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Що таке стереотипна упаковка?
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Запропоновані в Австралії макети 
пачок



Процеси і явища, на які може 
вплинути застосування 

стереотипної упаковки (1)

• Сприйняття пачки, якості та смаку тютюну

• Початок куріння

• Упаковка як реклама

• Сигаретна пачка як інструмент ідентичності

• Сприйняття впливу сигарет на здоров’я 
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Процеси і явища, на які може 
вплинути застосування 

стереотипної упаковки (2)

• Припинення куріння

• Виставляння сигарет на полицях в 
супермаркетах

• Інформування населення про шкідливість 
тютюнових виробів

• Кількість продуктів на ринку
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Сприйняття пачки, якості та смаку 
тютюну

• У сліпих тестах курці не можуть розрізнити сигарети 
різних брендів

• Тютюнові вироби без назви сприймаються як нудні, 
бляклі, дешевші

• Чим менше елементів бренду було на пачці, тим з 
меншою імовірністю курці сприймали бренд як 
популярний та привабливий

• Проведене в США дослідження також показало, що 
сигарети в брендових упаковках сприймаються як 
якісніші та привабливіші для молодих курців, ніж 
сигарети в стереотипних упаковках
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Упаковка як реклама
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Сприйняття впливу сигарет на 
здоров’я



Сигаретна пачка як інструмент 
ідентичності

• Засіб сказати про 
себе

• Інструмент 
спілкування з 
референтною 
групою

• Ознака 
соціального 
статусу

• Засіб сказати про 
себе

• Інструмент 
спілкування з 
референтною 
групою

• Ознака 
соціального 
статусу



Інформування населення про 
шкідливість тютюнових виробів

• Брендове оформлення тютюнової пачки 
відволікає увагу, яку споживач приділяє 
медичним попередженням

• Денормалізація тютюнових виробів
• Попередження згадувалися зі статистично 

значущо більшою імовірністю, ніж на 
звичайних пачках

• Дослідження, в якому відстежувалися рухи 
очей: попередження привертають більше 
уваги, ніж брендова інформація, саме на 
стереотипних пачках
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Головні аргументи тютюнової 
індустрії проти введення 
стереотипної упаковки

• Витрати урядів
• Втрата робочих місць в індустрії упаковки та 

пов’язаних галузях
• Законодавство щодо стереотипних упаковок 

треба відкласти, поки вплив нових упаковок не 
буде виміряний

• Ставлення громадськості
• Вплив на поведінку курців
• Контрабанда та незаконна торгівля
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Висновки

• Стереотипні упаковки виконують три 
основні функції: 
– (1) запобігають застосуванню термінів та 

кольорів, які вводять споживачів тютюнових 
виробів в оману, 

– (2) зменшують привабливість тютюнових 
виробів та 

– (3) допомагають сприйняттю медичних 
попереджень і самі попереджають споживачів 
про небезпеку вживання тютюнових виробів.
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Висновки

• Запропоновані в Австралії стереотипні упаковки є 
ретельно розробленим на підставі багатьох 
проведених досліджень комунікаційним засобом, 
який має величезний потенціал ефективного впливу 
на зменшення поширеності куріння.

• Введення стереотипної упаковки тютюнових 
виробів є логічним наступним кроком як на шляху 
інформування курців про небезпеку куріння, так і на 
шляху заборони тютюнової реклами, і цей крок 
роблять уряди, які піклуються про здоров’я і життя 
свого населення.
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