
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ 

 

 

Кафедра технологий коммуникации и связей с общественностью 

 

 

 

КОЛОСОВА 

Алёна Викторовна 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ:СПОСОБЫ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОБЩЕСТВЕННЫЕ УСТАНОВКИ, ОЦЕНКА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

 

Дипломная работа 

 

 

 

 

Научный руководитель: 

кандидат социологических наук, 

доцент О. А. Алимпиев 

 

 

 

 

 

Допущена к защите 

 «___» ____________ 2020 г.  

Зав. кафедрой технологий коммуникации и связей с общественностью 

доктор филологических наук, доцент И.В. Сидорская 

 

 

Минск 2020 



РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа: 65 страниц, 2 таблицы, 43 источника, 1 приложение.  

РЕКЛАМА, СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, 

СПОСОБЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ УСТАНОВКИ, ОЦЕНКА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ. 

Объект исследования: социальная реклама в Республике Беларусь. 

Предмет исследования: способы воздействия социальной рекламы 

Республики Беларусь на общественные установки, оценка эффективности 

социальной рекламы Республики Беларусь (на примере наружной 

социальной рекламы патриотической тематики и рекламы Министерства 

чрезвычайных ситуаций). 

Цель работы заключается в выявлении характерных черт и специфики 

воздействия социальной рекламы в Республике Беларусь на общественные 

установки и определении параметров ее эффективности. 

Методы эмпирического исследования: сбор данных осуществлялся 

опросным методом с применением специальных методик тестирования 

восприятия коммуникационных решений; анализ данных осуществлялся с 

применением методов математической статистики. 

Полученные результаты и их новизна: новизна состоит в апробации 

методик оценки эффективности социальной рекламы, исследованием 

эффективности социальной рекламы Республики Беларусь и способов ее 

воздействия по узконаправленным тематикам, в нашем случае оценки 

эффективности и способов воздействия социальной рекламы Министерства 

чрезвычайных ситуаций и социальной рекламы патриотической тематики.  

Область возможного применения: полученные в ходе исследования 

данные могут быть использованы для повышения эффективности 

коммуникационных решений в создании социальной рекламы, для 

разработки программ и проектов по развитию сферы социальной рекламы и 

использованы в практике работы государственных органов, некоммерческих 

организаций и Межведомственного совета по рекламе, при подготовке 

учебно-методических материалов. 

Автор исследования подтверждает достоверность исследования, а также 

объективность ссылок на источники, использованные в работе. 

  

 

Колосова А.В.                

_________________ 
  



РЭФЕРАТ 

 

Дыпломная праца: 65 старонак, 2 табліцы , 43 крыніцы, 1 дадатак. 

РЭКЛАМА, САЦЫЯЛЬНАЯ РЭКЛАМА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ, 

СПОСАБЫ ЎЗДЗЕЯННЯ, ГРАМАДСКІЯ УСТАНОЎКІ, АЦЭНКА 

ЭФЕКТЫЎНАСЦІ. 

Аб'ект даследавання: сацыяльная рэклама ў Рэспубліцы Беларусь. 

Прадмет даследавання: спосабы ўздзеяння сацыяльнай рэкламы 

Рэспублікі Беларусь на грамадскія ўстаноўкі, ацэнка эфектыўнасці 

сацыяльнай рэкламы Рэспублікі Беларусь (на прыкладзе вонкавай 

сацыяльнай рэкламы патрыятычнай тэматыкі і рэкламы Міністэрства 

надзвычайных Сітуацый). 

Мэта работы заключаецца ў выяўленні характэрных рысаў і спецыфікі 

ўздзеяння сацыяльнай рэкламы ў Рэспубліцы Беларусь на грамадскія 

ўстаноўкі і вызначэнні параметраў яе эфектыўнасці. 

Метады эмпірычнага даследавання: збор дадзеных ажыццяўляўся 

апытальныя метадам з ужываннем адмысловых методык тэставання 

ўспрымання камунікацыйных рашэнняў; аналіз дадзеных ажыццяўляўся з 

прымяненнем метадаў матэматычнай статыстыкі. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: навізна складаецца ў апрабацыі методык 

ацэнкі эфектыўнасці сацыяльнай рэкламы, даследаваннем эфектыўнасці 

сацыяльнай рэкламы Рэспублікі Беларусь і спосабаў яе ўздзеяння па 

вузканакіраваным тэматыках, у нашым выпадку ацэнкі эфектыўнасці і 

спосабаў уздзеяння сацыяльнай рэкламы Міністэрства надзвычайных 

сітуацый і сацыяльнай рэкламы патрыятычнай тэматыкі. 

Вобласць магчымага прымянення: атрыманыя ў ходзе даследавання 

дадзеныя могуць быць выкарыстаны для павышэння эфектыўнасці 

камунікацыйных рашэнняў у стварэнні сацыяльнай рэкламы, для распрацоўкі 

праграм і праектаў па развіцці сферы сацыяльнай рэкламы і выкарыстаны ў 

практыцы работы дзяржаўных органаў, некамерцыйных арганізацый і 

Міжведамаснага савета па рэкламе, пры падрыхтоўцы вучэбна-метадычных 

матэрыялаў. 

Аўтар даследавання пацвярджае пэўнасць даследаванні, а таксама 

аб'ектыўнасць спасылак на крыніцы, выкарыстаныя ў працы. 

  

 

Коласава А.В.                                                                       

_________________ 



THE ABSTRACT 
 

Diploma thesis: 65 pages, 2 tables, 43 sources, 1 application. 

ADVERTISING, SOCIAL ADVERTISING OF THE REPUBLIC OF 

BELARUS, METHODS OF EXPOSURE, PUBLIC INSTALLATIONS, 

ASSESSMENT OF EFFICIENCY. 

Object of study: social advertising in the Republic of Belarus. 

Subject of research: ways of impact of social advertising of the Republic of 

Belarus on public attitudes, assessment of the effectiveness of social advertising of 

the Republic of Belarus (on the example of outdoor social advertising of patriotic 

topics and advertising of the Ministry of Emergencies). 

The purpose of the work is to identify the characteristics and specifics of the 

impact of social advertising in the Republic of Belarus on public attitudes and 

determine the parameters of its effectiveness. 

Methods of empirical research: data collection was carried out by 

interrogation method using special techniques for testing the perception of 

communication solutions; data analysis was carried out using methods of 

mathematical statistics. 

The results obtained and their novelty: the novelty consists in testing methods 

for assessing the effectiveness of social advertising, researching the effectiveness 

of social advertising in the Republic of Belarus and how it can be influenced by 

narrowly focused topics, in our case, evaluating the effectiveness and ways of 

impacting social advertising of the Ministry of Emergencies and social advertising 

of patriotic themes. 

Possible applications: the data obtained during the study can be used to 

increase the effectiveness of communication solutions in creating social 

advertising, to develop programs and projects for the development of social 

advertising and used in the practice of government agencies, non-profit 

organizations and the Interagency Advertising Council, in preparing educational 

materials. 

The author of the study confirms the reliability of the study, as well as the 

objectivity of references to sources used in the work. 

  

 

 

Kolosova A.V.                                                                       

_________________ 

 


