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РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
 

Дыпломная праца змяшчае: 62 старонкі, 10 малюнкаў, 10 табліц, 
42 крыніцы, 1 дадатак. 

МАНІПУЛЯЦЫІ Ў РЭКЛАМЕ, РЭКЛАМА МІКРАФІНАНСАВЫХ 
АРГАНІЗАЦЫЙ, РЭКЛАМА КРЭДЫТАЎ, ГРАШОВЫЯ ПАЗЫКІ, МЕТАДЫ 
ЎЗДЗЕЯННЯ НА АЎДЫТОРЫЮ. 

Мэта дадзенай дыпломнай працы – прааналізаваць стратэгіі 
маніпулявання і пераканання ў рэкламнай камунікацыі фінансавых арганізацый 
для далейшай распрацоўкі рэкамендацый па стварэнні этычнай рэкламы ў 
сферы фінансавых пазык. 

Аб'ект навуковага даследавання – рэкламная камунікацыя. 
Прадмет навуковага даследавання – стратэгіі перакананні і маніпулявання 

у рэкламнай камунікацыі. 
Мэта даследавання: прааналізаваць стратэгіі маніпулявання і пераканання 

ў рэкламнай камунікацыі фінансавых арганізацый для далейшай распрацоўкі 
рэкамендацый па стварэнні этычнай рэкламы ў сферы фінансавых пазык. 

Метады даследавання: назіранне, апісанне, параўнанне, тэарэтычны 
аналіз і сінтэз, анкетнае апытанне. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: вызначыўшы стратэгіі пераканання і 
маніпулявання у рэкламе мікрафінансавых і банкаўскіх арганізацый у Беларусі, 
мы распрацавалі рэкамендацыі па стварэнні больш этычнай рэкламы з пункту 
гледжання ўздзеяння на свядомасць і паводзіны рэцыпіента.  

Навуковая навізна працы – ў аналізе стратэгій пераканання і 
маніпулявання, якія ўжываюцца ў рэкламнай камунікацыі мікрафінансавых і 
банкаўскіх арганізацый на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. 

Вынікі дыпломнага даследавання маюць патэнцыял для ўжывання на 
практыцы. Дзякуючы дадзенай працы спецыялісты па рэкламе змогуць 
вызначыць, якія менавіта стратэгіі варта выкарыстоўваць не толькі для 
дасягнення жаданага выніку, але таксама і для захавання этычных нормаў пры 
рэкламным уздзеянні на аўдыторыю. Акрамя такго, даследаванне паказала 
прамую карэляцыю паміж этычнасцю рэкламы і дасягненнем ёй пажаданага 
эфекту. 

Аўтар працы падцвярджае дакладнасць матэрыялаў, даследавання і 
статыстыкі, а таксама актуальнасць крыніц, спасылак і вынікаў дыпломнай 
працы. 
  



 

РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 

Дипломная работа содержит: 62 страницы, 10 рисунков, 10 таблиц, 
42 источника, 1 приложение. 

МАНИПУЛЯЦИИ В РЕКЛАМЕ, РЕКЛАМА МИКРОФИНАНСОВЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕКЛАМА КРЕДИТОВ, ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ, МЕТОДЫ 
ВЛИЯНИЯ НА АУДИТОРИЮ. 

Цель данной дипломной работы – проанализировать стратегии 
манипулирования и убеждения в рекламной коммуникации финансовых 
организаций для дальнейшей разработки рекомендаций по созданию этичной 
рекламы в сфере денежных займов и кредитов. 

Объект научного исследования – рекламная коммуникация. 
Предмет научного исследования – стратегии убеждения и 

манипулирования в рекламной коммуникации. 
Цель исследования: проанализировать стратегии манипулирования и 

убеждения в рекламной коммуникации финансовых организаций, на основе 
чего разработать рекомендации по созданию этичной рекламы в сфере 
финансовых займов. 

Методы исследования: наблюдение, описание, сравнение, теоретический 
анализ и обобщение, анкетирование. 

Полученные результаты и их новизна: определив стратегии убеждения и 
манипуляции в рекламе микрофинансовых и банковских организаций в 
Беларуси, мы разработали рекомендации по созданию более этичной рекламы с 
точки зрения воздействия на сознание и поведение получателя. 

Научная новизна работы – анализ стратегий убеждения и 
манипулирования, используемых в рекламных коммуникациях 
микрофинансовых и банковских организаций в Республике Беларусь. 

Результаты дипломной работы имеют потенциал для применения на 
практике. Благодаря этой работе специалисты по рекламе смогут определить, 
какие стратегии следует использовать в работе не только для достижения 
желаемого результата, но и для поддержания этических норм при воздействии 
рекламы на аудиторию. Кроме того, исследование показало прямую 
корреляцию между этичностью рекламы и достижением ей желаемого эффекта. 

Автор подтверждает достоверность материалов, исследования и 
статистики, а также актуальность источников, ссылок и результатов дипломной 
работы.  



 

SUMMARY OF THE DIPLOMA THESIS 
 

The thesis contains: 63 pages, 10 figures, 10 tables, 42 sources, 1 application. 
MANIPULATIONS IN ADVERTISING, ADVERTISING OF 

MICROFINANCIAL ORGANIZATIONS, ADVERTISING OF LOANS, 
MONETARY LOANS, METHODS OF INFLUENCE ON THE AUDIENCE. 

The aim of this thesis is to analyze the strategies for manipulating and 
persuading the advertising communications of financial organizations to develop 
recommendations for creating ethical advertising in the field of cash loans and 
credits. 

The object of scientific research is advertising communication. 
The subject of scientific research is persuasion and manipulation strategies in 

advertising communication. 
The purpose of the study: to analyze the strategies of manipulation and 

persuasion in the advertising of financial organizations. And then to develop 
recommendations for creating ethical advertising in the field of financial loans. 

Research methods: observation, description, comparison, theoretical analysis 
and generalization, questionnaire. 

The results obtained and their novelty: having identified strategies for 
persuasion and manipulation in advertising microfinance and banking organizations 
in Belarus, we have developed recommendations for creating more ethical 
advertising in terms of impact on the recipient's mind and behavior. 

The scientific novelty of the work is the analysis of persuasion and 
manipulation strategies used in advertising of microfinancial and banking 
organizations in the Republic of Belarus. 

The results of the thesis have the potential for practical application. According 
to this study, advertising specialists will be able to determine which strategies should 
be used in the work not only to achieve the desired result, but also to maintain ethical 
standards when advertising affects the audience. In addition, the study showed a 
direct correlation between the ethics of advertising and achieving its desired effect. 

The author confirms the reliability of materials, research and statistics, as well 
as the relevance of sources, links and results of the thesis. 

  


