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Тема: МОДЕЛІ ВПЛИВУ РЕКЛАМИ 

Мета: розглянути особливості визначення цільової аудиторії, теорії 

рекламного впливу на споживача і методи розгляду питання про ефективність 

реклами 

Моделі поведінки споживачів - ключовий момент для розуміння 

рекламного впливу. Тому саме на цій основі і формується моделювання реклами. 

Виділимо кілька груп моделей впливу, рис. 1. 

 

Рис. 1. Основні групи моделей впливу на поведінку споживачів 

Розглянемо кожну групу представлених моделей докладніше. 

Моделі ринкового відгуку. Як правило, розглядають вплив споживчих 

характеристик продукту, ціни, реклами та інших технологій просування на 

споживчу поведінку, вимірюваних в термінах продажів, частки ринку і вибору 

марки. Наприклад, вимір лояльності буде грунтуватися на вимірі повторних 

покупок, а не просто на ставленні до марки. Моделі ринкового відгуку можуть 

бути розділені на моделі агрегованого та індивідуального рівнів. Дослідження 

агрегованого рівня працюють з даними розвитку ринку, такими як рекламні 

витрати марки, рівень при розміщенні реклами, продажу марки або частка ринку. 

У дослідженнях індивідуального рівня використовуються такі виміри, як 

індивідуальний вибір марки і кількість контактів з рекламним повідомленням, 

що припадає на одну людину (або домогосподарство), які виходять на підставі 

даних єдиного джерела. 

Моделі впливу

ринкового відгуку

чистого афекту

когнітивної інформації

ієрархії залученості



Основи рекламного маркетингу і дизайну 

Максютенко І.Є. 

irikmax@gmail.com 

Проблемною зоною даних досліджень залишається якраз те, що прийнято 

називати ринковим відгуком, або реакцією споживача на рекламне 

повідомлення. Як довго залишається в пам'яті реклама? Скільки часу потрібно 

споживачеві, щоб прийняти рішення про покупку? Багато економетричні роботи 

агрегованого рівня, які розглядають довгострокові ефекти реклами, приходять до 

висновку, що тривалість рекламних ефектів залежить від тривалості та 

повторюваності рекламної кампанії, а також від затребуваності ринкового 

продукту, його ціни, належності до тієї чи іншої товарної категорії. Багато 

дослідників вважають, що 90% рекламних ефектів сходять нанівець протягом 3-

15 місяців. Іншими словами, не можна раз і назавжди вкласти в пам'ять людини 

рекламовану марку або продукт. Бажаючи утриматися на ринку, рекламодавець 

просто змушений постійно підтримувати знання про свій товар, нагадувати про 

нього. Інтервали таких нагадувань і щільність розміщення розраховуються для 

кожної товарної категорії з урахуванням конкурентного середовища. 

Важливий момент в моделях відгуку ринку - поняття частоти контактів з 

рекламним повідомленням. Знову ж тут немає і не може бути єдиних 

рекомендацій. Для різних товарних категорій залежно від ступеня зрілості 

товару і рівня конкуренції розраховується оптимальна модель. Вважається, що в 

цілому ефективна частота контактів з рекламним повідомленням становить не 

менше трьох контактів протягом циклу покупки. Подальший крок на шляху до 

ефективності - розширення охоплення цільової аудиторії. 

Моделі ринкового відгуку широко використовуються на практиці в рамках 

стратегічного і тактичного планування рекламних кампаній і при розміщенні 

реклами в медіа. При цьому враховуються реальні показники доставки 

рекламного повідомлення споживачеві. 

Моделі когнітивної інформації. Даний підхід вважає, що переваги 

споживача, наприклад відносна вага важливості характеристик продукту, не 

змінюються під впливом реклами і що рішення споживача - виключно 

раціональні. Реклама надає інформацію та / або допомагає знизити витрати на 

пошук, наприклад час на покупку. Рекламне повідомлення дозволяє споживачеві 
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не бігати від магазину до магазину. Всі товари класифікуються споживачем як 

дві великі категорії: досвід і пошук, де досвід підрозділяється на високий, при 

якому для оцінки якості споживачеві потрібно значний досвід споживання, і 

низький. У товарів з категорії пошуку якість продукту і чесність рекламних заяв 

можуть обмежуватися простим оглядом (без апробування) і оцінкою значущою 

об'єктивної інформації (наприклад, ціни або споживчих характеристик). Для 

деталізації даній класифікації також може використовуватися третя категорія - 

довірчі товари. Середній споживач не може визначити якість товарів з цієї 

категорії навіть після досвіду споживання (наприклад, дизайнерський одяг). 

При цьому поділ товарів на категорії досвіду та пошуку може бути 

проблематичним, оскільки багато товари (наприклад, автомобілі) містять 

елементи відразу двох категорій - пошуку (наприклад, шкіряний салон) і досвіду 

(наприклад, відчуття від водіння). Проте в існуючих дослідженнях відзначається, 

що виділення товарів з елементами категорій і товарів в рамках категорії веде до 

більшої точності і реалістичності, більшого ефекту впливу на споживача. 

Компанії, що виробляють високоякісні продукти, можуть нести високі 

витрати на рекламу, щоб повідомити про своє якості споживачам і досягти за 

рахунок цього довгострокового переваги. Образ високої якості і відмітні 

переваги знижують у споживача чутливість до ціни і дозволяють поступово її 

збільшувати. 

Незважаючи на те що когнітивні моделі вважаються найбільш 

затребуваними і працюючими, практики рекламного ринку все ж схиляються до 

необхідності викладу в рекламі аргументів, що впливають не тільки на 

раціональні, але й на емоційні відгуки. Тут є сенс згадати модель унікальної 

торговельної пропозиції, про яку ми вже говорили раніше. При цьому дана 

концепція розглядається як частина довгого усвідомлення ідеї, вважаючи, що 

марка повинна по можливості диференціювати себе через матеріальні 

характеристики продукту і потім забезпечити позитивну комунікацію цієї 

диференціації. Класик реклами Д. Огілві вважає, що "обіцянка, велике обіцянку 

є суттю реклами", але при цьому він все ж підкреслює інформаційну роль 
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реклами. Споживчі відгуки на рекламу можуть бути і вельми афективними 

(емоційними), але в основі її в будь-якому випадку лежать когнітивні ефекти. 

Моделі чистого афекту. На противагу економічної парадигми деякі теорії 

не звертають увагу на знання, але фокусуються на емоційному відгуку і 

почуттях, які може викликати реклама. У рамках однієї з груп цих так званих 

теорій "чистого контакту" (Mere Exposure) покладається, що знання рекламного 

повідомлення не є обов'язковим на відміну від знання марки. Відповідно до цього 

підходу споживачі формують свої переваги виходячи з таких складових, як 

розташування, почуття і емоції, викликаних рекламою, або дружніх відносин, 

викликаних контактом з рекламою, ніж на основі інформації про продукт. Дві з 

цих теорій - конкуренції відгуку і оптимального збудження - вважають, що 

незвичні, чужі рекламні повідомлення формують ворожість і їм потрібно довгий 

час для досягнення оптимальної ефективності. 

Афективний (емоційний) відгук на рекламу може бути також 

класифікований у вигляді двох типів: один веде до формування ставлення до 

марки, інший -до формуванню відношення до рекламному повідомленню або до 

вираження привабливості самої реклами. Емпіричні підтвердження афективного 

відгуку і привабливості рекламного повідомлення отримані в ході як 

експериментальних, так і польових досліджень. Деякі дослідники взагалі схильні 

вважати, що афективні процеси можуть формуватися незалежно від когнітивних 

процесів. 

Відсутність когнітивного аспекту, передбачуване моделями чистого 

афекту, ускладнює вимірювання ефективності. Ставлячи запитання про почуття, 

ми все ж запускаємо когнітивні процеси знання і досвіду, викликаємо когнітивні 

спотворення, відхилення в бік когнітивних методів і процесів. В даний час для 

замірів емоцій запропоновані проективні технології, системи розшифровки 

міміки і жестів, а також можна визначити електропровідність шкіри, розширення 

зіниць і "коливання мозку", що прочитуються в ході електроенцефалографії 

(ЕЕГ). На жаль, жодна зі згаданих методик досі не використовується широко для 
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вимірювання рекламного афекту або навіть при проведеному замере слабо 

використовується на практиці. 

Зазвичай реклама працює одночасно на когнітивному і афективному рівні. 

Розглянутий клас моделей по суті ввів афективний відгук у область 

досліджуваних рекламних ефектів і показав їх важливість. 

Моделі ієрархії залученості. Ідея, що для сприяння продажам реклама 

повинна інформувати, а потім переконувати, дуже приваблива. Моделі 

переконання пропонують концепцію ієрархії ефектів і висновок, що ранні ефекти 

як необхідна умова для виникнення подальших ефектів є найбільш значущими. 

Концепції ієрархії відігравали важливу роль у розвитку досліджень реклами. 

Кількість стадій може бути збільшено або деталізовано, але основою визнається 

модель "знання - афект - поведінка". 

В рамках даної групи моделей особливо виділяється концепція 

залученості. Герберт Кругман (США) визначив даний термін: "Залученість - це 

кількість зв'язків між рекламованим продуктом і самим споживачем, 

побудованих за час контакту з рекламним повідомленням". За цим визначенням 

було ще кілька. Одне з них характеризує залученість як "ненаблюдаемое стан 

мотивації, збудження або інтересу. Воно викликається певними стимулами або 

ситуаціями і володіє спонукальними властивостями. Його наслідками є типи 

вивчення, пошуку інформації та прийняття рішення". 

В рамках сучасних моделей переконання приділяється величезна увага 

уточнюючим факторам (оцінка атрибутів і характеристик продукту) і 

додатковим аргументам (наприклад, рекомендації знаменитостей). Уточнююча 

оцінка, по суті, являє собою когнітивний елемент, а доповнення швидше несе в 

собі емоційне навантаження. Таким чином, представляються альтернативні 

напрямки відгуку споживача на рекламу. 

Інша багатовимірна версія парадигми ієрархії переконання була 

запропонована Деборою Дж. Макінніс і Бернардом Дж. Яворськи у вигляді 

моделі з шістьма рівнями розумової обробки (проміжні ефекти): 

 аналіз характеристик, що веде до формування настрою; 
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 базова класифікація, ведуча до перенесення чистого афекту; 

 аналіз значення, що веде до евристичної оцінці; 

 інтеграція інформації, що веде до переконання, заснованого на 

повідомленні; 

 прийняття ролі, що веде до переконання, заснованого на емпатії; 

 конструктивна обробка, ведуча до самостійно сформованому 

переконання. 

Згідно даної моделі складні рекламні повідомлення, від яких вимагається 

висновок про якість марки, заснований на переконують аргументах, потребують 

високого рівня залученості, заснованому на конкретизації. Навпаки, рекламі, що 

погоджує марку з привабливими об'єктами, необхідно тільки сфокусоване увагу 

- залученість низького рівня. При цьому слід виділяти відмінності між 

переконаннями щодо комунікації, марки і товарної категорії. Ці переконання 

трьох типів ведуть до відповідних форм сприйняття (відношення до рекламного 

повідомлення, марці та товарної категорії), взаємодіє з поведінкою і впливає на 

нього. 

Прикладне використання моделей ієрархії переконання, підкреслили 

значення залученості як провідника рекламних ефектів. В результаті досліджень 

доведено, що споживачі з високим рівнем залученості вибирають конкретику для 

оцінки інформації, що міститься в повідомленні. Споживачі з низьким рівнем 

залученості обирають менш конкретизований спосіб оцінки, спираючись, 

наприклад, па емоційне сприйняття знаменитості, рекомендуючої продукт. При 

цьому повторення різних версій рекламного повідомлення позитивно впливає на 

людей з низькою залученістю і не робить ніякого ефекту на людей з високою 

залученістю. Іншими словами, повторення серії рекламних повідомлень може 

запобігти (або відкласти) знос реклами. 

Моделі ієрархії низькою залученості. Основна альтернатива переконання - 

послідовність "Когнітів - досвід - афект", хоча Когнітів тут може означати не 

більше ніж поінформованість про категоріях, щодо яких у респондента низька 

залученість. Модель Андреа Еренберга "обізнаність - пробна покупка -
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закріплення" типова для моделей такого класу і вважає, що переваги формуються 

після початкової тестової покупки. У ієрархіях низькою залученості досвід 

споживання служить домінуючим фактором, а реклама підсилює існуючі звички, 

структурує досвід і захищає право марки на споживача. Ця категорія називається 

ієрархією низькою залученості, тому що пов'язана з повсякденним рутинним 

вибором, найбільш часто виникають при ситуаціях з низькою залученістю. Тут 

слід скасувати, що поєднання реклами та інших технологій promotion, наприклад 

просування продукту на місцях продажу, може мати значний вплив на 

ефективність. 

Практика застосування дозволяє припускати, що досвід споживання 

більшою мірою впливає на переконання, формування ставлення і вибір, ніж 

реклама, яка натомість підсилює звичку або структурує досвід споживання. 

Зокрема, у більшості досліджень наголошується, що реклама має тенденцію 

пом'якшувати негативний досвід споживання, якщо вона передує пробної 

покупки, але не впливає на переконання і відносини, якщо проба виявилася 

позитивною. Якщо контакт з рекламним повідомленням передує досвіду 

споживання, то реклама відносно більш ефективна. Емпіричні результати 

показують, що структурирующий ефект реклами більш стійкий, якщо мова йде 

про змішану товарної категорії, тобто коли якість важко визначити. Цей 

результат відповідає висновкам моделей когнітивної інформації про 

ефективність реклами для товарів пошуку та досвіду (атрибути) в тих межах, в 

яких товари з сильною значимістю досвіду (атрибути) можуть бути 

охарактеризовані як змішані. 

Представлені критерії ефективності реклами та групи моделей впливу 

можна конкретизувати в деякі узагальнення, які повинні враховуватися при 

розробці та розміщенні реклами. 

1. Досвід, афект і Когнітів являють собою три основних проміжних 

рекламних ефекту, і упущення хоча б одного з них веде до переоцінки важливості 

впливу інших. 
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2. Еластичність реклами є динамічною і знижується протягом 

життєвого циклу продукту. Таким чином, еластичність реклами нових продуктів 

вище, ніж для усталених марок. 

3. Ефекти від реклами швидко знижуються на зрілих ринках товарів 

повсякденного попиту. Таким чином, частота (від одного до трьох нагадувань за 

цикл покупки) достатня лише для реклами усталених марок. 

4. Ефекти від покупки і звичної лояльності сильніше, ніж ефекти 

відстроченого рекламного впливу. 

5. Для товарів повсякденного попиту віддача (в продажах) від реклами 

знижується швидко, як правило, після третього контакту. Після нього 

рекламодавець повинен фокусуватися на охопленні, а не частоті. 

6. Для того щоб бути ефективною, рекламі не обов'язково бути 

інформативною чи вербальної; емоційні та візуальні елементи збільшують 

перевагу. 

7. Відносини до марки формуються не тільки на основі переконань 

щодо продукту / марки. Вони також можуть спиратися на емоції. 

8. Ставлення до рекламному повідомленню впливає на ставлення до 

марки тільки в ситуаціях з неконкретізірующей оцінкою. 

9. У ситуаціях з низькою залученістю повторення різних версій 

рекламного повідомлення попереджає передчасний спад рекламних ефектів. 

10. Знання і відносини можуть підтримуватися на високому рівні, якщо 

рекламна кампанія складається з серії рекламних повідомлень. 

11. Досвід споживання продукту перевершує вплив реклами на 

переконання, відносини і поведінку. 

12. Вплив реклами сильніше на споживачів з високою поведінкової 

лояльністю. 

13. Реклама щодо більш ефективна, якщо вона передує досвіду 

споживання, особливо якщо цей досвід негативний. 

14. При низькою споживчою залученості та / або в ситуації, коли якість 

не можна оцінити об'єктивно (тобто довірчі товари або товари, оцінка яких 

вимагає довгострокового досвіду споживання), вплив проби продукту, його 
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споживання та інших форм комунікації буде відносно низьким. У цих випадках 

роль реклами може бути більш важливою. 

15. Ефективність реклами також залежить від контексту, в якому вона 

діє. Переконання в цілому накопичуються за допомогою впізнаваності, 

знайомства з продуктом, відгуків оточуючих, активного використання всіх 

технологій просування, включаючи і рекламу. Ці комунікаційні технології 

взаємодіють і призводять до синергетичного ефекту. 

16. Рекламна ефективність не залежить тільки (або зовсім не залежить) 

від індивідуального когнітивного відгуку. Але все ж усталені форми виміру 

відносини або інших видів афекту зазвичай включають вербальні питання, 

спрямовані на отримання інформації про реакцію на раціональні моменти. На 

кожному наступному рівні формальної обробки інформації, у міру того як вона 

обмірковується, описується і представляється іншим, когнітивне переважає над 

афектних. 

Існують інші моделі та їх модифікації, також засновані на ієрархії ефектів, 

тобто наборі споживчих реакцій, які змінюються від найпростіших до 

найскладніших. На жаль, на практиці тільки невелика частина рекламних 

звернень здатна спонукати споживачів до покупок. Проте дані моделі 

пропонують інструмент визначення бажаних характеристик для будь-яких 

комунікацій. 

Процес створення рекламного звернення передбачає отримання відповідей 

на наступні питання. 

1. Яку групу споживачів необхідно охопити (цільова аудиторія)? 

2. Що сказати аудиторії (зміст рекламного повідомлення)? 

3. Якою має бути структура рекламного повідомлення (специфіка 

організації рекламних повідомлень для різних типів каналів 

розповсюдження)? 

4. Який вплив матиме реклама на цільову аудиторію (критерії 

ефективності реклами)? 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 

Обрати найбільш привабливу для вас рекламу та описати її з точки зору 

використаної моделі впливу. 


