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ВСТУП 

АКТУАЛЬНІСТЬ 

Вивчення впливу сукупності різних факторів (візуалізації, 

позиціонування, мовного оформлення тощо)  на вибір покупця лікарського 

засобу (ЛЗ) – актуальний в наш час напрям досліджень з фармацевтичного 

менеджменту та маркетингу. Вдало обране мовне оформлення рекламного 

повідомлення – невід’ємна складова популярності ЛЗ. Комплексне 

дослідження впливу зазначених факторів на вибір покупців при реалізації 

Долобене, Диклак гелю, Вольтарен емульгелю, Фастум гелю та Дип Риліфу 

на підставі анкетування робиться вперше. 

ПРОБЛЕМА 

 Нераціональне використання реклами в маркетингу. 

 Недоцільна та невдала  “лінгвістична модель”, обрана при 

розробці рекламного продукту. 

 Обмежений “словниковий” запас, однотипність конструкцій у 

рекламних повідомленнях. 

ЗАВДАННЯ 

 Дослідити рекламні телевізійні ролики на наявність нетипових 

мовних засобів («родзинок») порівняно з іншим рекламним продуктом 

конкурентного простору. 

 Дослідити ефективність рекламних текстів, слоганів та 

візуальних образів фармацевтичних засобів.  

 Підтвердити теорію нашого дослідження щодо аналізу 

ефективності рекламних засобів на прикладі 5 препаратів-брендів групи 

нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП) у вигляді гелю за 

допомогою анкетування. 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

Об'єкт — рекламні тексти, слогани та візуалізації  у рекламі 

фармацевтичних лікарських засобів. 
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Предмет — кореляція вдало обраних мовних засобів в рекламних 

текстах та популярності у споживачів таких ЛЗ, як Долобене, Диклак гель, 

Вольтарен емульгель, Фастум гель та Дип Риліф.  

Benchmarking (Бенчмаркінг) – порівняльний аналіз на основі 

еталонних показників — це процес визначення, розуміння і адаптації наявних 

прикладів ефективного функціонування компанії з метою поліпшення 

власної роботи. Він в рівній мірі включає в себе два процеси: оцінювання і 

зіставлення. 

 Зазвичай за зразок беруть «кращу» продукцію і маркетинговий процес, 

використовувані прямими конкурентами і фірмами, що працюють в інших 

подібних областях, для виявлення фірмою можливих способів вдосконалення 

її власних продуктів і методів роботи. 

Вимоги до переліку препаратів для маркетингового аналізу нашої 

роботи: 

1. Безрецептурність (лише безрецептурні препарати, що мають право 

рекламуватися та реалізуватися з аптек без перешкод).  

2. Брендові препарати (такі, які незважаючи на їх високу ціну, 

користуються значним попитом за рахунок рекламної активності). 

На фармацевтичному ринку існують дві основні групи лікарських 

засобів — оригінальні препарати (інноваційні) і генерики (препарати-копії). 

• Оригінальний препарат (originalis — первинний) — це 

лікарський препарат, який створений на основі нової, уперше синтезованої 

або отриманої з природної сировини субстанції, пройшов повний курс 

доклінічних і клінічних досліджень ефективності і безпеки і захищений 

патентом на певний строк. 

• Генерик (дженерик, генеричний препарат, англ. Generic) — 

непатентованный лікарський препарат, що є відтворенням оригінального 

препарату, на активний фармацевтичний інгредієнт (АФІ) якого закінчився 

термін патентного захисту.  
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Що ж до брендів, то вони можуть бути як оригінальними препаратами, 

так і відтвореними препаратами-копіями, найчастіше вже під торгівельними 

назвами. 

Зараз дієслово «брендувати» набуло значення «додавати цінність, 

робити що-небудь більш цінним». Найбільш важливі ознаки, які 

характеризують «бренд», — це здатність відрізнятися, якість, 

запам'ятовуватися, додаткова цінність. 

Будь-який продукт має функціональні (раціональні) характеристики: 

наприклад, парацетомол, знижує температуру, володіє знеболювальними 

властивостями тощо. Але серед безлічі парацетомолів ми віддаємо перевагу 

бренду, який викликає у нас певні позитивні емоції, асоціації — упевненість, 

престижність, почуття причетності, наприклад до традицій та ін. Зверніть 

увагу: бренд існує в нашій свідомості. 

Такі емоції і становлять додаткову цінність (вартість) і спонукають нас 

купити саме цей товар за більш високою ціною. Наявність цих емоційних 

характеристик і робить продукт брендом. 

Слід зазначити, що брендом може стати продукт (препарат), послуга, 

компанія, особистість або навіть місто (наприклад, Париж чи Львів) і т. ін. 

У сучасній мові ділової людини дуже важливо розділяти поняття 

«торгова марка» і «бренд». Торгова марка — (швидше юридичний термін) 

знак права власності. Торгова марка може бути зареєстрована і знаходиться у 

власності компанії або приватної особи. У той же час, бренд — це 

маркетинговий термін. Далеко не кожна торгова марка може стати брендом! 

Ці терміни не є рівнозначними! 

Original (іменник) — першоджерело, прототип, оригінал, оригінал; 

(прикметник) — перший, який є першоджерелом чого-небудь. 

Таким чином, оригінальний препарат — це препарат, який містить 

діючу речовину вперше розроблену й таку, що не має аналогів (відмінну від 

усього, що було раніше) на момент виходу препарату на ринок. Це препарат 

— відкриття. Зрозуміло, що відкриття, як правило, можуть зробити компанії 



 

 

6 

зі світовим ім'ям, що мають солідну матеріально-технічну базу у вигляді 

лабораторій і, звичайно ж, провідних вчених. 

Часто поняття бренд (брендовий препарат) ототожнюють з поняттям 

оригінальний препарат. Чи правильно це? Ні, не правильно. 

Оригінальний препарат дійсно має більше шансів стати брендом. Один 

з 22 законів маркетингу, запропонованих найвідомішими маркетологами 

сучасності Елом Різом і Джеком Траутом, говорить: «Краще бути першим, 

ніж бути кращим!» 

Але побудова бренду — складний, довгий і витратний процес. Тому не 

кожен оригінальний препарат може стати брендом. 

Generic (англійська вимова «джинерик») — 1) родовий; характерний 

для певного класу, виду тощо; 2) загальний; 3) непатентованный (про ліки). 

Генерик («історично» склалося саме така вимова терміна на 

пострадянському просторі) — препарат-копія з оригінального препарату. 

Зрозуміло, генерик буде коштувати дешевше, оскільки компанія не вкладала 

мільйони в наукові розвідки.  

Для нашого дослідження було відібрано 5 саме брендових препаратів з 

групи нестероїдних протизапальних засобів (НПЗП) у вигляді гелю: 

Долобене,  Диклак гель, Вольтарен емульгель, Фастум гель та Дип Риліф. 

Усі 5 препаратів були схарактеризовані за такими критеріями: 

 позиціонування; 

 слогани; 

 візуальна комунікація (відеоряд); 

 колір (зовнішній вигляд упаковки). 
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2. РОЛЬ ВІЗУАЛЬНОГО ОБРАЗУ ТА МОВНИХ ЗАСОБІВ У 

ПОЗИЦІОНУВАННІ ПРЕПАРАТІВ ДОЛОБЕНЕ, ДИКЛАК ГЕЛЬ, 

ВОЛЬТАРЕН ЕМУЛЬГЕЛЬ, ФАСТУМ ГЕЛЬ ТА ДИП РИЛІФ 

(ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ТА МОВНІ ЗАСОБИ) 

2.1. Позиціонування препаратів. 

Позиціонування – процес пошуку такої ринкової позиції для компанії, 

продукту або послуги, відомих характеристик, які будуть вигідно відрізняти 

її (його) від положення конкурентів та допоможуть зайняти місце в 

перспективних сегментах ринку й у свідомості цільових груп споживачів. 

Позиціонування здійснюється з урахуванням конкретної цільової групи 

споживачів, для якої створюються і пропонуються переваги й унікальність. 

Визначення конкурентного позиціонування часто диктує найбільш ефективні 

комбінації інструментів маркетингу. 

У кожному рекламному повідомленні обов’язково присутнє якесь 

слово-«магніт» (слово-«гачок»), яке покликане привернути увагу 

потенційного покупця задля того, щоб він ознайомився з усім рекламним 

повідомленням до кінця. 

А тепер пропонуємо проаналізувати кожен лікарський препарат окремо, 

розглянувши мовні особливості кожного рекламного повідомлення (слогана) 

та його візуальне оформлення. 

2.2. Долобене. 

Позиціонування: 

 1. Долобене – подивись на світ інакше. Якщо:  

  а) у Вас болять суглоби 

  б) біль у спині,  

  в) Ви отримали травму (наслідки спортивних травм). 

 Долобене – препарат універсальної дії швидко та надовго 

позбавить від болю, зніме запалення та набряки.  
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 2. Щоб подолати окови болю використовуйте Долобене. 

Димексид швидко проникає в зону болю та доставляє інші компоненти 

(гепарин, В5). Долобене долає біль, запалення і повертає свободу рухів. 

 3. Формула з трьох компонентів надає Долобене довготривалу 

ефективність.  

Слогани: 

 1. Долобене. Рух без болю! 

 2. Долобене. Зняти біль допомагає, радість руху повертає. 

Мовна специфіка: 

 1. Підкреслюється універсальність препарату, швидкість та тривалість 

позбавлення від болю. Показані його основні характеристики: позбавляє 

болю, знімає запалення та набряки.  

2. Наказ до придбання. Використання наказового способу дієслова для 

стимуляції позитивного вибору покупця. Називаються діючі речовини. 

Підкреслюється швидкість. Уживання прислівника «швидко» повинно 

змусити споживача придбати саме цей засіб. 

3. У другому слогані спостерігаємо використання рими. Застосовано 

типову для слоганів синтаксичну конструкцію – називні  речення з назвою 

препарату. 

Візуальне оформлення: 

Кольори: білий, помаранчевий, червоний. 

1. На упаковці назва лікарської форми – гель – не використовується 

у самій назві, а вказується під назвою саме як лікарська  форма. 

2. Показується хворий орган, його запалення. 
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Рис. 1. Долобене гель 

2.3 Диклак гель. 

Позиціонування: 

 1. Моя професія – рятувати людей. Але буває так, що допомога 

від болю у спині та суглобах необхідна мені самому. Для цього зі мною 

протизапальний знеболюючий гель Диклак. Завдяки високій концентрації 

діючої речовини диклофенак Диклак-гель потужно діє на запалення та 

зменшує відчуття болю, повертаючи мені силу та контроль над рухом. 

 2. Коли потрібне швидке рішення від болю і запалення у спині та 

суглобах – Диклак-гель. Молекули Диклак-гелю досягають осередків болю 

швидше і долають запалення, біль та набряк. 

Мовна специфіка: 

1. Використання своєрідного повтору – диклофенак – Диклак, що 

може зайвий раз привернути увагу. Обидва слова стоять поряд, що може 

призвести до асоціативного зв’язку. Використання прислівника «потужно». 

2. Підкреслення швидкості. Підрядне речення умови, де друга 

частина — назва препарату. 

Слогани: 

 1. Диклак-гель. Надійний рятівник від болю та запалення. 

 2. Диклак-гель. Досягає болю швидше. 

Мовна специфіка: 

1. Використовуються номінативні речення, інформативність і місткість 

яких пояснює те, що їх доволі часто використовують в рекламі. 
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2. Антропоморфна метафоризація (є одним із найекспресивніших 

прийомів. Метафора – це перенесення властивостей одного предмета на 

інший на основі ознаки, загальній для них обох.) 

3. Прислівники підкреслюють обраність: швидше, найкраще і т. ін. 

Візуальне оформлення: 

Кольори: білий, помаранчевий, червоний, синій. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.  

 

 

Рис. 2. Диклак гель 

 

2.4. Вольтарен емульгель. 

Позиціонування: 

 1. Стіни витримають будь-який ремонт, а от спина… Допоможе 

Вольтарен-емульгель. Він діє на причину болю – запалення та зменшує біль 

вже через 1 годину.  

 2. На відміну від таблеток, Вольтарен форте діє прямо на суглоб, 

допомагаючи полегшити біль до 12 годин. Вольтарен форте. Тривала 

допомога від болю до 12 годин… 

Мовна специфіка: 

1. Образний засіб – антитеза.  

2. Використання числівників та цифр для підкреслення ексклюзивності 

засобу – наприклад, перший, 1 хвилина, апеляція до швидкості дії 

1. На упаковці назва лікарської форми – гель – 

використовується у самій назві, а не під назвою як ліккарська форма. 

2. Показується хворий орган, його запалення. 
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(обов’язково цифра – краще запам’ятовується, акцентує увагу). 

Слогани: 

 1. Вольтарен емульгель – експерт у лікуванні болю!  

 2. Зменшує біль у суглобах до 12 годин. 

1. Використання слова «експерт», що асоціюється з порадою від 

фахівця медичної галузі, та числівників, покликаних привернути увагу, 

апелюючи до ексклюзивної тривалості дії засобу. 

Візуальне оформлення: 

Кольори: білий, помаранчевий, синій, блакитний. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Вольтарен Емульгель 

 

2.5. Фастум гель. 

Позиціонування: 

1. Болі в спині? Ревматичні болі? Болі в м'язах та болі в суглобах 

залишилися в минулому, адже у Вас є Фастум гель. Люди повертають собі 

радість руху завдяки Фастум гелю. Проникаючи до джерела болю Фастум 

допомагає позбутись болю та запалення. 

Мовна специфіка: 

1. На упаковці назва лікарської форми – емульгельгель – 

використовується у самій назві, а не під назвою як лік. форма. До того ж дана 

лік. форма відрізняє його від інших конкурентів. 

2.  На відміну від конкурентів не показується хворий орган, його 

запалення або якісь пошкодження. У сфері намальована «людинка» з 

піднятими догори руками, що символізує свободу рухів. 
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Уведення до рекламного повідомлення причинового підрядного 

речення, друга частина пояснення – рекламований засіб. 

Слогани: 

 1. Фастум гель. Рух без болю! 

Візуальне оформлення: 

Кольори: синій, білий, червоний. 

 

 

Рис. 4. Фастум гель 

1. На упаковці назва лікарської форми – гель – використовується у 

самій назві, а не під назвою як лікарська форма. 

2. Показується запалення та дія ЛЗ на його осередок. 

 

2.6 Дип Риліф. 

Позиціонування: 

 1. Швидка дія при болю у суглобах, м'язах та попереку – гель Дип 

риліф. Ментол полегшує біль, ібупрофен швидко проникає до місця болю та 

зменшує запалення. Завдяки поєднанню двох активних компонентів  Дип 

риліф діє швидко. Діє на біль. 

 2. Дип риліф. Комбінований гель від болю у суглобах, м'язах та 

попереку. Подвійна дія: природний ментол полегшує біль, ібупрофен швидко 

проникає до місця болю та знімає запалення. 

Мовна специфіка: 

1. Ключові слова повторюються в рекламному тексті для кращого 

запам’ятовування товару й організації ритму. Повтор – прийом, що посилює 
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емоційність рекламного звернення (Діє швидко. Діє на біль.) 

2. Тавтологія привертає увагу. Числівники: подвійна дія, прикметники 

– фітоскладова – природний, відповідно – безпечний; традиційний 

прислівник для привернення уваги до «виключної» ефективності – швидко, 

миттєво і т. ін. Звернення уваги на двокомпонентність препарату, його 

вигідну комбінацію. 

Слогани: 

1. Дип риліф. Легкість руху без болю. 

2. Дип риліф. Рухайтесь у задоволення! 

 У слогані використовуються номінативні речення — назва препарату. 

Наказовий спосіб дієслова привертає увагу. 

Візуальне оформлення: 

Кольори: білий, зелений, синій, фіолетовий 

 

Рис.5. Дип Риліф 

 

1. На упаковці назва лікарської форми – гель – не використовується у 

самій назві, а вказується під назвою саме як лік. форма. 

2. Показується запалення та дія на його осередок ЛЗ. 

 

Отже, на нашу думку, не варто концентрувати увагу споживача на 

відчутті болю. Майже усі компанії будують своє позиціонування на основі 

негативного фактора – відчутті болю. На загальному фоні виділяється 
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позиціонування препарату Вольтарен Емульгель.  Препарати Долобене та 

Фастум використовують однаковий слоган – “Рух без болю!” 

2.7. Матриця вимог до ЛЗ. 

Нами була розроблена матриця задля того, щоб систематизувати 

основні характеристики ЛЗ, якими можуть володіти наші досліджувані 

об’єкти, та назви самих препаратів. З її допомогою можна швидко 

промоніторити, який препарат якою ознакою володіє та для яких ще 

препаратів вона (ця ознака) є характерною. Цю матрицю можна 

використовувати як для встановлення наявності у препарата відповідної 

характеристики, так і шукати препарати, що мають відповідну 

характеристику. 

Наприклад, для такого ЛЗ, як Вольтарен, характерно використання 

слова «експерт», проте в слоганах інших препаратів воно не зустрічається. 

Для Долобене таким словом є «універсальність дії». А от надійністю дії 

жодний препарат похвалитися не зміг. Усі препарати демонструють нам 

зменшення больових відчуттів (болю/запалення/набряків). Диклак гель 

обіцяє, як ніхто інший, сильну та потужну дію та високу концентрацію 

діючої речовини. 

Використання переліку усіх зазначених ознак у рекламному 

повідомленні ще не робить ЛЗ найкращим. Більше – не значить краще. Іноді 

досить однієї-двох ознак, щоб відрізнити ЛЗ від конкурентів та зробити його 

брендом, впізнаваємим для споживачів. 

№ 

з/п 

Назва ЛП / 

Характерна ознака 
Долобене Диклак гель Вольтарен 

Фастум 

гель 
Дип Риліф 

1 Універсальність дії + - - - - 

2 Швидкість дії + + - - + 

3 
Тривалість дії 

(до 8/12/24 годин) 

+

/- 

- + - - 

4 
Сила/потужність 

дії 
- + - - - 
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5 

Зменшення 

больових відчуттів 

(болю/запалення/набряків) 

+ + 

+

/- 

+ + 

6 

Зображення 

спрямованості дії / 

точність дії 

+ +/- + + + 

7 
Багатокомпонентн

ість препарату 
+ - - - + 

8 

Високий 

вміст/концентрація 

діючої/діючих речовин 

- + - - - 

9 Надійність дії - - - - - 

10 

Використання слів 

«експерт» / «спеціаліст» / 

«фахівці» 

- - + - - 

 

За результатами цієї матриці ми розподілили досліджувані препарати у 

такий спосіб: 

1. Вольтарен. 

2. Дип Риліф. 

3. Диклак. 

4. Долобене. 

5. Фастум. 

Перше місце посів Вольтарен емульгель, оскільки він найбільше 

відрізняється від інших препаратів конкурентів. Ось його особливості: 

 усі препарати у вигляді гелю, Вольтарен – емульгелю; 

 використання слова «експерт»; 

 акцент на тривалість дії, при чому з використанням конкретного 

проміжку часу – до 12 годин; 

 упаковка: у всіх конкурентів зображено місце запалення, у 

Вольтарену – радісна «людина» з піднятими руками догори; 
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 як образний засіб використовується антитеза; 

 зазначається відмінність від таблеток, щоб підкреслити 

спрямованість гелю на суглоб тощо. 

Найменше ж особливостей було знайдено у Фастум гелю. 
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3. СОЦІОЛІНГВАЛЬНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ З ВИВЧЕННЯ  

ПОПИТУ 

Щоб підтвердити або спростувати нашу робочу гіпотезу стосовно 

ефективності позиціонування і впливу його на попит, ми провели 

соціологічне опитування. Кількість опитаних — 60 осіб. Вікова категорія – 

35-75 років. 

Анкета опитування складаться з 16 питань, 6 з яких загального 

значення та 10 – професійного (Див. Додаток 1). Результати опитування 

наведено у таких діарамах. 

Стать

86

14

Жіноча

Чоловіча

 

Рівень освіти

50

7

36

7

Вища

Неповна вища

Середньо
спеціальна

Студент
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Професія
0

21

79

Мед

Фарм

Інша

 

Регіон проживання

5050 Харківська обл

Луганська обл

 

Як часто Ви дивитеся (Вам 

доводиться бачити) телевізійну 

рекламу фарм. препаратів?

35

50

15 Досить часто

Інколи дивлюся

Не дивлюся
телевізор
зовсім
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Чи довіряєте Ви рекламі 

фармацевтичних препаратів на 

телебаченні?
7

93

Так, довіряю

Ні, не довіряю

 

 

За яким критерієм Ви найчастіше 

обираєте ліки, купуючи їх в 

аптеці?

52

50

43

0

За призначенням лікаря

За порадою
рідних/друзів/сусідів

Побачивши ЛП у рекламі

За рекомендацією
працівника аптеки

За зовнішним виглядом
упаковки

 

Купуючи лікарський препарат, 

на що Ви в першу чергу 

звертаєте увагу?

19

75

6 0

На ціну

На фармакологічні
властивості

На препарати-бренди

На зовнішній вигляд
упаковки
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Які з перерахованих лікарських препаратів 

Ви або Ваші рідні/знайомі купували та 

користувалися раніше?

32

5

10
5

22

26 Диклак гель

Долобене гель

Фастум гель

Вольтарен емульгель

Дип Риліф

Нічого з перерахованого

 

 

До попереднього питання: Назвіть, будь 

ласка, причину Вашого вибору, чому Ви 

обрали саме той лікарський препарат?

29

12

18

12

29 Призначив лікар

Порадили
рідні/знайомі/сусіди

Порекомендував
працівник аптеки

Побачив рекламу

Не користувався жодним
препаратом

 

Реклама якого з перерахованих лікарських 

препаратів Вам запам’яталася найбільше, 

якщо Ви десь її бачили?

29

0

36

0

14

21

Диклак гель

Долобене гель

Фастум гель

Вольтарен емульгель

Дип Риліф

Нічого з перерахованого
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Якими властивостями, на Вашу думку, повинен 

володіти лікарський препарат, щоб відповідати 

вимогам «найкращого препарату»?

23

0

43

27

7

Бути доступним по цені

Мати яскраву рекламу

Бути ефективним

Мати позитивні відгуки

Мати відомого виробника

 

Які, на Вашу думку, характеристики повинні найбільш точно характеризувати 

знеболювальний ЛП у вигляді мазі/гелю/крему для зовнішнього застосування, 

щоб задовольнити вимоги споживача?

6

12

21

624

6

3,5

3,5

12

6

Універсальність дії

Швидкість дії

Тривалість дії

Сила/потужність дії

Зменшення больових відчуттів

Точність дії

Багатокомпонентність препарату

Високий вміст/концентрація діючої

речовини
Надійність дії

Спрямованість дії
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Слогани якого лікарського препарату, на Вашу думку, 

найуспішніші, найвдаліші та найдоцільніші?

29

11

0
29

31 Долобене

Диклак гель

Волтарен Емульгель

Фастум гель

Дип Риліф
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ВИСНОВКИ 

1. Розкрито сутність нераціонального використання та зловживання 

рекламою у сфері фармацевтичного маркетингу. 

2. Продемонстровано через позиціонування різні варіанти 

“лінгвістичної моделі”, що обираються при розробці рекламного продукту 

для його орієнтування серед конкретної цільової групи споживачів.  

3. Встановлено кореляцію між застосованими мовними засобами, 

візуальними образами та вибором споживачів ЛЗ (перевага надається 

номінативним реченням, що називають ЛЗ, використовується метафоризація, 

наказовий спосіб дієслів (наказ придбати саме цей засіб), застосовуються 

слова-магніти «швидко», «надійний», а також числівники, покликані 

привертати увагу споживача, підкреслювати ексклюзивність засобу. У 

взуальному оформленні превалюють червоний, жовтий, помаранчевий 

кольори, зображення хворого органа. 

4.  В результаті анкетування було встановлено цільову аудиторію: 

хворі люди переважно похилого віку та спортсмени, що витримують щоденні 

тренувальні навантаження. 
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Анотація 

У роботі на підставі анкетування (60 респондентів) уперше 

проаналізовано, як впливає на вибір покупця візуальний образ, створений у 

телерекламі чи зображений на пакуванні, та мовне оформлення слоганів 

таких лікарських засобів, як  Долобене, Диклак гель, Вольтарен емульгель, 

Фастум гель та Дип Риліф. Продемонстровано через позиціонування різні 

варіанти лінгвістичних моделей, що обираються при розробці рекламного 

продукту для його орієнтування серед конкретної цільової групи споживачів.  

Встановлено, що перевага надається номінативним реченням, які 

називають ЛЗ, використовується метафоризація, наказовий спосіб дієслів 

(наказ придбати саме цей засіб), застосовуються слова-магніти «швидко», 

«надійний», а також числівники, покликані привертати увагу споживача, 

підкреслювати ексклюзивність засобу. У візуальному оформленні 

превалюють червоний, жовтий, помаранчевий кольори, зображення хворого 

органа. 

 Окреслено цільову аудиторію: хворі люди переважно похилого віку та 

спортсмени, що витримують щоденні тренувальні навантаження. 

Ключові слова: бенчмаркінг, рекламний слоган, лікарські засоби. 
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Додаток 1 

АНКЕТА 

Просимо Вас узяти участь у соціологічному опитуванні, що присвячене аналізу 

обору споживачами того чи іншого препарату. Анкетування АНОНІМНЕ, то ж просимо 

Вас відповідати максимально чесно. У кодовому імені достатньо вказати будь-яке слово, 

за яким буде ідентифікуватися анкета. Дуже важливо відповісти на УСІ питання 

анкети задля об’єктивності опитування та точності результату. Бажано обирати 

серед варіантів лише ОДИН, той, що, на Вашу думку, найбільше відповідає дійсності. 

1. Кодове ім’я: ____________________        2. Стать: Жіноча / Чоловіча        3. Вік ______ 

4. Рівень освіти: (вища / неповна вища / середньо спеціальна / студент) _______________ 

5. Професія: (пов’язана з медициною / фармацією / інша професія) ___________________ 

6. Регіон проживання: (країна, вказати місто/область) _____________________________ 

7.  Як часто Ви дивитеся (Вам доводиться бачити) телевізійну рекламу 

фармацевтичних препаратів? 

а) досить часто                      б) інколи дивлюся                     в) не дивлюся телевізор зовсім 

8.  Чи довіряєте Ви рекламі фармацевтичних препаратів на телебаченні: 

а) Так, довіряю                                                                       б) Ні, не довіряю  

9. За яким критерієм Ви найчастіше обираєте ліки, купуючи їх в аптеці: 

а) за призначенням лікаря 

б) за порадою рідних / друзів / сусідів 

в) побачивши лікарський препарат у 

рекламі 

г) за рекомендацією працівника аптеки 

д) за зовнішнім виглядом упаковки 

е) інше ___________________________ 

10. Купуючи лікарський препарат, на що Ви в першу чергу звертаєте увагу: 

а) на ціну 

б) на фармакологічні властивості 

в) на разрекламовані препарати (препарати-бренди) 

г) на зовнішній вигляд упаковки 

д) інше ________ 

11. Які з перерахованих лікарських препаратів Ви або Ваші рідні/знайомі купували 

та користувалися раніше: 

а) Диклак гель 

б) Долобене гель 

в) Фастум гель 

г) Вольтарен або Вольтарен форте 

д) Дип-риліф 

е) нічого з перерахованого 



12. До попереднього питання: Назвіть, будь ласка, причину Вашого вибору, чому Ви 

обрали саме той лікарський препарат? 

а) призначив лікар 

б) порадили рідні / знайомі / сусіди 

в) порекомендував працівник аптеки 

г) побачив рекламу 

д) не користувався жодним препаратом 

е) інше __________ 

13. Реклама якого з перерахованих лікарських препаратів Вам запам’яталася найбільше, 

якщо Ви десь її бачили? 

а) Диклак гель 

б) Долобене гель 

в) Фастум гель 

г) Вольтарен або Вольтарен форте 

д) Дип-риліф 

е) нічого з перерахованого не пам’ятаю  

14. Якими властивостями, на Вашу думку, повинен володіти лікарський препарат, щоб 

відповідати вимогам «найкращого препарату»? (дозволяється декілька варіантів відповіді) 

а) бути доступним по ціні 

б) мати яскраву рекламу 

в) бути ефективним 

г)  мати позитивні відгуки 

д) мати відомого виробника 

е) інше __________ 

15. Які, на Вашу думку, характеристики повинні найбільш точно характеризувати 

знеболювальний лікарський препарат у вигляді мазі/гелю/крему для зовнішнього 

застосування, щоб задовольнити вимоги споживача? (дозволяється декілька варіантів 

відповіді) 

а) універсальність дії 

б) швидкість дії 

в) тривалість дії (до 8/12/24 годин) 

г) сила/потужність дії 

д) зменшення больових відчуттів (болю/запалення/набряків) 

е) точність дії (суглоби/м’язи/хребет/поперек) 

ж) багатокомпонентність препарату 
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з) високий вміст/концентрація діючих(діючої) речовин(и) 

і) надійність дії 

к) спрямованість дії (на причину болю/на хворий орган) 

л) інше __________ 

 

16. Слогани якого лікарського препарату, на Вашу думку, найуспішніші, найвдаліші та 

найдоцільніші? 

а)  Долобене. Зняти біль допомагає, радість руху повертає! 

б)  Диклак гель. Надійний рятівник від болю та запалення. 

 Диклак гель. Досягає болю швидше. 

в)  Вольтарен емульгель – експерт у лікування болю! 

 Зменшує біль у суглобах до 12 годин. 

г)  Фастум гель. Рух без болю! 

д)  Дип риліф. Легкість руху без болю. 

 Дип риліф. Рухайтесь у задоволення. 

 

 

ДЯКУЄМО ЗА УЧАСТЬ У ОПИТУВАННІ! 
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Додаток 2 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Долобене 

 

 

 

 

Рис. 2. Диклак гель 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Вольтарен Емульгель 

 

 

 

 

Рис. 4. Фастум гель 

 

Рис. 5. Дип Риліф 


