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Тема: ТЕОРІЇ КОНСТРУЮВАННЯ СПОЖИВЧОГО ВІДГУКУ 

Мета: навчитися формувати та оцінювати споживчий відгук 

Після визначення цільової аудиторії необхідно вирішити, яка відповідна 

реакція повинна бути па рекламне повідомлення. Зрозуміло, більшість 

рекламодавців розраховують, що це буде покупка. Але покупка - результат 

тривалого процесу прийняття рішення про неї покупцем. Тому необхідно 

оцінити стан купівельної готовності, тобто стан, через яке зазвичай проходить 

покупець до моменту прийняття рішення про покупку. Філіп Котлер виділяє 

шість основних стадій цього стану: 

 обізнаність; 

 знання; 

 схильність; 

 перевагу; 

 переконаність; 

 здійснення покупки. 

Цільова аудиторія може перебувати в будь-якому з цих шести станів 

купівельної активності. Тому метою комунікації буде послідовний перехід 

покупця з одного стану до іншого, в результаті чого він повинен зробити 

покупку. Багато дослідників зверталися до цієї проблеми раніше і продовжують 

звертатися зараз, винаходячи все нові і нові підходи до того, як заманити 

споживача, зацікавити його пропонованим товаром, утримати. 

Реклама просуває продукт, але питання про сприйняття починається ще 

раніше - коли продукт створюється і одночасно з продуктом з'являється якась 

легенда, яка в подальшому і допомагає створювати ефективні рекламні послання 

своєї цільової аудиторії або залучати в цю цільову групу нових споживачів. 

Багато відомих автори, займаючись якимось узагальненням вже зробленого або 

осмислюючи власну практику, теоретично укладали це в якусь функціональну 

технологію. Деякі з них, найбільш використовувані сьогодні в рекламній 

практиці, ми схильні розглянути. 
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Імідж-теорія Девіда Огілві 

У рекламі перше звернення до іміджу відноситься до 1963 і пов'язане з 

ім'ям Девіда Огілві. В умовах насичення ринку товарами і чітко обозначившейся 

проблеми збуту він обгрунтував "теорію іміджу". Основною ідеєю теорії стало 

те, що для успішної реалізації необхідним є не тільки інформування про 

специфічні якості товару, скільки постачання його привабливим для цільової 

аудиторії статусом. Вдало розроблений імідж сприяє впізнавання товару і 

служить аргументом на користь його придбання. 

Формування іміджу починається з виявлення сформованих у аудиторії 

уявлень про об'єкт, визначення переваг, очікувань і вимог аудиторії до претендує 

на позитивний імідж об'єкту. Коли вся необхідна інформація зібрана, можна 

переходити до конструювання і розробці стратегії формування іміджу. Далі, 

діючи за наміченої стратегії, здійснюється переклад сконструйованої моделі в 

реальні повідомлення (візуальні, вербальні, подієві та ін.). Сконструйований 

образ, звичайно ж, вимагає контролю, вимірювання реакції на нього споживача, 

щоб у разі необхідності можна було щось скорегувати. Правильно 

сконструйований імідж - найбільш ефективний спосіб роботи з масовою 

свідомістю, відображає ключові позиції, здатний викликати автоматичні реакції 

у споживача. 

У сучасних умовах виробниками реклами накопичений значний досвід в 

області створення позитивного іміджу. Досить високою популярністю 

користується імідж з ідеєю унікальності товару, здатністю задовольняти ту чи 

іншу потребу, позбавляти від проблем, народжувати мрії. 

Формування іміджу організації у свідомості цільової групи здійснюється в 

процесі комунікації, в рамках якої транслюється інформація іміджевого 

характеру (вербальні, візуальні, аудіовізуальні іміджеві повідомлення). Основні 

теми повідомлень - назва організації, її місія та девіз, фірмове гасло (слоган), 

логотип, постійний комунікант (обличчя фірми), корпоративний герой (приклад 

- ковбой Мальборо (Marlboro)), фірмовий гімн, корпоративна легенда і ін. 
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Сукупність повідомлень утворює символ організації. Трансльовані 

іміджеві повідомлення інформують цільові групи і громадську думку в цілому 

про сутність організації, про те, як організація інтерпретує свою роль і 

призначення, якими шляхами їх реалізує, які її цінності і норми діяльності, що 

організація пропонує і що гарантує споживачеві. Іміджеві повідомлення 

допомагають ідентифікувати дану організацію і виділити її з ряду інших. 

Особливо широке поширення в рекламній практиці знаходить тип іміджу, 

що експлуатує людське прагнення до соціальної самоідентифікації. Такий імідж 

перетворює річ в уявленні споживача на знак приналежності до певної соціальної 

групи і тим самим підштовхує до здійснення покупки для підтвердження 

власного соціального статусу. Формований рекламою імідж, як правило, має 

тільки поверхневу зв'язок з ідеєю виробництва і конкретним призначенням 

предмета. Його позитивність частіше грунтується на другорядних ознаках. 

Своєю варіабельністю вони надають рекламо виробникам ширші можливості для 

створення символічно навантаженої ідентифікації товару і, як наслідок, надання 

йому ефекту додаткової психологічної цінності в очах споживачів. 

В рамках імідж-теорії особливо підкреслюється, що властивості і 

характеристики продукту, про які повідомляється в рекламі, не обов'язково 

повинні бути реальними. Образ, символ повинні народжувати асоціації, що 

дозволяють споживачеві за рахунок придбання товару вирішити якусь 

психологічну проблему або зарахувати до себе до якоїсь групи. Наприклад, 

вважається, що дорогий годинник підкреслюють успішність їх володаря, красива 

машина робить людину більш значним тощо. Звичайно ж, в даному випадку мова 

йде не про реальність, а сконструйованому в голові споживача міфі. Але на 

практиці ця теорія непогано працює. 

 

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ 

1. Що відноситься до позитивного ефекту реклами при впливі на 

економіку ? 

1. підтримує конкуренцію; 

2. розширює ринки для нових товарів; 
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3. сприяє збільшенню і стабілізації попиту; 

4. веде до монополізації 

2. Основними адресатами маркетингових комунікацій фірми є: 

1. постачальники і споживачі; 

2. маркетингові посередники і персонал фірми; 

3. контактні аудиторії і вищі органи державного управління; 

4. усе перераховане вище 

3. До якого виду реклами відносяться задачі по формуванню переваги до 

марки, зміни сприйняття споживачем властивостей товару? 

1) інформативна 2) перестерігаюча; 3) реклама, що нагадує; 4) 

перераховане в п.п. “1” і “2” 

4. Який вид реклами використовується на етапі росту при формуванні 

виборчого попиту? 

1) інформативна 2) перестерігаюча; 3) реклама, що нагадує; 4) 

перераховане в п.п. “1” і “2” 

5. Організації й особи, що не приймають особистої участі в ринковій 

діяльності, але, що впливають на успіх фірми - це: 

1. вищі органи державного управління; 

2. маркетингові посередники; 

3. контактні аудиторії; 

4. перераховане в п.п. “1” і “2” 

6.  Інформаційна, комунікаційна, стимулююча, пропагандистська - це: 

1. функції реклами; 2. мета реклами; 3. види реклами; 4. складові 

реклами 

7. До якого виду реклами відноситься задача утримання товару в пам'яті 

споживачів в період міжсезоння? 

1) інформативна 2) перестерігаюча; 3) реклама, що нагадує; 4) 

перераховане в п.п. “1” і “2” 

8. Що відноситься до негативного впливу реклами на споживачів? 

1. марнотратна, приводить до виснаження ресурсів; 

2.призводить до зростання витрат і цін; 

3.призводить до монополізму; 

4.диференціює товари за дрібними розбіжностями 

9. Економічна роль реклами зводиться до впливу на: 

1.уряд, економіку, підприємство, конкурентів; 

2. економіку, постачальників, споживачів, конкурентів; 

3 економіку, промисловість, підприємство, споживачів; 

4. суспільство, економіку, промисловість, підприємство 

10. Яка реклама важлива на етапі зрілості? 

1) інформативна 2) перестерігаюча; 3) реклама, що нагадує; 4) 

перераховане в п.п. “1” і “2” 

11. З позиції рекламодавця реклама – це... 

1. спеціальна інформація про осіб чи продукцію, розповсюджувану в 

якій-небудь формі і яким-небудь засобом з метою прямого чи 

опосередкованого одержання прибутку; 
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2. комплекс комерційних інформаційно-пропагандистських заходів, які 

стимулюють збут і споживання товарів чи послуг; 

3. розповсюджувана в будь-якій формі, за допомогою будь-яких засобів 

інформація про фізичну чи юридичну особу, товари, ідеї; 

4. неперсоніфікована передача інформації, яка звичайно оплачувана і 

має характер преконання про продукцію, послуги чи ідеї відомими 

рекламодавцями за допомогою різних носіїв. 

12.  Яка реклама ставить перед собою задачу підвищення пуполярності 

фірми і поліпшення її іміджу шляхом асоціювання її з позитивними 

цінностями? 

1) реклама організації; 2) реклама, яка спонукає; 3) спонсорство і 

меценатство; 4) реклама іміджу 

13. Яка реклама ставить перед собою задачу вплинути на поводження, а 

не на відношення покупця? 

1) реклама організації; 2) реклама, яка спонукає; 3) спонсорство і 

меценатство; 4) реклама іміджу 

14. В залежності від охоплюваною рекламною діяльністю території 

розрізняють: 

1. .локальну рекламу, яку умовно можна розділити на рекламу на місці 

продажу і зовнішню рекламу; 

2. селективну рекламу; 

3. масову рекламу; 

4. рекламу, спрямовану на індивідуального споживача; 

5. рекламу, адресовану визначеній групі покупців; 

6. ваш варіант 

15. Основним документом, що регламентує діяльність в області реклами 

є: 

1. закон України „Про рекламну діяльність”; 

2. закон України „Про рекламу і рекламні носії” 

3. міжнародний кодекс рекламної практики; 

4.закон України „Про рекламу” 

16.  Вище керівництво фірми рекламодавця, лінійно-функціональні 

керівники її маркетингової служби, співробітники рекламних 

підрозділів – це...: 

1. суб`єкти рекламного менеджменту; 

2. об`єкти рекламного менеджменту; 

3. учасники рекламної діяльності; 

4. елементи системи управління маркетингом комунікатора 

17.  До основних рис реклами, як одного з головних засобів маркетингових 

комунікацій, відносять: 

1. багатобічна спрямованість рекламного звернення від продавця до 

покупця; 

2. неособистий характер; 

3. помітність і здатність до перестерігання; 

4. ваш варіант 
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18. Реклама, що розміщується всередині будинків і споруд – це: 

1) прихована реклама; 2) недобросовісна реклама; 3) внутрішня 

реклама; 4) зовнішня реклама 

19. Порівняльна реклама – це: 

1) інформація про особу або товар у програмі, передачі, публікації, якщо 

така інформація слугує рекламним цілям і може вводити в оману; 

2) реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових або стаціонарних 

конструкціях, що містить порівняння з іншими особами; 

3) реклама, яка містить порівняння з іншими особами і/або товарами іншої 

особи; 

4) реклама, що розміщується всередині будинків і споруд 

20. На кого не поширюється дія закону «Про рекламу»: 

1) на оголошення юридичних осіб; 

2) на оголошення фізичних осіб; 

3) на оголошення фізичних осіб, не зв'язаних з підприємницькою 

діяльністю; 

4) на оголошення юридичних осіб, не зв'язаних з підприємницькою 

діяльністю; 

21.  Закон України «Про рекламу» регулює: 

1) відносини, пов'язані з виробництвом, розповсюдженням і споживанням 

реклами на території України; 

2) відносини, пов'язані з виробництвом і споживанням реклами; 

3) відносини, пов'язані з предметами господарського обігу, у тому числі 

продукцією, роботами, послугами, цінними паперами, об'єктами права 

інтелектуальної власності; 

4) відносини, пов'язані з рекламною діяльністю в Україні 

22.  Законом України „Про рекламу” забороняється спонсорство... : 

1. телевізійних програм; 2. матеріалів друкованого видання; 3. програм і 

передач новин; 4. радіопередач 

23. Основними принципами реклами є: 

1) законність, точність, достовірність, гуманність; 

2) законність, точність, достовірність, моральність; 

3) законність, точність, достовірність, використання форм і засобів, що не 

завдають споживачеві реклами шкоди; 

4) законність, точність, достовірність 

24. .Чи є рекламою розміщення інформації про виробника товару та/або 

товар в місцях, де цей товар реалізується або надається споживачеві? 

1. є; 2. не є; 3. в залежності від виду продукції; 4. в залежності від 

наданої інформації 

25. Чи забороняється рекламувати послуги, зв'язані з концертною, 

гастрольною, гастрольно-концертной, конкурсною, фестивальною 

діяльністю без інформації про використання або не використання 

фонограм виконавцями музичних творів? 

1) забороняється; 

2) не забороняється; 
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3) в залежності від вибору рекламного засобу; 

4) в залежності від дозволу виконавця 

26. Змі-розповсюджувачі реклами, що повністю або частково 

фінансуються з державного або місцевих бюджетів, зобов'язані 

розміщувати соціальну рекламу органів державної влади ...: 

1) безкоштовно в обсязі не більше 5 % ефірного часу; 

2) безкоштовно в обсязі не менше 5 % ефірного часу; 

3) безкоштовно в обсязі не більше 10 % ефірного часу; 

4) безкоштовно в обсязі не менше 10 % ефірного часу 

27.  Скільки часу не може перевищувати час мовлення, відведений на 

рекламу?  

1) 20 % фактичного обсягу мовлення протягом астрономічної доби; 

2) 10 % фактичного обсягу мовлення протягом астрономічної доби; 

3) 15 % фактичного обсягу мовлення протягом астрономічної доби; 

4) 5 % фактичного обсягу мовлення протягом астрономічної доби 

28. Частка реклами протягом кожної астрономічної доби фактичного 

мовлення не повинна:  

1) перевищувати 20%; 2) перевищувати 15%; 3) перевищувати 10%; 4) 

перевищувати 5% 

29. Не може перериватися рекламою або яким-небудь редакційним, 

авторським чи інформаційним матеріалом трансляції кіно- і 

телефільмів, за умови їх тривалості... 

1. більше 30 хвилин; 2. більше 25 хвилин; 3. до 30 хвилин; 4. до 42 

хвилин 

30. Чи забороняється розповсюдження реклами з використанням 

телексного або факсимільного зв`язку? 

1. так, забороняється; 2. не забороняється; 3. забороняється в деяких 

випадках; 4. не забороняється в деяких випадках 

31. Чи мають право виконавчі органи сільських, селищних, міських рад при 

видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами втручатися в форму 

та зміст зовнішньої реклами? 

1. так; 

2. ні 

3. мають право втручатися тільки в форму зовнішньої реклами 

4. мають право втручатися тільки в зміст зовнішньої реклами 

32. На який вид реклами не розповсюджується обмеження щодо 

внутрішньої реклами: 

1. на рекламу зброї; 

2. на рекламу алкогольних напоїв; 

3. на соціальну рекламу; 

4. на політичну рекламу. 

33. Що повинні зазначати в умовах передплати друковані засоби масової 

інформації, що розповсюджуються за передплатою? 

1. вартість рекламних послуг; 

2. кількість реклами в загальному обсязі видання; 
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3. вимоги до рекламних повідомлень; 

4. обсяг рекламних повідомлень 

34. Чи можуть рекламуватися лікарські засоби, які вживаються та 

розповсюджуються тільки за приписом лікаря? 

1. так; 2. ні; 3. можуть лише з дозволу МОЗ; 4. можуть з наданням інформації 

про умови застосування 

35. Чи забороняється реклама лікувальних сеансів, інших заходів з 

використанням гіпнозу та інших методів безконтактного, психічного 

або біоенергетичного впливу? 

1. так; 

2. ні; 

3. забороняється, якщо діагностика або лікування, не ґрунтуються на 

безпосередньому контакті з пацієнтом; 

4. забороняється, якщо ефективність діагностики або лікування не 

підтверджене у встановленому в законодавстві порядку 

36. В який період доби на радіо та телебаченні забороняється реклама 

алкогольних напоїв, знаків для товарів і послуг, інших об`єктів права 

інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої? 

1. з 9 до 21 години2. з 6 до 23 години3. з 8 до 20 години4. з 9 до 23 години 

 


