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АцЭнКА КАМУнІКАТЫўнАй ЭфЕКТЫўнАсцІ 
сАцЫЯЛьнАй РЭКЛАМЫ

У апошні час сацыяльная рэклама ў Беларусі знаходзіцца на 
ўздыме як па колькасных паказчыках распаўсюджанасці, паколькі па 
эканамічных прычынах колькасць камерцыйнай рэкламы амаль ва ўсіх 
сегментах – на тэлебачанні, у вонкавай і транзітнай рэкламе – памен-
шылася, так і па якасці саміх рэкламных матэрыялаў, бо ўсё больш 
рэкламных матэрыялаў сацыяльнай накіраванасці цалкам робяцца 
прафесійнымі агенцтвамі або прафесіяналы прыцягваюцца да выканан-
ня на выніковых стадыях распрацоўкі.

Ацэнка эфектыўнасці сацыяльнай рэкламы ўяўляе актуальную 
праблему як для заказчыкаў рэкламы, так і для органаў, надзеле-
ных паўнамоцтвамi па ўзгадненні яе размяшчэння – такім органам у 
Рэспубліцы Беларусь з’ўляецца Міжведамасны савет па сацыяльнай 
рэкла ме, які дзейнічае пры Міністэрстве антыманапольнага рэгуляван-
ня і гандлю Рэспублікі Беларусь.

Як вядома, эфектыўнасць сацыяльнай рэкламы вызначаецца, перш 
за ўсё, выніковасцю яе ўздзеяння на мэтавую аўдыторыю, здольнасцю 
сацыяльнай рэкламы змяніць устаноўкі, мадэлі паводзін або прынцыпы 
ладу жыцця, паўплываць на змяненне сацыяльных каштоўнасцяў.

Эфектыўнасць сацыяльнай рэкламы засноўваецца на цэлым шэрагу 
крытэрыяў, асноўнымі з якіх можна лічыць [1]: 

1. Актуальнасць сацыяльнай праблемы. Ацэньваецца актуальнасць 
сацыяльнай праблемы з пункту гледжання яе грамадскай значнасці, 
надзённасці з улікам паралельных ініцыятыў іншых дзяржаўных 
органаў і ведамстваў.

2. Адэкватнасць абранай формы (спосабу) уздзеяння. Ацэньваецца 
адпаведнасць абранай формы падачы сацыяльнай рэкламы яе мэтам, 
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спецыфіцы мэтавай аўдыторыі, чаканага эфекту, асаблівасцям успры-
мання мэтавай аўдыторыі.

3. Здольнасць прыцягнуць і ўтрымаць увагу аўдыторыі. Ацэньва-
юцца ўласцівасці рэкламнага паведамлення прыцягваць і ўтрымліваць 
увагу мэтавай аўдыторыі.

4. Запамінальнасць паведамлення. Ацэньваюцца ўласцівасці рэклам-
нага паведамлення ўтрымлівацца ў памяці працяглы час, у тым ліку дзя-
куючы інфармацыйным паўторам унутры рэкламнага паведамлення, 
незвычайнасці (арыгінальнасці) спосабаў падачы інфармацыі і / або рэ-
кламных вобразаў, а таксама цэльнасці твора сацыяльнай рэкламы.

5. Адназначнасць і прастата ўспрымання, яснасць і канкрэтнасць 
фармулёўкі праблемы, зразумеласць ідэі. Ацэнцы падвяргаецца каг ні-
тыўны кампанент рэкламнага паведамлення. Ацэньваецца адназначнасць 
успрымання рэкламнага паведамлення, зразумеласць асноўнай ідэі, вы-
разная і ясная фармулёўка праблемы, інфарматыўнасць паведамлення.

6. Здольнасць выклікаць адэкватную эмацыйную рэакцыю, стварэн-
не матывацыі, прымальнасць псіхалагічных спосабаў уздзеяння. Ацэн-
цы падвяргаецца афектыўны кампанент (эмацыйная ацэнка аб’екта 
рэкламы, звязаныя з ім эмацыйныя перажыванні). Ацэньваецца здоль-
насць рэкламнага твора выклікаць адэкватныя эмацыянальныя адносіны 
рэспандэнтаў да згаданай сацыяльнай праблемы.

7. Стварэнне ўмоў для змены (фармiравання) адносін да праблемы / 
заахвочванне да пэўных дзеянняў. Ацэнцы падвяргаецца кампанент 
паводзін. Ацэньваецца здольнасць рэкламы заахвоціць адрасата змяніць 
паводзіны, пераацаніць каштоўнасці, змяніць унутраную перакана-
насць, стаць стымулам да канкрэтных дзеянняў.

8. Адэкватнасць вербальных сродкаў (сродкаў маўленчай выразнасці). 
Ацэнцы падвяргаецца адпаведнасць выкарыстаных сродкаў маўленчай 
выразнасці (вусны і / або пісьмовы тэкст) рэкламнага паведамлення.

9. Адэкватнасць візуальных сродкаў (колераграфічнае афармленне, 
дызайн). Ацэнцы падвяргаецца адпаведнасць выкарыстання візуальных 
сродкаў выразнасці.

10. Прафесіяналізм выканання роліка. Ацэнцы падвяргаецца якасць 
выканання твора сацыяльнай рэкламы, прафесіяналізм яго стваральнікаў 
(ад ідэі да ўвасаблення), тэхнічнае выкананне.

Сукупнасць пералічаных крытэрыяў можа стаць асновай для правя-
дзення комплекснай экспертызы канкрэтных твораў сацыяльнай рэкла-
мы (тэлевізійных і радыёролікаў, макетаў вонкавай рэкламы, транзітнай 
рэкламы (рэкламы на транспарце і ў транспарце) і інш.), якія прызна-
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чаны для распаўсюджвання ў сродках масавай інфармацыі або шляхам 
публічнай дэманстрацыі і падлягаюць узгадненню ў Міжведамасным 
савеце па сацыяльнай рэкламе пры Міністэрстве антыманапольнага рэ-
гулявання і гандлю Рэспублікі Беларусь.
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свЯЗи с оБщЕсТвЕнносТью  
КАК МЕхАниЗМ фоРМиРовАниЯ  

гРАжДАнсКой иДЕнТичносТи в «ДисКУРсЕ УспЕхА»
Любое общество состоит из различных профессиональных, возраст-

ных, гендерных, национальных, религиозных и иных групп, которые по-
разному оценивают те или иные события и ситуации. Поэтому даже в са-
мые благоприятные периоды общественного развития мнения, установки 
и потребности различных групп могут не совпадать, в связи с чем в со-
циуме востребованы разнообразные механизмы согласования интересов, 
в том числе такой, как связи с общественностью (паблик рилейшнз).

Их роль становится еще более значимой в периоды социальной не-
стабильности. Сложные внутренние и внешние обстоятельства повы-
шают потребность белорусского общества в инструментах достижения 
согласия как между различными группами, так и в целом между госу-
дарством, бизнесом и гражданами. Субъекты общественных отношений 
сегодня как никогда нуждаются в инструментах организации масштаб-
ного диалога, повышения прозрачности функционирования государ-
ственных и бизнес-структур и, таким образом, снятия социальной на-
пряженности.

Связи с общественностью выполняют функцию интеграции раз-
личных социальных групп. Через возможность высказаться и быть 
услышанными, найти консенсус субъекты формируют представление 
не только о разности своих интересов, но и о том, что их объединяет, 
а это – принадлежность к белорусскому обществу, гражданственность, 


