користувачів, тобто через роботу над юзабіліті ресурсу, як збільшити 

віддачу від поточних рекламних кампаній – отримати з кожного каналу за 

мінімально можливі гроші максимально можливе число конверсій за 

допомогою конверсійної оптимізації. 

Конверсійна оптимізація – комплекс заходів, прийнятих на підставі 

цифрової аналітики, не пов’язаних з юзабіліті сайту і застосовуваних до 

рекламних кампаній, ведення комунікацій з користувачами. Процес 

конверсійної оптимізації не має єдино вірного алгоритму, адже він 

індивідуальний для кожного конкретного проекту.  

Отже, вивчення інноваційних підходів у соціології реклами є важливим 

елементом. Так як, реципієнти приймають рішення про покупку не відразу. 

Зазвичай необхідно кілька «торкань» для того, щоб зібратися з думками і 

купити. 

Прикладом може бути покупка телефону. Нехай це буде остання 

модель iPhone. Реципієнт мріє придбати, але поточна ціна викликає у нього 

сумнів. У якийсь із робочих днів йому з банера соціальної мережі 

«підморгує» бажаний телефон з посилом: «Ось він я. Я твій. За ту ціну, котру 

ти хотів». Рефлекс кліку спрацював, і він вже на сайті, вивчаєте умови 

покупки. Дійсно, телефон його мрії за розумною ціною. Причина – вчорашня 

презентація Apple, де оголошено про вихід нової моделі. Здавалося б, треба 
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брати! Тоді аналітики не будуть ламати голову над ланцюжками 

послідовностей, просто зафіксувавши каналом покупки – соціальну мережу. 

Але реципієнт йде на прайс-агрегатор і починаєте перевіряти, де ж 

може бути дешевше. У таблиці порівняння за ціною знову вискакує той же 

інтернет-магазин, який порушив його спокій в соціальній мережі. Ще один 

перехід, і тепер джерелом конверсії міг би стати прайс-агрегатор, наприклад 

Hotline, а соціальна мережа тільки джерелом асоційованої конверсії. 

І знову немає покупки. Людина бере перерву на сумнів і перерахунок 

готівки, повернувшись вранці в офіс, забиває в пошуковій системі «Купити 

iphone назва інтернет-магазину »і робить замовлення. Ланцюжок замкнувся. 

У системах аналітики з’явиться пошукова система як інструмент, який привів 

заявку, але при цьому є два джерела, без яких рішення не було б прийнято –

соціальна мережа і прайс-агрегатор. 

З огляду на конверсії тільки за останнім кліком, можна дуже часто 

мимоволі «образити» ті інноваційні інструменти, які стали причиною 

першого знайомства з потенційним клієнтом. Сюди найчастіше потрапляють 

медійні канали – баннерка, відео, соціальні мережі. Іноді це короткі 

ланцюжки, а іноді тривалі вибудовування відносин, через всі комунікаційні 

канали. Для соціологів важливо дослідити, як саме повів себе реципієнт при 

ходженню на том чи іншому сайті. Чому саме дана реакція спричинила 

відмову у придбанні такого бажаного товару. За допомогою соціологічних 

досліджень професіонали отримують відповідь на всі ці питання.  
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2.3. Проблеми та перспективи впровадження інноваційних підходів у 

соціології реклами 

 

Сучасне суспільство потерпає щодня різких змін, міжнародні компанії 

не є винятком. Для того аби бути постійно в тонусі вони шукають ефективні 

механізми для розвитку власного бізнесу, залучають інвестиції на створення 

нових умов для співпраці в різних сферах. Зазвичай рекламодавці 

намагаються використати декілька рекламоносіїв, щоб досягти максимальних 

результатів та бути ефективними серед конкурентів. В час, коли відбувається 

інтенсивна реалізація інформаційних технологій поряд з такими 

рекламоносіями, як газети, журнали, телебачення, зовнішня реклама досить 

швидко та неймовірно динамічно набирає розвиток Інтернет, що формує 

певні сегменти медіа-ринку.  

Соціологи вважають, що реклама на сьогоднішній день стала одним з 

основних інструментів збільшення ефективності реалізації товарів та послу, 

адже від вдалої реклами залежить 60% успіху на ринку. Звичайно неможливо 

обійтись без ряду проблем, які супроводжують за собою певні фінансові 

витрати. Соціологи разом з рекламними фахівцями ретельно проводять ряд 

досліджень, аби розглянути всі аспекти і напрямки рекламної діяльності – від 

психологічних мотивацій аудиторії споживачів до ефективності окремих 

засобів реклами. Проводячи аналіз сучасних досліджень, фахівці 

стверджують що основними елементами, які використовують в рекламній 

діяльності є міжнародний комплекс просування, а саме реклама – засіб 

маніпуляції на аудиторію.  

Роль реклами та її збутова політика потребує щодня збільшувати 

витрати на формування поведінки аудиторії. До реклами можна ставитись 

по-різному. Міжнародні підприємства та їх практика доводить, що 

рекламодавці найчастіше зіштовхуються з такими проблемами: ступінь 

доступності ЗМІ, що зумовлюється такими причинами, як регламентування 

рекламного часу та певні кордони у елементах зображення та аудіочатинах 
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на державних телеканалах і радіо та монополізацією ЗМІ; рівень витрат, який 

необхідний під час перекладу та адаптації тексту на зарубіжний ринок, 

обмеженість повного охоплення споживачів ЗМІ та значно завищенні 

розцінки для рекламодавців-іноземців; охопити всю цільову аудиторію стає 

неможливим, адже інколи недостатньо даних чи немає можливості створити 

моніторинг публікацій повідомлень, які були передані для рекламування. 

Якщо говорити про українську рекламу, то за останній період їй довелось 

здолати такий же часовий період та шлях, що й вся рекламна діяльність країн 

на пострадянському просторі. Спочатку створювали саму інформацію, далі 

реклама не так пропонувала інформацію, як намагалась спровокувати до 

певної дії. Даний підхід мав можливість зробити кардинальні зміни в 

діяльності реклами. З часом почали з’являтись ідеї, креатив, у яких 

відчувались присутність виробника самої реклами, його авторитарна думка.  

Вивчаючи ст. 27 Закону України «Про рекламу» від 3 липня 1996 р. №270/96 

ВР, передбачено відповідальність за порушення в рекламній справі, реклама 

повинна бути дисциплінарна, національно забарвлена, адміністративна, 

відповідальна, інакше не буде порядку у сфері рекламної діяльності. Якщо 

відбувається порушення законодавства про рекламу, відповідальність мусять 

нести як рекламодавці, що в свою чергу замовляють рекламу та її поширення 

так і виробники, або ж організації які займаються поширенням даної 

реклами. Якщо українську рекламу розглядати через призму класично теорії, 

то на жаль вона не відповідає рекламній діяльності. Перше, що потрібно 

робити сьогодні – це формувати сильну інфраструктуру, що мусить 

створювати відповідальність та сформувати засади національної політики 

реклами. Стійкий менталітет, національна культура, потужна наука, сучасна 

освіта, відповідний інтелект – об’єктивні та суб’єктивні умови створення 

концептуальних засад політики реклами в Україні. Для того аби створювати 

ефективний контроль та контролювати виробництво рекламної продукції, а 

також створювати умови, які будуть сприятливими для виробництва на 

міжнародний ринок, мусять взяти під належний контроль органи державного 
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управління. Різні області реклами почали використовувати інноваційні 

технології, як в традиційних форматах так нестандартних комунікаціях 

реклами. Все ж таки інновації на крок попереду від стандартних форм 

реклами, так як враховують настрій аудиторії, яка втомлюється від 

одноманітності. Справа в тому, що інноваційні підходи в рекламі стають 

більш захоплюючими, ефективними та легко засвоювані. Закордонні 

рекламодавці отримали найбільш перспективні рекламні технології: 

відеореклама в місцях масового скупчення людей з впровадженням 

технології InDoor TV. За результатами соціологів такий тип реклами 

заставляє звернути увагу 90% аудиторі. Перевага такої реклами від 3D-

технологій в тому, що є можливість тривимірних зображень без 

використання додаткових засобів, шоломів або окулярів.  

Ще однією інноваційною технологіє в США стала технологія інтерактивно 

взаємодії Just Touch, що почала свій розвиток з початку XXI століття. За 

допомогою можливості відстежити рух рук аудиторії і з їх допомогою 

управляти функціями меню, яке розташували на окремому табло. Аудиторії 

не складає проблем знайти потрібну інформацію чи то ж перевірити товар в 

наявності, ознайомитись більш детально з послугами, закладом, при цьому 

логотип рекламного бренду постійно знаходиться в полі зору.  

Без сумнівів, але інтернет на сьогодні є найбільш передовим ЗМІ. Це 

інструмент, який яскраво та динамічно створює зріст аудиторії з неймовірно 

великим темпом. Велика частка компанії перестали використовувати 

інтернет, як засіб просування товарів, для багатьох видів бізнесу він став 

необхідну performance-стратегію, яка швидко та якісно підвищує компанії в 

рейтингу.  

Сучасними інноваційними технологіями потрібно виокремлювати контексну 

рекламу, таргетинг та SMM. Для того, щоб знайти, залучити й зацікавити 

дану аудиторію потрібно скористатись інструментом контекстної реклами. 

Контекстна реклама – це інформаційний блок, який несе в собі зміст 

рекламного характеру, відповідне тематиці (контексту) даного ресурсу. 
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Системи контекстної реклами дають можливість рекламуватись в декількох 

форматах.  

Найголовнішою перевагою контекстної реклами є точне попадання в 

цільову аудиторію і «ненав’язливість» при подачі клієнту. Вона дозволяє 

дуже швидко отримати приплив потенційних покупців і замовників на свій 

сайт, підвищуючи трафік і просуваючи його в пошукових системах. 

Ефективність такої реклами дуже висока завдяки точному попаданню в 

цільову аудиторію, можливістю працювати з аудиторією конкретного 

регіону, який найбільш стратегічно важливий, показом оголошень в певний 

час доби, зручною оплатою, швидким налаштуванням (від одного дня, до 

одного тижня) і точним виміром результативності кампанії з розрахунку 

вкладених в неї коштів. 

Таргетування – визначення цільової аудиторії перед запуском рекламних 

кампаній.Існує велика кількість видів таргетингу. Таргетування може бути 

тематичним, географічним, соціально-демографічним, тимчасовим, 

поведінковим, по рекламним майданчикам і т. д. Найпопулярнішими 

налаштуваннями таргетингу є географічне і часове.  

Географічне таргетування – орієнтація на певний регіон(и) або місто(а). 

Це налашування показу ваших оголошень в стратегічно важливих 

географічних точках. Наприклад, користувачеві із Запоріжжя необхідно 

купити дитячу коляску. При пошуковому запиті (без прив’язки до регіону) 

йому видаються оголошення конкретно Запорізьких магазинів з колясками. 

Часовий таргетинг дозволить налаштувати час показу оголошень 

виключаючи, припустимо, нічні години, або годинни, коли незручно 

спілкуватися з клієнтами. У контекстно-медійної мережі таргетинг 

налаштовується також за тематиками, соціально-демографічною ознакою, 

рекламних майданчиків, поведінки, а також, мобільних пристроїв. 

Тематичне таргетування – показ реклами на сайтах, з відповідною 

тематикою. Соціально-демографічний вигляд таргетингу дозволить зробити 

поділ аудиторії за статевими та віковими ознаками. Орієнтування по 
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рекламних майданчиках – сайти, які показують оголошення, називають 

рекламними майданчиками. Найчастіше сервіси самі пропонують 

розміщення на декількох майданчиках, але все ж, дають можливість 

самостійного вибору майданчиків, для показу рекламних оголошень. 

Поведінковий таргетинг на основі cookie збирає інформація про 

користувача (що дививсь, які пошукові запити вводив, які сайти відвідував і 

т. д.). Збираються ці дані в профіль користувача і виходячи з даного профілю 

можна налаштувати поведінковий таргетинг на тих користувачів, які 

найбільш цікаві з позиції потенційних клієнтів. Даний вид таргетингу 

набирає все більше популярність. Таргетування по мобільним пристроям 

дозволяє налаштувати покази оголошень користувачам смартфонів.  

Що таке SMM наразі знають дуже багато, але не всі знають, як 

правильно з таким інструментом працювати. Як працювати з соціальними 

мережами, блогами, форумами і т.д., і для чого це потрібно. Почнемо з того, 

що соціальні мережі зараз є одним з основних каналів комунікації в світі. Їх 

популярність порівнялась з телевізійним медіа простором. Користувачами 

соціальних мереж стали мільярди жителів усього світу. В Україні, 

зареєстрованих в соціальних мережах користувачів вже більше 11 мільйонів. 

Дані надані дослідницькою компанією GFK. І в міру розвитку соціальних 

медіа маркетологи і PR фахівці поступово почали використовувати їх з 

метою донесення певного роду інформації в маси. Так з’явилось поняття 

Social Media Marketing. SMM (Social Media Marketing) – один з методів 

просування своїх товарів і послуг, за допомогою соціальних медіа. Основною 

метою SMM просування є підвищення впізнаваності бренду, велика 

зацікавленість до того, що продаєте, постійна комунікація з потенційними і, 

звичайно ж, існуючими клієнтами. Простіше кажучи, безперебійний обмін 

інформацією між компанією і користувачами соціальних мереж. 

Завдяки соціальним мережам, команія дає можливість своїй аудиторії 

бути причетним до бренду. Працюючи тут зі своєю аудиторією, можна 

покращувати сервіс, підвищуючи рівень довіри у споживачів. Але, перш ніж 
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«йти» в соц. мережі, необхідно визначити, чи потрібно це бізнесу. Чи 

говорять в соц. мережах про продукти компанії? Чи є в соц. мережах цільова 

аудиторія і який її обсяг? І останній, але самий вирішальний фактор: чи є у 

компанії, про що розповісти своїй аудиторії в мережі, чи ні? 
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2.4. Актуалізація соціально-етичних засад інноваційних стратегій в 

рекламі 

Наразі рекламна діяльність існує як відокремлений соціальний інститут, 

що має змогу впливати на сучасні суспільні процеси. Важко не погодитись із 

дослідницею Л. Хавкіною в тому, що реклама стає своєрідним документом 

епохи.: «Реклама віддзеркалює проблеми та моральні цінності соціуму 

соціальні негаразди суспільства. В свою чергу це є підставою для ствердження, 

що реклама крім інформаційного потоку про продукт, несе за собою моральні 

та соціальні настанови, за якими соціум намагається жити.Інноваційні стратеії 

відображають потреби споживачів, рекламодавці максимально створюють те 

що бажає бачити суспільство. Україна з кожним днем все активніше починає 

запроваджувати рекламну політику, яка носить індивідуальний характер, що 

позитивно сприяє на конкурентноспроможність компанії на економічному 

ринку. Серед інноваційних стратегій всебільшого оберту набирає Інтернет-

реклама, а саме Perfоrmаnсe-стратегія, котра включає в себе використання 

одночасно декількох інструментів: таргетиенг, контекст, SMM.  

Будь-яка компанія звертаючись до Perfоrmаnсe-стратегії забуває, що існує 

обмежена можливість рекламування певних товарів. Реклама має враховувати 

інформаційне законодавство тієї країни, у якій вона створюється чи буде 

поширюватися, і це, насамперед, стосується Perfоrmаnсe-стратегії в її 

повноцінному використанні.  

Актуалізація етичних засад інноваційних стратегій у розрізі українського 

законодавства та системи саморегулювання рекламної індустрії наразі 

становить головний предмет висвітлення у цьому підрозділі.  

Без сумніву, аналіз контенту рекламних повідомлень українського ринку 

реклами має особливу практичну цінність, однак потребує вивчення 

законодавчої бази, міжнародних стандартів та угод, національних і зарубіжних 

кодексів професійної етики, які містять інформацію про захист реклами від 

неетичного та девіантного контенту, морально-етичні вимоги, які ставляться до 
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суб’єктів рекламного ринку та до самої реклами як продукту діяльності цього 

ринку [48, с. 432].  

Однак у документах нічого не сказано про те, як створювати коректну 

рекламу, які методи та тактики застосовувати, якими інструментами 

послуговуватись. У процесі роботи фахівці стикаються з цілою низкою 

запитань, а саме: як не порушити суспільну мораль, як не завдати шкоди 

етичній стороні рекламної комунікації, як зберегти культурні традиції тощо, що 

не зовсім правильно з огляду на масштабність порушеної проблеми.  

Сьогодні в Україні рекламну діяльність, зокрема її соціально-етичні 

засади, регулює цілий ряд законів. Однак такі обмежувальні документи часто 

не впливають на те, як зразки некоректної та вульгарної реклами стають 

надбанням громадськості.  

Для вітчизняної науки в сфері прикладної соціології реклами означена 

проблема набуває особливої актуальності, позаяк, по-перше, рекламна індустрія 

в Україні тільки набирає сили, а, по-друге, морально-етичні порушення, 

зокрема в рекламі, є ключовою проблемою сучасного українського суспільства, 

яку необхідно вирішувати ще на етапі формування. Увага до етичних аспектів 

соціології реклами зросла, коли кількість рекламних повідомлень почала 

безупинно помножуватись, коли рекламодавці перейшли межі усталених 

принципів задля привертання уваги до свого товару, відмежування від 

конкурентів. Із середини ХХ ст. вчені, практики реклами та небайдужі 

активісти розпочали аналіз процесів, що відбуваються в рекламному бізнесі: 

вони відстежували ціннісні орієнтири, що декларує реклама, соціальні та 

культурні традиції, які вона порушує, вивчали вплив на моральну свідомість 

соціуму [50, с. 64]. 

Першими роботами, які присвячені морально-етичним аспектам реклами, 

вважаємо книги Х. Кеннера «Боротьба за правду в рекламі» (1936), Ф. Бішопа 

«Етика реклами» (1949) та Ф. Куїнна «Етика, реклама й відповідальність» 

(1963). Згодом, як соціологічне явище етику реклами почали розглядатиВ. 

О’Барр, М. Сімон, Х. Танслі. Етичні аспекти реклами в контексті бізнесу та 
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маркетингових стратегій вивчали Т. Гаррет, С. Ґрейзер, Дж. Коста. Моральні 

параметри рекламної комунікації як особливого виду маніпулятивних 

технологій аналізували такі зарубіжні науковці, як М. Філліпс, М. Друмрайт,П. 

Мерфі, Дж. Хоуд, Р. Дентон та ін. Філософські дослідження реклами допоки 

представлені незначною кількістю наукових праць. Серед найвідоміших варто 

назвати грунтовну монографію американських учених Е. Спенсера та Б. 

Хеекерена [51, с. 206]. 

Українські науковці й активісти роблять поодинокі спроби аналізу 

етичних питань у сфері інформаційної діяльності, зокрема в журналістиці та 

рекламознавстві: вивчають морально-етичні аспекти соціальної та політичної 

реклами, а також найбільшого сектору інформаційного ринку – комерційної 

реклами, яка тяжіє до використання сексуально-еротичних образів, 

секcистських мотивів, расової дискримінації та агресивної неадекватної 

поведінки [52, с.40].  

Тому, як бачимо, в українській рекламістиці системний підхід до етики 

рекламної діяльності поки що не склався. Відтак, аналіз законодавчої бази з 

цього питання – перший важливий крок до глибшого розуміння української 

системи регулювання питань щодо порушення суспільної моралі у сфері 

реклами.  

Отже, обмеження на створення неетичної реклами майже ніколи не 

застосовувались у повному обсязі, оскільки при прийнятті рішень закони, етика 

та прагматичні цілі рекламодавців завжди вступають у конфлікт. Тому для 

початку доцільним видається проаналізувати Закони України щодо 

використання реклами, яка порушує суспільну мораль, а потім 

схарактеризувати роботу органів галузевого саморегулювання. Безумовно 

основним документом, який контролює галузь реклами є Закон України «Про 

рекламу».  

Таким чином, коли законодавча база справно працює, організації, які 

займаються саморегулюванням рекламної діяльності, мають налагоджену 

систему співпраці та впливають на усіх суб’єктів ринку, коли рекламодавці 
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сумлінно ставляться до своєї діяльності та підтримують національні ідеї у своїй 

продукції, коли агенції чітко стежать за своєю роботою та діють у рамках 

законодавчих національних та міжнародних актів, саме тоді реклама буде 

відмінно виконувати усі свої функції та, найголовніше, – подаватиме чесну, 

правдиву, достовірну та соціально-етично коректну інформацію споживачам. 

 

 

 

 

Висновки до ІІ розділу 

 

Ринок реклами на сьогоднішній день набирає неймовірних обертів у 

своєму розвитку. Компанії, які конкурують між собою, для підтримки й 

підвищення своєї конкурентоспроможності потребують залучення 

інноваційних стратегій для бізнесу. Проблема впровадження інноваційних 

стратегій в рекламі з одного боку спричинена різноманітними зовнішніми 

чинниками, які впливають на компанії, а також людськими ресурсами, які 

звикли виконувати свої стандартні функції.  

Інноваційні стратегії сучасної реклами – неповторювані та 

непередбачувані інструменти розвитку. Тому серед соціологів постають нові 

виклики в дослідженні інноваційних стратегій.  Зацікавити аудиторію стало 

всескладніше. Суспільство перестає звертати увагу на рекламні повідомлення, 

які закладають в телебаченні, зовнішній рекламі, радіо. У зв’язку з цим люди, 

які звикли працювати за правилами, виникає супротив інноваціям. Вони 

працюють так, як вони звикли, підтримуючи ключовий показник. Але компанії 

повинні ефективно реалізовувати та використовувати інновації в своїй 

діяльності для реалізації будь-яких покращень. 

Найголовнішими складовими всього процесу впровадженні інноваційних 

стратегії є – налаштування ефективності інструментів, аналіз ніші, ринку, 
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конкурентів, розуміння як еволюціонувати, тобто організаційно впровадити 

інноваційні стратегії в практичне використання, а також залучення та навчання 

спеціалістів компанії до performance-стратегії. 

 Більша частина компаній, які впроваджують інноваційні стратегії, 

намагаються подолати проблеми і скористатись майже необмеженими 

можливостями, що надають інструменти даних інновацій. Експерти вважають 

вирішальним фактором успіху – залучення соціологів в процес дослідження 

вимірювальних показників та закріплення їх якісним аналізом від реципієнтів. 

Адже принципи відкритих інноваційних стратегій та performance стратегії 

дозволяють підвищити показники ефективності компаній в значно більше разів. 

Провідні українські компанії, які виходять на зарубіжний ринок забезпечують 

глобальне і регіональне охоплення ключових тенденцій, проблем в сфері 

інноваційних стратегій. Українські компанії повинні використовувати ці 

перспективні напрямки вже сьогодні.  

Щоб успішно володіти performance-стратегією, організаціям потрібно 

вийти за рамки цифрових експериментів і почати застосовувати цифрові 

передові методи для масштабування рекламної діяльності. Різноманітність 

інноваційних інструментів та досвід закордонних партнерів та успішних 

міжнародних фірм, дозволяє компаніям вибрати механізм, який відповідає 

обсягу ресурсів, внутрішнім корпоративним особливостям та управлінським 

уподобанням і здійснювати успішну рекламну діяльність.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІІІ. МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ 

СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ІННОВАЦІЙНИХ 

СТРАТЕГІЙ НА РОЗВИТОК СОЦІОЛОГІЇ РЕКЛАМИ 

 

3.1. Загальні правила та особливості експертного методу дослідження 

за «Дельфі» 

 

Зазвичай експертне опитування будується на двох підставах: певний 

експерт існує носієм великого обсягу інформації (досвід, інтуїція, знання) і в 

такому випадку характеризується як якісний механізм інформації; для 

ефективного вирішення проблеми варто використовувати групову думку 

експертів. За допомогою інтуїтивно-логічного аналізу вивчення проблеми з 

якісним та кількісним показником думки і формальним опрацюванням 

результатів будується метод експертного опитування. Методологічна частина 

дослідження експертного методу дозволяє отримати від групи експертів ту 

інформацію, якої найчастіше бракує для опрацювання та використання і 

прийняття рішень. Як показує практика статистичні методи завжди 

поєднуються значно краще з експертною інформацією, що в свою чергу дає 

кращі результати, більш точніші ніж деякі розрахунки середніх показників.  

Велика кількість компаній, корпорацій, університетів використовує наразі 

експертний метод опитування «Дельфі». Даний метод формувавсь завдяки 

практичним нарадам й дискусіям. Не дивлячись на ряд вад, які має даний 

метод, він все ж таки вважається одним з найбільшефективних експертних 

методів дослідження соціологічної інформації, оскільки створює не тільки 

інформацію, яка зазвичай є цікавою, а й серед складних питань соціальної 
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експертизи дає можливість дійти згоди по критеріям, показникам, які були 

зазначені на початку опитування.  

Свою історію метод «Дельфі» бере із знаменитим храмом Аполлона в 

давньогрецькому місті Дельфи, жриці якого були відомі оракули з доить 

загадковими характерами висловлювання ними пророцтв, щодо долі тих чи 

інших людей. Метод «Дельфі» дав змогу в вій  час дослідити політичні 

проблеми, як вірогідність та можливість запобігання виникнення нової світової 

війни; кількість ядерних бомб, перспектива системи освіти; уявлення в 

суспільстві про цінності. Особливістю методу виступає абсолютна анонімність 

серед експертів, використання даних результатів з попередніх опитувань, 

статистична обробка відповіді групи експертів. Використання ретроспективної 

інформації чи теперішньої і навіть майбутньої, якщо вона існує у вигляді 

окремих прогнозів представляє собою різноманітність групи експертів. Для 

більшого опрацювання якісного масиву даних та чіткого прогнозу від експертів 

потрібно, аби вони володіли більшим обсягом інформації, мали високу 

кваліфікацію, креативність в мислені, компетентність.  

Н. Далкі стверджує, що метод «Дельфі» зумовив прогресію та зрушення в 

«технології суджень». Свій висновок він аргументував так: «Досі політичні 

діячі фактично не мали обмежень у політиці чи прагненнях, за винятком 

виборів і самого політичного процесу. Система «Дельфі» пропонує новий, 

усвідомлений контроль, основою якого є визначення можливості досягнення 

певної мети» [62, с. 167].  

Як правило опитування експертів проводиться анонімно та у письмовій 

формі, що передбачає декілька етапів. Але в даний момент експерти не мають 

можливість вести комунікацію між собою. Вони матимуть можливість бути 

ознайомленими з відповідями попередніх турів. Такий механізм створює 

зворотній зв’язок, що дозволяє водити корегування у опитувальник та надавати 

більше пояснень. Група соціологів не намагається прийти до однієї відповіді, 

адже різниця в опитуваннях буде існувати. Через певний часовий інтервал 

відбувається повтор етапів. Зазвичай кількість етапів складає від двох до 
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чотирьох турів, все залежить від зведення поляризованих оцінок до мінімуму, 

тобто метод передбачає сортування оцінок експертів. Аби досягнути 

максимальну точність й ефективність в даному випадку все залежить від групи 

експертів, яка проходить попередній скрінінг. Якщо згода серед експертів у 

принципових питаннях буде досягнута у межах двох етапів, опитування 

припиняється. Проведення опитування в декілька етапів дає змогу отримати 

якісний зворотній зв’язок, що є необхідним елементом в даній методиці. Під 

час роботи в новому турі, експерти будуть використовувати оновлену 

інформацію з попередніх етапів, що дозволяє корегувати дану оцінку, 

підвищувати узгодженість у групі або створити підтвердження попередній їхній 

оцінці. Перед кожним туром відбувається попередня підготовка нового 

опитувальника та самих експертів. В даному випадку опрацьовуються відповіді 

попередніх турів, зводяться у єдину статистичну оцінку для змоги презентувати 

дані групі експертів.  

В методі «Дельфі» можна виокремити алгоритм який буде передбачати 

п’ять етапів. Перший етап дає змогу визначити пріоритетні питання 

опитувальника, формулювати робочу групу та групу експертів, зібрати та 

проаналізувати необхідну інформацію. Робоча група на даному етапі проводить 

організацію процедури всього опитування. Зазвичай група експертів мусить 

включати в себе спеціалістів у складі 10-15 осіб в певній галузі. За історію 

використання методу, був приклад, коли в опитувані брали участь одночасно то 

експертів. Для визначення кількості експертів потрібно визначити специфіку 

проблеми, яка досліджується та отримати згоду на участь експертів в 

опитувані.  

Для того аби визначити компетентність експерта створюється анкета, для 

аналізу рівня реферування, використання аркушів самооцінки. Другий етап 

передбачає розробку гайда. Перш ніж перейти до опитування варто провести 

пілотний проект, де ми отримаємо можливість відредагувати питання 

опитувальника, сформулювати питання більш точно та запросити всю 

необхідну інформацію для дослідження зі сторони експертів. В цей час 
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організаційна група починає формувати гайд після проведення пілотного 

проекту, де аналізує всі питання, підсумовує пропозиції, складає кінцевий 

опитувальник та відправляє його експертам. Важливо аби всі питання були 

включені та враховані деякі аспекти. Одразу наступає третій етап – 

безпосереднє опитування. Дана процедура може відбуватись навіть в заочній 

формі, але вимагає від експертів точності та уважності до всіх питань. Після 

чого мусить включатись принцип зворотного зв’язку від експертів. Експертна 

група робить повернення опитувальника з усіма відповідями, які мусять 

відображати їх думки.  

Четвертий етап – аналіз та інтерпретація даних, зазвичай повинен 

відбуватись по кожному туру. На цьому етапі відбувається опрацювання 

кожного поверненого опитувальника і відображення відповідей в належних 

формах: діаграми, графіки, таблиці, дослівне відтворення. Для більш чіткого 

дослідження організаційна група має можливість в оді роботи включати 

додаткові питання в опитувальник, аби отримати більш результативні дані. 

Ігнорування одного з експертів є неможливим. Кожен експерт мусить знати, що 

його відповіді будуть в раховані в загальний звіт та представлені належним 

чином.  

Експерти можуть виловлювати свої думки, щодо відповідей колег, тут 

найкраще використовувати шкали, що допоможуть організаційно скоротити 

обробку даних та правильно опрацювати відповіді. П’ятий етап передбачає 

собою збирання всіх відповідей, пропозицій в єдиний документ, який 

передається на опрацювання групі соціологів та для подальшої інтерпретації 

даних. Приведемо схематичний етап проведення експертного опитування. 
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Рис. 3.1.1 Схематичний етап проведення експертного опитування 

Взагалі методика «Дельфі» щоразу проходить модифікацію та оновлення, 

перевіряють нові інструменти, вдосконалюються існуючі моделі. Історія 

доводить, що використання методу дає можливість зародити новий підхід до 

системи суджень та аналізу. Не дивлячись на це метод «Дельфі» потребує час 

від час оновлення, нових пропозицій, сценарії майбутнього та подальшого 

вдосконалення.  

 

 

 

3.2. Загальний опис та характеристика соціологічного експерименту 

 

Соціологічний експеримент – досить своєрідний та складний метод збору 

інформації. Для соціології експеримент це можливість отримати кількісну та 

якісну інформацію, зміни діяльності, поведінки соціального об’єкта під 

впливом деяких факторів. Експеримент досить часто являється саме ти 

методом, який дає відповіді на питання, які не змогли дослідити інші методі 

соціології. Перевірка гіпотези, результатів які мають можливість практичного 

застосування, різні за характером управлінські рішення – основна мета 
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експерименту. Явною характеристикою соціологічного експерименту є те, що 

для проведення потрібно висунути гіпотезу про наявність причинно-

наслідкових зав’язків. За своєю специфікою експеримент можна розділити на 

науковий в ході, якого перевіряється висунута гіпотеза та дослідні і практичні 

експерименти. Під час практичного експерименту визначається отримання 

даних для подальшого практичного застосування в певній галузі.  

Соціологам цікаво відстежувати загальну логіку експерименту за 

допомогою відбору певної експериментальної групи, для якої в свою чергу 

створюється ситуація під дією певних факторів. За принципом групи бувають: 

контрольні, які по суті не підлягають впливу змін, а вважаються еталоном для 

порівняння та експериментальні, які навпаки, підлягають впливу змін. Як 

контрольні так і експериментальні групи мусять бути за соціальними 

параметрами однакові. За характером ситуації існують польові та лабораторні. 

Для польового експерименту група для дослідження мусить перебувати в 

звичайних умовах функціонування. В лабораторному експериментальна 

ситуація мусять сформуватись штучно. В обох групах можуть додатково 

використовуватись опитування та спостереження. Якщо аналізу піддається одна 

і та ж сама група, яка одночасно буде і контрольною і експериментальною 

експеримент буде лінійним. Тобто до початку самого експерименту зазвичай 

фіксуються факторні, контрольні, нейтральні характеристики. Найпростішим та 

одним з найпоширеніших є так званий паралельний експеримент. В такому 

експерименті участь можуть брати одночасно дві групи: контрольна та 

експериментальна. Знову ж таки склад мусить бути однаковим. Контрольна 

група має можливість залишати свої характеристики, а от експериментальна 

постійно змінює.  

У практичній соціології слід розділяти методи відбору 

експериментальних груп, підготовку та етап проведення експерименту, 

послідовний ряд вирішення питань, відбір групи (випадкова, ймовірна вибірка), 

метод квотної вибірки або структурної, визначення мети, умов, завдань, 
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гіпотези, фіксація результатів. Визначення пошуку причин та характеру змін 

соціальних явищ чи процесів являється логікою експерименту.  

Яскравим прикладом соціологічного експерименту являється вигаданий 

експеримент Філіпа Зімбардо, для якого науковець зробив емітовану в’язницю. 

В цьому експерименті дослідник надав можливість деяким студентам 

добровільно виконувати роль охоронців, а іншим – ув’язнених (1972 р.). Мета 

експерименту передбачала простеження різних ролей, які спричиняли зміни у 

світогляді й поведінці студентів. Кінцевий результат став досить шокуючим. 

Студенти, які відігравали роль охоронців, почали досить швидко набувати 

авторитету, виказували справжню агресію, командували студентами, які грали 

роль ув’язнених, ображали їх та прямо погрожували їхньому життю. В свою 

чергу студенти-ув’язнені, демонстрували суміш апатії, не послухання, що 

досить часто модна спостерігати у справжніх колоніях. Рівень протистоянь 

набув неймовірного показника і дослідник був вимушений зупинити 

експеримент.  

За логікою та доказом гіпотез експерименти розрізняють лінійні та 

паралельні. Якщо аналізу піддається та сама група, контрольна (її первісний 

стан) і експериментально (стан після зміни характеристик) експеримент набуває 

структуру лінійного. Аби експеримент пройшов успішно, потрібно правильно 

відібрати його учасників. В соціології існують такі методи відбору груп, як 

метод попарного відбору, структурної ідентифікацій й мето випадкового 

відбору. Кожен з них має загальну вимогу: вони мусять бути правомірними для 

поширення висновків експерименту на той об’єкт умов функціонування якого 

будуть передбачати надалі. Попарний відбір переважно використовують в 

паралельному експерименті. В такому випадку з генеральної сукупності 

відберуть дві групи аби вони були ідентичні по нейтральним і контрольним, але 

мали різні характеристики по факторам.  

Взагалі соціологічний експеримент досить рідке явище в сучасному 

суспільстві. Адже для досягнення гіпотези та поставлених завдань на початку 

роботи необхідно прикласти чимало зусиль аби досягти результатів. Але якщо 
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його організувати правильно, дотриматись всіх вимог результати можуть бути 

неймовірними. Для даного методу потрібно мати професійну команду 

соціологів, яка буде вчасно реагувати на сторонні фактори, які матимуть 

можливість створити вплив на хід роботи. Даний метод дозволяє соціологам-

практикам створювати нові кордони для реалізації свої досліджень.  

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Аналіз та інтерпретація даних, отриманих в ході 

соціологічного дослідження 

 

Інтерпретація даних експертного опитування 

 

Метою методу «Дельфі» є отримання інформації високого ступеня 

достовірності в процесі анонімного збору і оцінки думок учасників 

експертних груп. Для досягнення зазначеної мети ми використали серію fасe-

tо-fасe опитувань [2, с. 23], в яких провели аналіз думки експертів щодо 

майбутніх подій та можливих інновацій [5, с. 282] (прогнози експертів), і 

статистичну обробку зібраних даних з подальшим їх коригуванням для 

ймовірнісної оцінки достовірності отриманих результатів. Як правило, 

алгоритм методу складається з кількох етапів, які можуть включати в себе 

наступне:  

1. Визначення цілей і завдань експертизи;  

2. Формування робочої групи зі збору та узагальнення думок експертів; 

3. Формування групи експертів, що володіють необхідними 

компетенціями в досліджуваній області;  
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4. Підготовка опитувальника з чіткими і однозначно зрозумілими 

питаннями, що передбачають однозначні відповіді;  

5. Проведення серії опитувань (2-4 рази), в кожному з яких отримані 

відповіді служать основою для формулювання питань подальшого 

опитування;  

6. Узагальнення і оцінка результатів опитувальника, вироблення 

рекомендацій з питання прийняття того чи іншого рішення.  

На першому етапі проводилось уточнення і деталізація проблеми. 

Зокрема, виключались варіанти рішень, які обумовлені вже існуючими, 

фактичними даними і можуть бути досліджені на підставі інших відомостей, 

без суджень експертів. Іншими словами, на цьому етапі уточнюються 

можливі варіанти рішень, які можуть бути прийняті виключно на експертній 

думці. Другий етап носить організаційний характер. На ньому ми 

сформулювали групу фахівців, що мають професійні навички проведення 

опитувань та інтерв’ювання; такими найчастіше виступають професійні 

соціологи. На третьому етапі відбувся відбір групи експертів, що 

складається, як правило, з 10-15 фахівців у необхідній предметній області. 

Компетенції експертів, зазвичай, встановлюються шляхом результатів по 

листам самооцінки, на підставі виконання трудових функцій в галузях, тісно 

пов’язаних з проблематикою, щодо участі в наукових дослідженнях. Далі, 

нами безпосередньо проводилось fасe-tо-fасe опитування.  

Виходячи з принципів методу «Дельфі», fасe-tо-fасe опитування 

проводилось анонімно, виключаючи можливість конформізму в експертній 

групі. На заключному етапі ми провели  узагальнення і статистичну оцінку 

проведеного опитування. У разі, якщо задана імовірнісна характеристика 

достовірності виявиться незадовільною, проводиться друге, третє і наступні 

опитування. Як правило, серія опитувань складається з 2-4 опитувальників, в 

результаті яких із заданою вірогідністю може бути вироблена рекомендація 

до прийняття одного з рішень, позначених на першому етапі. Перевагою 

методу є відносна формальна об’єктивність рішення і можливість її 
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статистичної оцінки, незалежність і анонімність думок експертів. До 

недоліків слід віднести можливий надмірний суб’єктивізм прогнозних оцінок 

і значні витрати часу на проведення опитування. Більш того, експерту не 

завжди дається достатній час на обдумування тієї чи іншої відповіді в 

процесі опитування.  

Потрібно відзначити, що в сучасній літературі мало уваги приділяється 

процедурі відбору експертної групи (третій етап наведеного алгоритму). Як 

було зазначено раніше, відбір проводиться соціологами з фахівців 

відповідної предметної області, однак формалізація даної процедури 

недостатньо розроблена. Таким чином, залишається відкритим питання про 

оцінку процедури відбору. В рамках магістерської роботи ми пропонуємо 

можливий варіант формалізації даної процедури шляхом бальної оцінки 

умовних рівнів освіти, досвіду роботи (загального стажу), управлінського 

досвіду роботи в предметній області. Зокрема, формула оцінки виглядає 

наступним чином: 

Е=О+Д+У 

де Е – рівень експерта, О – рівень освіти, Д – досвід роботи (загальний стаж), 

У – досвід управлінської роботи. У таблиці 3.3.1 наведені приблизні значення 

критеріїв в балах. 

 

Фактор Бали 

Рівень освіти 

Середня спеціальна (технікум, училище) 1 

Незакінчена вища (закінчено не менше 3-х курсів) 2 

Вища 3 

Досвід роботи (загальний стаж) 

2 і більше років 4 

5 і більше років 5 

10 і більше років 6 
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Досвід управлінської роботи 

2 і більше років 7 

5 і більше років 8 

10 і більше років 9 

Таблиця 3.3.1 Критерії та бали для розрахунки формули Е=О+Д+У 

Таким чином, наприклад, експерт з вищою освітою, досвідом роботи і 

управлінським досвідом у відповідній сфері більше 10 років, набере 18 балів. 

Слід зазначити, що наведена шкала є приблизною і служить для приблизної 

оцінки. Середній показник в балах на одного експерта буде характеризувати 

рівень «експертизи» групи. Запропонована методика була випробувана в 

дослідженні відбору експертів для отримання стратегічного рішення щодо 

перспективності організації сертифікаційних послуг в компанії сфери 

консультаційних послуг. 

Для дослідження теми магістерської роботи за допомогою експертного 

методу було відібрано 10 спеціалістів-експертів, дані по котрим зведені в 

таблиці 3.3.2.  

 

Умовний номер 

експерта 

Рівень освіти Досвід роботи 

(загальний стаж) 

Досвід 

управлінської 

роботи 

Всього по експерту 

1 3 4 7 14 

2 3 5 8 16 

3 3 6 8 17 

4 3 4 7 14 

5 3 4 7 14 

6 3 5 9 17 

7 3 6 7 16 

8 2 4 8 14 

9 3 5 7 15 

10 3 4 7 14 

 Таблиця 3.3.2 Зведені оцінки по експертам 

В цілому, експертна група набрала 151 бал, що в середньому по групі з 

10 чоловік складає 15,1 бала. Таким чином, показник «експертності» 

прийнятого рішення по вказаній методиці склав 15,1, що є порівняно 
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високим (виходячи з умовної шкали по таблиці 1) показником. Очевидно, що 

показник експертності можна підвищити шляхом розширення групи 

експертів, тобто «екстенсивним шляхом» збільшення думок, або 

«інтенсивним шляхом» за рахунок підбору фахівців з іншими професійними і 

академічними компетенціями.  

Відбір експертів проведений таким чином, щоб вони представляли по 

можливості весь спектр підходів до Perfоrmаnсe-стратегії. Знайдено було 18 

експертів, серед них залучено до опитування 10 експертів. 8 експертів не 

пройшли скринінг на початку дослідження. Для нас важливо, аби експерт мав 

загальний стаж роботи в даному напрямку не менше двох років, а також 

підтверджувався практичним досвідом. Майже всі експерти протягом 

останніх років так чи інакше мали справу з Perfокmаnсe стратегію, але лише 

десять з них мають практичний досвід більше ніж двох років у потрібному 

для нас напрямку. 

Серед експертів знайшлись: керівники департаменту маркетингу; 

Prоjeсt Mаnаger напрямків: контекстної реклами (PPС), SEО-оптимізації, Bіg 

Dаtа SEО, аналітики; керівники департаменту продажів, SMM-спеціалісти, 

операційни директора. Кожен з опитаних експертів має досвід роботи не 

лише з технічною частиною, але і з сервісною роботою клієнтів. Адже в 

нашому досліджені важливо розуміти як технічну складову, так і соціально-

комунікативні аспекти, а також враховувати компетентнісний людський 

ресурс.  

Питання для дослідження були розроблені в грудні 2019 року 

українською мовою та розповсюджені серед експертів в якості пілотного 

тесту. За результатами роботи з першими респондентами питання були 

лінгвістично скориговані, зокрема, змінені формулювання питань. 

Опитування проводилось в офлайн режимі за методикою fасe-tо-fасe. 

Попередньо з кожним експертом було домовлено про зручний час та місце 

для опитування. Тільки тим експертам, які позитивно відповіли на 

інформаційний лист, було спрямовано персоналізоване запрошення на 
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зустріч. Цей процес (інформаційний лист) дозволив залучити до дослідження 

осіб, дійсно зацікавлених у ньому. Експерти брали участь в дослідженні на 

безоплатній основі.  

Для представлення результатів дослідження застосовано частковий 

підхід узагальненого дослівного відтворення експертних висловлювань, після 

чого дано аналіз експертних концепцій, суджень, оцінок. Такий підхід 

обумовлений двома міркуваннями. По-перше, не спотворюються експертні 

висловлювання. Тема дослідження чутлива, і найменші спотворення 

висловлювань можуть істотно змінити їх сприйняття. Основні концепції 

експертів відтворені по можливості повно. Однак пріоритетно відтворені 

значущі експертні судження.  

Значимість позиції експерта з даного питання визначалась тим, 

наскільки дане судження логічно включалось у кожну з трьох істотно 

відмінних концепцій по ідентифікації (сприйняття). Також відповіді 

експертів зведені в загальну таблицю, котра характеризує (визначає) спільну 

думку (Табл. 4).  

У першу чергу для нас важливим було дізнатись, що найчастіше 

змушує реципієнтів-споживачів покидати сайт\ресурс. Експерти відзначали, 

що є декілька причин: одна з основних – це неправильна обіцянка, озвучена в 

рекламному повідомлені, коли реципієнт очікує ознайомитись з одним 

продуктом, а по факту отримує зовсім іншу інформацію. Другою причиною 

являється відсутність елементарного Usability сайту. Користувач 

«зливається», тому що йому елементарно незрозуміло, як оформити покупку, 

елементи сайту розміщені неправильно, незручно сформована логіка 

викладання інформації. Третьою причиною може бути неякісний контент або 

дизайн, користувач переходить на платформу і реальність не відповідає 

очікуванням, закладеним в рекламних повідомленнях.  

Можуть бути ще й такий фактор: користувачу подобається товар, але 

відлякала ціна. Взагалі, якщо фактори, впливаючі на покупки, не 

відповідають очікуванням клієнта, він також може, так би, мовити, 
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«злитись». Прикладом є відсутність доставки, інша вартість – це означає, що  

налаштування таргетингу були невірними; або це потрібно було одразу 

розказати в рекламному повідомленні, щоб спеціалісти своєчасно могли 

відфільтрувати аудиторію, котрій ми не можемо запропонувати пропозицію, 

яка буде цікавити і буде задовольняти запит. У разі існування зазначених 

факторів, реципієнт може затриматись на певний час, але потім «злитись».  

Важливо розуміти, до якого сегменту відноситься сайт, на котрий 

переходить реципієнт, адже це може бути В2В, e-соmmerсe, блог, а там вже 

інші причини швидких відмовлень. Адже якщо людина переходить на 

інформаційний ресурс, то, швидше за все, це пов’язано з контентом: 

користувач не отримав свій запит на якісний контент.  

В історії з покупками – то це найчастіше можуть бути такі фактори: 

ціна, спосіб доставки, зручність оформлення замовлень і т. ін., для того, щоб 

не прописувати десять полів.  

Невід’ємним чинником впливу завжди був демографічний характер. 

При опитуванні експерти одноголосно стверджують, що в даному випадку 

потрібно враховувати не лише різні демографічні групи, а й кожного 

реципієнта особисто, адже реципієнти найчастіше ведуть себе по-різному на 

сайті. У сучасних умовах демографічний принцип сегментації перестав 

відповідати дійсності. Потрібно сегментувати користувачів за їх 

особливостями та поведінкою не тільки на сайті, але й у житті вцілому: 

залежно від тригерів на відвідування мережі; стимулів, які впливають на 

особливості поведінки, специфіки спілкування та поведінкових реакцій (чи 

вони мовчуни або ж їм потрібно дуже довго думати перед тим, як прийняти 

рішення – і це наразі впливає). А ось інший приклад демографії: місто 

Гостомель, 25 років, чоловік – і це вже невиграшний варіант. Пояснюємо: у 

Гостомелі можна знайти і 25-річного, і 35-річного чоловіка, й такі 

користувачі будуть повністю відповідати за характеристиками користувачам 

такого ж, або іншого віку, навіть з самого Нью-Йорка, або будь-якого іншого 

міста чи країни, хоча це навряд чи, тому що багато залежить від менталітету.  
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Варто зауважити, що взагалі демографічний метод є найпростішим для 

сегментації. Чому можуть співпадати деякі характеристики, зрозуміти 

елементарно – тому що це певний регіональний менталітет. У людей певного 

віку із певної географічної групи може бути схожий образ життя, звички та 

поведінкові реакції, оскільки вони проживають у конкретному регіоні, який 

також викликає такі ж звички використання продуктів та специфічні 

поведінкові реакції, тобто певну паторність у поведінці. Що стосується 

нашого погляду на дану проблему, то ми проти такого критерію сегментації в 

сучасному суспільстві.  

Середовище, в якому ми знаходимось щодня, формує наші звички й 

поведінку, і коли ми зростаємо, то хочеш чи не хочеш, але створюються 

певні шаблони поведінки, які накладаються не лише на спілкування, а також і 

на спосіб мислення, і у свою чергу, в подальшому на комунікативно-

поведінкові реакції на сайті. Проте, поведінка на сайті може змінитись, адже 

можна переїхати в інший регіон, знайти роботу, яка повністю переструктурує 

світосприйняття і завдяки цьому користувач може інакше вести себе на сайті. 

Навіть, коли ми почали працювати в ніші performance, ми стали по-іншому 

дивитись на те, що відбувається в інтернет-мережі. Тому – це досить 

неоднозначний критерій. 

Іноді реципієнти відвідують одну сторінку інтернет-мережі частіше, 

ніж іншу, чи взагалі можуть віддавати перевагу новим сайтам. Це 

спричинено тим, що користувач знаходиться більше на тій сторінці контенту, 

котра релевантна його запиту.  

Якщо реципієнт перейшов на корпоративну сторінку сайту, але його 

цікавить певна послуга, то зрозуміла справа, що він буде саме на цій послузі 

більше «залипати». Щодо блогу, то споживач буде «залипати» на статті, 

котра пов’язана з темою, в якій він наразі розбирається. Існують випадки, 

коли реципієнт сам не знає, що йому шукати – тоді ми використовуємо 

інсайти для відвідування сторінки, на котру він більше «залипає». Це при 

налаштуванні рекламних кампаній.  
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Ми можемо сформулювати воронку таким чином, щоб одразу 

визначити вплив на конкретну сторінку, так як нам потрібно прикладом 

продати певну послугу. Але ми можемо також спочатку, на етапі 

впізнаваємості, кидати користувача на сайт, а потім дивитись, куди він 

переходить для того, щоб розуміти, на яку сторінку робити фокус для 

більшого попиту. В залежності від цього, потім міняти сайт. Тобто, якщо 

реципієнт «залипає», то він задовольняє своє бажання.  

Правильно зроблений дизайн, розуміння контенту, ідентичність на 

різних сторінках – це все визначає UX, тобто дані характеристики створені 

досить зручно. Якщо послуга описує послугу, а користувача цікавить, як це 

буде відбуватись, то зрозумілим стає, що таку сторінку він покине одразу. 

Споживач знайшов інформацію з етапами і «залипає», в такому випадку, стає 

зрозуміло, що споживачу важливо визначити, як буде налаштований сам 

процес, тобто все залежить від того, що конкретно цікавить людину і який 

контент та формат подачі потрібен. Для бізнесу це все дуже важливо, щоб 

визначати релевантність для пошуку. 

В інформаційно-телекомунікаційному просторі цікавим виявляється те, 

за допомогою яких пристроїв performance-стратегія створює значний вплив 

на реципієнтів. Відносно даного питання група експертів запропонувала 

статистику, яка детально описує кожний пристрій (рис. 3.3.1), аби інформація 

не була спотворена.  
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Рис. 3.3.1 Статистичні дані використання пристроїв для виходу в мережу Інтернет  

Не завжди професійно створений сайт та яскрава картинка чи логотип 

сайту дає можливість зрозуміти, яка інформація закладена у повідомленні. 

Якщо говорити про рекламне повідомлення, то зрозуміло, що з першого разу 

користувач може не вловити, яке повідомлення було зашифроване, адже 

частота повинна не перевищувати принаймні сім, для того, щоб споживачу 

було зрозуміло.  

Якщо говорити про сайт, то користувач миттєво мусить змалювати, що 

конкретно йому пропонують, чому на першому екрані рекомендується не 

робити «пафосні» фрази. Наприклад: «У нас унікальні технології, котрі 

пропонують інноваційні рішення», краще конкретно говорити, що ми 

робимо. «Робимо ремонт під ключ, час проекту – сім днів». 
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Реципієнт мусить з першого відвідування «вловити», що йому 

пропонують на сайті, а далі в залежності від того, як виглядає цей сайт, 

наскільки зручний у використанні і який контент там розміщений. У людини 

формується певна довіра, після чого відбувається ознайомлення з послугами. 

Якщо реципієнт нічого не розуміє, то проблема закладається в контенті, який 

пропонується для ознайомлення. Даною проблемою займаються спеціалісти 

компанії або агентство, яке пропонує стратегію просування рекламного 

повідомлення.  

Performance-стратегія активно використовує такий інструмент як Email-

розсилку. В історії з даним інструментом все залежить від персонажу: є 

користувачі, котрі до сих пір, не дивлячись на стереотип, що нібито Email- 

розсилки не працюють, постійно використовують пошту і ми, як спеціалісти 

теж «юзаєм» цей вид інструменту. Email-розсилка дозволяє знизити рівень 

конверсії в рази, просто потрібно підходити до цього досить розумно. 

Реципієнти, які не відкривають листи, швидше за все, уже розчарувались і 

звикли до спам контенту, і не використовують його, або не являються 

користувачами розсилки. Серед тих, хто відкриває листи, існує два випадки. 

Це можуть бути люди, котрі постійно використовують поштовий сервіс 

розсилок. Є люди, які не можуть спати спокійно, якщо не відкриють всі sms- 

повідомлення, такі педанти, вони мусять відкрити всі листи. Але є ще люди, 

падкі на «халяву»; на них працюють дуже якісно лід-магніти типу: ой там 

веб-семінар безкоштовно, другий семінар з 50% знижкою, другий товар 

подрузі за ціною першого і т. ін. 

Є люди, які перевіряють Email-розсилку лише ради того, щоб 

поживитись. Це реципієнти, котрі підписані на ресурси і цікаво 

спостерігають за новинами та чекають останні тренди, кейси, щоб бути в 

інформаційному полі. Існують персонажі, які отримують «такі штуки» лише 

в меседжері і використовують лише його. Отже, стимули, які сподвигають та 

поведінкові реакції можуть бути абсолютні різні.  
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Неодмінною частиною є вивчення того, чи розуміють реципієнти, коли 

на них починає діяти performance-стратегія. Якщо говорити про швидку 

покупку: побачив-купив, то в даний момент була чітка потреба. Реципієнт 

закрив угоду, то в даному випадку він розумітиме, що це був вплив Інтернет- 

реклами. Неможливо згадати про рекламу, яка діє на багато строкову 

перспективу – це якщо ми говоримо про бренд. Людина може створити 

покупку через рік, та ж сама «Кока-Кола», і не розуміти, що це під впливом 

якогось там рекламного повідомлення, коли реципієнт побачив рекламу на 

YouTube і потім придбав товар, тому що реклама може бути різного роду.  

Але можна придбати товар через місяць і забути про те, що колись там 

десь бачив банер на якомусь сайті чи платформі, а там реклама, далі 

розсилка. В такому випадку користувач може думати про наступне: «Круто, 

ця компанія така популярна». Частіше за все це розуміють лише спеціалісти, 

адже вони напрактиковали очі, які весь час бачать рекламу і її механізм. 

Даний вплив сприймати неможливо, оскільки якщо бачимо рекламу – в 

голові одразу спрацює картинка: «А це запущений «ремчик»». Зазвичай 

користувач цього не розуміє і тут необхідно аналізувати те, після якого 

показу реклами він зробив наступну дію. Якщо побачив сумку в Instagram і її 

купив, то ця реклама «зацепила». Важливо враховувати, що людина закрила 

існуючу потребу чи реклама сформулювала потребу з нуля. Прикладом може 

бути: мені непотрібна сумка, а я бачу рекламне повідомлення в тому ж 

самому Instagram і відповідно, купую даний товар, хоча вона мені 

непотрібна. Потім певний час людина заставляє себе ще повірити в те, що ця 

сумка потрібна була, відбувається нав’язування реальності. Такий ефект, як 

раз і створює performace-стратегія. І чим сильніше це працює, тим крутіше 

попрацювали спеціалісти.  

Під час проведення експертного опитування ми не могли пропустити 

питання, яке стосується бакалаврської дипломної роботи. Ряд експертів мав 

досвід роботи з шоковою рекламою. Деякі експерти працювали з крипто 

валютою. Був кейс в якому не працювало все те, що працювало раніше в усіх 
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сферах. Жодна з гіпотез не була виправдана і це говорило лише про помилки 

в застосуванні інноваційних підходів в рекламі. Ми готували контент, який 

не працював взагалі. І був один спеціаліст, котрий не мав досвіду роботи з 

великими рекламними форматами. Він дуже «криво» малював. Було відео 

типу 25 кадр, повсюди гроші, великі цифри, на наш погляд це була більше 

навіть треш реклама. Але шок-контент присутній повністю. Дана шок-

реклама почала працювати на повну, цифра на весь екран, реципієнти 

переходили, клікали, писали і уже на конференції підходили до нас особисто. 

Це зайняло позицію шок реклами, адже ми не очікували, що таке може 

працювати, була така магія чисел. Не можливо залишити без уваги ще 

житловий комплекс – це «лакшері», ми зробили серію роликів з дуже-дуже 

смішним контентом типу Ліга Сміху. Ми дуже небезпечно обіграли Джеймса 

Бонда, Рятівників Малібу та впровадили контент з прив’язкою до самого 

комплексу. Здавалось, що навпаки можна отримати негатив, але таким чином 

ми ризикнули на шок рекламу, аби отримати результат і це спрацювало. Хоча 

ризики були неймовірно високими. Почали конвертуватись соціальні мережі, 

по проекту наразі без реклами 10-19 заявок в день, показники «космос». 

Потрібно одразу продумати всі ризики і розуміти, чи готові компанії та 

спеціалісти на таке піти, і розуміти наші дії в тій чи іншій ситуації, якщо ми 

підемо та такий ризик. Одразу формується гайд по обробці негативу. Ризик 1-

2-3, який являється найбільшим, як будемо працювати і на це все потрібно 

звернути велику вагу.  

Шок контент найкраще використовувати для бізнесу, якому немає чого 

втрачати – ідеально. Якщо бізнес розуміє втрати і ризики, потрібно 

оберігатись такого контенту, тому що наслідки будуть коштувати дорого. 

Дуже важливо робити грамотно, без вульгарноті, не повинно бути «хайпу», 

«вірусних відео» . Обігравання якогось моменту вирішує таймінг, якщо не 

вчасно і не вдало, то краще не робити; мусить бути смак, обов’язково 

аналізувати ще як веде себе аудиторія, чи не почнуть «хейтити», що це 

«лайно» і т. ін., а буде аудиторія «хавати». Шокову рекламу можуть 
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дозволити всі, але в великому бізнесі ризик більший, а малий, середній бізнес 

найчастіше не може собі дозволити якісну шок рекламу. Середній та малий 

бізнес генерує «треш», який не діє і лише веде за собою фінансові втрати. 

Головне не економити, адже ситуативна та шок реклама потребує найчастіше 

найбільше ресурсів для їх реалізації.  

Не дивлячись на силу інноваційних підходів в рекламі, реципієнти все 

ж таки намагаються обходити та блокувати рекламні повідомлення. Якщо 

реципієнт використовує додатки для блокування реклами, потрібно шукати 

інші методи. Адже таргентовану рекламу заблокувати не можливо. Потрібно 

розуміти, як саме з нею працювати та аналізувати, через який пристрій 

реципієнт блокує даний тип реклами. Аудиторія широка і в будь-якому 

випадку ми зможемо охопити тих, хто не вміє блокувати. Або ж аудиторію, 

яка блокує, ми здоженемо в іншому просторі.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Інтерпретація даних соціологічного експерименту  

 

Під час аналізування теми магістерської роботи нами було прийняте 

рішення використати другий метод дослідження – соціологічний 

експеримент.  

Соціологічний експеримент виявився одним з найскладніших методів 

збору соціологічної інформації та зайняв найбільше часу по роботі.  
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За характером експериментальної ситуації ми використали польовий 

експеримент, так як даний експеримент  проводиться в природних умовах.  

Метою експерименту виступила оцінка ступеня ефективності тих чи 

інших програм, методів впливу, методик і т. ін.  

Експериментальна група знаходилась в природних для себе умовах, 

була непроінформована про те, що бере участь у соціологічному 

експерименті.  

По логічній структурі ми використали лінійний експеримент, адже він 

передбачає, що і експериментальною, і контрольною є одна і та ж група. В 

якості контрольного стану фіксується первинний стан групи.  

За характером ситуації експеримент отримав форму неконтрольованого 

– експеримент, на результати якого впливали нейтральні чинники.  

Під час дослідження була виокремлена тема експерименту: 

«Пошаговий механізм дій реципієнтів в Інтернет-просторі на визначених 

сайтах партнерів».  

Виконавцем експерименту став студент шостого курсу Державного 

університету телекомунікацій, кафедри економіки підприємств та соціальних 

технологій, групи СТДМ-61 – Валенок Андрій.  

Тема експерименту є досить актуальною для ряду дослідників: 

соціологів, маркетологів, економістів, менеджерів з продажу.  

Зазвичай, під час «ходження» Інтернет-простором реципієнти 

здійснюють велику кількість кроків на сайтах. Якщо сайт має характер лише 

для ознайомлення чи продажу, то власникам даного сайту та 

адміністраторам, котрі відповідають за його розвиток, потрібно мати чітке 

уявлення про те, з яких причин реципієнт-споживач покидає дану сторінку. 

Об’єктом дослідження являються користувачі сайту Інтернет-магазину 

з продажу техніки (ноутбуки, мобільні телефони, пральні машинки, 

телевізори, холодильники і т.д.).  

Предметом дослідження є пошаговий механізм дій реципієнтів в 

Інтернет-просторі.  
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Мета експерименту: забезпечити пошагові дії реципієнтів-споживачів 

(ЦА) та збільшити кількість продажів на сайті.   

Завдання експерименту – впровадити perfоrmаnсe-стратегію та певні 

алгоритми роботи сайту партнера для збільшення інтересу та вимірного 

взаємозв’язку з реципієнтами-споживачами (ЦА). Привернути увагу до нових 

товарів.  

Серед усіх питань була виділена наступна гіпотеза дослідження: 

впровадження perfоrmаnсe-стратегії й технологій, які забезпечать реальні 

вимірювальні результати та дадуть можливість побудувати карту дій 

реципієнтів в Інтернет-простоті на сайтах партнерів. Перш ніж перейти до 

експерименту, був проведений глибинний аналіз сайту, конкурентів та ринку 

в цілому, що дало змогу побудувати робочий процес таким чином, аби 

отримати максимально вимірювальні результати.  

Критеріями перевірки гіпотези слугуватимуть дані з програмного 

забезпечення: SіmіlаrWeb, Serpstаt, Аhrefs, Gооgle Аds, Gооgle Аnаlуtісs.  

Терміни виконання експерименту: Вересень 2019 р.  – Січень 2020 р. 

Етапи експерименту: Вересень 2019 р. – організаційно-аналітичний етап 

(аналіз ситуації, конкурентів, ринку, конструювання основних теоретичних 

положень; підготовка спеціалістів). Жовтень 2019 – Листопад 2019 р. – 

впроваджувальний етап (пошук шляхів, форм впровадження рекламних 

кампаній, робота з масивом даних). Листопад 2019 р. – Грудень 2019 р.  –  

констатуючий етап (діагностика робочого процесу, перевірка і аналіз 

отриманих результатів в експериментальних і контрольних групах). Грудень 

2019 р. – Січень 2020 р. – формулювання висновків та звітів.  

Прогноз можливих негативних наслідків і способи їх корекції. Для 

виявлення на кожному етапі експерименту можливих негативних наслідків і 

їх своєчасної корекції спеціалісти протягом всього експерименту слідкували 

за даними, котрі змінюються, впроваджували нові інструменти, видаляли 

недіючі механізми та проводили аналіз конкурентів протягом всього 

експерименту.  
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Перш ніж перейти до самого соціологічного експерименту, ми провели 

аналіз сайту партнера. Всі дані, котрі будуть надаватись у розділі 

«Інтерпретація отриманих даних» є кінцевими та отримані на фініші 

соціологічного експерименту. Так як робота була проведена спільно з 

партнером, деякі дані неможливо висвітлити та заборонено презентувати для 

загальної аудиторії. На початку дослідження обома сторонами було 

підписано NDА, що, в свою чергу, передбачає нерозголошення інформації. 

Адже соціологічний експеримент був проведений на базі агентства, яке 

продовжує надалі співпрацювати з сайтом партнера.  

 

Рис. 3.3.2 Дані UR,DR сайту-партнера 

На рис. 3.3.2 можемо побачити, що UR складає 41. Рейтинг сторінки 

(UR) – це показник сили посилального профілю для даного URL на шкалі від 

1 до 100 (чим вище, тим сильніше). На цю метрику впливають як зовнішні, 

так і внутрішні посилання. UR має чітку позитивну кореляцію з 

ранжируванням Gооgle, означаючи, що сторінки з високим UR зазвичай 

займають більш високі позиції в результатах органічної видачі. До початку 

експерименту спеціалісти виміряли UR: він склав показник 19. З цього 

можемо зробити висновок, що за допомогою perfоrmаnсe-стратегії вдалось 

однозначно підвищити даний показник. DR в свою чергу склав 72; даний 

аналіз говорить про те, що рейтинг домену (DR) – це показник відносної 

якості посилальної маси цільового сайту в порівнянні з усіма сайтами в 

нашій базі на шкалі від 1 до 100 (чим вище, тим сильніше). Ми 

розраховували DR виходячи з кількості сайтів, які посилаються на URL 
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даного домену, і якості їх посилального профілю. До початку експерименту 

DR складав показник 58.  

 

Рис. 3.3.3 Органічна кількість ключових слів  

Наступний рис 3.3.3 показує кількість ключових слів, по яким сайт, 

піддомен або посилання ранжирується в топ 100 органічної видачі у всіх 

країнах в базі. Якщо сайт або посилання ранжирується по одному ківорду в 

двох країнах, ми порахуємо його двічі. 

 

Рис. 3.3.4 Посилаючі домени  

За допомогою рис. 3.3.4 можна чітко зрозуміти, скільки унікальних 

доменів посилаються на цільовий запит у цілому. Графік показаний за весь 

період. По даним зрозуміло, що великих скачків за період існування сайту 

партнера не було, а це означає що інші домени позитивно посилаються на 

цільовий запит, отже SEО-спеціалісти правильно налаштували «закупівлю» 

силок. Результатів по нашому експерименту ще не має, тому що для певного 

результату потрібно не менше 5-6 місяців, для релевантних даних.  
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Рис. 3.3.5 Карта доменів (по TLD) 

Рис. 3.3.5 – Карта доменів (по TLD) показує розподіл доменів-донорів 

вищого рівня (СTLDs) по країнам. Наприклад, для США це .us. В свою чергу 

.соm, .net, .оrg і т.д. –  це загальні домени верхнього рівня (gTLDs). Україна 

складає 27,50%. Під час аналізу сайта-партнера ми з’ясували, що Інтернет-

аудиторія України перевищила 58% активних користувачів. Більше третини 

Інтернет-користувачів здійснили певні придбання в он-лайні через соціальні 

мережі (рис 3.3.6 демонструє показник взаємодії реципієнтів та сайту 

партнера при переході і близько 17% респондентів провели купівлю-продаж 

через Інтернет).  
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Рис. 3.3.6 Взаємодія реципієнтів через соціальні мережі 

Зрозуміло, що ці дані будуть тільки зростати, тому що інформаційне 

суспільство не стоїть на місці. У кожної людини різні вподобання щодо 

використання інтернету, але якщо розглядати їх як наших споживачів 

Інтернет-магазину, у них є багато спільного. По-перше, їм подобаються дуже 

гарний та зручний дизайн (цим займаються програмісти). По-друге, вони 

шукають тільки на перевірених сайтах. По-третє споживачі шукають 

вигідний для них товар, за зручною для них ціною. А яка для них зручна ціна 

та вигідний товар, повинен зрозуміти соціолог або спеціаліст з маркетингу 

після проведення ряду досліджень.  

Сам сайт Інтернет-магазину є основою, яка пов’язує відвідувачів 

сайту(споживачів) та адміністрацію (менеджерів з продажу). Дуже важливо 

приділити увагу саме структурі сайту, щоб потім із маленької помилки не 

виросла велика. Дослідивши Інтернет-магазин нашого партнера, можна 

виділити одну велику структуру сайту, яка складається із таких елементів, які 

наведено у таблиці 3.3.3. Із цих обов’язкових елементів, який повинен 

містити онлайн-магазин, можна виділити, що саме наповнення сайту 

елементами і слугуватиме для кращого просування сайту у мережі. Від того, 

наскільки правильно він буде побудований, залежить значною мірою 
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кількість споживачів на сайті, що в майбутньому буде впливати на кількість 

замовлень в Інтернет-магазині. 

 

Порядок по 

важливості 

Структура сайту 

1 головна сторінка інтернет-

магазину 

каталог товарів карта товару 

2 знижки, акції, розпродажі порівняння товарів блог нових товарів 

3 пошук корзина інформація компанії 

4 новини вхід та реєстрація контакти 

5 підпика і розсилка запитання-відповіді особистий кабінет 

Таблиця 3.3.3 Структура сайту 

Під час соціологічного експерименту для нас було важливим зрозуміти 

саме пошаговий механізм дій реципієнтів в Інтернет просторі на визначених 

сайтах партнерів. Ми налаштували карту переходів в аналітиці, котра 

дозволила побачити маршрути, якими користувачі ходять по сайту, оцінити 

правильну структуру сайту і внутрішню лінковку. Чому користувачі не 

завжди реєструються на сайті? Експеримент дав змогу зрозуміти, що B2B 

компанії, які продають ряд сервісів, відвідувачі приходять на сайт і дивляться 

лінійку сервісів. Далі вони можуть залишити свої дані, якщо хочуть отримати 

більш детальну інформацію. Можливо, вони навіть не заходять на сторінку 

реєстрації. Якщо на карті переходів видно, що на сторінку реєстрації 

заходять багато, але реєструються не всі – виявлена проблема в самій формі: 

можливо, вона незручна, занадто довга або просто незрозуміла. Так і 

виявилося в нашому експерименті. Реципієнти покидали сайт партнера лише  

тому, що була занадто довга форма реєстрації, яка скидала майже все, 

введене в її поля після неправильно введеної капчі. Спеціалісти прибрали 

капчу і скоротили форму в два рази, що в свою чергу збільшило кількість 

реєстрацій на третину. 

На сайті Інтернет-магазину при вдалому трафіку було мало замовлень. 

Десь велика частина користувачів «відвалювалася» від нашої вдало 

продуманої схеми воронки продажів. Карта переходів та метрика (Рис. 3.3.7, 

Рис. 3.3.8) показали, що люди йдуть у блог і з нього вже не повертаються. 
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Зробили очевидне: прибрали лінковку з блогом зі сторінок товарів і додали 

невелику «вітрину» на всі тематичні сторінки блогу. Користувачі стали 

приходити на блог з пошуку і йти за покупками. А ті, що прийшли з інших 

джерел, стали робити покупки на 15% більше. 

 

Рис. 3.3.7 Карта переходів 

 

Рис. 3.3.8 Метрика переходів 

Візуалізація кліків – ще один спосіб побачити поведінку користувачів на 

сайті. Під час проведення соціологічного експерименту ми скористалися цим 

сервісом і побачили, що перший же клік, який користувач робить на сайті – 
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це виключення/закриття інформаційного банера, який з’являється, аби 

повідомити реципієнта про адрес офлайн магазину. Цей аргумент допоміг 

нам переконати партнера у тому, що сайти з автоматичними інформаційними 

банерами швидше відлякають користувача, ніж налаштують на потрібний 

лад. Карти переходів пізніше підтвердили правильність рішення: користувачі 

стали проводити більше часу на сайті. 

Поведінка користувача на сайті дає інформацію про ефективність карти 

сайту, окремих сторінок, воронки продажів. Дозволяє діагностувати і 

поліпшити «непрацюючі» ділянки. Для виявлення патернів поведінки 

користувача і їх відповідності обраним цілям можна використовувати карти 

переходів, теплові карти кліків і візуалізацію. При цьому слід пам’ятати, що 

поведінкові фактори впливають не тільки на сприйняття сайту і його 

ефективність, але і безпосередньо на його позиції в пошуку. Тобто 

покращуючи юзабіліті, ми покращуємо сайт «по всіх фронтах». 

Отже, можна зробити висновок, що за допомогою соціологічного 

експерименту ми отримали можливіть зрозуміти пошагові механізми дій 

реципієнтів в Інтернет просторі на визначених сайтах партнерів. За 

допомогою візуалізації кліків та карт переходів ми дали рекомендації сайту 

партнера, щодо змін загального виду, контенту та якості роботи з 

реципієнтом напряму. За допомогою цього ми змогли збільшити кількість 

продажів на сайті, що вважаємо досягнутою ціллю експерименту. 

Perfоrmаnсe-стратегія була повністю впроваджена після аналізу сайта, 

конкурентів та ніши вцілому, що дало змогу підвищити інтерес реципієнтів-

споживачів до товарів Інтернет-магазину та привернуло увагу до соціальних 

мереж. Отримавши вимірювальні результати під час впровадження 

perfоrmаnсe-стратегії, а також реальну карту дій реципієнтів на сайті 

партнера, можна констатувати, що гіпотеза експерименту була підтверджена 

(досягнута).  

 



75 
 

Висновок до ІІІ розділу 

 

Спираючись на досвід попередніх прикладних досліджень 

інноваційних підходів у розвитку соціології реклами, для отримання даних 

щодо виявлення оцінок експертів, які стосуються особливостей впливу 

інноваційних підходів у розвитку реклами, в тому числі perfоrmаnсe-

стратегії, на користувачів Інтернет-мережі та пошаговий механізм дій 

реціпієнтів в Інтернет просторі на визначених сайтах партнерів, ми обрали 

експертний метод опитування та соціологічний експеримент з метою 

підтвердження достовірності вимірних результатів. 

У розділі детально описано основні складові частини роботи, 

визначено структуру дослідницької частини та грунтовно описано пошаговий 

механізм реципієнтів.  

Крім того, детально охарактеризовано принципи обробки матеріалу, 

проаналізовано оцінки експертів та визначено основні проблемні сторони 

сайту партнера. Експертна оцінка має особливе значення для дослідження, 

оскільки дає змогу аргументувати використання performance-стратегії в 

сучасній рекламі.  

Аналіз кількісних та якісних показників експериментального 

дослідження засвідчив когнітивні, афективні та поведінкові реакції 

реципієнтів на інструменти, котрі використані в ході соціологічного 

дослідження. Встановлено, що на українському ринку реклами performance-

стратегія стає ефективним підходом серед інноваційних стратегій в соціології 

реклами.  

Українці стають активними споживачами, позаяк відкрито сприймають 

нову інформацію, що вибивається з ряду стандартизованих повідомлень. 

Крім того, у розділі проаналізовано дані щодо основного предмета 

дослідження – особливості perfоrmаnсe-стратегії як інноваційного підходу в 
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розвитку соціології реклами та її впливогенного потенціалу на сучасне 

суспільство. 

Аналіз даних дослідження виявив необхідність опрацювання більш 

детально пошагових дій реципієнтів в інтернет-середовищі на сайті партнера.  

Багатоступеневе, глибинне дослідження, реалізоване в магістерській 

роботі засвідчило, що тема performance-стратегії як інноваційного підходу в 

розвитку соціології реклами потребує подальшого опрацювання, як 

теоретичного, так і практичного. І саме соціологічні дослідження дають 

змогу соціологам розглянути цю проблему ще більш ширше та конкретніше. 
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ВИСНОВКИ 

 

Отже, ми теоретично та практично розібрали дію складного механізму 

під назвою performance-стратегія. Якщо всі описані інструменти будуть 

працювати спільно і одночасно, то однозначно буде можливість зробити 

вимірювальні результати, як кількісні, так і якісні.  

Щоб тримати під контролем всі канали та інструменти комплексної 

стратегії, постійно аналізувати результати в пошуках оптимального варіанту, 

потрібно час від часу проводити подібні соціологічні дослідження для 

аналізу ефективності даних інноваційних стратегій. 

Навіть якщо компанія не займається безпосередньо продажами в 

Інтернеті, але веде активне просування бізнесу в мережі, перед відділом 

маркетингу буде стояти завдання обгрунтування рекламних бюджетів і 

витрат на просування. І тут не можна ставить на чільне місце інтуїтивні 

рішення. 

В ідеалі соціолог, менеджер, маркетолог повинен бачити, як спрацював 

кожен тип реклами або сегмент рекламної кампанії, а іноді і окреме 

оголошення або акція. Це неможливо зробити без наскрізної інтеграції 

інструментів контролю на етапах «реклама – лід – договір». Саме маркер, що 

позначає бажану цільову дію, повинен переходить від оголошень в Інтернеті 

до метрик в системі прив’язки дзвінків і далі до внутрішньої системи обліку 

компанії. Таким чином, менеджер, соціолог, маркетолог завжди буде знати, 

як відпрацьовує кожен вкладений в рекламу бюджет та яка дія реципієнта. 

Побудова такого системного наскрізного контролю з відповідним 

набором інструментів і є performance-стратегією. 

Багато українських компаній перейшло на цей інноваційний підхід 

просування з 2015 року, і навіть за такий відносно невеликий термін на 

власному досвіді відчули, що performance-стратегія може виглядати складно і 

витратно, однак результат налагодженої системи перевершує всі очікування. 

Більш того, він може стати серйозною конкурентною перевагою компанії. 
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Також хочемо відзначити ще один важливий нюанс роботи в стилі 

performance – це принципово новий тип взаємин з контрагентом, що просуває 

компанію в Інтернеті. Вже неможливо просто дати гроші й чекати 

результату. Потрібен новий рівень взаємної довіри. Тільки систематизований 

зворотній зв’язок від замовника дозволяє підряднику побачити і 

проаналізувати результати своєї роботи. Але найбільш ефективним 

показником результативності буде проведене якісне соціологічне 

дослідження. 

Сьогодні просування товарів і послуг у мережі інтернет для багатьох 

видів бізнесу перетворилося в звичайну та вкрай необхідну справу. Для 

великої кількості підприємств реклама в мережі Інтернет стала одним з 

найефективніших інструментів залучення клієнтів. Серед сучасних 

інноваційних підходів в Інтернеті необхідно виокремити таргетинг, 

контекстну рекламу, Sосіаl Medіа Mаrketіng (SMM), SEO (Search Engine 

Optimization). Це одні з найпоширеніших на сьогоднішній день технологій 

Інтернет-реклами.  

Аналіз терміну «таргетинг» дозволив зробити висновок, що це 

механізм, який дозволяє виділити зі всієї наявної аудиторії тільки ту частину, 

яка задовольняє задані критерії (цільову аудиторію), і показати рекламу саме 

їй. Хоча під час проведення експертного опитування та соціологічного 

експерименту нами було запропоновано припущення, що таргентовану 

рекламу варто перевіряти не лише на кількісні показники, а також 

присвоювати якісні результати досліджень (фокус-групи, глибинні інтерв’ю). 

Суть контекстного способу реклами товару або послуги полягає в показі 

рекламних оголошень у відповідь на запит на сторінках ресурсів, тематично 

близьких до рекламованого продукту. Тобто, контекстне оголошення про 

продаж побачать ті, хто ввів у пошуковому рядку назву товару, що виробляє 

підприємство.  

Щодо SMM (Sосіаl Medіа Mаrketіng), то це процес залучення уваги до 

бренду або продукту через соціальні платформи. Це комплекс заходів щодо 
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використання соціальних медіа як каналів для просування підприємства та 

вирішення інших бізнес-завдань. Основний акцент в SMM робиться на 

створенні контенту, який люди будуть поширювати через соціальні мережі 

самостійно, вже без участі організатора. Чудовим механізмом SMM також 

являється створення голосу та впізнаваємості самого бренду під час виходу 

на ринок. Інноваційнійні підходи в розвитку соціології реклами теж є одними 

з найбільш цікавих видів нестандартної реклами. Багато товарів і послуг 

мають вузьку спеціалізацію і обмежене коло споживачів, охопити яких за 

допомогою традиційної реклами складно і витратно. 

Для визначення performane-стратегії як інноваційного підходу в 

розвитку соціології реклами нами було проведено офлайн експертне 

опитування (грудень 2019) і онлайн соціологічний екперимент, основними 

завданнями яких було виявлення та аналіз експертної оцінки, щодо 

ефективності інноваційних підходів, а саме performance-стратегії та 

пошагових дій реципієнтів на сайті партнера. 

Соціологічне дослідження показало, що українська аудиторія активно 

піддається впливу performance-стратегії. Через непідготовленість аудиторії 

до такої рекламної комунікації та посилений вплив декількох інструментів 

одночасно, реципієнт стає беззахисним перед такою комунікацією.  

Незважаючи на те, що традиційні рекламні форми мають сильні позиції на 

світовому й вітчизняному ринку, рекламодавці все частіше послуговуються 

неординарними та провокаційними рекламними матеріалами, які принципово 

вирізняються в стандартизованому потоці інформації, порушують табуйовані 

теми та містять специфічну інформацію-загадку, яку треба декодувати.  

Таким чином, у нашій роботі ми дослідили найважливіші, на наш 

погляд, питання, пов’язані із performanсe-стратегією як інноваційним 

підходом у розвитку соціології реклами. Проте, існує широке коло питань, 

які потребують дослідження та грунтовного аналізу performance-стратегії в 

соціологічному, комунікаційному, історичному, культурологічному 

контекстах. 


