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                 Метод 
 

 Онлайн фокус-групові дискусії  

 6 онлайн фокус-груп 

 8 респондентів у кожній групі 

 Тривалість кожної групи: 2-2,5 
години 

                         

 Чоловіки і жінки  

 18-35 років  

 Курці і НЕ курці 

В кожній групі:  

 Є мешканці великих, середніх міст,  і 
сільських районів. 

 4 уч-ка мають дітей; 4 - не мають 

 4 уч-ка – з високим рівнем доходу; 4 – 
середній+ 

 

 

Цільова аудиторія 

                 Географія 
 

Україна  21 – 29 вересня 2020 року 

Терміни проведення 



Дизайн ФГД  
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№ Стать Вік  Статус по 
курінню  

Місце  
проживання  

Рівень доходу  Порядок  
пред'явлення 

концепцій  

1 Жінки 25-35 Курці   
 

Мікс  
мешканців 
великих і 

середніх міст, 
а також із 
сільських 
районів 

у кожній групі 

 
 
 
 

Мікс  
високого і 

середнього+  
у кожній групі 

А 

2 Жінки 25-35 НЕ курці В 

3 Чоловіки  25-35 Курці  А 

4 Чоловіки  25-35 НЕ курці В 

5 Жінки 18-24 НЕ курці 
 

В 

6 Чоловіки 18-24 НЕ курці 
 

А 
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Матеріали для тестування  

3 концепції  були протестовані в кожній фокус-групі  

КРАЩІ 
ІСТОРІЯ 

ПОВТОРЮЄТЬСЯ 
ПОДУМАЙ ЩЕ РАЗ 

Відбувалася ротація ідей відповідно до наступної схеми: 

ПОРЯДОК А ПОРЯДОК В 

КРАЩІ  ПОДУМАЙ ЩЕ РАЗ 
 

ІСТОРІЯ ПОВТОРЮЄТЬСЯ  ІСТОРІЯ ПОВТОРЮЄТЬСЯ  
 

ПОДУМАЙ ЩЕ РАЗ КРАЩІ  
 



Summary 



*Тут і далі ЕПК – це скорочення для «електронних пристроїв для куріння» 6 

Основні результати тестування 

НЕ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ ПОДАЛЬШОЇ РОБОТИ, тому що ідея 

створює викривлене враження, що звичайні сигарети менш 

шкідливі, ніж ЕПК*; тобто безпечніше курити саме їх. 

  Це відштовхнуло значну частину аудиторії. Деякі респонденти 
характеризували її як абсолютно неприйнятну.   

УМОВНИЙ ЛІДЕР. 

 Більшість респондентів (як серед курців, так і НЕ курців) 
назвали концепцію найефективнішою, тому що вона більш 
переконлива - наочно демонструє негативні наслідки куріння.  

 Проте, ідея має багато суттєвих недоліків:  

• Вона недостатньо зрозуміла: має занадто багато різних 
повідомлень і недостатньо розкриває сутність «історії, 
що повторюється».  

• Недостатньо ефективно передає основний меседж.  

• Викликає певну довіру, але їй бракує доказів. 

• Зображення наслідків куріння є вражаючими для 
більшості, аде деякі жінки відчули відразу, і відхилили 
концепцію з цієї причини.  

 

https://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-wuSo0c7VAhXF1RoKHfp6B7oQjRwIBw&url=https://za.fotolia.com/search?k=runter&offset=300&psig=AFQjCNGjQA_Tm-x09UJAkIdn-gY7bA009g&ust=1502522112050974
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Рекомендації (1/2)  

Проблемні 
параметри  

Можливості доопрацювання  

 
 
 
 

Комунікація 
  

• Скоротити кількість повідомлень – залишити тільки те, що 

стосується шкідливості сигарет і ЕПК.  Інше тільки відвертало 

увагу від ключової ідеї. 

• Прибрати згадування про законодавче регулювання. Це  

потребує додаткової конкретизації; є темою для окремої 

реклами.   

• Фінальний меседж повинен бути у вигляді твердження, із 

зрозумілим змістом. 

• Ідея шкідливості ЕПК, як і сигарет  повинна чітко пролунати у 

рекламі, оскільки це актуальне питання як серед курців, так 

і НЕ курців.  

 
Довіра,  

Нова інформація, 
Мотивація  

• Обов'язково залишити згадування про дослідження; вказати 

веб сайт, де можна знайти більше деталей.   

• Додати статистику як доказ наведених фактів про ЕПК.  

• Показати більш широкий спектр продукції ЕПК. 

• Продукція ЕПК повинна бути небрендованою.   



Результати тестування концепцій  8 

Рекомендації (2/2)  

• Ця ідея також має певний потенціал, оскільки вона 

БУЛА НАЙБІЛЬШ ЗРОЗУМІЛОЮ з усіх трьох концепцій. 

• Більш того, вона ефективно впоралася із завданням 

донести повідомлення про шкідливість ЕПК – це було 

важливою інформацією як для курців, так і НЕ курців 

(для деяких з них це було новим фактом). 

• Однак ця ідея також має суттєвий перелік недоліків: брак 

вираженого емоційного відгуку і залученості глядачів під 

час перегляду; брак довіри; недостатню поточну 

мотивацію задуматися/ діяти після реклами. 

• Напрями для доопрацювання цієї концепції вказані у 

відповідному розділі звіту.  



ІСТОРІЯ 

ПОВТОРЮЄТЬСЯ  
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Розуміння 

Недостатній рівень.  

У значної кількості респондентів після перегляду 
залишилося багато запитань:  

‐ Про яку історію йдеться? Що саме 
повторюється?  

«Ми не хочемо, щоб історія з курінням повторилася знов» 
- що саме вони розуміють під цим? Яка історія? Що саме 

не повторюється? Нічого не зрозуміло. Маячня» (ФГД2, 
жінки – НЕ курці, 25-35) 

‐ До чого згадування про законодавче 
регулювання?  

‐ Яке саме регулювання мається на увазі?  
«На законодавчому рівні - що? Заборонити палити? Це ж 

неможливо. До чого ця фраза? Що повинно бути зроблено на 
законодавчому рівні?» (ФГД1, жінки - курці, 25-35) 

‐ Регулювання вже є (напр. щодо акцизів); 
тоді про що йдеться?  

Загальна оцінка  Курці Vs НЕ курці 

Розуміння; основне повідомлення 

Порівняння ери сигарет і ери ЕПК* 
– це було зрозумілим тільки для 
частини учасників дослідження 
(частіше серед НЕ курців). 

Основне 
повідомлення  

Загалом було зрозуміло, що йдеться про  
шкідливість звичайних сигарет і ЕПК.  
Проте, концепція містить надлишок інших 
повідомлень: про необхідність регулювання 
використання ЕПК на законодавчому рівні; 
невизначеність щодо впливу ЕПК на організм. Це 
розсіювало увагу.  

 «…Ми пропагуємо здоровий спосіб життя? Говоримо про 
шкідливість чи говоримо про закон? Якась сумбурна ця реклама…» 

(ФГД2, жінки – НЕ курці, 25-35) 

Ті, хто зрозуміли сутність ідеї 
(більше серед НЕ курців) частіше 
називали ще одне повідомлення:  
Історія з курінням сигарет не 
повинна повторитися з ЕПК. 
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Нова інформація; рівень довіри 

Загальна оцінка  Курці Vs НЕ курці 

Нова 
інформація 

Не було суттєвої різниці між двома 
категоріями 

• Необхідність законодавчого регулювання 
щодо ЕПК частіше називали новою 
інформацією.  

• Рідше говорили про новизну тематики ЕПК в 
рекламі; порівняння ЕПК і звичайних сигарет 
за рівнем шкідливості; те, що ЕПК можуть 
провокувати рак.  

Рівень  
довіри 

Вищий порівняно з іншими концепціями; проте, 
все рівно - недостатній.  

Є певна довіра за рахунок:    

‐ переконливих зображень негативних 
наслідків куріння для організму; 

«…Словам якось вже не має довіри, а ось ці кадри… Просто 
мене вони більше зачепили, тому я колись слухав про ці речі 
лекцію… Я зайвий раз побачив картинки, згадав усе, і я маю 

довіру до них» (ФГД3, чоловіки - курці, 25-35) 

‐ посилання на результати досліджень.  
«…Що мені подобається в таких рекламах - коли додають, що 

були проведені дослідження... Це показує, що це не просто 
хтось щось сказав, а що цим займалися вчені і вони з'ясували, 

що шкоди не менше» (ФГД5, жінки НЕ курці, 18-24) 

В той самий час, концепції не вистачає доказів, 
які б підтвердили інформацію щодо шкідливості 
ЕПК. Основний акцент більше зміщений в 
сторону негативного впливу звичайних сигарет.  

Деякі жінки НЕ курці сприйняли 
демонстрацію уражених органів як 
перебільшення: «таке може бути тільки 

якщо людина вживає якісь важкі наркотики».  
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Ступінь залученості; впливові частини; 

фінальний меседж 

Загальна оцінка  Курці Vs НЕ курці 

Ступінь 
залученості 

під час 
перегляду 

Не було суттєвої різниці між двома 
категоріями 

• Виражений - для значної кількості 
респондентів за рахунок наочної 
демонстрації жахливих наслідків куріння.  

• В той самий час, зображення уражених 
органів викликали відразу у частини жінок.  

Найбільш 
впливові 
частини 

• Для деяких жінок курців: початковий 
привабливий ретро-кадр з подругами, 
які курять сигарети. 

• Серед НЕ курців: приваблива вечірка з 

IQOS лого (виглядає як його реклама).  

 Реалістичність уражених органів через 
куріння.  

 Демонстрація проходження диму крізь 
легені. 

Фінальний 
меседж 

Не було вдалого варіанту серед тих, що були 
запропоновані:  

 Меседжі, які говорять про неповторення 
історії, мали для багатьох незрозумілий, 
занадто абстрактний зміст. 

 Фраза «Чи хочемо ми, щоб молодь та діти 

ставали курцями?» недостатньо пов'язана з 
ідеєю. В то самий час, цей меседж був 
релевантним на емоційному рівні для 
жінок (переважно у формі твердження). 

Тільки деякі чоловіки НЕ курці, які 
зрозуміли концепцію, обрали 
меседж «Ми не хочемо, щоб історія з 

курінням повторювалася» за рахунок 
його безпосереднього зв’язку з 
суттю ідеї.  
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Замовник; мотивація; зв’язок з сигаретами 

Загальна оцінка  Курці Vs НЕ курці 

Замовник 
реклами 

Чоловіки НЕ курці також називали 
конкурентів IQOS, а також їхнього 
виробника (як моніторинг реакції 
населення на інформацію в рекламі). 

• Організації, які переймаються проблемами 
здоров’я (як державні, так і недержавні) 

• МОЗ 

• Виробники звичайних сигарет 

Мотивація 

• Низький рівень - для деяких курців. 
Для них це лише чергове 
нагадування про шкідливість 
куріння.  

• Також низький – для частини жінок 
НЕ курців через огидні зображення.  

 
Навпаки, для деяких НЕ курців 
(переважно молодших): 

• ідея зміцнює їхній намір не курити;  

• провокує бажання показати 
зображення наслідків куріння 
друзям – курцям;  

• спонукає перевірити факти про 
шкідливість ЕПК.  

Переважно середній рівень. 

• Ідея вражає реалізмом 
продемонстрованого негативного впливу 
куріння на різні органи.  

• Вона частково викликає довіру.  

• Також згадування про можливий рак як 
ризик при використанні ЕПК спонукає 
задуматися про наслідки.  

Зв’язок зі 
звичайними 
сигаретами 

Очевидний для більшості респондентів: в 
концепції йдеться про шкідливість як 
звичайних сигарет, так і ЕПК. 

Не було суттєвої різниці між двома 
категоріями 
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Рекомендації 

Рекомендації 

 Скоротити кількість повідомлень 

 Додати статистичні показники.  

 Акцент на  шкідливості ЕПК повинен бути таким само вражаючим, як і щодо 
звичайних сигарет.  

 Фінальний меседж повинен бути зрозумілим; прямо говорити про шкідливість 
ЕПК;  у вигляді твердження. 

 Показати більш широкий спектр продукції ЕПК. 

 Продукція ЕПК повинна бути небрендованою.   



Подумай ще раз 
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Розуміння 

Достатній рівень. 

Ідея розповідає про небезпечність ЕПК від 
початку і до кінця.  

Загальна оцінка  Курці Vs НЕ курці 

Розуміння; основне повідомлення; нова інфо 

Тільки серед чоловіків НЕ курців 
молодшого віку пролунала думка, 
що концепція має на меті 
спонукати до використання 
безнікотинових ЕПК.  

Основне 
повідомлення  

• Частіше: ЕПК не настільки безпечні, як це 
уявляють. 

• Рідше: Перехід зі звичайних сигарет на ЕПК – 
це не варіант, тому ще це теж шкідливо. 

Інші додаткові варіанти серед НЕ 
курців:  
• Будь-яке куріння шкідливе.  

• Модні пристрої настільки ж 
шкідливі.  

Нова 
інформація 

Можлива шкода ДНК.  

Додатково для деяких НЕ курців:  
• ЕПК і звичайні сигарети 

однаково небезпечні для 
здоров’я.  
«…Я весь час думав, що це більш безпечно. 

Тепер з цією рекламою я зрозумів, що це так 
само небезпечно, як і куріння» (ФГД4, чоловіки - 

НЕ курці, 25-35) 

• Кількість нікотину в ЕПК = 
кількості нікотину в сигаретах. 

• Негативний вплив ЕПК на 
нервову систему.  
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Рівень 
довіри 

Недостатній. 

• Є констатація фактів про шкідливість ЕПК, 
але не вистачає доказів (напр. посилання на 
дослідження, якісь цифри). 

• Акцент виключно на шкідливість нікотину 
здається недостатньо переконливим (цього 
замало).  

• Згадування про шкоду ДНК здається 
сумнівним і бездоказовим (напр. це 
відбувається не настільки просто; багато 
іншого має вплив на ДНК).  

Загальна оцінка  Курці Vs НЕ курці 

Довіра; ступінь залученості  

Трохи більше довіри було серед НЕ 
курців (особливо жінок) – за 
рахунок:  

• широкого переліку ризиків; 

• реалістичної демонстрації 
станів, які притаманні курцям 
(напр. нервозність).   

 
Однак деякі молодші НЕ курці з 
недовірою поставилися до заяви 
про негативний вплив на навчання – 
це не відповідає їхнім 
спостереженням за оточенням. 

Ступінь 
залученості 

під час 
перегляду 

Недостатній. 

 Емоційний відгук переважної більшості 
респондентів – нейтральний; в окремих 
випадках – негативний («занадто депресивно»). 

 Важлива інформація пролунала на 
аудіальному рівні на тлі скоріше 
нейтрального візуального ряду.  

 Ситуації (гуртожиток, навчання) є 
недостатньо релевантними для 
респондентів старшого віку. 

Ступінь вищий – у деяких НЕ 
курців.  

Формат реклами був для них 
релевантним, тому що це були   
індивідуальні історії; рисунковий 
ряд вони охарактеризували як 
креативний. 
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Найбільш 
впливові 
частини 

Загалом їх було недостатньо. 

Багато респондентів не змогли виокремити 

нічого іншого, окрім переліку ризиків.    

Загальна оцінка  Курці Vs НЕ курці 

Впливові частини; фінальний меседж; замовник 

Тільки деякі НЕ курці назвали:  

• Вплив куріння на нервову 
систему; реалізм тривожного 
стану одного з героїв. 

• Шкода ЕПК = шкода звичайних 
сигарет. 

Фінальний 
меседж 

Вибір більшості: Якщо ти думаєш, що нові пристрої 

для вживання тютюну менш шкідливі, подумай ще раз. 

Обґрунтування: він зрозумілий і відповідає 
змісту концепції. 

• НЕ курці особливо акцентували 
важливість слів «менш шкідливі» 
– це більш конкретно порівняно з 
узагальненням «безпечно».  

• Для курців також прийнятним є і 
трохи лаконічніший меседж Якщо 

ти думаєш, що нові пристрої для 

вживання тютюну безпечні… 

Замовник 
реклами 

• Організації, які переймаються проблемами 
здоров’я (як державні, так і недержавні) 

• МОЗ 

• Виробники звичайних сигарет і ЕПК. 

Чоловіки НЕ курці були більш 
скептичними щодо «справжнього 
замовника».  
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Мотивація 

Недостатній рівень. 

Про концепцію часто говорили як про 
стандартну рекламу, яка не викликала 
особливих емоцій, і не спонукала до чогось.  

Загальна оцінка  Курці Vs НЕ курці 

Мотивація; рекомендації 

Тільки у частини НЕ курців:  

• ідея зміцнила їхнє небажання не 
починати курити ЕПК; 

• з'явилось бажання показати її 
знайомим або скинути на свою 
сторінку Facebook, щоб попередити 
про ризики; 

• ідея спонукала переглянути своє 
поточне ставлення до ЕПК – відмова 
розглядати їх як менш шкідливі.  

Рекомендації 

 Необхідно посилити візуальний ряд: 

‐ ризики повинні супроводжуватися більш вражаючою візуалізацією; 

‐ додати більше релевантних ситуацій для старшого віку (напр. не тільки 
робота в офісі, але й труднощі під час занять спортом). 

 Додати докази щодо ризиків використання ЕПК. 

 Напр. статистичні дані, а також джерело цієї інформації (згадка про 
дослідження в тексті реклами, а також посилання – де можна знайти 
більше деталей).  

 Продемонструвати спектр різних пристроїв ЕПК (небрендованих). 



Кращі 
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Розуміння 

Недостатній рівень. 

У сприйнятті значної кількості респондентів 
сутність ідеї - це порівняння ЕПК і звичайних 
сигарет на користь останніх. 

«В мене була думка: «Добре, що я не курю електронні 
пристрої»… Бо вони ще шкідливіші, ніж звичайні сигарети» 

(ФГД1, жінки - курці, 25-35) 

Загальна оцінка  Курці Vs НЕ курці 

Розуміння; основне повідомлення; нова інфо 

• Таке сприйняття було більше 
характерно для курців, а також 
старших чоловіків НЕ курців. 

• Серед інших НЕ курців ідею 
частіше розглядати як соціальну 
рекламу проти ЕПК. 

Основне 
повідомлення  

Його трактували по-різному:  

 Прихована реклама звичайних сигарет. 
«Таке відчуття, що це виправдання сигарет ... Посил 

відмовитися від IQOS і ненав'язливо пропозиція залишитися на 
сигаретах. Все - більше я нічого не побачив» (ФГД4, чоловіки – 

НЕ курці, 25-35) 

 ЕПК більш шкідливі – вони провокують 
більшу залежність через різноманіття 
смаків, легкість та доступність.  

 Не варто намагатися кидати курити через 
вживання ЕПК. 

Незважаючи на уявну безпеку, ЕПК 
настільки ж шкідливі, як і звичайні 
сигарети – таке повідомлення були 
схильні бачити ті НЕ курці, які 
вважали ідею тільки соціальною 
рекламою. 

Нова 
інформація 

Швидша доставка шкідливих речовин в організм 
– для деяких респондентів. 

  

Додатково для деяких НЕ курців:  

• ЕПК шкідливіші, ніж звичайні 
сигарети. 

• Широкий асортимент смаків/ 
ароматів ЕПК (серед жінок).  
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Загальна оцінка  Курці Vs НЕ курці 

Довіра; ступінь залученості 

Рівень 
довіри 

Недостатній: 

 є констатація фактів щодо ризиків для 
здоров’я, але не вистачає підтверджень 
(напр. посилання на дослідження); 

 доказів загалом недостатньо (напр. якихось 
наочних статичних даних).  

 

• Деякі курці з переконанням, що 
ЕПК мають менший негативний 
вплив на здоров’я, прямо ставили 
під сумнів факти, викладені в 
рекламі.  

«…Вони говорять, що електронні більш шкідливі. 
Я посперечався би з цим…Звідки вони взяли, що це 

шкідливіше, а це - не шкідливіше?» (ФГД3, чоловіки 
- курці, 25-35) 

• В той самий час, образ лікаря 
викликав певний рівень довіри - 
більше серед тих, хто сприймав 
ідею як соціальну рекламу (частина 
НЕ курців). 

 

Ступінь 
залученості 

під час 
перегляду 

Переважно варіювалася між низьким і середнім 
рівнем.  

Частина аудиторії була схильна відкинути 
концепцію як приховану рекламу звичайних 
сигарет.  

Ступінь був вищий серед жінок НЕ 
курців, оскільки ідею було приємно 
дивитись, вона ненав’язливо доносить 
важливу інформацію про шкідливість 
ЕПК. 

Однак навіть серед них було 
враження, що концепція має 
недостатній вплив, щоб спонукати до 
якихось думок/ дій.  
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Найбільш 
впливові 
частини 

 Легені, до яких надходить дим (це лякає 
наочно – для НЕ курців).  

 Літня жінка із сигаретою в руках (жахлива 
перспектива). 

 Різноманіття смаків ЕПК (це вражає).  

Загальна оцінка  Курці Vs НЕ курці 

Впливові частини; фінальний меседж; 

замовник; мотивація 

Тільки для деяких жінок НЕ курців: 

сигарети і ЕПК в руках лікаря («як 
чаша терезів»).  

Фінальний 
меседж 

Замовник 
реклами 

Виробники звичайних сигарет – найбільш 
популярна версія.  

Організації, які переймаються 
проблемами здоров’я (як 
державні, так і недержавні); МОЗ – 
для частини НЕ курців.  

Не було суттєвої різниці між двома 
категоріями 

«Якщо тобі кажуть, що нові пристрої для куріння 

тютюну «менш шкідливі», пам’ятай, що це не так» - це 
вибір переважної більшості респондентів.  

Обґрунтування: зрозумілий заклик, із 
однозначною констатацією небезпечності ЕПК. 

Мотивація 

Вищий рівень – серед тих НЕ 
курців, хто розглядав ідею 
виключно як соціальну рекламу 
(особливо серед жінок). 

Переважно від низького до середнього рівня. 
• Значну кількість респондентів відштовхнула 

неоднозначність змісту реклами («краще курити 
звичайні сигарети»).  

• Інформація, яка спонукала задуматися як деяких 
курців, так і НЕ курців - про шкідливість ЕПК 
(частіше куриш, швидша доставка шкідливих 
речовин). 
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Рекомендації 

Рекомендації 

Ідея залишає враження, що краще курити звичайні сигарети, ніж ЕПК – 
це її ключовий недолік.  

• Необхідно акцентувати негативні наслідки для здоров'я не тільки ЕПК, але і 

звичайних сигарет. 

• Необхідно більше  конкретики: напр. додати перелік ризиків. 

• Додати аргументацію: напр. посилання на дослідження із зазначенням веб 

сайту, де можна знайти більше деталей.  

•  Образ лікаря повинен бути не настільки суворим (це розцінюється як зайвий 

драматизм).  

• Лікаря важно персоналізувати (прізвище, спеціальність).  



Додаткові 

питання 



Результати тестування концепцій  26 

Термінологічний замінник для Novel tobacco products 

Варіанти, які представники різних категорій учасників дослідження обирали найчастіше 

із переліка, який був запропонований: 

 ЕЛЕКТРОННІ ПРИСТРОЇ ДЛЯ КУРІННЯ. 

 Рекомендується для подальшого використання.  

 

 Пристрої для куріння. 

 Існує обмеження: визначення є занадто загальним за змістом; воно 

потребує додаткової конкретизації.  

 Альтернативні форми куріння. 

 Обмеження: слово «альтернативне» може бути незрозумілим для частини 

аудиторії; його складніше вимовляти.  
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Ризики, пов'язані з курінням  

Серед ризиків, які більшість респондентів (представники різних категорій) назвали як 

найбільш значущі для себе: 

 РАК  

 ЗВИКАННЯ  

 Негативний ВПЛИВ НА ЛЕГЕНІ 

 Негативний вплив на нервову систему: НЕРВОЗНІСТЬ, ПЕРЕПАДИ 

НАСТРОЮ, БЕЗСОННЯ 

Додаткові ризики, важливі для учасників (були названі спонтанно): 

 Безпліддя/ здатність народжувати/ негативний вплив на плід  (для жінок) 

 Потенція (для чоловіків) 

 Регулярні значні фінансові витрати на ЕПК  

 Обмеження індивідуальної свободи (користувач є рабом пристроїв) 

 Передчасна старість  

 Брак фізичної витривалості у повсякденному житті (напр. через задишку)  

 Інсульт 

 



Додаткові 

питання 
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Джерела яким довіряють 

 ЛІКАР.  

 Таке зображення формує довіру серед ЦА. Однак це повинен бути не просто 

абстрактний образ чоловіка / жінки в білому халаті, а він має бути 

персоналізованим (тобто з деякими особистими даними: ім’я та прізвище, 

спеціалізація). 

• НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК (ДОСЛІДНИК. 

 Це також викликає довіру за умови персоналізації зображення. 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ щодо небезпеки електронних пристроїв для паління. 

Посилання на такий вид досліджень повинно бути вказано в концепції, щоб мати змогу 

отримати більше деталей.  

  

 

 Курці, які говорять про власний досвід. 

 Приклади реальних людей також згадувались як достовірні. Однак такі 

зображення можуть викликати сумнів у їх справжності більше, ніж персоналізований образ 

лікаря / дослідника. 
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Відповіді на загальні питання проЕПП (1/2)  

Питання Відповіді Коментарі 

Вплив пандемії COVID-
19 на оцінку концепцій. 

 
Ні 

 
         Усі учасники дослідження так вважали 

 
Зв'язок між палінням / 
парінням та ризиком 
зараження COVID-19. 

 

Думки 

розділилися 

 Багато респондентів (особливо серед тих, хто не 
палить) вважають, що ризик для курців вищий, 
оскільки їх легені постійно страждають; їх імунітет 
слабший. 

 Частина курців вважає, що ризики однакові для людей 
незалежно від їх історії паління. 

 Деяким людям, які не палять було важко відповісти на 
запитання: "Я не можу нічого сказати, не знаючи 
результатів досліджень". 

 
ЕПП як спосіб кинути 
палити. 

 
Ні 

 Більшість учасників дослідження вважають, що це 
просто перехід від одного способу паління до іншого. 

 Більше того, деякі курці переконалися на власному 
досвіду: напр. ЕПП викликає бажання палити частіше: 
«Ви зовсім не випускаєте його з рук». 

Необхідність 
регулювання 
використання ЕПП в 
країні. 

 
Так 

 На думку респондентів, регулювання є необхідним 

(наприклад, щодо використання ЕПП у громадських 

місцях). 

 Однак нині обізнаність у цьому питанні низька. 
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Відповіді на загальні питання проЕПП (2/2)  

Питання Відповіді Коментарі 

 

 

 

Порівняння шкоди для 
здоров'я від звичайних 
сигарет та ЕПП. 

 

 

 

Думки 

розділилися 

 

 Одна частина ЦА (багато НЕ курців та деякі курці) 
вважає, що шкода однакова або навіть більша. 

 Друга частина ЦА (багато курців та деякі НЕ курці) 
вважає, що ЕПП менш шкідливі. 

Причини: 

o вони містять менше шкідливих речей (наприклад, 
відсутність смоли); 

o їх використання не впливає на оточуючих людей; 

o є пристрої без нікотину. 

 Третій частині ЦА (деяким НЕ курцям) було важко 
відповісти на запитання: “це ще не було жодних 
тестів”; "Мені потрібні цифри, щоб відповісти". 

Зв'язок між 
виробниками 
звичайних сигарет та 
ЕПП. 

 
YES 

 На думку більшості респондентів, це ті самі компанії. 

 Деякі учасники дослідження вважали їх конкурентами 


