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ВСТУП 

 

Актуальність теми. В умовах глобального розвитку та поширення 

різноманітних засобів масової комунікації невід’ємним чинником, що 

спричиняє та стимулює трансформації у різних сферах життєдіяльності, 

зокрема економіки, політики та культури стала реклама. 

Особливої уваги у цьому контексті заслуговує комерційна реклама, яка 

не лише орієнтує та формує поведінку індивідів, стимулює попит або ідеї, 

проте, водночас, як елемент домінантної масової культури, відіграє важливу 

роль у процесах соціокультурної динаміки сучасного суспільства, впливає на 

процеси соціалізації та формування соціальних і споживчих практик.  

Реклама є символічним полем, цілеспрямована дія якого створює нові 

смислові зв’язки та перетворює споживача на дієвого агента споживання. 

Можливості впливу на поведінку споживачів пов’язані із формуванням 

знаково-символічної складової поля реклами. З одного боку, через рекламу 

візуальні образи та символи переміщуються у більш широкий контекст 

соціальних відносин, а реклама стає символічним відображенням цінностей 

того суспільства, в якому вона ретранслюється та відтворюється. З іншого, 

рекламодавці та товаровиробники через дискурси конструюють моделі 

поведінки, цінності та норми споживання. Внаслідок переосмислення та 

інтеріоризації споживачами, ці дискурси перетворюються на індивідуальні 

дискурсивні практики, диспозиції, зразки поведінки, що знаходять своє 

подальше відтворення у культурі споживання. Технологічна ж спрямованість 

на реалізацію економічних та маркетингових цілей в сучасній комерційній 

рекламі спирається на соціокультурний аспект конкретного суспільства і, як 

наслідок, «консервує» його. 

В умовах суспільства споживання у товаровиробників виникла потреба 

впроваджувати нові технології та техніки для привернення уваги споживачів, 

відтак актуалізувалась необхідність їхнього звернення до науковців та 

дослідників з метою підвищення ефективності впливу на вибір споживача. 
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Багатоаспектність явища практик споживання зумовила необхідність 

використання міждисциплінарного підходу до їх вивчення. Теоретичними 

засадами дослідження стали наукові положення інтерпретативної парадигми: 

положень теорій неоінституціоналізму, соціально-конструктивістського 

напрямку та дискурс-аналітичних теорій. За теоретичну основу дослідження 

взято фундаментальні положення загальносоціологічної теорії, спеціальних і 

галузевих соціологій, а зокрема концепції М. Вебера, Ж. Бодрійяра, 

П. Бурдьє, Е. Ґіденса, Т. Веблена, Г. Зіммеля, К. Левіна, Н. Феркло, 

Р. Келлера. 

Наукова проблема дослідження полягає у тому, що в наукових колах є 

сконструйована суперечність у теоретичних розробках соціологів щодо 

ефективності економічного впливу на поведінку споживачів та виконання 

рекламою соціалізуючої функції і конструювання нею цінностей та норм 

соціальної і культурної поведінки. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана в рамках науково-дослідної теми кафедри 

соціології та соціальної роботи Національного університету «Львівська 

політехніка» «Соціогуманітарний вимір регулювання проблем сучасного 

українського суспільства» (номер державної реєстрації 0112U007338). Роль 

автора полягала у підготовці підрозділу «Емпіричні дослідження 

конструювання дискурсивних практик споживання в Україні». 

Мета дослідження полягає у створенні концептуального уявлення щодо 

процесу конструювання комерційною рекламою дискурсивних практик 

українських споживачів. 

Визначена мета зумовила необхідність розв’язання наступних 

дослідницьких завдань: 

 розглянути та розкрити теоретико-методологічні підходи до вивчення 

явища споживання та споживчих практик; 

 розкрити концептуальні засади теорії соціальних полів та 

проаналізувати рекламу як знаково-символічне поле; 
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 здійснити порівняльний аналіз дискурс-аналітичних теорій у 

соціологічній перспективі; 

 обґрунтувати доцільність застосування методики дискурс-аналізу для 

дослідження процесу конструювання споживчих практик у 

комерційній рекламі; 

 визначити дискурси, що функціонують у полі комерційної реклами; 

 встановити характер впливу дискурсів української комерційної 

реклами на формування дискурсивних практик та цінностей 

споживачів; 

 дослідити відтворення споживачами дискурсивних практиках 

споживання сконструйованих комерційною рекламою. 

Об’єкт дослідження – дискурсивні практики споживання.  

Предмет дослідження – особливості конструювання дискурсивних практик 

споживання комерційною рекламою в сучасному українському суспільстві. 

Методи дослідження. Досягнення поставленої мети та розв’язання 

завдань було забезпечено використанням низки методів загальнонаукового та 

соціологічного характеру. За допомогою методу синтезу здійснено 

узагальнення основних положень соціологічних теорій щодо розуміння 

сутності суспільства споживання, притаманних йому характерних рис. На 

основі використання методів порівняння та типологізації запропоновано 

класифікацію моделей споживання. Методи порівняльного аналізу дозволили 

визначити характерні риси та ключові відмінності дискурс-аналітичних 

теорії. 

Для формулювання та емпіричного підтвердження теоретичних 

положень використано якісні та кількісні соціологічні методи:  

1) дискурс-аналіз, застосований в авторському емпіричному 

дослідженні процесу конструювання дискурсів комерційної реклами. 

Дослідження проводилося у червні 2013 – лютому 2015 р. методом дискурс-

аналізу. Об’єкт дослідження – телевізійна комерційна реклама, відібрана за 

частотою трансляції на українських телеканалах та визначеної частки сфери 
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рекламодавця. Вибіркова сукупність становить 456 комерційних телевізійних 

рекламних ролики; 

2) очне стандартизоване інтерв’ю. Польовий етап реалізовано у 

березні – квітні 2015 року в рамках щорічного Омнібусу кафедри історії та 

теорії соціології Львівського національного університету ім. І. Франка. 

Об’єкт дослідження – жителі м. Львова, відібрані із застосуванням 

багатоступеневої репрезентативної квотної вибірки. Вибіркова сукупність – 

384 особи. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробці концеп-

туального уявлення щодо процесу конструювання комерційною рекламою 

дискурсивних практик споживання й розкривається в таких положеннях: 

вперше:  

 розкрито процес формування дискурсивних та соціальних практик у 

полі реклами, згідно якої конструювання практик відбувається на трьох 

рівнях (макро-, мезо- та мікрорівні). Поле комерційної реклами є сукупністю 

взаємопов’язаних між собою створених агентами (рекламодавцями) 

дискурсів, які чинять безпосередній вплив на акторів (реципієнтів) реклами, 

що проявляється у сприйнятті, засвоєнні та модифікації актором 

пропонованих рекламних дискурсів, формуванні певних уявлень та 

переконань, соціальних схем відповідно до власних індивідуальних 

переконань. Процес формування дискурсивних та соціальних практик у полі 

комерційної реклами становить замкнений цикл, оскільки реципієнти 

(споживачі) у полі реклами не лише переймають пропоновані дискурсивні 

практики, а й вносять власне розуміння та модифікують ці дискурси; 

 визначено ціннісні компоненти дискурсивних практик споживачів, що 

формуються під впливом дії дискурсів комерційної реклами, а саме:  

1) соціальна компонента дискурсивних практик споживання, що передбачає 

інтеріоризацію образів та стилів життя, сімейних та вітальних цінностей, 

підтримання високого рівня патріотизму і шанування історії та традицій;  

2) економічна компонента дискурсивних практик споживання, що 
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проявляється у засвоєнні та відтворенні економічних, гедоністичних 

цінностей, підтриманні явища «турботи про себе та близьких людей», 

цінування інновацій та стилів закордонного способу життя; 

удосконалено: 

 інтерпретацію концепту «реклама» в межах теорії соціального поля 

(П. Бурдьє), оскільки, згідно якої, будь-яке поле є сукупністю соціальних 

смислів, ціннісних орієнтацій, норм та зразків поведінки. Поле реклами 

набуває відповідних характеристик: реклама перебуває у постійному тісному 

взаємозв’язку та координації з іншими полями (культури, мистецтва, 

дозвілля, споживання, тощо); має відповідну структуру та ієрархію агентів, 

механізми впливу та правила функціонування; габітус поля реклами 

проявляється як система зразків поведінки, які споживач отримує, засвоює із 

рекламних дискурсів та відтворює у практиках споживання; 

 дефініцію поняття «дискурсивні практики», виходячи з аналізу 

концептуальних засад теорій соціального поля та споживання. Визначено, що 

дискурсивні практики споживання є сукупністю правил виникнення певних 

висловлювань, індивідуальних припущень й уявлень споживачів, які 

формуються внаслідок сприйняття та переосмислення повідомлень, поданих 

у певному інформаційному дискурсі реклами; 

 характеристику сучасних дискурс-аналітичних теорій у соціологічній 

перспективі. На відміну від трактувань класичних підходів визначено, що 

зміст дискурс-аналізу полягає у дослідженні процесів комунікативного 

конструювання цінностей та норм у рекламних повідомленнях через 

формування дискурсів поля реклами, а також процесу їхнього подальшого 

відтворення у дискурсивних практиках споживачів; 

отримало подальший розвиток: 

 метод дискурс-аналізу коротких відеотекстів, логіка якого описується 

трьохвимірною моделлю, що, на відміну від класичного критичного дискурс-

аналізу, передбачає: 1) аналіз інформаційних матеріалів – сукупності 

відеотекстів та їх транскрибованих відповідників, що проводиться у трьох 
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напрямках: тексту, візуальних та аудіо засобів. На етапі дослідження 

інформаційних матеріалів передбачено аналіз змістовної та емоційної 

складової, що пояснює зміст та характеристики дискурсів, що продукуються 

рекламою; 2) аналіз дискурсивних практик з метою визначення процесу 

засвоєння дискурсів, та їх відповідність індивідуальним цінностям 

реципієнтів; 3) аналіз соціальних практик, що полягає у співставленні 

дискурсивних практик та характерних для суспільства цінностей та норм; 

 застосування методу дискурс-аналізу, на відміну від контент-аналізу, 

дозволило визначити змістовні категорії дискурсів, що функціонують у полі 

комерційної реклами: «дискурс сімейності»; «дискурс турботи»; «дискурс 

патріотизму»; «дискурс вітальності»; «дискурс гедонізму»; «дискурс 

безкоштовності»; «дискурс інновацій»; «дискурс історії та традицій»; 

«дискурс закордону». Це дало підстави для їх об’єднання у агреговані 

категорії: 1) суміжні дискурси, що відображають схожу ідею, зміст; 2) 

конфронтуючі дискурси, що продукують протилежні за змістом цінності; 3) 

самодостатні – ті, які власним змістом пропагують ту чи іншу цінність, є 

доволі самостійними та стабільними. 

Практичне значення отриманих результатів. Положення дисертацій-

ного дослідження розширюють можливості науковців у виявлення змін в 

людських відносинах у процесі та відтворенні практик споживання 

сконструйованих рекламою. Розроблена схема дискурс-аналізу може бути 

використана для подальшого аналізу інших видів реклами, наприклад, 

соціальної та політичної реклами. 

Практичне значення використаної методики дослідження дискурсивних 

практик споживання полягає в можливості її застосування для опису та 

аналізу стилів споживання, пояснення особливостей дискурсивних 

споживчих практик. 

Теоретичні та практичні положення дисертаційної роботи було 

використано у навчальному процесі Національного університету «Львівська 

політехніка», зокрема при викладанні дисциплін: «Соціологія економіки», 
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«Методи збору соціологічної інформації, частина 1 і 2», «Комунікативний 

менеджмент», «Практикум соціології економіки», «Сучасне українське 

суспільство: соціологічний аналіз» (Довідка № 67-01-997 від 15.06.2015 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною 

науковою працею. Наукові результати, висновки та положення наукової 

новизни, що містяться в дисертації, є особистим доробком здобувача. З 

наукових праць, опублікованих у співавторстві, використано лише ті 

положення, які є результатом особистих досліджень здобувача. Внесок 

автора у публікаціях у співавторстві конкретизовано у списку опублікованих 

праць за темою дисертації. 

Апробація результатів. Основні положення дисертаційного дослідження 

доповідалися і обговорювалися на наукових і науково-практичних 

конференціях та форумах, таких як:  IX Міжнародна наукова конференція 

«Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління» (м. Донецьк, 

2013 р.); ІІІ, IV, V Всеукраїнська конференція молодих науковців 

«Соціологія – соціальна робота – регулювання соціальних проблем» 

(м. Львів, 2013, 2014, 2015 р.); XV Міжнародна науково-практична конфе-

ренція «Молодь в умовах нової соціальної перспективи» (м. Київ, 2013 р.); 

VІІ Львівський соціологічний форум «Постмодерні, модерні та традиційні 

виміри сьогочасного українського суспільства» (м. Львів, 2013 р.); ІІ Конгрес 

САУ «Соціологія та суспільство: взаємодія в умовах кризи» (м. Харків, 2013 р.); 

XI Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми розвитку 

соціологічної теорії: наукова спадщина академіка Т. І. Заславської та її роль в 

соціологічному розумінні суспільства», (м. Київ, 2014 р.); Конференція «Sieć 

pamięci. Cyfrowe postaci pamięci społecznej», (м. Краків, Польща, 2014 р.); ХІІ 

Міжнародній конференції «Шевченківська весна-2015» (м. Київ, 2015 р.).  

Публікації. Отримані результати представлені в 14 наукових публіка-

ціях, з яких 4 у фахових виданнях із соціології, рекомендованих ВАК 

України, 2 у періодичних виданнях іноземних держав (Польща та Білорусь) 

та 8 у збірниках тез виступів на наукових конференціях.  
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Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

10 підрозділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, 7 додатків 

та списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації складає 

200 сторінок, список літератури на 18 сторінках та налічує 177 позицій. 

Дисертація містить рисунки (16), таблиці (4), а також додатки на 27 

сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ  

ПРАКТИК СПОЖИВАННЯ 

 

1.1. Концептуальні підходи до вивчення споживання як соціального 

феномену: сутність, функції, цілі та детермінанти  

Складним та багатогранним явищем сучасного світу є феномен 

споживання, оскільки у ньому переплітається чимало суспільних явищ – 

економічних, культурних, соціальних. Cучасний стан розвитку суспільства 

сформував потребу концептуалізації поняття «споживання», в рамках якого 

інтегруються численні наукові погляди про споживання і формуються 

пояснювальні моделі цього феномену на рівні суспільства загалом [92].  

Серед найбільш поширених інтерпретацій споживання, для кожної з яких 

характерні свої науково-світоглядні та методологічні принципи інтерпретації, 

виділяють економічну, маркетингову, соціологічну і психологічну теорії. 

Споживання, як різновид економічних відносин, характеризується у 

рамках різних економічних теорій (К. Маркс, Дж. Кейнс, Дж. Дьюзенберрі, 

М. Фрідмен, А. Дітон). Економісти вивчають питання споживчої революції 

(П. МакКракен), індексів споживацьких настроїв (Дж. Катона), споживання в 

рамках неоінституціональної економіки (Д. Норт) тощо. У центрі наукових 

інтересів перебуває й поведінка споживача [36]. Проблематика споживання 

розглядається у тісному взаємозв’язку із базовими економічними процесами 

[100, c. 523], а саму людину економічна теорія розглядає як «людину 

економічну», лише в межах економічних відносин, в умовах обмеженості 

ресурсів, індивід шукає найефективніші шляхи для задоволення власних 

потреб. Також предметом дослідження є місце споживання у структурі 

виробничого процесу. Вагомим недоліком цієї теорії є те, що хоча 

економісти і розглядають людські потреби як рушійні сили виробництва, 

проте вони не вважються аспектом взаємовідносин, в яких виробництво 

самостійно формує чи у змозі формувати ті самі потреби. 
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На відміну від економічної теорії, маркетинг не лише досліджує 

потреби індивідів-споживачів та кількість цих споживачів, але й шукає 

механізми актуалізації та мультиплікації потреб, збільшуючи попит, 

фактично «примушуючи» споживача зробити покупку. Маркетинг вивчає 

ринок товарів і опрацьовує оптимальні стратегії їхнього просування на 

ринку, вивчаючи споживачів та їхню поведінку [157].  

У психологічній теорії феномен споживання не виділяли у окремий 

фундаментальний предмет дослідження. Впродовж усієї історії психологічні 

знання слугували скоріше прикладним інструментом дослідження 

різноманітних аспектів поведінки споживачів. Особливістю психологічної 

теорії є вивчення взаємозв’язку особистісних психологічних характеристик 

та якостей споживача із процесом вибору ним певного товару.  

Соціологічна предметність в аналізі явища споживання робить акценти 

на соціальну детермінованість сучасних споживчих процесів, та передбачає 

дослідження інституційних структур, соціальних цінностей і патернів 

поведінки, стимулів і регуляторів соціальної взаємодії виражених в характері 

споживчих практик. 

Емпіричною формою споживання повинна слугувати не лише 

реалізована покупка у матеріальному вимірі, але і її зміст, адже споживання 

варто трактувати і як форму соціальної активності, де основними 

детермінантами формування, розвитку та прояву людської активності є 

особливості соціального простору, в якому вона перебуває чи перебувала 

раніше. Адже, хоча на перший погляд, будь-яке окреме споживання – це 

особистий вчинок (індивідуалізована дія), проте людина постійно перебуває 

у певній історичній, соціокультурній ситуації, вона змушена підлаштовувати 

власну поведінку під рамки соціальних структур, а також під наявні у неї 

можливості, шанси та ресурси, які теж мають соціальний характер.  

Історія вивчення та дослідження явища споживання як соціального 

феномену бере свій початок у ХІХ ст. [176]. Цей період супроводжувався 

інтенсивною зміною соціально-культурної та економічної організації 



13 
 

 

суспільства та активним розвитком наукової думки. Тогочасні суспільні 

реформи суттєво змінили сенс та особливості процесу споживання, що стало 

можливим завдяки поступовому нарощуванні масштабів виробництва товарів 

та послуг і появою можливості накопичувати багатства для ширшого, ніж у 

попередні епохи, кола населення. Проте змінювалися не лише масштаби 

споживання, його кількісні характеристики, але й якісні – його сутність та 

зміст. Так, з кожним роком споживання набувало все вагомішого значення в 

соціальній взаємодії та життєвому устрої суспільств. З цього періоду можна 

вести умовний відлік соціологічного вивчення феномену споживання. 

Тривалий час у соціології традиційно домінувала проблематика вироб-

ництва, а споживання займало периферійні позиції. У емпіричних дослідже-

ннях переважали питання розподілу благ, диференціації рівня життя [176]. 

Лише у 1980-х рр. на Заході з'являється особлива галузь – соціологія 

споживання, основним предметом якої є усвідомлена діяльність людей з 

конструювання власної ідентичності за допомогою споживання. У центрі 

уваги дослідників виявляється не просто розподіл благ, а осмислена 

діяльність в галузі споживання. На перший план висувається завдання 

розуміння споживання як діяльності [107]. 

Усе розмаїття соціологічної концептуалізації споживання в сучасній 

науці можна диференціювати на групи підходів, що розрізняються за 

критерієм визначення функціональної значимості споживання у відтворенні і 

трансформації соціальної системи. Причому, простежується залежність зміни 

трактування сутності та властивостей цього феномена від трансформації 

місця і ролі споживання в соціально-історичній ретроспективі [150].  

Загалом можна виділити чотири основні соціологічні сфери аналізу 

процесу споживання:  

 споживання як процес соціоекономічного стратифікування. До цього 

напрямку відносяться концепції класиків соціології, серед яких: 

К. Маркс, М. Вебер, Т. Веблен, В. Зомбарт, Г. Зіммель та ін.; 
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 споживання як символічний обмін. Яскравими представниками цього 

напрямку є Г. Маркузе, Ж. Бодрійяр; 

 споживання у просторі стилів життя. Цей напрям представляють 

Р. Бокок, А. Томлісон, П. Бурдьє, С. Лені, Дж. Урі; 

 споживання як процес конструювання ідентичності (3. Бауман, 

Е. Ґіденс). 

Узагальнивши визначені наукові концепції умовно можна поділити на 

дві групи (див. Табл.1.1.1.) [55]: 

1. Концепції класиків соціології, що розглядають споживання як 

об’єктивний соціальний феномен, який перебуває в прямій залежності від 

особливостей соціальної ієрархії.  

2. Інтегративні концепції, що розглядають споживання в ракурсі 

індивідуальних стратегій стилю життя. При цьому споживання часто 

виступає рушійним фактором конструювання ідентичності. Представники 

інтегративних концепцій більшу увагу зосереджують на особливостях 

споживання в епоху так званого «суспільства споживання». 

 

Таблиця 1.1.1.  

Соціологічні наукові концепції споживання 
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споживання як процес соціоекономічного стратифікування. 
(К. Маркс, М. Вебер, Т. Веблен, В. Зомбарт, Г. Зіммель та ін.) 
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споживання як символічний обмін 
(Г. Маркузе, Ж. Бодрійяр) 

споживання у просторі стилів життя 
(Р. Бокок, А. Томлісон, П. Бурдьє, С. Лені, Дж. Урі) 

споживання як процес конструювання ідентичності 
(3. Бауман, Е. Ґіденс) 
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Перші соціологічні дослідження процесу споживання пов’язані із 

аналізом споживання як об’єктивного соціального феномену, який перебуває 

в прямій залежності від особливостей соціальної ієрархії. В рамках цього 

підходу, споживання певних товарів розглядають як маркер статусної позиції 

індивіда у суспільстві, або ж елемент міжкласової боротьби та побудови 

класових бар’єрів. Одними із перших, хто звернув увагу на феномен 

«споживання», були Т. Веблен та Г. Зіммель. Об’єктом їхнього дослідження 

були особливості процесу споживання жителів США та розвинених 

європейських мегаполісів [82].  

Споживання в ракурсі соціальної стратифікації розглядає Т. Веблен і 

пропонує свою теорію престижного споживання та вводить у обіг новий 

термін «демонстративного» (показового) споживання. Таке споживання він 

визначає як споживання, яким індивід демонструє символи свого багатства, 

«як засіб підтримання репутації» [82].  

Основна думка теорії полягає в тому, що споживчі практики людей 

носять демонстративний характер, в основі якого лежить механізм 

соціального порівняння [53, c. 3 – 4]. Пояснення концепції споживання 

Т. Веблен подає крізь призму загальної теорії дозвільного класу (The Theory 

of the Leisure Class: An Economic Study of Institutions) [22]. В системі 

демонстративного споживання автор виділяє два класи: дозвільний (або ж 

бездіяльний) і робітничий. Дозвільний клас – це клас капіталовласників, які 

не працюють, а живуть з прибутків на капітал, вони є яскравими 

представниками демонстративного стилю споживання. Натомість 

робітничий – це клас, який зайнятий у виробництві, і через обмежені ресурси 

не може собі дозволити споживати демонстративно. Іншими словами кожен 

суспільний клас відрізняється від іншого наявністю у його членів певного 

стилю життя, що знаходить своє вираження у способі споживання, причому 

споживання розглядається як засіб соціального відтворення та підтримання 

існуючих класових та культурних відмінностей. 
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За Т. Вебленом, демонстративне споживання стає основним заняттям 

бездіяльного класу, оскільки він може це собі фінансово дозволити. Саме в 

демонстративному споживанні, житті напоказ Т. Веблен бачить стрижень 

«грошової цивілізації», тому що демонстративне споживання стимулює 

надмірне споживання, яке підтримує виробництво нових товарів і створення 

прибутку [82]. Зокрема, споживання є формою демонстрації окремих 

елементів стилю життя бажаного, але необов’язково наявного соціального 

статусу.  

Таким чином, демонстративне споживання, що асоціюється з певним 

життєвим стилем, символізуючи соціальні досягнення, життєвий успіх, 

дозволяє індивідові відтворювати свою приналежність до обраного стану, 

класу [53, c. 4]. 

Дещо схожі ідеї висунув Г. Зіммель, зосередивши основну увагу на моді 

та на її класових характеристиках. Г. Зіммель вважав, що саме мода постає 

засобом вираження та встановлення відмінностей між представниками різних 

класів. Він зауважує, що споживання може набувати негативного відтінку, 

коли в індивіда проявляється надмірне бажання відповідати вимогам моди та 

володіти новими та найсучаснішими речами, що може бути шкідливим в 

соціальному аспекті [34].  

Інший німецький соціолог В. Зомбарт розглядав споживання в розрізі 

поняття «розкоші». Зокрема, предметами розкоші автор назвав такі товари, 

які індивід прагне мати задля задоволення своїх статусних потреб. Він 

зазначав, що існують речі, які за ступенем своєї корисності не відрізняються 

від інших собі подібних, але, будучи модними, вони мають значно вищу 

вартість та постають предметами розкоші. Отже, споживання, з одного боку, 

є зумовленим об’єктивними індивідуальними потребами, а з іншого – 

бажанням володіти предметами розкоші, що демонструють та підвищують 

соціальний статус індивіда у його власних очах та очах оточення [35]. 

Свій внесок у розуміння феномену споживання зробив також і К. Маркс. 

Його заслугою є введення понять «товарний фетишизм», «закон підвищення 
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потреб», «формаційні типи споживання» та дослідження процесу споживання 

у капіталістичному суспільстві. Науковець зауважує, що в умовах 

капіталістичного суспільства виробники для збільшення попиту на свою 

продукцію намагаються приписати своїм товарам надприродні властивості. 

За Марксом сам процес «товарного фетишизму» зумовлений оречевленням 

соціальних відносин і персоніфікацією речей. Таким чином товарний 

фетишизм лягає в основу споживання у капіталістичному суспільстві. За це 

вчений критикує капіталізм і наголошує на пануванні товарів над людиною у 

цій суспільно-економічній системі, коли особистість починає розглядати себе 

як об’єкт і втрачає свою власну ідентичність, перестаючи розуміти те, ким 

вона є насправді та що по-справжньому потребує [80]. К. Маркс стверджує, 

що у капіталістичному суспільстві товари починають панувати над людиною, 

віднімаючи у неї творчий елемент життя. 

Проблематику споживання розглядав ще один класик та осново-

положник соціології М. Вебер. Концепція споживання має своє відображення 

у визначенні предмету соціології, який Вебер визначає як соціальні дії, 

взаємно орієнтовані за смислом вчинки кількох індивідів, які мають місце і в 

споживанні, створюючи споживчу поведінку орієнтовану індивідом в 

залежності від суспільних очікувань. Причому, це взаємопов’язано також із 

рівнем володіння індивідом основними соціальними ресурсами: владою, 

багатством, престижем, що стають переважаючим фактором визначення 

споживчої поведінки індивіда поряд із його соціальним статусом [21].  

Отже, основні ідеї теоретиків концепцій аналізу споживання, як 

об’єктивного соціального феномену, були пов’язані із соціальною ієрархією 

та потенціалом вираження індивідом через споживання свого статусу чи 

класової приналежності, причому характер відповідного типу споживання 

був культурно та соціально зумовленим, адже визначався модою, 

престижністю, особливими характеристиками товару чи величиною його 

ціни. 
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На відміну від концепцій класиків, специфіка інтегративних концепцій у 

розумінні споживання полягає у відході від дослідження практик споживання 

в ієрархічному вимірі, а зосередженні на індивідуальних особливостях 

особистості, її ідентичності та стилю життя. Представники цього напрямку 

(П. Бурдьє, Г. Маркузе, Ж. Бодрійяр, Дж. Рітцер, М. Фуко, Дж. Уррі та інші) 

вважають, що споживання – це своєрідне поле соціальної діяльності, в якому 

формується ставлення людини до навколишнього світу і до себе самої. 

Більшість представників цього напряму відзначають, що в постсучасному 

суспільстві посилюється символічна функція споживання, і речі можуть 

виступати вже не лише як символи соціальної відмінності, знаки престижу. 

Споживання поступово стає свого роду ланкою, частиною більшого 

символічного обміну, в який залучені всі члени суспільства [129]. 

Одним із перших теоретиків, хто розглядає споживання як символічний 

обмін, є Г. Маркузе, який зазначав: «Люди знаходять себе у товарах, які вони 

споживають... соціальний контроль закріплюється у нових потребах, які 

створює консьюмеристське суспільство» [81].  

Поняття «консьюмеристське суспільство» або «суспільство споживання» 

з’являється у період другої половини ХХ ст.. На думку Г. Маркузе, в цей час 

товари починають визначати суспільство, інтегруючи людину через 

споживання у апарат виробництва. Індивід при цьому втрачає внутрішню 

свободу і відбувається «відчуження особистості». Вчений наголошує, що 

споживання постає новою формою тоталітаризму, однак людина не 

опирається цьому, оскільки вона отримує насолоду через задоволення своїх 

потреб. Тому ця відчуженість має особливий характер, який Маркузе 

визначив як «сублімоване рабство» [81]. Основна небезпека в цій ситуації 

полягає у загрозі свободі та індивідуальності споживача.  

Послідовником ідей Маркузе є французький соціолог Ж. Бодрійяр, що 

також висловлює думку про підвладність особистості речам та процесу 

споживання. Як зазначає сам автор, споживання можна вважати характерною 

рисою промислової цивілізації, за умови, що це поняття буде позбавлене 
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його звичного трактування як «процесу задоволення потреб» [11]. Відтак 

споживання не є пасивним станом поглинання і присвоєння, а швидше 

активним модусом відносин – не тільки до речей, а й до колективу і до всього 

світу.  

Через споживання здійснюється систематична діяльність і універсаль-

ний відгук на зовнішні впливи [11]. При цьому Бодрійяр наголошує, що 

сучасне капіталістичне суспільство через надання індивіду великого 

різноманіття товарів створює відчуття вибору, що насправді носить 

фіктивний характер і має «симулякрову» природу (копій без оригіналів). 

Відтак, предмети споживання отримують характер знаків, які утворюють 

специфічний дискурс, за допомогою якого індивід інтегрується у 

суспільство, а цінність товарів вже не зумовлюється безпосередньо їхньою 

якістю та призначенням, а закладається у тих символах та знаках, що вони у 

собі несуть та в потенціалі певного рівня презентації їхнього споживача у 

суспільстві. Причому, автор приходить до висновку, що споживання у 

сучасних умовах стає «діяльністю систематичного маніпулювання 

знаками» [11], ідеалістичною практикою, що породжується процесом 

нескінченного підставляння значень, яка постійно продукує все нові та нові 

симулякри, роблячи процес споживання безкінечним, що в свою чергу і 

підкорює особистість.  

Таким чином споживання перестає бути лише утилітарним процесом 

задоволення потреб, а отримує символічне забарвлення. Споживчі практики, 

через інституційні механізми споживання (рекламу, моду, механізми 

просування товарів) та соціокультурне поле споживання загалом надають 

товарам і послугам символічного значення, а споживачам – можливість 

самоідентифікації через споживання товарів, здійснення соціальної 

комунікації. 

На думку соціологів 3. Баумана та Е. Ґіденса, таке символічне 

споживання в умовах постмодерну стає ключовою діяльністю у процесі 

конструювання ідентичності.  
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Зокрема, З. Бауман вказує на те, що для сучасних суспільств характерна 

невизначеність життєвих траєкторій індивідів, відповідно процес 

самовідтворення стає ключовим процесом для агентів [5]. Відсутність 

певного життєвого проекту викликає потребу в точках орієнтації щодо 

самовідтворення себе. Цими точками орієнтації зазвичай стають інші агенти, 

і ототожнення з ними досягається через споживання символічншх знаків. 

Англійський соціолог Е. Ґіденс [28] зазначає, що нестабільність 

ідентичності в постмодерному світі вимагає від індивідів постійного 

залучення у «рефлексивний проект» формування своєї ідентичності. Автор 

називає цей проект рефлексивним, оскільки він передбачає постійний 

моніторинг, самоаналіз, планування і впорядковування всіх елементів нашого 

життя, зовнішності та поведінки з метою приведення їх у відповідність до 

цілісного проекту власної особистості. Тому активний, конструктивний 

характер споживання на рівні особи починає опосередковуватись процесом 

соціального відтворення людиною себе і для себе. Індивід споживає певні 

товари як знаки, які дають змогу репрезентувати власну ідентичність у 

певних соціокультурних умовах і для задоволення соціальної потреби у 

самоствердженні.  

Як відзначають британські соціологи С. Леш і Дж. Уррі, в сучасному 

суспільстві все частіше спостерігається виробництво не матеріальних 

об’єктів, а знаків, представлених двома різновидами: це або інформаційні 

товари, що мають переважно когнітивний зміст, або постмодерністські 

товари, зміст яких є естетичним [19]. 

У рамках концепції «структурного конструктивізму» П. Бурдьє феномен 

споживання розглядається і в ракурсі залежності від соціальної нерівності, і 

як соціокультурна практика. Сферу споживання він розглядає як поле 

владних відносин. При цьому у його визначенні поле є багатовимірним 

простором позицій або місць, в яких координати тої чи іншої особи 

визначаються через кількість і склад певних видів «капіталу», якими вони 

володіють [159]. 
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Розвиваючи ідеї М. Вебера, П. Бурдьє до визначених трьох видів 

капіталу (соціального, економічного та символічного) додає ще й культурний 

капітал, тобто певні засвоєні в процесі соціалізації культурні норми, цінності 

та манери поведінки [82].  

За визначенням П. Бурдьє, комбінація рівнів володіння цими чотирма 

типами капіталу і визначає поведінку індивідуального споживача, його 

смаки, уподобання і можливості. Наприклад, споживання пов’язане із рівнем 

володіння економічним капіталом. Чим більше грошей, тим більша 

купівельна спроможність споживача, і тим якісніші товари він може 

придбати. Спостерігається чіткий зв’язок споживання з наявним соціальним 

ресурсом. При цьому мається на увазі не купівельна спроможність (тобто 

влада, переведена у гроші), а доступ до людського ресурсу і його 

використання для задоволення своїх потреб. Культурний капітал впливає на 

характер споживання через формування смаків і уподобань. Такий капітал 

виступає своєрідним фільтром у споживчій поведінці, це те, на основі чого 

споживач обирає з безлічі товарів саме той, який йому (передусім, його 

статусу) найбільше відповідає. Наявний символічний капітал (престиж) 

індивіда також впливає на його споживчу поведінку. Престиж виступає 

фільтром при обранні певних товарів, адже всі вони мають певне статусне 

навантаження [45]. 

Способи використання всіх чотирьох капіталів визначаються, 

насамперед, соціальним походженням індивіда. Останнє значно впливає на 

формування смаків індивіда і можливостей їх задовольнити, що потім і 

формує його споживчу поведінку [159]. 

Особливе значення для концептуального визначення соціального 

конструювання практик споживання мають також роботи П. Бергера та 

Т. Лукмана, в яких наголошується, що соціальна реальність конструюється в 

процесі спільної діяльності людей, а ключовим елементом конструювання є 

людина; дослідження І. Гофман про конструювання соціальної реальності в 

повсякденному житті; ідеї І. Іванової про те, що соціальне конструювання 
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стилю споживання виступає як соціальний процес, на який впливають безліч 

сил і чинників [103]. 

У постмодерністських концепціях стираються тверді міждисциплінарні 

рамки. Об’єкт дослідження розглядається в різних аспектах, а предметом 

аналізу є не простий акт купівлі, а процес споживання в цілому, а рішення 

про купівлю випливає з усієї попередньої історії цього індивіда, вплетеної в 

культуру країни; випливає з досвіду використання такої самої чи аналогічної 

речі ним самим або іншими людьми.  

Постмодерністський підхід до дослідження поведінки споживачів та їх 

соціальних практик спрямований на розуміння значень, змісту різних видів 

культурної практики. Процес споживання конкретного предмета розгля-

дається й описується в деталях, які показують його зв’язок з ширшим 

контекстом соціальних, економічних і культурних відносин [36]. 

Діяльнісно-конструктивістська концепція В. Ільїна дозволяє розглядати 

споживання як двосторонній процес [90, c. 14 – 15]. Соціальне середовище, 

яке має зовнішній характер по відношенню до індивіда, за допомогою 

різноманітних суспільних інститутів конструює стилі споживання, формує, за 

словами В. Ільїна, як межі споживчого вибору, так і бажання. Але, з іншого 

боку, це середовище формується людьми і існує лише в тій мірі, в якій люди 

відтворюють її норми і цінності у своїй діяльності. Людина сама бере участь 

у конструюванні свого стилю споживання, однак це конструювання відбу-

вається в рамках простору, пропонованого соціальним середовищем [40]. 

Дослідженням нових споживчих практик у повсякденному житті 

займається Н. Фірсова. Щоб уникнути крайнощів моделей homo economicus і 

homo sociologicus у вивченні споживання, автор використовує теорію 

практик як концептуальну рамку. На прикладі інтернет-шопінгу вона 

досліджує предиктори освоєння інноваційних споживчих практик [139]. 

Вивченням споживчої поведінки через категорію «стиль життя» 

займається А. Глухих [29]. Вихідним пунктом міркувань є уявлення про 
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відносну тотожність культури, що розуміється як технологія поведінки, та 

споживання, що також розглядається в контексті поведінкових практик. 

Дослідженням споживання крізь призму реклами займається 

К. Макарова [76]. Зокрема, головним предметом досліджень є обґрунтування 

реклами як соціального поля. Споживання рекламної продукції є різновидом 

символічного споживання. Воно може відбуватися як поза межами поля 

реклами, так і всередині. Автор виводить власну типологію споживачів, 

аналізує рекламні стратегії впливу на споживачів товарів та послуг, що 

розробляються агентами поля та визначають функції реклами. 

Проблематика споживання в українській науковій традиції 

розкривається із позиції дослідження окремих аспектів феномену. 

Розглядаючи споживання із позиції економічної соціології, В. Тарасенко 

здійснив систематичний аналіз споживання як соціального інституту, 

визначив його ознаки, елементи та функції [128, с. 8–14]. Особливу увагу він 

приділив методологічним проблемам соціологічного підходу у вивченні 

споживання, справедливо підкреслюючи, що соціологія не досліджувала 

споживання як цілісний соціальний процес і не ставила собі за мету задіяти 

весь арсенал своїх пізнавальних засобів для забезпечення всебічного 

охоплення об’єкта вивчення.  

Споживання як засіб відображення реального рівня життя у своєму 

працях розглядає Є. Суїменко. Проблеми економічної, фінансової поведінки, 

економічної культури населення досліджує Т. Петрушина. Соціально-

економічну поведінку автор розглядає як різновид соціальної поведінки, який 

складає сукупність соціально-комунікативних дій, спрямованих на 

раціональне використання економічних ресурсів [125, c. 220]. 

Вплив реклами та соціокультурних чинників на формування моделей 

споживання розглядає Н. Лисиця [71]. Дослідженням повсякденності із 

характерним для неї світом споживчих практик і стилів споживання 

займається Ю. Пачковський, проводить аналіз засобів та способів 
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формування споживчої аудиторії в умовах комп’ютеризації, інформатизації 

суспільства й вивчає наслідки тотального споживання [98, с. 169 – 171]. 

Дослідженням споживання як складової соціальної стратифікації 

суспільства займається Н. Коваліско. Зокрема, дослідниця зосереджується на 

вивченні стилю життя в контексті споживчої поведінки, інтерпретації та 

типологізації соціальних практик індивідів у найрізноманітніших полях, 

зокрема, і в полі споживання [53]. 

Основні типи практик споживання (демонстративно-показну; 

референтну; орієнтовану на відтворення стилю; символічну; спрямовану на 

конструювання ідентичності; раціональну; ірраціональну) досліджує 

Р. Савчинський, який зокрема, наголошує на їх мультиплікації в умовах 

суспільства споживання [119]. 

Споживання як механізм соціального конструювання в сучасному 

суспільстві аналізує І. Набруско. Вона зазначає, що споживання в 

традиційному сенсі піддається інверсії і стає соціокультурним чинником, що 

впливає на формування ідентичності [92]. 

Вплив реклами та інформації на формування поведінки споживачів 

досліджує О. Щерба і наголошує на необхідності доповнення моделі 

мотивації поведінки споживачів окремим компонентом – потребою в 

інформації; доводить, що поява нових моделей впливу соціокультурних 

факторів на формування смаків та споживчих звичок відбувається завдяки 

оцінюванню чинників зовнішнього впливу на споживчу поведінку індивіда 

[156, c. 92 – 93]. 

Аналізом сутності консьюмеристської культури і її проявів в українській 

культурі споживання займається Я. Зоська. Дослідниця розглядає 

споживання як різновид соціальних практик [36, c. 22 – 23]. 

Дослідження соціокультурного пласту рекламних практик, змісту та 

значення реклами у сучасному українському суспільстві та її місце у культурі 

проводить І. Чудовська-Кандиба [148, c. 44]. 
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Отже, сьогодні в інтерпретації споживання науковці все частіше 

сходяться на думці про те, що процес споживання обумовлений структурою 

людських потреб, які склалися на певному етапі суспільного розвитку, і які 

відносно відповідають системі благ, що надає суспільство [92]. Споживання 

виступає як форма соціальної дії, як соціальний та соціально-психологічний 

феномен, як сфера соціалізації особистості, формування соціальних норм, 

цінностей, культури тощо. Споживач у такій моделі не лише економічно-

раціональний, вмотивований, керований певними психологічним 

особливостями індивід, а й людина в системі соціальних зв’язків, залучена до 

різноманітних соціальних структур суспільства споживання починає 

перетворюватися у значущий чинник соціального розвитку [100, c. 525].  

Характерними для суспільства споживання є насичений товарами ринок, 

що забезпечує задоволення потреб практично будь-якого попиту, тим більше, 

що людям потрібно лише те, що вже так чи інакше (через масову культуру, 

рекламу, моду) презентується виробниками як благо. Ринок стає все більш 

«секторальним», тобто розбивається на все більш дрібні угрупування 

потенційних споживачів, надає можливість задовольняти індивідуальні 

смаки. 

Не менш важливою характеристикою сучасного споживання є система 

глобалізованої масової культури, для якої притаманна велика кількість 

готових культурних форм та наявність нового символічного середовища – 

засобів масової інформації. Саме воно стає виробником соціальних смислів, 

через канали яких все інтенсивніше передається соціальний досвід, 

формуються типові соціальні дії, ідентифікації людей та індивідуальні 

ціннісні системи, які і надають споживанню особливої динамічності та 

рухливості [92]. 

Говорячи про споживання та його сучасні характеристики, варто 

з’ясувати сутність поняття «модель споживання». Загалом під «моделлю» 

розуміють спрощене представлення реальності із включенням тільки тих 

аспектів, які є важливими для автора цієї моделі [133]. 
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Моделі не є однорідними і будуються на основі схематичного 

зображення елементів досліджуваної системи (феномену) та зв’язків між 

ними.  

Типологізація моделей споживання дає підстави для визначення низки 

критеріїв, які характеризують ту чи іншу модель споживання. Відтак моделі 

споживання різняться за: 

 приналежністю до певної соціальної групи: референтне, конформне 

споживання та модель прос’юмера; 

 стилем життя споживача: демонстративно-показне та габітусне; 

 потребами, що задовольняються споживанням: гедоністичне та 

моральне; 

 суспільними стереотипами: гендерне та модель модного споживання; 

 інтересами споживача: рефлексивне, афіліативне споживання та 

дауншифтинг. 

Референтне споживання спрямоване на бажання інтеграції у певну 

еталонну групу [7]. Відповідно товари та послуги, які споживає індивід, 

визначаються не тим, ким він є в суспільстві, а тим, ким він хоче (прагне) 

стати. Споживання цього типу часто орієнтоване на групове членство, коли 

покупка товарів визначається тим, чи об’єкти споживання будуть схвалені 

соціальними групами, в які входить індивід. Споживчу поведінку індивіда 

контролює його власна група, члени якої через соціальне визнання чи осуд 

стимулюють певні стандарти споживання.  

Модель конформного споживання будується за принципом бажання 

приєднатись до інших, бути таким як більшість, не виокремлюватись, не 

відставати від моди. В основі цієї моделі лежить потреба у приналежності та 

наявність певної соціальної групи, яка володіє більш-менш однаковими 

ресурсами, має приблизно подібний рівень життя та концентрується у 

спільному соціокультурному просторі. Часто носіїв даної моделі об’єднує 

класова, професійна, соціально-демографічна чи етнічна спільнота. Вартість 

товарів та послуг, місця їх купівлі чи якісні характеристики не мають 
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провідного значення, адже головним для такого роду споживачів є 

популярність товару чи послуги серед представників референтної групи. 

Вертикальні статусні символи для конформних споживачів втрачають свою 

привабливість, оскільки посилюються цілі та потреби пов’язані з внутрішньо 

груповим статусом [100, c. 499].  

Ця модель споживання функціонує за принципом «свій – чужий» та 

підпорядковується соціальним очікуванням та можливостям референтної 

соціальної групи, де споживчі практики відповідають економічним 

можливостям споживачів. 

Модель прос’юмера – ще одна із суто сучасних моделей споживання, яка 

походить від терміну «прос’юмер», який ввів в науковий оббіг Е. Тоффлер у 

своїй праці «Третя хвиля» [131]. Суть цього терміну полягає у інтерпретації 

сучасного споживача не тільки як користувача блага, але і як його «творця», 

що проявляється у можливості впливу останнього на громадську думку та 

формуванні відповідного ставлення до певних товарів чи послуг.  

Зазвичай прос’юмери – це активні користувачі Інтернету та соціальних 

мереж, публічні та комунікабельні індивіди, які мають авторитет серед свого 

оточення. Їхня думка щодо певного товару чи послуги є вагомою та здатною 

на популяризацію, піднесення в ранг модності чи навпаки знецінення блага. 

Прос’юмери займаються власним моніторингом ринку за ціною та якістю 

товарів та не лише самі здатні маніпулювати символами та статусами 

споживчих благ, але також дослухаються до думок собі подібних [145]. 

Однією з найбільш відомих в соціології є модель демонстративно-

показного споживання, яку виокремив Т. Веблен у своїй праці «Теорія 

бездіяльного класу» [22]. Ця модель побудована на ідеї про можливість 

вираження соціального статусу, репутації чи авторитету за допомогою 

матеріальних ресурсів, шляхом демонстрації грошової сили.  

Дія цієї моделі виражається шляхом купівлі найбільш дорогих товарів та 

послуг, що перевищують реальні потреби людини. Привабливість блага 

залежить від його вартості, а не якості чи популярності, відтак основним 
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критерієм відбору є ціна, як показник рівня елітарності [89]. Отже, мотивом 

споживання за цією моделлю є демонстрація наявного або бажаного статусу, 

шляхом споживання найдорожчих товарів та послуг, які лише здатний 

придбати індивід за наявні у нього економічні ресурси. У цьому випадку, 

орієнтація на заощадження повністю відсутня, а головною потребою 

споживача є потреба у визнанні. За своєю природою демонстративно-показне 

споживання є способом демонстрації індивідом свого становища у соціальній 

ієрархії. 

Габітусна модель споживання вибудовується шляхом тривалого 

перебування індивіда в рамках визначених статусних позицій, що призводить 

до формування відповідних потреб, звичок, смаків та вподобань [89]. Ідею 

цієї моделі запропонував уже згаданий у цьому розділі П. Бурдьє, на думку 

якого у процесі соціалізації відбувається побудова індивідуальної системи 

культурних детермінант (габітусу), пов’язаних із особливостями соціальної 

ієрархії. У зв’язку із цим в індивідів вибудовується система розуміння 

соціальних очікувань щодо представників певних статусних позицій, що 

виражається шляхом утворення смаків та вподобань. Причому, габітус, 

будучи індивідуальним утворенням, набуває спільних ознак у випадку 

перебування індивідів в близьких соціокультурних умовах та соціальних 

позиціях [18]. 

Варто зазначити, що дія цієї моделі споживання стає дуже помітною у 

процесі мобільності, адже змінивши соціокультурне чи фізичне середовище, 

або навіть власну статусну позицію, дія звичок (габітусу) буде тривати ще 

певний час і виражатиметься шляхом спроб дотримання індивідом 

притаманних для нього попередніх практик споживання. Габітусне 

споживання не орієнтується суто на ціну чи статусні характеристики товарів 

та послуг, а базується на їхній відповідності соціальним очікуванням та 

звичкам, які засвоїлись споживачем, який сам для себе є певного роду 

експертом у процесі відбору практик споживання.  
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Ще однією моделлю, яка набула свого актуального значення в 

сучасному суспільстві, є гедоністична модель споживання. Вона базується 

на принципах задоволення не стільки реальних, необхідних потребах 

споживача, скільки на його примхах та уявних бажаннях, які часто 

нав’язуються ззовні (рекламою, ЗМК, громадською думкою). Основною 

потребою у процесі споживання є отримання задоволення та вражень, 

причому, насолоду повинен приносити не тільки сам процес безпосереднього 

споживання (використання товару чи отримання послуги), а і пошук та вибір 

(шопінг) бажаного блага. Найчастіше місцями та способами реалізації 

практик споживання стають великі торгово-розважальні центри, а також 

найрізноманітніші новинки маркетингових технологій (інтерактивні вітрини, 

Інтернет-магазини тощо) [145, c. 388], які перетворюють споживання на гру. 

До цієї моделі також входять такі підтипи: 

 гіперспоживання – споживання значно більшої кількості товарів та 

послуг, які необхідні індивіду, що веде до неможливості повного 

використання отриманих благ; 

 терапевтичне споживання – реалізація практик споживання заради 

покращення самопочуття чи підвищення самооцінки, де основним 

мотивом стає не отримання певного блага як такого, а сам процес 

шопінгу та усвідомлення можливості володіння певним благом; 

 контркультурне споживання – споживання ексклюзивних товарів та 

послуг з метою виокремлення себе із загальної маси споживачів, як 

протистояння «масовому споживанню» [166].  

На противагу гедоністичній моделі споживання існує пуританське, 

аскетичне, або, так зване, «моральне» споживання, яке базується на 

принципах засудження надмірних споживчих практиках та прагненні 

задовольняти виключно найнеобхідніші потреби. Варто зазначити, що 

обмеження у споживанні в даному випадку носить усвідомлений, а не 

зумовлений відсутністю ресурсів, характер. Основою цієї моделі є певна 

ідеологія, яка може базуватись на релігійних (надмірне споживання – це 
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гріх), громадських (індивідуальне обмеження заради порятунку екології, 

збереження енергоресурсів тощо) чи індивідуальних (особисті погляди) 

переконаннях.  

Іще однією моделлю є модель модного споживання, яка базується на 

прагненні індивіда споживати товари та послуги, які в даний час вважаються 

модними, актуальними. Про цю модель говорив ще Г. Зіммель, наголошуючи 

на тому, що мода має класову приналежність і залежить від соціального 

статусу [34]. Відтак, те, що є модним для осіб вищого класу є не лише 

малодоступним для інших, але і не вважається серед них модним. Однак, в 

контексті сучасності, мода набуває дещо іншого значення. Вона втрачає чітку 

класову приналежність, натомість її основними характеристиками стають 

сучасність, новизна, стильність, краса, оригінальність. Речі, які не 

відповідають цим показникам, вважаються «не модними» та не приваблюють 

споживачів із моделлю модного споживання. Інші характеристики речі (ціна, 

якість, технічність) практично не мають значення [63]. 

Одним із підтипів моделей споживання є також гендерна модель, 

пов’язана із дією в громадській думці стереотипів відносно поведінки носіїв 

певного гендеру. Ця модель споживання нав’язується у процесі соціалізації 

(під дією реклами, ЗМК, громадської думки, традицій, норм та ін.) шляхом 

формування в індивіда певного образу «справжнього чоловіка» та «справжньої 

жінки», які повинні володіти рядом соціально схвалених характеристик [39], 

що відповідають особливостям цього суспільства (наприклад, образ матері – 

«берегині домашнього затишку» чи чоловіка – здобувача матеріальних благ). 

Сам ринок теж сегментується, а товари набувають відповідних маркерів 

(товари для дівчаток, хлопчиків, підлітків, молодих жінок та чоловіків, матерів 

тощо). Відтак, будучи носієм певного гендеру та виконуючи певну роль в 

суспільстві, споживач гендерної моделі споживання буде намагатись 

використовувати ті блага, які створені саме для його ситуації.  

Окрім перелічених моделей споживання в умовах сучасного масового 

суспільства зародились нові, альтернативні моделі, що базуються на 



31 
 

 

антагоністичних до «суспільства споживання» ідеях. Вони, на відміну від 

перелічених вище, більшою мірою базуються на індивідуальних життєвих 

принципах і переконаннях. До них належить: рефлексивне споживання, 

афіліативне споживання та дауншифтинг.   

Модель рефлексивного споживання, яку досліджував Р. Абрамов, 

передбачає що споживач здійснює свій вибір обдумано, шляхом пошуку 

інформації про товари і послуги, та після рефлексивного її осмислення. Такі 

рефлексивні консюмери індивідуалізують власне споживання через 

створення системи критеріїв, де на першому місці знаходяться якість, 

достовірність, надійність товарів та послуг. Великого значення набуває 

особистий комфорт та зручність у процесі споживання, а бренд, марка товару 

розглядаються через критерій якості. Символи статусу, престижу для таких 

споживачів мають другорядне значення, як і громадська думка чи соціальні 

очікування. 

Афіліативне споживання – модель споживання заснована на об’єднанні 

людей у групи за інтересами, які стають для них референтними. Зазвичай ці 

групи існують у вигляді Інтернет спільнот, де більшість членів можуть не 

бути особисто знайомими один з одним. Основним мотивом вибору певного 

товару чи послуги стають рекомендації групи, або її лідера [145, c. 389]. Ця 

модель дещо нагадує конформне споживання, однак афіліативні споживачі 

орієнтуються не стільки на більшість, скільки на свою, окремо існуючу 

спільноту, що може мати космополітичний характер. 

Дауншифтинг (від «downshifting» – «уповільнення», «послаблення») – 

альтернативна модель споживання, що, зародившись в американській та 

англійській культурі, активно поширюється в сучасному світі. В основі 

поведінки таких споживачів лежить ідея індивідуалізму, яка проявляється у 

прагненні «жити заради себе», «здійснити свою мрію». Це супроводжується 

відмовою від усталених суспільних норм пов’язаних із обов’язками, 

кар’єрним ростом, офісною роботою. Потяг до матеріальних статків 

заміщується цінністю комфортного, морально та духовно спокійного життя. 
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Для споживачів із моделлю дауншифтинг, такі критерії як 

«брендовість», модність, популярність, висока ціна втрачають будь-яке 

значення. Навпаки, вони дуже стримані у власних споживчих практиках в 

основі яких лежать справжні, а не нав’язані із зовні, потреби [145, c. 390]. 

Зауважимо також, що для споживання характерні культурні та 

територіальні відмінності. Кожне окреме суспільство надає споживанню 

свого особливого характеру, адже відрізняється не лише культурною 

традицією, особливостями стратифікації, рівнем загального економічного 

забезпечення чи величиною ринку товарів та послуг, а і рівнем формалізації 

даного інституту, характером соціальних норм і приписів (неформальних та 

юридичних), системою нормативно обумовлених соціальних ролей та 

статусів, функціями, які виконує даний інститут, та засобами здійснення 

контролю над цим процесом. 

У соціологічному розумінні споживання розглядається як суспільний 

процес, як форма соціальної активності, що здійснюється через певні види 

діяльності і поведінки людини, як соціальний інститут, як сфера перебігу 

процесів споживання й споживчої діяльності [78, c. 8]. Тобто сьогодні 

споживання більше не зводиться лише до пасивного використання речей, а 

перетворюється на активний процес їхнього вибору, в якому участь повинен 

брати кожен член суспільства. При цьому самі споживачі багато в чому 

визначають перспективи розвитку суспільства. 

Предметне поле соціології споживання у вивченні суспільства 

споживання включає широке коло питань: моделі та соціальні практики 

споживача, споживання як найважливішу складову стилю життя, поведінку 

споживачів, глобалізацію і масове споживання, особливості споживання в 

різних сферах: медицині, харчуванні, одязі, будинках, дозвіллі, інформації, 

туризмі, консьюмеризації соціальної сфери, освіті, культурі споживання, 

моді, стереотипах споживання, символічному споживанні знаків, споживанні 

різних соціально-демографічних груп. 



33 
 

 

Соціологія розглядає споживання як соціальний процес задоволення 

потреб у всьому різноманітті його зв’язків з іншими соціальними інститутами, 

явищами, процесами. 

У дисертаційній роботі за теоретичну основу взято інтегративні 

концепції, згідно яких споживання розглядається як процес соціального 

конструювання, формування та підтвердження соціального статусу 

споживача. Поведінка споживачів є особливим видом реальності, яка 

відображає та конструює соціальну структуру суспільсва. Через споживання 

людина самореалізується і самоутверджується. Аналіз споживання в рамках 

цих концепцій дозволить визначити умови, правила та механізми 

формування тих чи інших соціальних практик споживання та визначити яким 

моделям споживання вони відповідають. 

Фундаментальне значення для розуміння суспільства споживання мають 

особливості поведінки споживачів та їхні повсякденні споживчі практики, 

значимий вплив на які має інформаційне поле суспільства. 

 

 

1.2 Дискурс-аналіз практик споживання у соціологічній перспективі 

Для споживача у традиційному суспільстві характерний низький рівень 

стилізації життя, відсутність різноманіття споживчих практик, незначна 

кількість відмінних моделей споживчої поведінки, а сама поведінка 

споживачів була чітко детермінована соціальним статусом індивіда, то із 

трансформацією явища споживання як такого, відбулися істотні зміни в 

структурі, мотивах та ролі феномену споживання, а особливо поглибилась 

його комунікативно-символічна функція. Саме засоби масової комунікації 

набули настільки масового характеру, що перетворились на потужних рушіїв 

суспільства споживання [65, c. 17 – 18]. 

Під час дослідження споживчої поведінки варто звернути увагу на 

поняття «споживча практика». Воно зорієнтоване на реальні дії (діяльність) 

споживачів, які в загальному трактуються як свого роду практики [99, с. 17]. 
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Категорія «практика» набула значення переведення інтелектуальних 

концептів та уявлень у дію з їх застосування [102, с. 126 – 127]. Можливість 

стрімкого розвитку й вивчення соціальних практик споживачів багато в чому 

проходить під впливом соціології і її досягнень, зокрема, теорій соціальної 

дії, порядку, стратифікації та соціальних систем, несвідомої єдності юрби, 

розкоші, моди, демонстративної поведінки тощо [24, c. 111]. Елементи 

дослідження соціальних практик містяться в працях Е. Гідденса, 

П. Штомпки, П. Бурдьє, М. Фуко, Г. Гарфінкеля, Б. Латура, Ч. Тейлора, 

А. Реквітца, Т. Шацкі, В. Волкова, О. Хархордіна та ін. Загалом цій проблемі 

присвячена численна кількість наукових праць та досліджень. 

У рамках інституціоналізму соціальні практики розглядались як мінливі 

внаслідок динамічності системи традицій і етичних норм суспільства 

протягом усієї еволюції людської цивілізації, оскільки ці інститути не є 

чимось незмінними, кожному етапу розвитку відповідають певні норми 

поведінки. 

Визначення явища практик існують у безлічі трактувань. А. Ворд 

виділяє кілька взаємодоповнююваних визначень практики [139, c. 33]. У 

першому із цих визначень основний акцент робиться на обов'язковій 

наявності координації в практиці. Практика – це послідовність дій і 

висловлювань, які розгортаються у часі і у просторі. Прикладами можна 

вважати практики приготування їжі, участі у виборах, проведення дозвілля. 

Дії та висловлювання, що формують практику обов’язково будуть 

взаємопов’язані між собою.  

Такий зв’язок проявляється у трьох способах: 

1. через розуміння, наприклад, того, що робити і говорити в певній 

ситуації; 

2. через очевидні правила, принципи, приписи (precepts) та інструкції; 

3. через так звані телеоафективні структури, що відображають кінцеві 

цілі, проекти, завдання, проміжні цілі, переконання, емоції і настрої.  
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Таке визначення практики свідчить про те, що невід’ємним елементом 

будь-якої практики є культура, а відтак практика носить соціальний характер.  

Друге визначення пов'язане з реалізацією практик та є особливо 

важливим із точки зору придатності теорій практик для аналізу змін у 

споживанні [174, c. 249]. 

Відтак практика є певним зразком поведінки, який може бути 

заповнений безліччю окремих і часом унікальних дій, що відтворюють 

практику. Індивід виступає як «носій» (träger) практики, а насправді – 

багатьох різних практик, які не обов'язково повинні бути скоординовані між 

собою [174, c. 250]. Таким чином, вона чи він є носієм не тільки певних 

патернів тілесних дій, але також певних звичних способів їхнього розуміння, 

ноу-хау і бажань. Залученість індивіда в практики стає визначальною для 

формування потреб. 

Серед усього різноманіття підходів до дослідження практик В. Волков 

та О. Хархордін виділяють два способи розуміння практик – як фонового 

(неексплікованого) знання і уміння та як конкретної діяльності, що поєднує 

слова та дії [23, c. 14]. Відповідно автори виділяють «фоновий» та 

«розкривальний» характер практик. У найпростішому розумінні фонова 

практика – це діяльнісний контекст, у якому інтерпретується висловлювання 

чи поведінка. «Розкривальний» характер практик проявляється у тому, що 

практика конституює і продукує основні способи соціального існування, 

характерні для певної куьтури у певний момент історії.  

На думку А. Реквіца, у найширшому значенні практика – це термін, що 

описує людську діяльність загалом. З позиції теорії соціальних практик, 

практика є рутинним типом поведінки, який складається з декількох 

елементів, взаємопов’язаних між собою [99, с. 18]. 

Ідею практик розвивають у своїх концепціях П. Бурдьє, Е. Гідденс, 

П. Штомпка [146].  

Практика за Бурдьє – це здатність соціальних суб'єктів перевіряти свої 

поведінкові акти на їхню відповідність сформованим уявленням про 
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навколишню дійсність. Практики визначають напрям думок і поведінки, тим 

самим змушуючи соціальних суб'єктів пристосовуватися до сьогодення та 

майбутнього. Соціальною практикою можна вважати як дії індивідів з 

перетворення соціального світу, так і щоденні, звичні вчинки, які не 

потребують пояснення. Не буває простих чи елементарних практик. 

Для розуміння соціальних практик П. Бурдьє вводить поняття «габітус», 

який визначає як «своєрідні принципи, що породжують практики та уявлення. 

Габітус дозволяє виробляти нескінченну кількість практик» [14, c. 101 – 108]. 

Будучи результатом інтеріоризації соціальних відносин, габітус є необхідною 

суб’єктивною умовою здійснення практик агентами. Це означає, що габітус, 

як похідна структур, одночасно виробляє практики.  

Соціальні практики є частиною габітуса або його проявом. При цьому 

соціальні практики тісно пов’язані з інститутами, а відтак притаманними для 

цих інститутів соціальними нормами. 

Е. Гіденс розуміє поняття «соціальна практика», як загальноприйняту 

практику чи рутину, що є основним елемнтом повсякденної соціальної 

діяльності [28, с. 18].  

За визначенням Е. Гідденса соціальні практики – це форми поведінки 

людей, стійкі сукупності дій, що становлять зміст соціальної системи [50]. У 

цьому випадку структура перестає бути чимось внутрішнім для індивіда, 

оскільки вони своїми рутинізованими діями у повсякденних практиках 

відтворюють структуру суспільства. Завдяки соціальним практиками людина 

перетворює світ. 

Доповненням до трактування Гіденса є напрацювання П. Штомки, який 

визначає практику як своєрідну комбінацію операцій та дій – як діалектичний 

синтез того, що відбувається в суспільстві, та того, що роблять люди [155, 

c. 267]. При цьому автор зазначає що, соціальним суб'єктам притаманні дії, а 

соціальним структурам – операції. Проміжним рівнем у визначеній системі 

взаємодій є практики. 
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За Штомпкою ні агенти реальності, ні структури не можуть існувати 

незалежно одна від одної, вони злиті в єдиий соціальний світ людини – його 

«агентно-структурну» фабрику [155, c. 272]. Практики є поточними 

соціальними подіями. У практиці об’єднуються структури та діючі агенти. 

Практика – це комбінований продукт моменту оперування (на рівні структур) 

та дій, зроблених членами суспільства (на рівні індивідуальностей) [155, 

c. 272 – 273].  

Соціальні практики рутинізовані, вони виступають як типові дії в 

типових ситуаціях, що повторюються в життєдіяльності багатьох людей. 

Інституалізація практик відбувається тоді, коли вони набувають визнання 

багатьма людьми, стають поширеними в соціумі, проходять процес 

легітимації та перетворюються на соціальні норми. Соціальні практики 

споживання санкціоновані соціумом [24, c. 111 – 112]. 

Зауважимо, що соціальні практики не є окремими, одноразовими діями. 

Характерною ознакою практик є те, що вони зазнають змін з часом: звичайні 

і звичні практики змінюються або доповнюються новими. Так, наприклад, 

підприємницькі практики на початку 90-х років суттєво відрізняються від 

практик початку ХХІ ст., оскільки змінились соціально-економічні умови 

розвитку підприємництва та ціла низка інших факторів. Відповідно за 

часовим критерієм практики можна поділити на звичні або традиційні та нові 

або інноваційні.  

За основу визначення інноваційної практики приймемо визначення, 

запропоноване В. Радаєвим: «Типові дії людей, які, з одного боку, не надто 

широко поширені (принаймні, на даний момент часу), але вже досить 

помітні, а з іншого, є новими способами дії, які, скажімо, ще десятиліття 

тому існували у виключно обмежених масштабах або були відсутні зовсім» 

[108]. На противагу інноваційним, традиційні, або радше звичні практики є 

типовими діями людей достатньо поширеними в суспільстві, в які залучена 

значна частина населення, а з іншого боку – це звичні способи дій, які 

практикує продовж життя мінімум одне покоління. 



38 
 

 

Окрім того практики залежать від освоєння індивідом нових технологій, 

економічної активності при вирішенні та задоволенні життєво необхідних 

потреб, раціонального використання свого часу, активної фінансової 

поведінки тощо. Відповідно можна виділити економічні (фінансові, споживчі і 

т. д.), символічні, політичні (владні), соціальні, культурні та повсякденні 

практики, які відіграють ключову роль у формуванні та ретрансляції тих форм 

життя, які складають базис соціального виробництва, в їхньому описі та 

рефлексії, які можуть безпосередньо впливати на ці практики [54, c. 216 – 217]. 

У книзі «Практика повсякденного життя» М. де Серто концептуально 

описав способи дії споживачів не як пасивне прийняття та слідування 

правилам, які задають виробники, а як набір активних творчих практик [23, 

c. 194]. Для де Серто практики – це не лише певний незрозумілий фон 

суспільного життя, а активні, творчі дії. Автор досліджував практики через 

виявлення моделей дії, характерних для споживачів. Під споживанням він 

розумів широку категорію акторів, яким інститути, апарати влади або 

системи символічного виробництва приписують певний спосіб підпоряд-

кування через споживання: читачі, які декодують та засвоюють закладений в 

тексті сенс; глядачі, які споживають сконструйований для певного 

сприйняття медійний продукт. Практики є результатом дій акторів, за 

допомогою яких користувачі заново привласнюють простір, організований 

техніками соціокультурного виробництва [23, c. 195].  

Регулювання практик споживання відбувається за допомогою інституціо-

нальних механізмів. До цих механізмів, на думку В. Ільїна, належать такі важелі 

соціетального впливу на систему соціальної дії споживачів: 

 уявлення про споживчі цінності та норми, що регулюють споживання, 

зразки, взірці, моделі (фотомоделі, зірки шоу-бізнесу, модні представники 

дуже багатих шарів населення, товарні бренди); 

 санкції суспільства за порушення чи дотримання споживчих норм 

(завдяки моралі та права); 
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 мова як сукупність правил інтерпретації споживчих актів; 

 стійкі автоматичні практики споживання (вільні звички) [40]. 

Зокрема, у суспільстві споживання соціальні практики впорядковуються 

рекламою, звичними діями зі споживання в звичних закладах торгівлі, за 

ритуалами, що не завжди усвідомлюються саме як ритуали. 

Отже, споживання постає у вигляді діяльності, соціальних практик 

споживачів, їхньої взаємодії з групами, функціонування специфічної системи 

цінностей і прояву соціального життя. Соціальні практики споживачів, у 

свою чергу, залежать від системи потреб суспільства, соціальних груп і 

особистості [37, c. 105]. 

У своїй сукупності практики споживання становлять культуру 

споживання. Це уявлення споживачів про цінності і норми, які регулюють 

споживання, санкції суспільства на порушення чи дотримання споживчих 

норм, стійкі споживчі практики [99, с. 22]. 

Культура споживання – це все, що потрапляє у сферу споживання, 

набуває здатності речі, яку споживають. Л. Ростовцева розглядає культуру 

споживання як сукупність матеріальних і духовних цінностей, знань, взірців і 

норм споживчої поведінки, функціонально корисних і закріплених у 

суспільстві й практиці, що мають символічне значення [115, с. 11]. Г. Сорокіна 

визначає культуру споживання як комплекс цінностей, ідей, поглядів, 

традицій та інших символів, за допомогою яких індивіди спілкуються та 

оцінюють один одного, які виражені в типах та формах організації життя 

людей, у взаємовідносинах між ними, духовних та матеріальних цінностях з 

позиції виникнення та задоволення потреб. Дослідниця розділяє поняття 

«культура споживання» та «споживацька культура» і наголошує на тому, що 

перше поняття характеризує індивідуальний досвід людської поведінки у 

сфері придбання та використання товарів, а друге – належить до 

функціонування культури сучасного суспільства і є однією із характеристик 

суспільства постмодерну [99, с. 23 – 24]. 
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Рівень дослідження соціальних практик характеризується наявністю 

великої кількості різних теорій. У соціології можна виокремити два напрями 

вивчення соціальної поведінки [37, c. 106 – 107]. 

Перший підхід відводить активну роль у конструюванні соціальної 

реальності людині (методологічний індивідуалізм, феноменологічна 

соціологія, етнометодологія). Згідно із цим підходом, конструювання 

процесу споживання відбувається завдяки соціальним практикам споживачів. 

Конструюються різні моделі споживання: традиційна, модерна, постмодерна. 

Другий підхід наголошує на головній ролі суспільства, соціальних 

інститутів та колективного інтелекту (структурний функціоналізм). Згідно із 

цим напрямом, споживання формується як соціальний інститут, який 

взаємодіє з іншими соціальними інститутами. 

Власне поєднання теорій конструктивізму та неоінституціоналізму 

дозволить визначити оптимальну теоретико-методологічну схему дослідже-

ння соціальних практик споживання та їхнього конструювання в сучасному 

соціумі. 

Особливого значення в контексті конструювання соціальних практик 

набувають дослідження невербальних елементів комунікації, що вимагають 

від соціолога навичок розпізнання інформації, яку несуть в собі різні 

семіотичні прояви та їх поєднання. Аналіз як вербальних, так і невербальних, 

або ж змішаних текстів пов'язаний з певними методологічними труднощами, 

вирішення яких не може обмежуватися лише соціологією [24, c. 113]. 

Подібний вид аналізу вимагає від дослідника широкого кола знань і 

компетенції, які не завжди вписуються в рамки однієї дисципліни. У зв'язку з 

цим актуальним є не тільки необхідність вивчення текстів, що створюються 

різними семіотичними засобами, а й залучення до вирішення цього завдання 

напрацювань з різних суміжних дисциплін [20]. 

У другій половині ХХ ст. формується традиція міждисциплінарного 

аналізу дискурсу на межі філософії мови, семіотики, лінгвістики, соціології 

знання та когнітивної антропології [20]. Дискурсна проблематика, категорія 
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дискурсу і власне дискурс-аналіз отримують подальший розвиток поза 

рамками лінгвістики – в філософії, культурології, соціально-гуманітарних 

науках, зокрема, і соціології. 

Значення терміну «дискурс» варіюється від вузького лінгвістичного 

опису, відповідно до якого дискурс визначається як «зв’язне мовленнєве 

висловлювання (письмове або усне, належить одному чи кільком мовцям)», 

до макроконцепцій, у яких робиться спроба теоретичного визначення 

ідеологічних кластерів – дискурсивних формацій, що систематизують знання 

і досвід [94, c. 98]. 

Якщо у 1960 – 70-х рр. дискурс розумівся як пов'язана і узгоджена 

послідовність речень або мовних актів (Е. Бенвеніст, З. Харріс, М. Фуко та 

ін). З позицій сучасних підходів дискурс – це складне комунікативне явище, 

що включає, крім тексту, ще й екстралінгвістичні фактори (знання про світ, 

думки, установки, цілі адресата), необхідні для розуміння тексту 

(Т. ван Дейк, Г. Орлов та ін.). 

Витоки аналізу дискурсів лежать в різних галузях гуманітарного знання. 

Так, наприклад, структурні особливості філософського дискурсу в цілому, 

проявляються у суцільному підпорядкуванні побудови текстів за принципом 

«ціле дорівнює частині, а частина дорівнює цілому», що проявляється у 

складній організації понадфразових єдностей. Прості синтаксичні 

конструкції виконують функції бар'єрів і зв'язок. Тобто філософські тексти 

завжди мають внутрішні протиріччя, оскільки їх логіка ґрунтується на 

протиріччях між низкою тверджень, кожне з яких має законну силу [79, c.84]. 

У сучасній лінгвістиці чітко окреслилися тенденції не тільки формально-

структурного аналізу мови, але й в аспекті тієї семантичної і прагматичної 

інформації, яку вона реалізує у комунікативному процесі. На рубежі 70-х 

років дослідники прийшли до думки, що аналіз мови не повинен 

обмежуватися лише граматичним аналізом абстрактної або ідеальної мовних 

систем, натомість об'єктом має стати актуальне використання та 

функціонування мови в соціокультурному контексті.  
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Соціолінгвістичний підхід до вивчення дискурсу ґрунтується на 

протиставленні особистісно зорієнтованого та статусно зорієнтованого типів 

дискурсу [48, c. 182 – 183]. Згідно із твердженням Г. Почепцова: «дискурс – 

це вже не суто лінгвістична структура, а соціолінгвістична. Він має 

відповідати нормам мовної ситуації, комунікативної ситуації та соціальної 

ситуації. Дискурс – це мовна дійсність, яку покладено на соціальні 

координати» [105, c. 99]. 

Дискурс-аналіз (discourse-analysis) розпочинався як наука про вивчення 

використання мови у соціальній взаємодії – тобто, як люди використовують 

слова спілкуючись один з одним. Дискурс-аналіз є не стільки методом, 

скільки методологією, яка базується на міцній соціально-конструктивістській 

точці зору на соціальну реальність. Дискурс-аналітичні підходи поділяють 

інтерес до конструктивних ефектів мови і є рефлексивними та інтерпрета-

тивними способами аналізу. У цьому сенсі дискурс-аналіз є не лише 

комплексом технік структурованого якісного дослідження текстів; він 

базується на ряді припущень про конструктивні ефекти мови. Сьогодні 

дискурс-аналіз перетворився на якісну дослідницьку методологію та активно 

застосовується, зокрема, при дослідженні соціальних медіа (Рис. 1.2.1.)[161]. 
 

 

Рис. 1.2.1. Техніки якісних досліджень у 21 ст. 

Аналіз соціальних медіа 

Досвід Розмова 

Ідеї Зображення 

Культура споживачів 
та організацій 

Реклама та маркетинг Cприйняття і ставлення 

Спостереження 

Функційність медій Оцінка медій 
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Дискурс-аналіз поділяє інтерес усіх якісних підходів до процесів 

означення соціального життя, та водночас він спрямований на більш глибоке 

вивчення неоднозначного статусу значення. Традиційні якісні підходи часто 

приймають соціальний світ як само собою зрозумілий і спрямовані на 

виявлення сенсу цього світу для учасників. Натомість дискурс-аналіз 

пов'язаний зі спробами вивчення того, як створюються соціально вироблені 

ідеї та об'єкти, що становлять соціальний світ, і як вони підтримуються і 

актуалізуються у тимчасовому аспекті [138]. 

Соціальні науки займаються не просто підрахунком – визначенням і 

вимірюванням змінних та зв'язків між ними, а також інтерпретацією того, що 

означають соціальні відносини. У контексті лінгвістичного повороту 

багаторазово зростають вимоги до інтерпретативних досліджень. Дослідники 

більше не зацікавлені просто у відповіді на запитання, що означає соціальний 

світ для суб'єктів, які його населяють, а радше – у відповіді на питання, як і 

чому соціальний світ набуває ті значення, якими він володіє. Дискурс-аналіз 

як один з методів вивчення цих рефлексивних процесів соціального 

конструювання, привертає все більшу увагу [138]. 

Із соціологічної перспективи, у ході проведення дискурс-аналізу 

вивчається та аналізується не лише синтаксична або семантична структура 

тексту (мовних одиниць), а поряд із лінгвістичним виміром розглядається і 

соціокультурний. Дискурс аналіз вивчає, як мова конструює феномени, а не 

як він відбиває або розкриває їх. Головна методологічна особливість 

дискурс-аналізу полягає у виявленні прихованого значення тексту, контексту 

його створення, вірогідних інтерпретацій читачем/слухачем тощо [121, 

c. 322]. 

Дискурс-аналіз передбачає, що неможливо відокремити дискурс від його 

широкого контексту, і володіє різними інструментами аналізу текстів як 

форми дискурсів, в які вони інтегровані. Це власне і відрізняє дискурс-аналіз 

від інших видів якісного дослідження. 
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Серед інших підходів дискурс-аналіз включає теорії та методи, які 

найбільш придатні для дослідження комунікації, культури і суспільства. Він 

дає змогу вивчати форми існування мови у соціальних умовах, суспільні 

функції і зв’язки мови з соціальними процесами, залежність мови від них і їх 

відображення в її структурі суспільства.  

Для кращого розуміння змісту та сутності дискурс-аналізу варто 

визначити та проінтерпретувати основні теоретичні поняття, якими 

послуговуються усі без винятку течії. 

Ключовим поняттям є термін «дискурс». Дискурс – це складний 

соціолінгвістичний феномен певного комунікативного середовища 

(наприклад, політики, релігії, реклами тощо).  

Дискурс за своїм визначенням володіє наступними характеристиками: 

1. детермінується певними соціокультурними, політичними, психоло-

гічними та іншими чинниками;  

2. має «видиму» – лінгвістичну (зв'язний текст чи його завершений 

фрагмент; візуальне зображення тощо) та «невидиму» — екстра-

лінгвістичну (думки, настанови, мету адресанта, необхідні для розуміння 

цього тексту) структуру; 

3. характеризується спільністю світу, який «будується» впродовж розгор-

тання дискурсу його репродуцентом (автором) та інтерпретується його 

реципієнтом (слухачем, читачем тощо) [122, c. 13]. 

За визначенням Р. Водак дискурс є інтерактивним процесом, який 

включає, окрім тексту, і процес виробництва, в якому текст є продуктом, і 

процес інтерпретації в якому текст є ресурсом [160]. Формування дискурсу 

постає як процес, за якого соціальна реальність будується через символічну 

систему.  

Відтак дискурс будемо розглядати як певну комунікативну подію, що 

складається із вербальних структур, представлених у різних формах 

(візуальній, аудіальній, чисьмовій чи усній тощо), смислових формацій, що 

складаються із змісту, смимлів та понять, що вкладаються у текст, та 
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формується і функціонує в межах певного середовища, обмежується рамками 

характерних для суспільства соціальних, політичних, культурних та інших 

норм. Дискурси є невід’ємною частиною соціального середовища, з одного 

боку дискурси відтворюють ціннісну картину суспільства. Проте з іншого – 

дискурси самостійно конструюють цінності та норми. Внаслідок їхнього 

переосмислення та інтеріоризації споживачами, дискурси перетворюються на 

індивідуальні дискурсивні практики, диспозиції, зразки діяльності – габітус. 

Дискурсивні практики – це детерміновані часом і простором 

комунікаційні моделі, які напряму пов'язані із контекстом дискурсу [169]. 

Дискурсивні практики визначають умови виникнення не лише певних 

висловлювань (М. Фуко), а й індивідуальних припущень та уявлень 

споживачів, що формуються внаслідок сприйняття та переосмислення 

повідомлень, поданих в певному інформаційному дискурсі. Без таких 

припущень комунікація була б неможливою, адже важко обумовити всі 

аспекти мови й означуваного з її допомогою світу, починаючи зі значень усіх 

уживаних слів [65, c. 23 – 27].  

Образно кажучи, життя тексту в нашій свідомості, це накладання 

інформації, отриманої з цього тексту, і власного знання про обставини. Це ті 

диспозиції, які формуються в свідомості реципієнтів дискурсу. Таким чином, 

дискурсивна практика виступає важливим механізмом становлення індивіда 

як суспільної особистості, тобто виступає вагомим елементом процесу 

соціалізації реципієнта дискурсу. 

Дискурсивні практики мають місце у повсякденному житті та 

проявляються у процесах виробництва і споживання тексту. Це тягне за 

собою процеси виробництва знання, його розподілу і споживання (прийому 

та інтерпретації) [24, c. 113]. Дискурсивні практики є типовими 

пропонованими дискурсами моделями поведінки, реалізація яких вимагає від 

соціальних акторів володіння навиками інтерпретації та відтвоверння. 

Результатом дискурсивного діалогу між кількома учасниками 

комунікації, в ході якого відбувається формування та перетворення змістів 
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дискурсів є соціальна практика. Так, наприклад, поки учасник 

комунікативного діалогу перебуває в ситуації спілкування з іншими 

учасниками, він, незалежно від свого бажання, демонструє сприйняті 

інформаційні змісти, відтворює власні рефлекції, тим самим продукуючи 

дискурсивні практики [122, c. 13 – 15].  

Соціальне життя можна розглядати як мережу взаємозалежних 

соціальних практик різного роду (економічних, політичних, культурних, 

сімейних і т. д.). Концепт «соціальні практики» є у цьому випадку 

центральним, оскільки він дозволяє подолати розрив між установкою на 

вивчення соціальних структур і установкою на вивчення соціальної дії і 

взаємодії. Під соціальною практикою розуміємо відносно стійку форму 

соціальної діяльності (наприклад, викладання, телевізійні новини, сімейні 

вечері, медичні консультації). 

Головні питання, на які повинен відповісти дискурс-аналіз, стосуються 

радикальних змін, що відбуваються в сучасному житті, того, яку роль 

відіграє дискурс у трансформаційних процесах, а також того, які зміни 

відбуваються у відносинах між знаковою сферою та іншими соціальними 

елементами в рамках соціальних практик. Значення і роль дискурсу може 

мінятися залежно від тієї чи іншої соціальної практики.  

Незважаючи на різноманіття публікацій, які аналізують теорію 

дискурсу, доволі проблематично знайти конкретні емпіричні дослідження з 

детальним описом проведення дискурс-аналізу. Це, безумовно, ускладнює 

вибір моделі дискурс-аналізу, найбільш ефективною для того чи іншого 

дослідження, особливо, якщо брати до уваги існування різноманітних 

трактувань поняття «дискурс», і відповідно, різних підходів до його 

вивчення [135]. 

У творчому доробку М. Фуко поняття дискурсу займає провідне місце 

[142]. Для Фуко дискурс – це складна диференційована практика, яка 

підпорядковується доступним для аналізу практикам та трансформаціям. 

Сферою застосування дискурсу автор визначає історичний аналіз – 
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описування дискурсу як матеріальної практики, аналіз систем виключення 

різних епох та сфер життя суспільства з точки зору переважання певних 

дискурсів, підпорядкування різних дискурсів один одному [30]. Загалом 

Фуко переходить від питання про те, що таке суб'єкт, до питання про те, як 

суб'єкти створюються в конкретному соціально-історичному суспільстві. 

У 70 – 80-х роках соціально-гуманітарні дослідження дискурсу 

проводилися більш-менш незалежно і автономно один від одного, проте на 

початку нового тисячоліття активізується інтеграція різних наукових 

підходів дискурсивних теорій. Зокрема, у соціально-гуманітарній традиції 

вивчення дискурсів можна виділити ряд шкіл і напрямів, які мають власну 

теоретичну базу і які утвердилися як самостійні дослідницькі практики та 

володіють своєю методологією. Кожен підхід має свої власні теоретичні 

посили, які включають в себе особливе розуміння дискурсу, дискурсивної та 

соціальної практики і т. д. [101, c. 158 – 163].  

Порівняльна характеристика сучасних методологічних підходів дискурс-

аналізу представлена у Табл. 1.2.1 [57]. 

Головна відмінність у цих підходах полягає у трактуванні самого 

дискурсу, у його дослідженні та вивченні механізмів його впливу на 

суспільство. Так, наприклад, в теоретичній концепції дискурс-аналізу 

Е. Лакло і Ш. Муфф та в дискурсивній психології дискурс визначається дещо 

вужче, тобто як певне використання мовних конструктів в певній області, а 

його вплив обмежується мовними практиками [44, c. 352]. Натомість в теорії 

критичного дискурс-аналізу Н. Феркло (critical discourse analysis), дискурсу 

приписує особливу роль в конструюванні соціального світу [75, c. 90 – 95]. 

За Н. Феркло критичний дискурс-аналіз базується на мульти-

функціональній лінгвістичній теорії М. Холлідея. Як визначає сам автор, 

використання мови завжди одночасно конституює соціальні ідентичності, 

соціальні взаємозв’язки та системи знань і вірувань. Окрім того, мова є 

водночас і соціально заданою, тобто в той же час формується іншими 

соціальними практиками та структурами.  
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У рамках критичного дискурс-аналізу головна критика лінгвістичних 

підходів полягає в їх сконцентрованості виключно на текстовому аналізі та 

спрощеному поверховому розумінні взаємозв’язків тексту та суспільства.  

За трактуванням Феркло одного лише текстового аналізу недостатньо, 

оскільки текстовий аналіз сам по собі не визначає зв’язків між текстами, 

соціальними та культурними процесами та структурами. Необхідний 

міждисциплінарний підхід, в якому поєднується текстовий та соціальний 

аналіз [44, c. 117]. 

Застосування макросоціологічної традиції в дискурс-аналізі дає 

перевагу, оскільки дозволяє враховувати той факт, що соціальні практики 

формуються соціальними структурами та перерозподілом влади. 

Ще один представник критичного дискурс-аналізу, З. Егер одним із 

перших дослідників опублікував методичний посібник з якісного дискурс-

аналізу. У своїх роботах він вдало поєднує теоретичні та методологічні 

розробки, на основі яких виводить практичні кроки для проведення 

дослідження [168]. На перший план в критичний дискурс-аналіз виходять не 

мовні, а соціальні феномени.  

Критичний дискурс-аналіз, на думку З. Егера, націлений на виявлення 

знань, закладених в дискурсі, їх взаємозв'язків з владою та критичну 

інтерпретацію цих взаємозв’язків. Цей аналіз доцільно застосовувати як до 

повсякденних знань, які передаються за допомогою ЗМІ, повсякденної 

комунікації, школи, сім'ї тощо, так і до тих знань, які виробляються різними 

науками.  

Таким чином, критичний дискурс-аналіз концептуалізує мову як форму 

соціальної практики і намагається довести до свідомості людей 

неусвідомлений ними взаємний вплив мови та соціальної структури [135]. 

Отже, критичний дискурс-аналіз – це аналіз взаємозв’язків між 

конкретним використанням мови та більш широкими соціальними та 

культурними структурами. Критичний дискурс-аналіз концептуалізує мову 

як форму соціальної практики. Цей метод спрямований на те, щоб показати, 
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що мова та соціальна структура чинять постійний взаємний вплив один на 

одного, непомітний для людського сприйняття. 

Культурологічний дискурс-аналіз та дискурс аналіз в галузі соціології 

знання є похідними від критичного дискурс-аналізу, тому оперують схожими 

визначеннями понять. 

Ще одним варіантом дослідження дискурсу є дискурс-аналіз у галузі 

соціології знання (англ.: sociology of knowledge approach to discourse, 

SKAD). Найбільш яскравим представником цього напряму в Німеччині є 

Р. Келлер [170]. Цей тип аналізу дискурсу, на думку Р. Келлера, 

спрямований на дослідження суспільних практик і процесів комуніка-

тивного конструювання, стабілізації і трансформації символічних порядків, 

а також їхніх наслідків: законів, статистики, класифікацій і т. п. Практики в 

цьому сенсі є одночасно результатом дискурсу і передумовою для нових 

дискурсів. Всі вищеназвані процеси і практики можуть відбуватися, а, отже, 

і розглядатися, на декількох рівнях, як то інституціональному, 

організаційному або рівні соціальних (колективних) агентів [135]. 

Головною перевагою роботи «Дослідження дискурсу», безсумнівно, є те, 

що Р. Келлер детально описує практичну модель проведення дискурс-

аналізу. Розглядаючи всі кроки дискурс-аналізу, першочергового значення 

він надає таким фазам дослідження, як постановка питань, формування 

корпусу текстів та презентація одержаних результатів, тобто саме тим, які до 

цього не були достатньо опрацьовані. На відміну від З. Егера, Келлер 

приділяє ще менше уваги лінгвістичному аналізу тексту як частини дискурс-

аналізу [95]. 

На думку Р. Келлера, дискурс-аналіз є «мультиметодичним», оскільки 

поняттям «дискурс-аналіз» найчастіше позначають не якийсь спеціальний 

метод, а скоріше дослідницькі точки зору на предмет дослідження, що 

трактується як певний дискурс.  
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Незважаючи на різноманіття дискурс-аналітичних підходів, Р. Келлер 

виділяє чотири загальних ознаки, характерних для всіх дискурс-досліджень: 

1. дискурс-дослідження займаються вивченням фактичного вживання 

письмової та усної мови та інших символічних форм у громадських 

практиках; 

2. дискурс-дослідження підкреслюють, що при практичному вживанні 

знаків зміст значення конструюється соціальними феноменами, які тим 

самим конструюються у своїй суспільній реальності; 

3. дискурс-дослідження припускають, що деякі інтерпретації розуміються 

як частини всеохоплюючої дискурс-структури, яка в певний часовий 

відрізок формується і стабілізується за допомогою специфічних 

інституційно-організаційних контекстів; 

4. дискурс-дослідження виходять з того, що вживання символічних 

порядків залежить від конструйованих правил тлумачення та 

функціонування. 

Отже, дискурс-аналіз спрямований на вивчення конструктивних ефектів 

дискурсу в рамках структурованого і систематичного дослідження текстів 

[24, c. 115]. Дискурси є соціальними, суспільно значимими, утворюються із 

взаємодії між соціальними групами і складними соціетальними структурами, 

в які інтегровані дискурси. Відповідно, щоб зрозуміти дискурс і його ефекти 

передусім необхідно зрозуміти контекст, в якому він виникає. 

У дослідженні дискурсивних практик важливою є не лише сама структура 

дискурсу, як то теорія жанру та аналіз розмови, а, зокрема, соціально-

історичний контекст утворення дискурсу, його прийняття соціальних акторів та 

їхніх функції в дискурсі [169]. Не слід думати, що модель практики буде 

реалізована так, як це було задумано у дискурсі. Її «реалізація» має 

розглядатися у співвідношенні із зовнішнім середовищем формування 

дискурсу. 

Із формуванням знаково-символічної складової соціального дискурсу 

реклами пов’язані основні можливості впливу на свідомість та поведінку 
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аудиторії споживачів. Реклама окрім вироблення певної системи уявлень, є і 

своєрідним ідеологічним конструктом, кодом, що формує систему цінностей, 

символічним відображенням цінностей суспільства, в якому вона 

ретранслюється та відтворюється. 

 

 

1.3.  Основні теоретичні інтерпретації реклами як детермінанти 

споживання 

У результаті розвитку виробництва, становлення та зміцнення 

суспільства споживання, виникли особливі вимоги нової епохи, які 

закликають людину відкинути будь-які культурні обмеження щодо своїх 

споживчих бажань. До цього процесу залучається все більше соціальних 

механізмів, які намагаються вплинути на цю сферу життєдіяльності людей. 

Порівняно недавно ще одним соціальним регулятором стала реклама, яка 

значною мірою подає практику споживання як імператив суспільства [91, 

c. 72 – 75]. 

Споживання все більше визначається опосередкованими, знаково-

символічними характеристиками, які окреслюють світоглядні і ціннісні 

сфери суспільної свідомості. Система споживання в сучасних умовах 

формується, з одного боку, під впливом цілеспрямованого тиску економічних 

важелів, в першу чергу виробників товарів, а з іншого, зумовлюється 

системою ціннісних детермінант, які в умовах світоглядного вакууму 

конструюються переважно за допомогою медіа-простору. У рамках цього 

простору реклама формує у членів соціуму уявлення про споживання як 

всезагальну соціальну практику, у якій презентує ідеальну модель 

задоволення потреб за допомогою певного блага.  

Реклама трансформує різноманітні пропозиції у систему уявлень, 

цінностей, мотивів та стереотипів різних соціальних груп. Ефект реклами в 

соціумі не обмежується зміною споживчої поведінки людей та підвищенням 
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попиту, рекламна комунікація постає засобом створення нових соціальних 

зв'язків та нових форм свідомості. 

Становлення та розвиток реклами охоплює тривалий в часі історичний 

та культурний період [148, c. 43], що супроводжувався набуттям все нових 

технічних та символічних форм і соціальних характеристик. Питанням історії 

розвитку реклами займалося багато науковців та дослідників, зокрема, 

Ю. Бернадська, С. Марочкіна, Л. Смотрова та інші [6]. Як зазначає 

Н. Лисиця, процес розвитку соціальної інституції реклами в різних країнах 

відбувався з різними темпами та з відмінними особливостями, проте за 

однаковою моделлю. 

Деякі дослідники, до прикладу, В. Музикант, В. Учонова, Н. Старих, 

розглядаючи соціогенез реклами, починають її історичне становлення з 

«протореклами» [134]. Визначають цей етап, як правило, як сукупність 

звукових, образотворчих, предметних знаків, символів, що мали сигнальний 

демонстративних характер. Фактично, до протореклами відносять все, що 

мало місце в історії людства у формі самовираження людини в культурі – 

татуювання, декорації обличчя, шрами тощо [148, c. 43]. Таким чином в 

проторекламі об’єктом були характеристики та культурні особливості певної 

категорії людей, а носієм реклами – окремий індивід, представник цієї 

культури. Тому, виходячи з цих характеристик періоду, можна водночас 

визначити його як саморекламу. 

Вагомими недоліками цього періоду є його невизначеність, як часова, 

оскільки невиразним та незрозумілим є початок і завершення існування 

протореклами, так і невизначеність форми, оскільки до реклами 

зараховується будь-яке інформативне повідомлення. У цьому випадку будь-

яке повідомлення, вербальне чи невербальне з використанням певних 

символів, уже автоматично відноситься до реклами. 

Іще одним етапом є період усної та символічної реклами. Так, наприклад, 

в древній Греції існували передумови професіоналізації рекламістів – 

глашатаї, які займалися рекламою професійно, від імені клієнта. Та окрім 
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усної реклами, широко застосовувалась і символізація, зокрема, для 

позначення ремесла. Це своєрідні фірмові знаки та вивіски [6, c. 32]. 

Стимулом до переходу на новий етап розвитку рекламної комунікації є 

поява письма. Саме письмо перетворило рекламу у фіксований текст, а поява 

технічних засобів – зокрема, друкарської машини – сприяло зміні масштабу і 

швидкості розповсюдження реклами. Окрім розвитку письма цей етап 

характеризується передачею повноважень для творення реклами іншому 

суб’єкту. Як зазначає І. Чудовська-Кандиба, «такий процес супроводжувався 

впливом низки економічних, культурних і соціальних чинників. Він дозволив 

укріпитися диференціальному підходу до реклами товарів та послуг, а також 

поступово виокремити рекламу в самостійну сферу виробництва» [148, c. 44]. 

Етапи переходу до реклами не мають чітко виражених хронологічних рамок, 

оскільки різними є і етапи суспільного та економічного розвитку суспільств. 

Натомість спільною рисою є поява діяльності з вузькою спеціалізацією 

виготовлення та передачі рекламних повідомлень. 

Із розвитком капіталізму, що супроводжувався зростанням кількості 

товарів і появою посередників, посилюється і значення реклами. Це стає 

поштовхом до розвитку реклами – постає потреба у виділенні власної 

індивідуальності, потреба в оперативній інформації, потреби в збільшенні 

попиту, а головне – потреба у створенні нових потреб. Реклама 

перетворюється на атрибут виробництва, важливий елемент кінцевого етапу 

та стимул споживання.  

Розвиток ринкових відносин поглинає в себе відносини особисті, 

перетворюючи учасників виробничого процесу на виконавців функцій 

процесу товарного виробництва і споживання [148, c. 45]. Окрім того з 

розвитком ринку та ускладненням соціальних відносин реклама набуває 

дещо глибшого змісту. Вона перетворюється на незамінний елемент 

ринкових відносин, на своєрідний «невидимий» примус до купівлі та 

споживання.  



56 
 

 

Отже, сьогодні реклама – це більше, ніж економічна складова 

виробничої діяльності, це атрибут сучасного суспільства, його культури. 

Вона відбиває стан соціуму на певному етапі його розвитку, дає інформацію 

про зовнішній світ, ретранслює цінності суспільства, в якому поширюється, 

задає орієнтири соціополітичних дій у формах та знакових взірцях, звичних 

для культурно-знакової парадигми цього суспільства [137, c. 37 – 41]. 

Сьогодні вона сприймається як одне із найбільш неоднозначних феноменів. 

Реклама як феномен соціальної реальності знаходиться на межі різних 

сфер людської діяльності. Проникнувши в усі аспекти суспільної діяльності, 

реклама стала невід’ємною частиною дійсності, одним із елементів 

інфраструктури засобів масової комунікації та здобула своє відображення у 

різних сферах знань [71, c. 5 – 6]. 

У економічній теорії, реклама (від латин, reclamo – вигукую) визначена 

як цільова інформація про споживчі властивості товарів та послуг з метою їх 

популяризації і збуту, «сукупність особливих заходів, що сприяють реалізації 

продукції, товарів та послуг» [113, c. 31], тобто виступає інструментом 

розвитку і підтримки економічного благополуччя суспільства. Окрім того, 

реклама є сферою підприємницької діяльності, частиною загального 

економічного комплексу. Як зазначає дослідник С. Мочерний, реклама – це 

будь-яка форма повідомлень, які використовує фірма, для інформування, 

переконання або нагадування людям про свої товари, послуги, ідеї суспільної 

діяльності [88, с. 277]. Ф. Котлер визначає рекламу досить традиційно як 

будь-яку оплачувану певним суб’єктом форму неособистих презентацій та 

просування ідей, товарів або послуг [59]. 

У маркетингу реклама – це неперсоніфікована передача інформації, 

оплачувана і, яка носить характер переконання, про продукцію, послуги чи 

ідеї відомими рекламодавцями за допомогою різних носіїв [140, c. 6]. 

В. Конопліцький розглядає рекламу як комерційну інформацію про товари, 

послуги і т.п. з метою сповіщення споживачів і створення попиту на ці 

товари і послуги [58]. Реклама є однією з складових частин маркетингу, що 
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просуває товар на ринок. Здійснюється спеціальною службою фірми-

виробника і незалежними рекламними агентствами [15, с. 573—577]. Тобто, 

реклама як елемент маркетингової комунікації мотивує та підштовхує 

споживачів до прийняття рішень про придбання рекламованих послуг [151, c. 

3]. Отже, в економічних науках реклама виступає, передусім, як економічний 

інструмент впливу на споживача з метою збільшення рівня споживання того 

чи іншого товару чи послуги і, відповідно, отримання виробниками 

економічної вигоди та прибутку. 

У іміджелогії та PR запропоноване більш загальне визначення, за яким, 

реклама – це будь-яка неособиста форма подання локальної або загальної 

ідеї, сплачена точно визначеним замовником [97, c. 202 – 203]. За 

визначенням інституту спеціалістів-практиків у галузі реклами, реклама є 

точно позиціонованим для визначеної цільової аудиторії повідомленням про 

товар і послугу, виготовленим і розміщеним за мінімально можливою ціною. 

Безпосередній акцент в рекламі, на відміну від PR, робиться на продажах, 

при чому успішній рекламній кампанії повинні передувати інші заходи PR 

або маркетингові дослідження. 

Із правової точки зору, у Законі України «Про рекламу» 1996 року, 

реклама визначалась як спеціальна інформація про осіб чи продукцію, яка 

розповсюджується у будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого 

або опосередкованого одержання прибутку [32]. Нова редакція закону 

№1121-IV від 11.07.2003 р. визначає: реклама – інформація про особу чи 

товар, поширена в будь-якій формі та будь-яким способом і призначена 

сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їхній інтерес 

до таких осіб чи товару [31]. 

У психології реклама розглядається як комплекс психологічних заходів 

впливу на свідомість потенційних споживачів з метою активного просування 

на ринок об’єктів реклами, створення позитивних образів та іміджів. На 

думку психологів реклама зазвичай демонструє нав’язливий комерційний 
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тиск на споживача, насаджує йому той стиль життя, який є вигідним для 

виробників товарів та послуг, що рекламуються [86, с. 40]. 

У філософії реклама розглядається як засіб реалізації суспільних 

відносин, як специфічний вид людської діяльності, як різновид соціальної 

комунікації, як процес залучення людини до явищ дійсності [71, c. 10]. У 

фокусі уваги культурологів – реклама є проявом масової культури, 

інструментом культурних трансформацій, характеристикою сучасної 

глобалізації [66, c.197 – 205]. 

У межах соціології та її галузевих теоріях реклама визначається як будь-

яка форма повідомлень, які використовує фірма з метою інформування, 

переконання або нагадування людям про свої товари, послуги, ідеї суспільної 

діяльності [124, c. 237 – 238]. Сучасну рекламу соціологи вважають 

трансформатором переходу від авторитарної моделі функціонування 

інформаційного простору до ринкової моделі. 

Соціологічний підхід враховує формування соціально-типових якостей 

особистості щодо реклами як соціального явища [71, c. 10 – 11]. Так, 

Н. Лисиця визначає рекламу як своєрідну «сполучну ланку в мінливому і 

часто непередбачуваному світі, яка намагається експлікувати і згладити 

відмінності між дією і сформованою структурою, налагодити відносини між 

індивідами як споживачами рекламної інформації на мікрорівні і об'єктивно 

існуючим в суспільстві світом соціальних інститутів на макрорівні. Реклама 

набула обрисів соціального інституту, що виділився в відокремлену 

структуру». Дослідниця зазначає, що реклама є не лише засобом просування 

товару на ринок, але ще і формою комунікації між рекламодавцем і 

споживачем, метою якої є донесення інформації до споживача з тим, щоб цей 

споживач зробив вибір – купити або не купити, зацікавитися або 

проігнорувати [71, c. 12]. 

З позицій соціології управління рекламу можна визначити як особливий 

механізм впливу однієї сукупності соціальних акторів – творців реклами, на 

іншу – при цьому, як і на цільові рекламні аудиторії, на яких спрямований 
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безпосередній вплив, так і на ту частину суспільства, яка не є 

безпосередньою аудиторією реклами [118, c. 3]. 

Узагальнюючи роль реклами в різних галузях науки, виділимо наступні 

її форми прояву та відповідні змістовні характеристики. Найбільш 

поширеним підходом до визначення реклами є її поділ на інформаційну та 

прикладну сфери. В інформаційному ключі реклама розглядається 

безпосередньо як повідомлення, своєрідна змістовна формація. За 

визначенням таке інформаційне повідомлення є закодованим еквівалентом 

події, вираженої за допомогою впорядкованої сукупності певних умовних 

фізичних символів [117, c. 5 – 6]. 

Реклама як діяльність постає процесом створення повідомлень про 

певний товар чи послугу та відповідно донесення цієї інформації до 

реципієнтів – рекламної аудиторії [117, c. 7 – 8]. Таке трактування реклами 

притаманне в системі менеджменту, оскільки характеризує рекламу як 

конкретний вид підприємницької діяльності. 

Численна кількість дослідників розглядає сучасну рекламу як форму 

комунікації. Зауважимо, що в теорії комунікації повідомленням називається 

та інформація, яка пройшла шлях від адресанта до адресата [85, c. 8 – 11], 

відповідно, набір знаків і символів стає рекламним повідомленням лише тоді, 

коли він донесений до аудиторії, а от рекламою воно стане тоді, коли буде 

передано аудиторії через канали рекламної комунікації. Тобто, реклама є не 

лише формою подання інформації, а формою комунікації, оскільки вона 

покликана перекласти якість товарів та послуг на мову потреб і споживачів. 

Під рекламною комунікацією слід розуміти передачу звернення від джерела 

інформації до її отримувача через використання різних технічних та 

технологічних заходів.  

Значний внесок в аналіз реклами як соціального інституту зробила 

Н. Лисиця [71]. Вона зазначає, що будь-яка інституція володіє формотворчим 

впливом на характер людського існування: він дає ті основні поняття, які 

визначають конкретний спосіб устрою людського життя: установки, типи 
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взаємин людей між собою, життєві цілі тощо. Реклама, влившись чи не в 

кожну соціальну структуру в житті людини – економіку, політику, культуру, 

право, освіту, науку, релігію, сприяє розвитку соціальних зв'язків у всіх цих 

соціальних інституціях і цим самим, у свою чергу, набуває обрисів 

соціального явища, званого соціальною інституцією. 

Як соціальний інститут реклама володіє необхідними матеріальними 

засобами та ресурсами. Вона забезпечує життєздатність собі і сприяє 

розвитку рекламних носіїв, тобто рекламних технологій: газет, журналів, 

радіо, телебачення, зовнішньої реклами (щити, світлові установки, дошки 

оголошень), реклами у всіх видах транспорту (особливо метро), Internet. 

Окрім того, реклама служить багатьом аудиторіям і виступає стимулом для 

різних видів обміну із споживачами реклами. У процесі таких обмінів 

соціального інституту реклами набуває свою репутацію певного якісного 

рівня і досягає певного ступеня інтеграції [71, c. 5 – 13]. 

Констатуючи факт появи в ХХ ст. соціальної інституції реклами, 

О. Савельєва стверджує, що рекламне повідомлення презентує цільовій 

аудиторії ідеальну модель задоволення потреб за допомогою того чи іншого 

реального блага, тобто рекламованого об’єкта. І в такий спосіб реклама 

формує в аудиторії, фактично в членів цілого суспільства, оскільки реклама 

тією чи іншою мірою досягає всіх, уявлення про ідеальну модель соціальної 

практики в сфері споживання [116, с. 53 – 54]. 

Реклама як засіб впливу, переконання та маніпуляції. Як зазначає відомий 

психолог Р. Мокшанцев, реклама «пройшла довгий шлях від інформування до 

настановлення, від настановлення – до вироблення умовного рефлексу, від 

вироблення умовного рефлексу – до підсвідомого навіювання та від 

навіювання до проектування символічного образу» [86, c. 42]. Сучасні 

рекламні оголошення є короткими, динамічними, емоційними, такими, що 

полонять людину та не дають їй можливості повернутися на раціональний 

рівень, отямитися і спокійно обміркувати ситуацію. Така форма реклами є 
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швидше наслідком існування тих чи інших функцій реклами, а не власне 

формою прояву реклами, проте в сучасних умовах є доволі вагомою. 

Також окрім розглянутих видів рекламу варто детальніше розглянути 

рекламу як конструктор соціальної реальності, цінностей та потреб. Як 

зазначає російська дослідниця Л. Федотова, однією із беззаперечних істин, 

що лежать в основі взаємовідносин рекламних текстів і масової свідомості, – 

це те, що реклама апелює до ціннісних орієнтацій членів суспільства [137, c. 

66 – 68]. Світ реклами, з одного боку, обмежений світом речей, а з іншого 

боку – колом актуальних цінностей сучасності (межі і того і іншого при 

цьому постійно збільшуються) [74]. 

У дисертаційній роботі реклама визначена як соціокультурний феномен, 

транслятор соціальних смислів, ціннісних орієнтацій, норм та зразків 

поведінки. Ефективність реклами, як і ефективність будь-якого інформа-

ційного потоку, метою якого є чіткий вплив, нав’язування певної ідеї, 

закладена в ступені відповідності загальної ціннісної картини світу цього 

інформаційного потоку та ціннісних орієнтацій споживача цього 

повідомлення. 

Як зазначають дослідники реклами У. Уеллс, Дж. Бернет, С. Моріарті: 

«сутність реклами можна пояснити в термінах тих ролей, які вона відіграє в 

бізнесі та суспільстві» [136, c. 36]. Так, реклама виступає в чотирьох різних 

ролях: маркетинговій, комунікаційній, економічній та соціальній. Оскільки 

перші три ролі (маркетингова, комунікаційна і економічна) стосуються 

здебільшого прагматичних цілей реклами та розглядають її швидше як 

допоміжний засіб, а не як самостійне утворення, тому вважаємо за доцільне 

детальніше зупинитися на її соціальній ролі.  

Заповнюючи простір метафоричними образами, реклама, заявляє про 

себе як про творця потреб, тобто бере на себе соціальну роль управління 

споживанням. На думку Ж. Бодрійяра [10, c.272], рекламі притаманний 

високий ступінь насиченості додатковими смисловими значеннями, 

внаслідок чого вона сильно замкнута на собі. У масовій свідомості рекламні 
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образи, зливаючись в одне ціле, сприймаються як картина світу, де володіння 

рекламованими речами створює відчуття прямого зв’язку з реальністю. 

Власне ці особливості дозволили рекламі зайняти своє місце в сучасній 

культурі. Вона стала інструментом ірраціонального впливу на індивіда [73, 

c. 94 – 98]. 

Реклама транслює різним аудиторіям матеріальні, культурні, соціальні 

можливості, що пропонуються людині суспільством. Вона формує бажання 

використовувати ці можливості, а також змушує людину діяти в напрямку 

задоволення цього бажання [118, c. 51 – 52]. Вона отримує привілей певного 

стандарту, пропонованого суспільством. 

Отже, соціальна роль або ж соціальна функція, передусім, спрямована на 

формування суспільної свідомості, посилення комунікативних зв'язків у 

суспільстві і покращення умов існування [67]. 

Також говорячи про соціальну роль реклами в сучасному суспільстві 

варто відзначити її масштабний вплив на трансформацію системи 

соціокультурних цінностей. Реклама давно перетворилась у структурний 

компонент культури та інструмент ціннісної трансформації соціуму [74, c.3]. 

Як засіб трансляції культурної інформації, реклама виконує проективну 

роль в засвоєнні особистістю та суспільством цінностей культури в 

культурному обміні. Реклама впливає на формування життєвих установок 

індивідів, їх особистісні та суспільні цінності, сприяє збереженню та передачі 

іншим поколінням стандартів життя.  

 

 

Висновки до розділу 1 

У розділі представлені результати аналізу основних теоретичних 

підходів до концептуалізації таких явищ як споживання та практики 

споживання. Здійснено аналіз основних напрацювань закордонних та 

вітчизняних соціологів щодо аналізу функціонування суспільства 

споживання. Також продемонстровано еволюцію застосування соціологічних 
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понять «дискурс» та «дискурсивні практики». Здійснено порівняльну 

характеристику сучасних методик дискурс-аналізу. 

Висвітлені основні соціологічні підходи до інтерпретації явища 

споживання: 1) концепції класиків соціології, що розглядають споживання як 

об’єктивне соціальне явище, що перебуває в прямій залежності від 

особливостей соціальної ієрархії (К. Маркс, М. Вебер, Т. Веблен, В. Зомбарт, 

Г. Зіммель); 2) інтегративні концепції, що розглядають споживання в ракурсі 

індивідуальних стратегій стилю життя, при цьому споживання виступає 

рушійним фактором конструювання ідентичності (Г. Маркузе, Ж. Бодрійяр, 

П. Бурдьє, С. Лені, Дж. Урі, 3. Бауман, Е. Ґіденс). А також увага приділена 

розгляду процесу споживання в українській науковій традиції (Є. Суїменко, 

Т. Петрушина, Н. Лисиця, Н. Коваліско, І. Набруско, Ю. Пачковський, 

Р. Савчинський, О. Щерба, Я. Зоська, І. Чудовська-Кандиба та ін.). 

Здійснено аналіз інтерпретацій терміну «практика»: це послідовність дій 

і висловлювань, які розгортаються в часі і в просторі (А. Ворд); це здатність 

соціальних суб'єктів перевіряти свої поведінкові акти на їхню відповідність 

сформованим уявленням про навколишню дійсність (П. Бурдьє); це форми 

поведінки людей, стійкі сукупності дій, що становлять зміст соціальної 

системи (Е. Гідденс); комбінація операцій та дій – діалектичний синтез того, 

що відбувається в суспільстві, та того, що роблять люди (П. Штомки). В 

основу цих визначень покладено теорії конструктивізму, що дозволило 

визначити оптимальну теоретико-методологічну схему дослідження 

соціальних практик споживання та їхнього конструювання в сучасному 

соціумі. 

Особливого значення в контексті конструювання соціальних практик 

набувають дослідження невербальних елементів комунікації, що вимагають 

від соціолога навичок розпізнання сигналів, які несуть в собі різні семіотичні 

прояви та їх поєднання. 

У результаті порівняльного аналізу теоретико-методологічних підходів 

дискурс-аналітичних теорій у соціологічній перспективі було розглянуто ряд 
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шкіл і напрямів: лінгвістичний дискурс-аналіз (Е. Лакло, Ш. Муфф, 

Т. А. ван Дейк); дискурсивна психологія (Дж. Поттер, С. Уіддіком, 

Р. Уоффіт, М. Білліг, М. Уетерелл); критичний дискурс-аналіз (Н. Феркло, 

Р. Водак); культурологічний дискурс-аналіз (Ши Сюй); дискурс аналіз в 

сфері соціології знання (Р. Келлер), що утвердилися в ролі самостійних 

дослідницьких практик та володіють своєю методологією. Кожен підхід має 

свої власні теоретичні посили, що включають в себе особливе розуміння 

дискурсу, дискурсивної та соціальної практики і т. д. 

Спираючись на зазначені ідеї було прийнято визначення «дискурсу» як 

певної комунікативної події, представленої у різних формах (візуальній, 

аудіальній, письмовій чи усній тощо), що складається із змісту, смислів та 

понять, та формується і функціонує в межах певного середовища, 

обмежується рамками характерних для суспільства соціальних, політичних, 

культурних та інших норм. Визначено, що дискурсивні практики споживання 

є сукупністю детермінованих часом і простором правил, що в певному соціо 

культурному середовищі визначають умови виникнення певних 

висловлювань та індивідуальних припущень і уявлень споживачів, що 

формуються внаслідок сприйняття та переосмислення повідомлень, поданих 

у певному інформаційному дискурсі. 

У дисертаційній роботі за методологічну основу взято інтегративні 

концепції, згідно яких споживання розглядається як процес соціального 

конструювання, формування та підтвердження соціального статусу 

споживача. Поведінка споживачів є особливим видом реальності, яка 

відображає та конструює соціальну структуру суспільсва. Через споживання 

людина самореалізується і самоутверджується. Аналіз споживання в рамках 

цих концепцій дозволить визначити умови, правила та механізми 

формування тих чи інших соціальних практик споживання та визначити яким 

моделям споживання вони відповідають. 
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РОЗДІЛ 2 

КОМЕРЦІЙНА РЕКЛАМА ЯК ПОЛЕ КОНСТРУЮВАННЯ 

МОДЕЛЕЙ СПОЖИВЧИХ ПРАКТИК 

 

2.1. Інтерпретація реклами як символічного поля 

На сучасному етапі розвитку українського суспільства у дослідженні 

соціальних практик споживачів значний інтерес викликає постмо-

дерністський підхід, зокрема, напрацювання представників неоінститу-

ціоналізму та соціально-конструктивістського напрямку. Цінність цих ідей 

полягає в тому, що вони стали розглядати поведінку людини не тільки 

залежно від її економічних параметрів, а й від впливу різноманіття 

внутрішніх і зовнішніх соціально-психологічних чинників, без урахування 

яких теорія про поведінку людини в процесі споживання не зможе 

виконувати свою прогностичну функцію [111, c. 109]. Неоінституціоналізм, 

на відміну від інституціоналізму Т. Веблена, Дж. Коммонса і У. Мітчелла, 

серйозній критиці та обмеженню піддає припущення про раціональність 

поведінки споживача. 

У соціології напрямок неоінституціоналізму заявив про себе наприкінці 

1980-х – на початку 1990-х років. Як зазначає В. Радаєв до цього напрямку 

відноситься не будь-яке соціологічне вчення про інститути, а лише ті 

дослідження, які розвиваються тісному взаємозв’язку із новою 

інституційною економікою [111, c. 110]. 

Можна виділити чотири основні ознаки неоінституціоналізму, щодо 

яких немає суттєвих розбіжностей. По-перше, усі нові інституціональні теорії 

досліджують те, як конструюються локальні соціальні порядки, які часто 

називають «полями», «аренами» або «іграми».  

По-друге, ці теорії ґрунтуються на теорії соціального конструктивізму – 

у тому сенсі, що вони розглядають створення соціальних інститутів як 

результат соціальної взаємодії між акторами в рамках певних полів чи арен.  
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По-третє, запропоновані акторам правила взаємодії та розподілу 

ресурсів діють як джерела влади, а в поєднанні із моделями акторів 

виступають як фундамент, на якому і відбувається конструювання та 

відтворення інститутів, які своєю чергою, з одного боку, обмежують дії 

акторів, а з іншого, відкривають перед ними нові можливості [141, c. 120]. 

Актори, які займають привілейоване становище, можуть використовувати 

інститути для відтворення своїх позицій. Всі актори можуть використовувати 

інститути для пошуку нових арен. Ті з них, хто не володіє достатньою 

кількістю ресурсів частіше за інших стикаються з інституціональними 

обмеженнями [141, c. 120 – 122]. 

Як зазначає Н. Флігстін інститути – це правила та смисли, що 

поділяються учасниками взаємодії. Інститути передбачають, що люди знають 

про існування цих правил та усвідомлюють їхню дію. Вони визначають 

соціальні відносини, допомагають встановити, хто і яку позицію в цих 

взаємовідносинах займає, а також спрямовують взаємодію, задаючи акторам 

когнітивні рамки або набори смислів, що дозволяють інтерпретувати 

поведінку інших осіб.  

Інститути визначають соціальні відносини, допомагають встановити, хто 

і яку позицію займає, а також спрямовують взаємодію, тим самим задаючи 

акторам когнітивні рамки чи набори смислів, що дозволяють інтерпретувати 

поведінку інших акторів [141, c. 122 – 123]. Інститути одночасно обмежують 

та стимулюють буденну дію агентів. Окрім того інститути фіксують 

типологічні елементи дії, пов’язаних із розумінням правил. У такому 

розумінні інститути утворюють не жорсткий каркас, а гнучку структуру, що 

змінюється під впливом практичної дії [111, c. 113]. 

Нові інституційні теорії акцентують увагу на необхідності розуміти та 

сприймати контекст взаємодії тих, хто створює інститути та тих, хто бере 

участь в їхньому відтворенні.  

Численні теорії, які відносяться до неоінституціоналізму оперують 

схожими поняттями полів: власне «поле» [П. Бурдьє, 1977], «організаційне 
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поле» [П. ДіМаджіо і У. Повелл, 1983], «сектор» [Дж. Мейер і Р. Скотт, 

1983], «поле стратегічної дії» [Н. Флігштейн і Д. МакАдам, 1995] або «гра» 

[Р. Акселрод, 1984]. У цих теоріях розглядається те, як ці поля виникають, 

стабілізуються і трансформуються. Утворення правил, що діють на 

соціальній арені, – це і є процес створення інститутів. У сучасному 

суспільстві в межах держав діють поля, де виробляються, а потім втілюються 

в життя загальні правила. Поля поза межами держав організовуються 

відповідно до загальноприйнятих у суспільстві норм, та локальних правил, 

що виникають внаслідок взаємодії груп у цих полях [141, c. 122 – 123]. 

Одна із найбільш важливих ідей «нових інституційних» течій полягає в 

тому, що основним джерелом динаміки сучасного суспільства є непрості 

взаємовідносини між привілейованими групами і тими, хто прагне змінити 

ситуацію, боротьба між владними групами в полях та за їх межами, 

спрямована на створення та підтримання полів, а також, як результат цієї 

боротьби, навмисне та випадкове втручання у сусідні поля. Схожу боротьбу 

можна розглядати як певного роду «гру», тобто як соціальну взаємодію, 

спрямовану на досягнення певних результатів.  

З позицій теорії соціальних полів сучасне суспільство – це система, що 

складається із низки взаємопов’язаних та взаємодіючих полів (поле політики, 

культури, мистецтва, релігії, науки тощо), різних за своїм устроєм та 

значенням, кожне з яких має свою власну логіку і механізми насильства, 

примусу, які не можна звести до інших. Засновником теорії соціальних полів 

є французький соціолог П. Бурдьє [15].  

Напрацювання П. Бурдьє є інтегральною теорією, яка включає в себе 

досягнення і феноменології, і структуралізму. Сам Бурдьє свою теорію 

називає «конструктивістським структуралізмом або структуралістським 

конструктивізмом». Ключовим положенням цієї теорії є принцип подвійного 

структурування соціальної реальності. П. Бурдьє запропонував використо-

вувати одночасно два підходи до вивчення соціальних реалій. Перший – 

структуралізм, який реалізується у вигляді принципу подвійного структуру-
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вання соціальної реальності: а) в соціальній системі існують об'єктивні 

структури, незалежні від свідомості і волі людей, які здатні стимулювати ті 

чи інші дії та прагнення людей; б) самі структури створюються соціальними 

практиками агентів. Другий – конструктивізм, який припускає, що дії людей, 

зумовлені життєвим досвідом, процесом соціалізації та набутими 

схильностями діяти так чи інакше, що є свого роду матрицями соціальної дії, 

які «формують соціального агента як істинно практичного оператора 

конструювання об'єктів» [61, c. 49].  

Концепція конструктивістського структуралізму (структуралістського 

конструктивізму) Бурдьє передбачає підхід, що ґрунтується на уявленні про 

те, що соціальні структури зумовлюють практики і уявлення агентів, а агенти 

виробляють практики і тим самим відтворюють і перетворюють структури. 

Теорія полів стратегічної дії, запропонована Н. Флігстіном і 

Д. МакАдамом, охоплює питання конструювання локальних соціальних 

порядків, їхнього виникнення, стабілізації, інституціоналізації та трансфор-

мації [163]. Автори представляють будь-який соціальний порядок як поле, в 

структурі якого обов'язкова наявність акторів: панівні групи; актори, 

зацікавлені у змінах.  

Усі поля вкорінені в навколишнє середовище, яке дає найзначніші 

стимули для зміни організаційних моделей. Можливості перетворюються у 

зміни, якщо акторам, зацікавленим у змінах, вдається мобілізувати оточення і 

підштовхнути його до колективної дії. У цьому процесі вирішальною є 

наявність спеціальних соціальних навичок. Цим терміном Н. Флігстіном і 

Д. МакАдамом позначають індивідуальну здатність розуміти інших акторів та 

управляти ними за допомогою створення спільних смислів та ідентичностей. 

При цьому акцент зміщується із ресурсної чи владної складової контролю на 

вміння акторів кооперуватися на добровільних засадах [163]. 

Увесь соціальний простір нерівномірно розподілений у часі та просторі і 

складається з кількох полів – поля політики, поля економіки, поля релігії, 

наукового поля, поля культури і т. д. [15, c. 274 – 275].  
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Кожне з полів є автономною щодо інших полів ареною боротьби за 

ресурси і символічне визнання. Автономність обумовлена тим, що успіх, 

розташування на домінантних позиціях в полі (економічному, політичному, 

академічному тощо), залежить від володіння специфічним капіталом. Поля 

передбачають певну гру: певні ставки та інтереси гравців, що не зводяться до 

ставок та інтересів в інших полях. Наприклад, основною ставкою в 

політичній грі є не тільки право на використання об’єктивних ресурсів влади 

(армія, фінанси і т.д.), але і монополія на виробництво та поширення 

політичних уявлень і думок [56, c. 45]. Вони функціонують за своїми власними 

законами та правилами. Це причина, через яку той, хто хоче потрапити в інше 

середовище повинен знати його коди і внутрішні правила [18]. 

Неоінституціоналізм розглядає поля як інститулізовані арени взаємодії, 

на яких актори з різними можливостями будують свою поведінку по щодо 

один одного. Правила, що діють на цій арені визначають межі допустимого, 

надаючи акторам інструменти для взаємодії. Вони також спонукають акторів 

до осмислення своїх інтересів, інтерпретації вчинків інших акторів та 

визначати стратегію того, що вони повинні робити [141, c. 140]. 

За визначенням В. Ільїна поле – це ситуація взаємодії, що породжує нові 

надіндивідуальні характеристики, що спонукають до відповідного типу 

поведінки [41, c. 51 – 52].  

Усі поля характеризуються 1) певним рівнем автономії, тобто відносною 

незалежністю функціонування від зовнішніх стимулів; 2) здатністю до 

рефракції, власної інтерпретації зовнішніх дій відповідно до власної логіки; 

та 3) наявністю певної форми взаємодії агентів, чиї позиції в полі повинні 

розглядатися лише у взаємних стосунках (капітали, влада, вплив, 

матеріальний і символічний прибуток) [76, c. 14 – 15]. 

Ієрархія всередині кожного поля і між різними полями залежить від 

уявлень учасників цього поля про цю ієрархію. Природно, що те чи інше 

соціальне поле не може існувати без адекватної полю практики агентів. До 

прикладу, у політичне поле потрапляють не всі, а лише ті індивіди, які так чи 
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інакше мають відношення до політики; у релігійне – віруючі люди і т. д. [56, 

c. 50]. 

Вагомим елементом поля є концепція суспільного агента. Поняття 

«агент» у концепції Бурдьє є цілковитою протилежністю суб’єкту. В цьому 

понятті він дистанціюється від традиційного структуралізму, згідно з яким 

соціальна структура повністю детермінує і соціальний статус людини, і її 

поведінку. 

Під терміном «агент» слід розуміти будь-якого суб'єкта соціальної 

діяльності, який функціонує як єдине ціле. Це може бути окрема людина, 

державна структура, громадська організація тощо [165, c. 128]. Людина є 

одночасно і біологічним організмом, і соціальним агентом. Проте, науковець 

свідомо не оперує поняттям «суб’єкт», припускаючи, що суб’єкт не є 

активним і вільним. Як біологічний вид людина живе у фізичному просторі, 

займає в ньому те чи інше визначене місце, переміщується як і будь-який 

інший фізичний предмет. 

Соціальний простір утворюється соціальними позиціями ангентів [1]. За 

П. Бурдьє, агент – це діючий суспільний суб’єкт, який має певні власні 

диспозиції, що детермінують його схильність та можливість діяльності в 

окремих полях [18]. 

У рамках поля реклами агенти (актори) діляться на дві великі категорії: 

актори-продуценти та актори-реципієнти. До перших відносяться усі 

професійні структури, які у тій чи іншій мірі залучені до процесу створення 

та розповсюдження реклами. До другої категорії агентів поля реклами 

належать безпосередньо споживачі рекламної інформації, реципієнти, які 

підпадають під безпосередній вплив рекламних повідомлень [9]. 

Як зазначає Н. Лисиця: «аудиторія споживачів реклами лише розпочинає 

привертати увагу вчених-соціологів, які намагаються знайти відповідь на 

запитання про те, як аудиторія споживачів реклами реагує на рекламовані 

продукти, та навпаки, наскільки, предмет реклами, його певні особливості 

управляють процесом вибору споживача реклами, його сегментуванням» [72]. 
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У законодавстві України споживачі реклами визначені як «невизначене 

коло осіб, на яких спрямовується реклама» [32]. Вони різноманітні та 

багатогранні за своїми об'єктивними характеристиками: демографічними, 

психологічними, соціальними і іншими особливостями, в них різні рівні 

життя, розміри доходів і цільові, життєві установки.  

Взаємодія акторів-продуцентів та акторів-реципієнтів в полі реклами 

залежить від умов цього поля – правил та законів функціонування, а також 

від індивідуальних характеристик самих акторів – цінностей, переконань та 

навичок.  

Стратегічна дія, яка розгортається у будь-якому полі потребує залучення 

соціальних навичок. Такі науковці як Н. Флігштейн, Д. МакАдам, Х. Джоас, 

сходяться на визначенні соціальних навичок як здатності одних акторів 

схиляти інших до співпраці з метою виробництва, опротестування або 

відтворення наявного набору правил [164]. Такий навик полягає в тому, щоб, 

застосувавши уяву, ідентифікувати себе з іншими акторами, зрозуміти їх 

ментальний стан і за допомогою цього виявити смисли для мотивації [141, 

c. 140]. Володіння соціальним навиком тягне за собою використання набору 

методів, що допомагають залучити до співпраці як членів власної групи, так і 

представників інших груп.  

Для рекламодавців володіння та вміння управляти своїми соціальними 

навиками є надзвичайно важливим, оскільки від цього залежить впливовість і 

ефективність продукованої ними реклами та залученості споживачів до 

кінцевого інформаційного продукту. Наприклад, якщо рекламодавець добре 

вивчив та розуміє свою цільову аудиторію, орієнтується в суспільних 

настроях та тенденціях суспільства, то відповідно підбере ті методи та засоби 

впливу на свою цільову аудиторію. 

З наукової точки зору поняття соціального навику розкриває зміст та 

розуміння того, як конструюються і відтворюються поля. Актори, які 

володіють відповідними навичками, вибудовують свої дії залежно від 
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поточного рівня організації поля, свого місця в ньому, а також від руху інших 

груп в цьому полі [141, c. 140].  

Нові поля виникають, коли групи виявляють певні додаткові 

можливості. Криза нових полів відображає той факт, що стабільні правила 

взаємодії так і не з'явилися, і групам загрожує швидке зникнення. Актори, які 

володіють соціальними навичками, будуть направляти свої дії на 

стабілізацію групи та її зв'язків з іншими групами. Такі актори можуть 

висунути нові культурні обґрунтування, що ведуть до утворення нових 

інститутів, нових полів 

Інституційні течії розходяться в питанні ролі акторів, культури та влади. 

На одному полюсі знаходяться теорії раціонального вибору, які висувають 

припущення, що інститути є результатом дії індивідуальних раціональних 

акторів. Вони взаємодіють в ігрових ситуаціях із заданими правилами та 

фіксованими ресурсами, що демонструють відносний об’єм влади. На 

іншому – інституціоналісти-соціологи, які свою увагу зосереджують на тому, 

що розмиті соціальні світи потребують інтерпретації, а дії акторів можуть не 

приводити до бажаних наслідків. 

У соціологічному підході актори розглядаються здебільшого як 

соціально укорінені колективні суб’єкти. Натомість в центрі теорії дії стоїть 

вивчення не взаємодії, а того, як локальні культури і соціальні позиції в 

полях диктують думки та дії акторів. Виникає необхідність у більш 

адекватній теорії, яка поєднувала б соціологічне поняття полів, заснованого 

на владі, та поняття дії, що формує соціальну взаємодію [141, c. 142]. 

Розглядаючи споживачів реклами як специфічну складову, як агента 

поля реклами, варто зазначити, що вони володіють цілим набором 

індивідуальних характеристик та особливостей, від врахування яких 

залежить ступінь залученості споживачів до рекламного процесу, рівень 

їхньої довіри та зацікавленості [165, c. 128 – 129]. Ключовим поняттям в 

цьому контексті є цільова аудиторія, тобто група людей, на яку зорієнтована 

певна рекламна інформація.  
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Різняться цільові аудиторії за профілем – сукупністю характеристик, 

згрупованих за чотирма напрямками [84]: 

 Географічні характеристики (регіон проживання, місто, район, 

щільність населення, клімат і т.д.).  

 Соціально-демографічні характеристики (стать, вік, рівень доходу, 

освіта, соціальний статус, розмір сім'ї тощо). 

 Психологічні характеристики (стиль життя, особливості особистості), 

які дозволяють класифікувати людей щодо життя та їх купівельних звичок. 

Представники однієї демографічної групи можуть різнитися за 

психологічними характеристикам. Ця група показників сприяє кращому 

розумінню цільової аудиторії і дають можливість в рекламі спробувати 

встановити необхідну емоційну або раціональну зв'язок між товаром і його 

покупцем. 

 Поведінкові характеристики – критерії, які характеризують 

поведінкові реакції особи на рекламні повідомлення (частота та 

інтенсивність перегляду рекламних повідомлень, ступінь лояльності до 

реклами, схильність на зворотній зв’язок). 

Невідповідність реклами та цільової аудиторії зачасту пояснює 

негативне ставлення споживачів до реклами та до усієї інформації, в тому 

числі, цінностей та споживчих практик. Ступінь ефективності рекламної 

комунікації, як зазначає Н. Лисиця, багато в чому залежить від зовнішніх 

чинників притаманних споживачам, а саме:  

1) соціально-економічних – рівень життя, лояльність соціуму, цінова 

політика пори року на продукти, політична та економічна ситуація в країні;  

2) психологічних – сприйняття інформації, усвідомлення інтересу до 

продукту реклами;  

3) мотиваційних, наприклад, «купую, тому що підбираю те, що підійде в 

силу певних причин: допоможе відволіктися, виглядати модно, продемон-

струвати статус і т.д.»;  
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4) комунікативних, а саме: обмежене коло спілкування сприяє розвитку 

так званого непрямого спілкування через прилучення до нових, популярних, 

статусних продуктів, схвалюваною, що вихваляється в соціальному 

середовищі близьких споживачеві референтних груп [72]. 

Логіка функціонування поля конструює простір можливостей для 

кожного агента. Кожен агент у будь-якому полі займає певну позицію. 

Позиції визначаються через певні обмеження прав та обов’язків, які 

накладаються на осіб, які їх займають. Правила, що керують окремими 

полями приймаються через долю в грі, тобто через практику. Стратегія ж 

будь-якого агента в полі зумовлена капіталом, яким він володіє 

(економічним, соціальним, культурним і т. д.), балансом сил в полі та 

специфікою самого поля [87]. 

Теоретичні дискусії в соціології останніх п’ятнадцяти років вказують на 

те, що виробництво та відтворення сьогочасних наборів правил, а також 

розподіл ресурсів залежить від успішної роботи акторів, що використовують 

свою соціальну владу та здібності до набуття знань, щоб направляти дії в 

свою користь і проти інших [141, c. 142]. «Стабільне» поле дії можна 

охарактеризувати як поле, в якому групи та їх соціальні позиції час від часу 

відтворюються кваліфікованими акторами. Останні використовують певний 

набір уявлень про те, хто такий актор, який сенс інші актори вкладають у свої 

дії. Відтворення поля залежить не тільки від уміння прораховувати наміри 

«іншого», а й від здатності спонукати свою групу на співпрацю, переконавши 

її членів у вірності своєї інтерпретації. Поле – це «гра», що залежить від 

акторів, культури і влади.  

Неоінтистуціональні теорії сходяться на тому, що такі соціальні 

механізми, як поля, з одного боку, необхідні для виживання груп акторів, а з 

іншого – піддаються організованому впливу з боку самих акторів [141, c. 

140]. Аналогічно і споживач реклами, входячи в поле реклами, приймаючи 

правила цього поля, займає певне місце, а володіючи певним рівнем 

символічного та економічного капіталу може підтримувати правила гри 
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(наприклад, купуючи той чи інший рекламований продукт, підтримувати 

задані полем реклами правила перебування в цьому полі) або ж відкидати їх 

(наприклад, коли рекламне повідомлення не досягає свого адресата). 

Процес формування соціальнх практик описується формулою: 

капітал полегабіт пра икус кт и    

Відповідно практики є не що інше, як сукупність характеристик та 

особливостей поля і можливостей акторів цього поля – габітусу та 

відповідного капіталу.  

Соціальні практики були основним предметом досліджень П. Бурдьє 

[15]. Він визначив соціальну практику як певного типу діяльність 

соціального агента, за допомогою якої він змінює навколишній соціальний 

світ і самого себе. Відтак у процесі здійснення соціальних практик 

відбувається свого роду взаємне «підстроювання» зовнішнього соціального 

світу і соціального агента, завдяки якому соціальна система еволюціонує. 

В стабільних полях дія – це гра за певними встановленими правилами, в 

якій актори володіють певними ресурсами. Цілком очевидно, що схильність 

агента до тієї або іншої дії багато у чому залежить від засобів, якими він 

володіє. Капітали можна представити як еквівалент поняттю ресурси, 

використовуваного Е. Гідденсом. Володіння тим чи іншим типом капіталу 

надає відповідну форму влади [1].  

Окремі види капіталу надають владу, яка визначає шанси на виграш в 

цьому полі. Кожному полю притаманний особливий вид капіталу, що 

циркулює як влада або ж як ставка у грі. Зрозуміло, що різні агенти 

володіють різними видами капіталів та різними об’ємами цих капіталів.  

Капітали виступають як «структури влади», які дозволяють індивідам 

досягати своїх цілей [61, c. 276]. Чим більшим є обсяг капіталів, чим більш 

вони різноманітні, тим легше їхнім власникам досягати тих чи інших 

цілей. 
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У роботі «Соціальний простір і генеза класів» Бурдьє виділяє чотири 

групи капіталів [16, c. 57]: 

 економічний капітал – ресурси у вигляді матеріальних благ, тобто 

безпосередня конвертація їх у гроші, що інституціоналізується у формі прав 

власності; 

 культурний капітал – ресурси, які за певних умов конвертуються в 

економічний капітал і можуть бути інституціоналізованими у формі освітніх 

кваліфікацій (загальна, професійна, спеціальна). В інкорпорованому стані цей 

капітал втілюється в практичному знанні, що дозволяє людині розпізнавати 

стратегії і принципи дії інших акторів. Його накопичення пов'язане з 

навичками соціалізації в певному соціальному середовищі – засвоєнням та 

інтерналізацією інституційних обмежень та правил, прийнятих у суспільстві 

[109, с. 24 – 25]. Культурний капітал виступає у вигляді «культурних благ», 

які є не просто фізичними об’єктами, але у своїй формі містять специфічні 

знаки та символи, що дозволяють розпізнавати та розшифровувати культурні 

коди; 

 соціальний капітал – ресурси, пов'язані з приналежністю визначеної 

соціальної групи. Вони включають мережу зв'язків, що мобілізуються та не 

можуть бути використані інакше, ніж за посередництвом групи, котра має 

певну владу й здатна зробити «послугу за послугу» (родина, друзі, церква, 

асоціація, спортивний або культурний клуб тощо) [8]. Соціальний капітал 

пов’язаний з встановленням і підтримкою взаємозв'язків з іншими акторами, 

це сукупність відносин, що породжують дії. Структурну основу цього виду 

капіталу формують мережі соціальних зв'язків, які використовуються для 

транслювання інформації, взаємного навчання правилам поведінки, 

формування репутацій. 

 символічний капітал – те, що зазвичай називається пристижем, та 

репутацією. Згідно Брудьє це «довіра, влада, надана тим, хто отримав 

достатнє визнання» [17, с. 82]. Він уточнює механізми творення 

символічного капіталу: «Символічна влада є влада творити речі за 
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допомогою слів. В цьому сенсі символічна влада є владою утвердження або 

прояву, можливість утвердити або виявити те, що вже існує» [17, с. 83]. 

Відповідно, ті, хто цим капіталом володіє, є впізнаваними і визнаними. Цей 

тип капіталу позначає здатність актора продукувати думок. В інкорпо-

рованому стані він означає наявність визнаного права інтерпретувати смисл; 

говорити, «що є насправді» (наприклад, яка «справжня цінність» того чи 

іншого капіталу). Це також здатність нав'язувати певне розуміння іншим 

агентам. Найважливішу роль в його функціонуванні відіграє маніпулювання 

різними способами оцінок наявних і потенційних ресурсів (символічне 

насильство). У цьому відношенні всі інші види капіталу залежать від 

символічного капіталу [110]. 

Капітал має властивість «конвертації». Це означає, що один тип капіталу 

за певних умов може перетворюватися на інший. Так, наприклад, володіючи 

символічним капіталом, можна підніматися вгору по соціальних сходах, 

знаходячи тим самим і соціальний капітал. Конверсія капіталів здійснюється 

за певним обмінним цензом, який залежить від культури суспільства, стану 

ринку, попиту на ньому на той чи інший вид капіталу [61, c. 276 – 277]. 

Аналіз наукових публікацій та досліджень свідчить, що на початку XXI 

ст. на сторінках авторитетних західних журналів пройшли ґрунтовні дискусії 

з проблем конвертації капіталу в сучасному суспільстві. У них взяли участь 

такі відомі представники різних наукових та ідейних напрямів, як 

Дж. Голдторп, Е. Соренсон, Е. Райт, Д. Грускі, Д. Скотт та ін [8]. Їхні 

теоретичні погляди, підтверджені багаторічними дослідженнями значно 

розширює перелік капіталів, які визначив Бурдьє. Перелік цих благ включає: 

економічні ресурси (володіння землею, підприємствами, робочою силою), 

політичні (влада в суспільстві, на робочому місці), соціальні (доступ до 

високостатусних соціальних мереж, соціальних зв’язків, клубів), людські 

ресурси (компетенція, навчання на роботі, досвід, знання), культурні ресурси 

(практика споживання, властива людям з високим суспільним становищем).  
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Розподіл капіталів у полі утворює об'єктивні структури, які підтри-

муються і змінюються діями агента. Об'єктивне становище (позиція) індивіда 

або групи в соціальному просторі визначається сукупним обсягом ресурсів, 

які знаходяться в його розпорядженні в різних соціальних полях [33]. 

У полі реклами важливим є поєднання культурного, економічного, 

символічного та соціального капіталів. Споживання рекламної інформації, як 

і її утворення пов’язане з наявним економічним капіталом. Чим більше 

грошей, тим більша купівельна спроможність споживача і тим якісніші 

товари він може придбати. Аналогічно і щодо рекламодавців – чим більший 

бюджет, закладений на рекламну кампанію, тим якісніший рекламний 

продукт, тим вища ймовірність впливу на споживача.  

Поле реклами перебуває у постійному тісному взаємозв’язку та 

координації з іншими полями – економічним, політичним, культурним. 

Капітали, якими володіє індивід в цих полях, можуть конвертуватися в 

капітал характерний для поля реклами. Так, наявність економічного капіталу 

визначає доступ до джерел інформації зі сторони споживачів, та можливості 

витрат на рекламну кампанію рекламодавців чи замовників реклами.  

Існує також чіткий зв’язок споживання з наявним соціальним (владним) 

ресурсом. При цьому мається на увазі не купівельна спроможність (тобто 

влада, переведена у гроші), а доступ до людського ресурсу і його 

використання для задоволення своїх потреб. Окрім того, індивід як 

представник певної групи суспільства має споживати відповідно до 

соціально очікуваного стандарту споживання його статусної позиції.  

Особливе місце у полі реклами займає символічний капітал – капітал 

відомості та визнання. За володіння ним в полі йде боротьба. Можна 

виділити два типи визнання, які визначають доступ до володіння 

символічним капіталом і можливості його використання: визнання всередині 

поля іншими рекламодавцями і визнання ринком, споживачами [38, c. 12]. 

Отже, реклама як символічне поле – це мережа формування та 

функціонування символічних потоків, яка існує незалежно від індивідуальної 
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свідомості та волі. Ресурси в символічному полі визначаються, за Бурдьє, 

через символічну владу, тобто здатність формувати або змінювати категорії 

сприйняття та оцінки соціального світу, які, в свою чергу, можуть 

безпосередньо впливати на його організацію [165, c. 130].  

Люди діють на основі значень, які вони надають предметам та подіям. 

Головна ж роль реклами власне і полягає в інтеграції суспільства через 

затвердження в масовій свідомості певних стандартів поведінки, тобто 

присвоєння певним предметам та явищам символічного значення та 

смислу [118, c. 58]. 

З точки зору Ж. Бодрійяра споживання – це процес створення своєрідної 

знаково-символічної системи, призначеної для трактування як і учасниками 

споживання, так і іншими людьми. Як такого роду процес можна розглядати і 

рекламу [10]. 

Доволі часто в системі сучасної реклами трансляції певних ідей 

використовується символізування (представлення об’єктів у вигляді 

символів, надання ідеям певного символічного змісту), що дозволяє 

створювати дійсно ефективні рекламні повідомлення за допомогою 

впровадження в них актуальних для споживача символів, що співвідносять 

конкретну рекламну обіцянку продукту з його символічним еквівалентом 

[127]. Сутність символізації полягає у накладанні додаткових значень на ті 

явища, зображення, текст, музику, які існують у інших контекстах. 

Для реклами важливою є властивість символів закріплюватися в 

довготривалій пам’яті. Ефективність символізації у рекламі полягає в тому, 

що вона здатна пробуджувати у реципієнта певні асоціації, впливати на нього 

аурою недоговореності, таємничості [154]. 

Люди живуть, фактично, в світі значень, вони сприймають сигнали від 

інших та посилають їх самі. Так, створення власного іміджу – це навмисна 

спроба передати інформацію про себе іншим через наділення себе певними 

знаками і символами, зрозумілими цим іншим. Відсутність загального 
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символічного поля приводить до того, що люди починають «говорити на 

різних мовах» [118, c. 57 – 58]. 

Поширюють символи в суспільстві та роблять їх зрозумілими для членів 

суспільства соціальні комунікації. Рекламна комунікація якраз і доносить в 

масовому контексті до членів суспільства значення символів, співвідносячи 

певні предмети вжитку з тим або іншим соціальним прошарком, способом 

життя, фізичним і психічним типом людини, тим або іншим культурним 

середовищем, історичним часом. Реклама сприяє тому, що все більше число 

людей починає «розуміти світ», орієнтуючись на одні і ті ж константи. 

Символи, знаки та образи, що використовуються в рекламі є 

універсальними та трактуються схожим чином усіма агентами поля, а це 

свідчить про те, що цільові групи, які потрапляють під вплив однієї і тієї ж 

системи символів, відповідно схильні діяти однаково [96], тобто мають 

схожу рефлексивну поведінку. 

Рекламне повідомлення постає у вигляді активної системи, яка створена 

для того, щоб стати елементом символьної системи споживача або й замінити 

її [60].  

Окрім вироблення певної системи уявлень, програмування споживача на 

придбання того чи іншого товару, на ту чи іншу поведінку, на певні 

взаємодії, реклама є і своєрідним ідеологічним конструктом, кодом, що 

формує систему цінностей, символічним відображенням цінностей 

суспільства, в якому вона ретранслюється та відтворюється. При чому, варто 

відзначити, що основні можливості впливу на свідомість та поведінку 

аудиторії пов’язані із формуванням знаково-символічної складової 

соціального дискурсу реклами [116, c. 53 – 54]. Відтак культурний капітал 

впливає на характер споживання через формування смаків і уподобань. 

Наприклад, споживання високого мистецтва вимагає великого обсягу 

спеціальних знань. Це споживання, як відзначає П.Бурдьє, є актом 

розшифрування, декодування, що вимагає практичного володіння шифром 

або кодом. Можна сказати, що здатність бачити є функцією знання. Твір 
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мистецтва має смисл і становить інтерес тільки для того, хто компетентний у 

сфері культури, тобто знає код, за допомогою якого цей твір закодований. 

Таким чином, культурний капітал виступає фільтром у споживчій поведінці, 

це те, на основі чого споживач обирає з безлічі товарів саме той, який йому 

(передусім, його статусу) найбільше відповідає [82]. 

Ще одним поняттям, значимим при вивченні поля є «габітус». Згідно 

П. Бурдьє, це система диспозицій, що породжує і структурує практику агента 

і його уявлення. Він дозволяє агентові спонтанно орієнтуватися в 

соціальному просторі та реагувати більш менш адекватно на події, ситуації 

[16, c. 12]. Це певна система практик та поведінкових реакцій, притаманних 

лише даному полю. Логіка інтеріоризації агентом тих правил та норм, які 

нав’язує йому поле, перетворює габітус в «хронологічно впорядковану 

множину диспозицій, в деяку структуру певного рангу, яка уточнює межі 

структури нижчого рангу та структурує структури вищого» [152, c. 61]. 

За визначенням Н. Шматко габітус – це своєрідний початок, що 

породжує та уніфікує, зводить власні внутрішні та реляційні характеристики 

якої-небудь позиції в єдиний стиль життя, тобто в єдиний ансамбль вибору 

людей, благ і практик. Функції габітусу полягають у виробництві єдиного 

стилю, який об'єднує практики і блага цілого класу агентів або агента. 

Габітус зумовлює практики з урахуванням капіталу, яким володіє агент, та 

характеристик поля, яке вже спочатку задає умови, в яких будуть 

здійснюватися практики. При цьому, як зазначає автор, важливим є і 

зворотний зв'язок габітусу і практик, які що його формують. 

Відтак габітус виступає як сукупність набутих схем сприйняття, думок та 

дій, які організовують практики та їх сприйняття. Він вказує на сукупність 

диспозицій, які схиляють індивіда до того, щоб діяти або реагувати певним 

чином, і, як наслідок, зумовлюють практики поведінки та сприйняття індивіда, 

які є закономірними, не будучи свідомо узгодженими із якимось 

«правилом» [12]. Схеми набутих практик засвоюються в процесі соціалізації 

індивіда. 
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Іще одна доволі вагома характеристика габітуса – це здатність зв'язувати 

воєдино минуле, сьогодення та майбутнє. Габітус є продуктом історії, що 

відтворює індивідуальні і колективні практики, іншими словами історію, 

відповідно до схем, що нею породжуються. Він обумовлює активну 

присутність минулого досвіду у формі схем сприйняття думок і дій, та 

гарантує правильність практик агентів, їхню постійність у часі надійніше, 

ніж всі формальні правила, норми [12]. 

Отже, габітус виступає як система зразків діяльності, які відтворюються 

індивідами в ході соціальних практик. Кожен індивід, який входить у будь-

яку спільноту, навчається діяти відповідно до зразків, які прийняті ще до 

нього, беручи специфічну естафету від інших членів спільноти. Відтворення 

зразків є відтворенням форм дії.  

Людина, потрапляючи у будь-яке поле, зокрема, поле реклами, формує 

свій вибір, орієнтуючись на цінності, норми та зразки, що циркулюють в 

полі, тобто на «атмосферу» цього поля, та здобуває специфічну модель 

поведінки. Тому сучасного споживача реклами варто розглядати з точки зору 

його функціональних характеристик та особливостей поведінки. Тобто не 

лише як механізм, машину для сприйняття поданої інформації, а як 

активного суб’єкта, який інтерналізує певні моделі поведінки, формує власне 

бачення та інтерпретацію поданого [12]. 

Згідно з П. Бурдьє, відносини між поняттями «структура», «габітус», 

«практика» відображають діалектичний характер відносин між суб’єктивним 

і об’єктивним моментами соціальної реальності. З одного боку, габітус як 

інтеріоризований індивідом минулий досвід впливу соціальних структур, 

продукує нові ідеї, сприйняття та дії як «вільні» практики. А з іншого, він 

виступає як система зразків діяльності, які відтворюються індивідами в ході 

соціальних практик.  

Система практик, що повторюються у повсякденній поведінці і 

визначають становище індивіда в соціальному просторі утворюють стиль 

життя. Він реалізується через практики у найрізноманітніших полях: це 
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споживання і дозвілля, праця і доходи, участь у політиці та релігії тощо [62, 

c. 257]. 

Конструювання полів тісно взаємопов’язане із використанням культури. 

Зокрема, В. Ільїн серед характеристик поля виділяє культурну програму 

поля, яку визначає як сукупність цінностей, норм і обумовлених ними 

стійких (звичних) практик [41, c. 54 – 55]. На рівні суспільства це культура, 

на рівні соціальної групи – субкультура, на рівні сім'ї, компанії друзів – 

сукупність специфічних норм і цінностей. Культурна програма задає 

смислову систему координат та описує логіку смислів, якими керуються 

люди, що приймають її.  

Відтак на конструювання поля впливають, по-перше, ті соціетальні 

практики, які вже існують в суспільстві, включаючи закони, визначення 

значущих ресурсів і правил, а також здатність акторів використовувати 

технології (наприклад, технології створення різних видів формальних 

організацій) для організації суспільного життя.  

По-друге, правила, що діють у кожному полі, – унікальні, вони вкорінені 

у владних відносинах між групами і функціонують як «локальне знання».  

По-третє, для того, щоб аналізувати смисли дій інших, актори 

використовують свій габітус – певні когнітивні рамками, в яких задіяні 

культурні системи координат (фрейми). Ці системи координат допомагають 

акторам вирішувати, «що відбувається» і які дії вони зможуть вживати у ході 

подальшого розвитку взаємодії [141, c. 140]. 

За визначенням структурного конструктивізму соціальна дійсність є 

структурованою двічі: по-перше, об'єктивними соціальними відносинами, 

такими, що існують незалежно від свідомості і волі людей, та, по-друге, 

практиками агентів і, відповідно, їх практичними схемами. Очевидно, що 

людина, або будь-який інший агент, діючи в соціальному світі, неминуче 

наштовхується на його опір, який змушує агента модифікувати свою 

діяльність. Проте проблема соціальних практик лежить дещо глибше: 

соціальний агент діє в суспільстві не як атом, незалежний від інших 
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елементів соціуму, а його дії, його рішення, навіть його існування 

детерміновано тим місцем, яке він займає в соціальній системі [153]. 

Суспільні закони можуть створювати нові поля, а соціальні практики 

можуть запозичуватись із інших полів. Будь-який із інститутів може 

використовуватися акторами для оформлення взаємодії. У процесі взаємодії 

один з одним актори можуть в результаті утворити поле, незаплановане 

тими, хто умисне займався конструюванням цього інституту.  

Поняття подвійного структурування передбачає, що соціальна практика 

агентів визначається системою соціальних взаємозв’язків, виражених у 

нерівному розподілі ресурсів, та у ставленні самих людей до соціальних умов, 

їхніх установках. Габітус же виступає як своєрідна схема відтворення 

практик [4]. 

Отже, узагальнюючи можна сказати, що реклама – це специфічна 

комунікація, що є обміном повідомленнями між адресатом та адресантом, 

при якому використовуються різноманітні символи та знаки (слова, 

зображення, кольори, звуки тощо), що несуть самі по собі, у своїй сукупності 

та різних поєднаннях ту чи іншу інформацію. Такий символічний обмін є 

процесом комунікації в соціокультурному полі, в межах якого людина 

формує та репрезентує певні моделі поведінки. 

 

 

2.2. Специфіка впливу поля реклами на споживачів 

На сучасному етапі існування суспільства реклама не лише орієнтує та 

формує поведінкові траєкторії індивідів [42, c. 3 – 4], стимулює попит (комер-

ційна реклама) або ідеї (політична, соціальна реклама), проте водночас відіграє 

важливу роль в процесах соціокультурної динаміки сучасного суспільства. 

Цілеспрямована смислова дія рекламного поля привносить у світ споживання 

нові смислові зв’язки та перетворює споживача на дієвого агента [64]. 

Розглядаючи рекламу як поле варто зазначити, що вона є одиницею 

соціального простору, для якої є характерним підвищений рівень 
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внутрішньої взаємодії, внаслідок чого формується особлива атмосфера 

силового характеру. Тобто, індивіди, які потрапляють в поле реклами 

зазнають певного впливу з його боку [118, c. 201]. Як зазначає російська 

дослідниця О. Савельєва, дія соціального поля на людей проявляється в 

дуальній формі: 

1) під впливом поля формується вибір. Так, з одного боку поле 

визначає межі вибору, а з іншого – надає ресурси для реалізації цього вибору. 

Саме ресурси формують межу поля, поза якими здійснити сформований в 

полі вибір стає неможливо; 

2) поле задає і формує цінності і норми поведінки, тим самим ніби 

«програмуючи» людину. Індивіди, які керуються цінностями і нормами поля, 

через систему власних взаємодій залучають до цієї ціннісно-нормативної 

системи тих, хто чинить опір або вагається. Поступово протилежність 

свободи індивіда і примусу силового поля знімається і люди просто не 

помічають примусової дії на них полів і щиро вважають, що вибирають 

товари, орієнтуючись лише на свій смак і можливості [118, c. 201 – 202]. При 

цьому індивід зазнає впливу з боку численних чинників, що породжуються 

соціальним полем, а, отже, можна говорити про те, що на людину впливає 

вся атмосфера, що виникла в результаті взаємодій в полі, а не окремі 

чинники або їх кінцевий набір. 

Соціальні процеси, що відбуваються у сучасному українському 

суспільстві вимагають нового погляду на проблему рекламної комунікації, 

оскільки реклама сприяє не лише розвиткові та вкоріненню ринкової 

економіки, а й є соціальним механізмом, який формує новий тип відносин у 

суспільстві [123]. 

Сьогодні практика рекламної діяльності показує, що реклама здатна 

формувати не лише потреби, але і виховувати, пропагувати соціальні 

стереотипи [27, c. 436 – 437]. Іншими словами, реклама є агентом соціалізації 

сучасної людини, поряд із традиційними інститутами соціалізації: сім'єю, 
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групами однолітків, школою. Як агент соціалізації реклама адаптує людину 

до нових соціальних ролей і цінностей, способів регуляції поведінки. 

Роль поля реклами як агента соціалізації передусім окреслюється його 

функціями. Так, первинною функцією соціалізації через рекламу є 

забезпечення життєдіяльності людини в умовах ускладненого, мінливого 

нестійкого середовища через адаптацію її до нових соціальних ролей та 

цінностей, способів регуляції поведінки та діяльності [144]. Звертаючись до 

повсякденних сфер діяльності, реклама конструює зрозумілі та стереотипні 

уявлення про взаємовідносини індивідів. 

Реклама впливає на особистість на різних етапах соціалізації. Так, 

наприклад, особливо в сучасному суспільстві, на етапі первинної соціалізації, 

дитина ще у ранньому віці підпадає під інтенсивний вплив ЗМІ. Такий стан 

речей проявляється у відмінному засвоєнні аудіовізуальних образів та 

здатності дітей до ідентифікації героїв рекламних роликів з собою або зі своїм 

оточенням.  

На більш пізніх етапах соціалізації, коли дитина потрапляє в систему 

освіти, процеси, започатковані раніше, посилюються, дитина набуває 

рефлексивності, відчуття належності до певної групи та стикається з 

величезним пластом конфліктів та завдань, які вона повинна навчитися 

розв’язувати [143, c. 527]. Тут теж не обходиться без ЗМІ і реклами зокрема. 

На цьому етапі реклама надає відповідний набір статусно-рольових стратегій 

та потенційних референтних.  

Поле реклами належить до групи мезофакторів, тобто, до умов 

соціалізації великих груп людей, оскільки є одним із елементів масової 

комунікації. Тут головну роль у впливі на індивідів відіграють канали 

трансляції реклами. 

Кожен канал подачі рекламного повідомлення має свої механізми та 

особливості впливу. Наприклад, якщо в пресі реклама будується на 

аргументації та переконанні, то на телебаченні можна спостерігати ефект 

навіювання, або сугестії [86, c. 53 – 55]. Це процес впливу на психіку 
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людини, пов'язаний зі зниженням критичного мислення при сприйнятті 

змісту, який не потребує ні розгорнутого логічного аналізу, ані оцінки. Сила 

впливу залежить від наочності, доступності, образності та лаконічності 

інформації. Ефект зростає, коли інформація про товар чи послугу, відповідає 

потребам і інтересам телеглядачів.  

Окрім того, вагоме значення мають і види рекламних повідомлень, 

оскільки під впливом конкретних видів реклами відбувається формування 

специфічного соціотипу споживачів із власними характеристиками, 

атрибутами та особливостями.  

Різні дослідники у рамках цілої низки суміжних наук виділяють 

наступні види рекламних повідомлень:  

 Залежно від цілей, якими керується реклама, виділяють інформативну 

рекламу, рекламу-переконання та рекламу-нагадування [85, c. 12 – 13]. 

 За часом подачі рекламу можна поділити на рекламу, що забезпечує 

як довгостроковий (для підтримки деяких маркетингових схем), так і 

короткостроковий (для подачі серій рекламних оголошень) ефект. 

 За виконуваними функціями, метою та цілями рекламу класифікують 

на корпоративну, товарну (комерційну) і нетоварну рекламу [47, c. 203 – 204]. 

 За цільовою аудиторією виділяють споживчу і ділову рекламу. 

 За охоплюваною територією розповсюдження виділяють локальну, 

регіональну, загальнонаціональну та міжнародну рекламу. 

 За каналом подання реклама буває телевізійна, радіо, Інтернет 

реклама, реклама в пресі, зовнішня реклама та ін. 

На нашу думку, ці критерії відображають здебільшого інструментальний 

характер реклами та характеризують її здебільшого як комерційний засіб 

впливу на споживчу та купівельну поведінку. Реклама – це символічне поле, 

якому притаманні певні змістовні характеристики, тому вважаємо за 

доцільне розглянути власне цільові моделі рекламної інформації. До них 

відносимо типи реклами залежно від її змісту та смислового наповнення.  
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За цим критерієм можна виділити наступні види реклами: 

1. Раціональна (предметна) реклама – це така реклама, що інформує, 

звертається до розуму потенційного покупця, наводить аргументи, щоб 

переконати його. Докази в такій рекламі, зазвичай, виражаються у словесній 

формі та підкріплюються відповідними малюнками та кресленнями [2, c. 67]. 

Раціональна реклама в свою чергу містить такі компоненти: 

 функціональна – реклама, яка містить опис функціональних та 

сутнісних (якість, мобільність, зручність у використанні тощо) характеристик, 

приводяться переваги та відмінності у порівнянні з аналогами і т. д.; 

 інформаційна – рекламні повідомлення, в яких подається інформація 

про певний товар. До такої інформації можна віднести: загальну базову інфор-

мацію про рекламований продукт та додаткову роз’яснювальну інформацію, 

наприклад, про спосіб придбання, місце продажу, цінові характеристики тощо. 

2. Демонстративна реклама – така реклама, яка, демонструючи певний 

стиль життя та конструюючи певну соціальну реальність, своїм змістом 

пропагує певні цінності, норми та моделі поведінки в суспільстві. Цей вид 

цільової реклами включає такі два підвиди: 

 статусна реклама – така, що пропагує, підтримує статус особи в 

суспільстві, пропагує достаток і багатство; 

 референтна – така, що пропагує, підтримує в особі бажання належати 

до бажаної референтної групи та підтримує в людині відчуття гордості за 

приналежність до власної референтної групи. 

3. Ірраціональна – різновид реклами, яка звертається до почуттів, 

емоцій, підсвідомості індивідів [49]. Цей критерій включає такі види як: 

 гедоністична – реклама, що пропонує вищі блага для фізичного, 

духовного, морального, естетичного задоволення. Такий тип реклами 

зорієнтований на матеріально орієнтований, корисливий погляд на життя; 

 компенсаторна – це тип рекламного звернення, метою якого є компен-

сація людині браку інформації, або ж спілкування чи емоційних вражень. 
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Аналізуючи таку типологію реклами залежно від її змістовних 

характеристик зазначимо, що ці моделі не існують в чистому вигляді. 

Використовуючи схожу символіку, володіючи схожим смисловим 

навантаженням ці типи реклами можуть взаємодоповнюватися. Тому 

вагомим критерієм у цій типології виступає сам реципієнт реклами, її 

споживач, який і надає їй певного змісту та певного значення, приписує їй ті 

чи інші характеристики, тобто той споживач, який рефлексує на ті чи інші 

рекламні повідомлення. 

У рекламі рефлексію можна розглядати у двох значеннях. Першим 

елементом цього явища є рефлексивна здатність самого рекламного поля. 

Рефлексивність реклами проявляється у тому, що вона відображає все, що 

відбувається в суспільстві [71, c. 180].  

Реклама апелює до тих моделей поведінки, які поділяються всіма 

членами суспільства, і у першу чергу до ціннісних орієнтацій того 

суспільства, в якому ретранслюється та відтворюється. Окрім того 

рефлективність реклами проявляється не лише у відображенні та підтриманні 

певного суспільного устрою, а має більш глибший контекст – реконструкція 

старих та конструювання нових моделей поведінки. 

Щодо другого компоненту рефлексивного прояву поля реклами, то ним 

є власне рефлексії її агентів, тобто споживачів рекламної інформації. 

Рефлексивна свідомість індивіда проявляється в осмисленні та переживанні 

людиною певної дії, вчинку, певної інформації тощо. З часом рефлексії 

споживачів реклами трансформуються у відповідні соціальні практики, як 

безпосередній прояв соціальної поведінки [52, c. 93]. 

Більшість підприємців розуміє, що прибуток можна одержати тільки 

тоді, коли знаєш свого майбутнього споживача і задовольняєш його потреби 

з урахуванням його культурних особливостей. Споживач незалежний у 

своєму виборі, але, знаючи актуальні потреби й очікування споживача, 

можна вплинути і на мотивацію, і на його поведінку [37, c. 203]. 
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Споживання – це процес, що відображається у свідомості споживача. 

Соціальна практика є зовнішнім виявом процесу споживання [37, c. 163], а 

реклама тим стимулюючим засобом, що спонукає до формування у 

свідомості споживача відповідної мотивації.  

Діючи в контексті соціально-інформаційного середовища, реклама 

відіграє роль своєрідного стимулу. Використовуючи цілу низку технік та 

технологій, рекламні повідомлення мають за мету сформувати у споживача 

мотивацію до купівлі рекламованого товару чи послуги. Така мотивація має 

зовнішню природу, оскільки є результатом спостереження, сприйняття 

предметів споживання [52, c. 96].  

Стимул викликає розбіжність реального стану людини і її бажаного 

стану, тоді відбувається усвідомлення потреби як її вихідного компонента – 

мети споживання. Індивідуальні потреби, які узгоджуються з інтересами 

продукують ціннісно регульовану соціальну поведінку. За В. Ядовим 

особлива роль у регулюванні соціальної поведінки належить установкам 

(диспозиціям), певним соціокультурним детермінантам. Згідно визначення 

науковця, установка – це схильність до дії. Існує залежність установок від 

соціокультурного середовища та нерозривний зв’язок між ними [37, c. 169]. 

Існує чотири рівні регуляції соціальної поведінки особистості. Нижчий 

рівень становлять установки, що регулюють найпростіші реакції суб’єкта на 

актуальну предметну ситуацію. Другий рівень утворюють соціальні 

установки – особистість виробляє певне ставлення до соціальних об’єктів на 

основі трьох компонентів: емоційного, когнітивного й поведінкового. Третій 

рівень – базові соціальні установки, що характеризують загальну 

спрямованість інтересів особистості у сфері діяльності та формуються на 

основі складних соціальних потреб. Четвертий рівень утворює система 

ціннісних орієнтацій, пов’язаних з вищими цілями життєдіяльності індивіда, 

його потребами [37, c. 185]. 

Саме цінності, як елемент культури, посідають особливе місце у 

формуванні соціальних практик як зовнішнього прояву діяльності, 
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обмежуючи й розширюючи можливість набору потреб людини як істоти 

соціальної. За допомогою шкали цінностей людина структурує навколишній 

світ за принципом корисності предметів і явищ. 

Персональні, чи особистісні, цінності споживачів є значущим чинником 

їх соціальних практик, вони виражають цілі та придатні шляхи для їх 

досягнення. Цінності виступають регуляторами соціальних практик, надають 

значення і зміст предметам споживання [37, c. 186]. 

Таким чином, ціннісні орієнтації регулюють цілісність соціальних 

практик, усю діяльність людини у найбільш значущих ситуаціях її соціальної 

активності. Цінність як регулятор соціальних практик виникає лише тоді, 

коли предмет реально приваблює людину, визначає мету її діяльності, 

підштовхує її до певних дій. До того ж цінності виявляють свою значущість 

уже на стадії усвідомлення потреби й використовуються на стадії 

формування споживачем оцінних критеріїв. 

Відтак реклама не просто відтворює інтереси та потреби рекламодавців і 

споживачів товарів та послуг, вона переводить інформацію із сфери знань у 

систему нормативно-ціннісних орієнтацій особистості, тим самим має 

великий вплив на соціалізацію особистості, на соціальні відносини. 

 

 

2.3. Конструювання комерційною рекламою споживчих практик  

Соціальні зміни та перетворення соціальної реальності відбувається під 

впливом цілої системи соціальних факторів, основним ресурсом серед яких є 

знання, яке специфічним чином позначається на соціальному статусі 

індивідів. Соціальна цінність знання постійно зростає. На нього 

поширюються ринкові закони: отримання прибутку з знання, створення умов 

дефіциту знання з можливістю експлуатації його у вигляді інтриг різного 

рівня, впровадження знання в проекти, в технічне та соціальне 

конструювання. У ході соціальних змін, зумовлених знаннями, породжується 

нова система розподілу знань у суспільстві [46]. 
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Розподіл суспільства відповідно до рівня володіння знаннями має 

біполярний вигляд. Так, з одного боку, є ті групи людей, які володіють 

знаннями високого рівня – наукові знання, а з іншого – групи людей, які 

живуть повсякденним життям і отримують необхідні їм знання через 

посередників.  

Сьогодні можна стверджувати, що комунікація є специфічною 

інформаційною технологією. Це означає, що через технологічну діяльність, 

будь-яке знання практично одразу вбудовується у соціальні відносини, 

особливо суспільства споживання [46]. 

Масмедіа наповнють соціальний простір нескінченним потоком 

інформації, тим самим передаючи певні знання. Дискурсивні практики 

масмедіа утворюють комунікаційний простір – соціальну реальність засобів 

масової інформації [43, c. 31]. 

Реклама є симулякром, що за допомогою знаково-символічної системи 

транслює в аудиторію ті смисли і моделі поведінки, які вигідні рекла-

містам [11]. Рекламне повідомлення визначаємо як текст (в семіотичному 

сенсі), при цьому інформація розуміється широко, як деякі відомості, 

сукупність певних даних, знань.  

Наприклад, якщо мова йде про окремий продукт, то фірма, що рекламує 

цей продукт, зацікавлена не у тому, щоб змінити властивості рекламованого 

товару, а у тому, щоб змінилося уявлення про нього у споживачів, 

безпосередньо тих, для кого проводиться рекламна акція, при чому змінилося 

таким чином, щоб ці зміни перетворилися в наміри зробити покупку, а потім, 

за певних умов, такі наміри перетворилися в дії – придбання рекламованого 

товару [83, с. 117 – 119]. Відтак метою реклами є формулювання ставлення 

людини до товару, актуалізація певної потреби або, у разі відсутності, її 

створення. В наведеному вище випадку реклама використовується як 

каталізатор, який повинен викликати імпульси для здійснення покупки. 

У ході зорового та слухового сприйняття рекламних символів 

відбувається процес навчання споживача. Цей процес відображається у 
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засвоєнні величезного обсягу споживчих знань, що відкриває можливість для 

регульованої соціалізації й вироблення в індивіда споживчого стандарту. Це, 

у свою чергу, створює умови для прогнозування майбутнього масового 

попиту та соціальних практик споживачів. 

Соціальні практики споживачів – це передусім діяльність щодо 

задоволення вітальних, соціальних і духовних потреб, що спрямована на 

одержання, споживання і розпорядження послугами, матеріальними продук-

тами й емоційним приваблюванням інших осіб. Найважливіший аспект 

споживчої поведінки – це прийняття рішення про споживчий вчинок (акт), 

що включає розставання з грошима за одержання права споживання [37, c. 

164 – 165].  

Сучасна людина перевантажена великим обсягом інформації, що 

ускладнює прийняття рішення. Як справедливо зазначає В. Полторак, саме ця 

проблема є максимально складною при вивченні поведінки споживачів, 

оскільки її специфіка практично не піддається надійному вивченню і, 

відповідно, аналізу та прогнозуванню [104, с. 308].  

Реклама покликана надати споживачеві інструменти для прийняття 

рішення. Кожен конкретний вид реклами виконує свою специфічну функцію 

при стимулюванні цієї поведінки. 

Інформативна реклама – це такий вид реклами, що доносить до 

споживача інформацію про товар, послугу, підприємство і їх характеристики, 

переваги, нововведення тощо. Це агресивний вид реклами, основним 

завданням якого є переконання покупця придбати конкретний товар або 

послугу, а не товари чи послуги конкурентів. Інформативна реклама відіграє 

важливу роль на початковій стадії просування товару, коли її ціль – 

створення первинного попиту [85, с. 12–13]. Цей вид рекламної інформації 

спрямований на формування як споживчої, так і купівельної поведінки, 

оскільки виконує, в основному, інформативну функцію, надаючи споживачеві 

необхідну інформацію про товар, знайомить споживача із цим товаром, 

приводить його переваги і т. д. 
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Ще одним видом є реклама-переконання, метою якої є встановлення 

переваги певної марки товару шляхом порівняння однієї або декількох ознак 

з ознаками аналогічних товарів. Цей вид реклами є важливим на стадії 

конкурентної боротьби, коли компанія прагне створити стійкий попит на 

визначену марку товару. Таким чином реклама-переконання зорієнтована на 

купівельний тип поведінки, оскільки основною функцією цього виду є 

економічна, яка зводиться в основному до інформування про товар або 

послугу, їх популяризації, підвищенню попиту і товарообігу. 

Основним завданням реклами-нагадування – є нагадування потенційним 

споживачам про існування певного товару або фірми на ринку та про їхні 

характеристики. Цей вид реклами особливо ефективний для добре відомих на 

ринку товарів [85, с. 12 – 13]. Різновидом реклами-нагадування є підкріп-

лююча реклама, ціль якої полягає в усуненні останніх сумнівів споживача у 

тому, що він зробив правильний вибір. Тобто, покликана підтримати 

споживачів, що вже купили товар, і переконати їх у правильності зробленого 

ними вибору в надії на повторні покупки цього товару з їхнього боку. Метою 

цих видів реклами є не інформація про товар чи заклик до покупки, а саме 

нагадування про його існування. Таким чином цей вид формує, в основному, 

споживчий тип поведінки.  

Для створення ефективного рекламного повідомлення потрібно пройти 

низку послідовних етапів. Першим етапом є визначення ідеї для реклами 

[137, c. 227 – 228], виділення основних переваг продукту, що потрібно 

підкреслити, які помилки конкурентів слід врахувати. Загалом на цьому етапі 

визначається та головна ідея, яка ляже в основу рекламного повідомлення.  

Наступним, не менш важливим етапом, є формулювання тексту. Як і 

будь-яке інформаційне повідомлення, реклама використовує свою власну 

мову. Вона поділяється на вербальну, жестову, звукову та мову кольорів [83, 

с. 277 – 280]. Завданням і умовами реклами є найменшою кількістю слів 

подати найбільше інформації та відкластися у пам’яті цільової аудиторії [137, 

c. 233 – 235]. 
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Серед інших характеристик рекламного тексту, які пов’язують тезаурус 

рекламного тексту та індивідульні особливості цільової аудиторії, є наступні: 

довжина тексту, його унікальність, благозвучність, зрозумілість, порядок слів 

(прямий чи інверсний) та форми фраз. Окремою характеристикою для аналізу 

тексту є його зрозумілість, що тісно пов'язана зі специфічними мовними 

формами – довжиною слів і довжиною фраз. 

У тексті рекламного повідомлення споживачі читають та бачать те, чого 

нема, але, що вони хочуть там побачити. Рекламується завжди лише 

фрагмент реальності, а споживач сам вбачає в ній те, що йому потрібно [83, 

с. 282 – 285]. 

До тексту реклами відносимо також і графічні елементи, які беруть 

участь у приверненні і утримуванні уваги, полегшують її запам'ятовування. 

Роль реклами на цьому етапі – представити аудиторії широкий спектр 

рекламних образів, з якими потенціальний споживач міг би співвіднести 

себе, які він прийняв би за референтну групу.  

Поле реклами як соціально-комунікативна система дозволяє 

споживачеві зрозуміти довколишній світ речей та дій. Процеси взаємодії у 

полі реклами мають текстовий характер. Люди інтерпретують їх як тексти і, 

беручи участь в них, знають, що самі перетворюються на об'єкти 

інтерпретації. Володіючи такими знаннями споживачі конструюють свої 

практики як тексти, звернені до інших. Знання кодів цієї системи виступає як 

важливий ресурс, що забезпечує можливість взаємодії, у той час як незнання 

грає роль механізму виключення [41, c. 56].  

Мова поля реклами володіє примусовою силою. Рекламодавці задають 

тон повідомлення, те, яке прочитання є бажаним та очікуваним, що у 

поєднанні зі знанням норм мови є умовою формування певного типу 

споживчої поведінки. 

Отже, за допомогою цих засобів реклама здійснює свій вплив на цільову 

аудиторію. Від цього впливу залежить і ставлення споживачів до реклами і 

відповідно наслідки цього впливу. 
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Соціально-технологічний підхід до реклами припускає структурування 

споживчої поведінки, виділення тих його стадій, в рамках яких реклама може 

дійсно вплинути на нього, та формування певного алгоритму дій з надання 

такого впливу [117, c. 121 – 123]. 

Виділяють п’ять складових, що визначають процес конструювання 

споживчої поведінки: усвідомлення (діагностика) проблеми; пошук 

інформації; оцінка варіантів, альтернатив; прийняття рішення про купівлю 

(вибір та реалізація альтернативи); оцінка наслідків купівлі [37, c. 164 – 165].  

1. Діагностика проблеми в контексті прийняття споживчого рішення 

ідентифікується, насамперед, як рефлексія потреби. Людина відчуває дефіцит 

того чи іншого роду, намагається усвідомити, що може усунути дефіцит, яке 

благо принесе йому задоволення. На цьому етапі мова йде не про товар як 

такий, а про певні властивості, якості, атрибути блага, які повинні вирішити 

проблему споживача. Якщо ці атрибути присутні на ринку, то проблема 

усвідомлюється як необхідність покупки товару з такими атрибутами.  

2. Пошук інформації – формулювання обмежень і критеріїв прийняття 

рішення – цей етап необхідний для пошуку такого рішення, яке, з одного боку, 

може бути реалізовано, з іншого боку – дійсно вирішить проблему, принесе 

найбільше задоволення. У цьому контексті принципово важливим стає аналіз 

споживчої поведінки як процесу прийняття та реалізації споживчого рішення і 

відповідна структуризація цього процесу [117, c. 123 – 124]. На цьому етапі 

покупець формує лише «комплект поінформованості» – набір відомостей про 

пропозиції, які як влаштовують, так і не влаштовують його. 

3. На етапі визначення варіантів формується вже «комплект вибору». В 

рамках цього етапу «комплект поінформованості» співвідноситься з 

обмеженнями і критеріями, виробленими на попередньому етапі, і 

відбираються ті варіанти вирішення проблеми, які загалом влаштовують 

покупця. На цьому етапі реклама відіграє значну роль. До реклами люди 

можуть звернутися, шукаючи інформацію, як вирішити їхню проблему, 

зменшити той дисонанс, який виник. Л. Фестінгер зазначав, що реклама – це 
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потенційне джерело такого знання, яке допоможе людині ліквідувати 

психологічне напруження [117, с. 73]. Завдання реклами – пов'язати товар із 

спектром проблем, що виникають перед людиною [117, c. 121 – 123]. 

4. Оцінка альтернатив передбачає зіставлення усіх варіантів, що 

увійшли у «комплект вибору», щоб знайти той із них, який забезпечить 

найбільший ступінь задоволення, найбільший ступінь вирішення проблеми 

споживача. Людина купує не тільки товар як певну прагматичну функцію, 

вона купує сукупність певних властивостей, атрибутів, які в комплексі 

забезпечують найбільший ступінь задоволення від використання товару. 

Саме реклама представляє товар як сукупність різноманітних атрибутів. 

5. Вибір альтернативи не є складним, якщо варіанти такого вибору 

оцінені однозначно та проранжовані за критерієм максимізації задово-

лення [117, c. 121–125]. Проте щодо індивідуального споживання це трап-

ляється далеко не завжди. Роль реклами на цьому етапі – претворити потен-

ційного покупця в реального, тобто направити його дію на рекламований 

товар. 

6. Реалізація альтернативи є найважливішим етапом, оскільки це 

«момент істини» рекламного впливу. Роль реклами – спровокувати 

споживача на реальну дію [117, c. 121 – 123].  

Саме процес прийняття рішення покупцем є найбільш важливим і дуже 

складним для вивчення і аналізу, оскільки мова йде про найскладніший 

процес формування мотивації.  

Таким чином, реклама може впливати на поведінку споживачів на усіх 

етапах самого процесу споживання. Для того, щоб співвіднести товар із 

бажаннями аудиторії, щоб продемонструвати зв'язок між бажанням і 

товаром, оформити цей зв'язок у певному знако-символічному ряді, 

апелювати не лише до раціонального рішення, але і до емоційного відгуку, 

практика реклами виробила особливі соціально технологічні модулі впливу.  

Серед основних соціально технологічних модулів впливу передусім 

виділяють «зараження». Це особливий спосіб впливу, що поширюється на 
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численну кількість споживачів. Як правило, «зараження» є несвідомою, 

мимовільною схильністю індивідів до певних психічних та соціальних станів 

[93, c. 63]. Зараження виникає як наслідок некритичного засвоєння зразків 

чужої поведінки або думки і посилюється завдяки емоційній взаємодії 

масового характеру. 

Наступною технікою впливу є «навіювання». Цей спосіб впливу є 

цілеспрямованим, продуманим стимулюванням сфери підсвідомості індивіда. 

Його застосування призводить до зміни поведінки індивідів за заздалегідь 

заданою програмою [13]. 

Техніка «наслідування» передбачає відтворення індивідом особливостей 

поведінки інших індивідів. Аудиторії споживачів транслюється інформація із 

демонстрацією певних моделей та норм поведінки тих чи інших індивідів, що 

користуються у масової аудиторії довірою і авторитетом [93, с. 66]. Масові 

комунікації застосовують здатність індивідів до наслідування з метою 

формування в них пропонованих моделей поведінки та стимулювання до їх 

відтворення у реальному житті. 

Відтак для досягнення своїх цілей сучасна реклама застосовує 

соціально-психологічні методи впливу на масову аудиторію, в результаті 

чого інститут реклами стає невід’ємною частиною сучасного суспільства, 

який формує суспільні потреби, цінності та норми поведінки [13]. 

Теорія поля К. Левіна дає підстави cеред механізмів взаємодії реклами 

та споживачів виділити чотири базових механізми [70]. 

Механізм проекції, який передбачає формування рекламою конкретних 

моделей поведінки із визначеним статусно-рольовим набором. Споживач, у 

свою чергу, приміряє роль героїв реклами, наслідує їхню поведінку, 

знаходячи у діях персонажів реалізацію своїх надій та бажань. У процесі 

реалізації механізму проекції реципієнт непомітно для себе сприймає 

розчинену в рекламному іміджі установку, ідею та починає діяти відповідно 

до пропонованих в рекламі норм, змінювати свою поведінку стосовно об'єкта 

реклами.  
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Механізм регуляції, реалізується, коли в рекламу залучаються відомі 

люди, політики, фахівці, факти історії тощо. Така інформація сприймається 

як авторитетна суспільна думка, загальноприйнята суспільна норма. Така 

реклама, незалежно від ставлення споживача до об’єкта реклами, привертає 

увагу. Цей механізм, насправді формує та програмує соціальні установки 

реципієнтів, регулює та контролює їхню соціальну поведінку [123]. 

Механізм підсвідомої стимуляції побудовано на прийомах відхилення у 

поведінці та приведення до згоди, які взаємопов'язані і діють майже 

одночасно. Рекламна інформація доповнює свідомість реципієнтів новими, 

чи частково зміненими стереотипами та включає новий компонент поведінки 

в загальний, уже існуючий ланцюг стереотипів та асоціацій.  

Механізм стандартизації ґрунтується на асоціаціях та стереотипах, які 

закладено у підсвідомості споживачів. У рекламі моделюються іміджі різних 

об'єктів реклами на повторюванні одних і тих же стереотипів. Цей механізм 

дозволяє транслювати споживачам синтезовану на стереотипах продукцію.  

Цей механізм є чинником стабілізації суспільного життя шляхом закріп-

лення у свідомості споживачів. Вважаємо, що застосування саме механізму 

стандартизації доцільне у впровадженні соціально важливих норм та правил 

поведінки, та може бути використаним із позитивним посилом та метою. 

Споживачі, усвідомлюючи свої об'єктивні інтереси, через рекламу 

залучаються до практики реалізації цих інтересів та пореб. Для поля 

споживання характерне домінування нав'язаних рекламою індивідуалі-

зованих практик [41, c. 58 – 59]. Це означає, що в умовах групового поля 

індивіди поводяться відносно однотипно, але, як правило, реалізовують свої 

практики індивідуально. Це, зокрема, поясює сегментацію споживачів 

залежно від однорідності споживчих практик.  

Існує кілька варіантів координації індивідуальних практик у груповому полі: 

1. Паралельні практики. Індивіди, що займають статусні позиції в 

певному полі, йдуть паралельними курсами, переслідуючи свої особисті цілі, 

усвідомлені в індивідуальному порядку. 
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2. Конкурентні практики. Індивіди, займаючи однотипні статусні позиції 

і переслідуючи усвідомлені інтереси, вступають у боротьбу. Прикладом таких 

практик є конкуренція за право придбання дефіцитних товарів або послуг. 

3. Колективні практики. Індивіди, що займають однотипні статусні 

позиції, в певних умовах усвідомлюють спільність своїх інтересів і 

необхідність колективних дій для їх досягнення. Споживачі залучаються до 

колективних практик у процесі спільного споживання. У боротьбі за 

специфічні права формується рух споживачів. 

Для поля реклами характерними є усі три різновиди координації 

індивідуальних практик. Процес перетворення рекламного образу у споживчу 

практику виявляється успішним, якщо рекламодавець зможе, по-перше, 

гармонізувати імідж товару із наявним життєвим світом людей, тобто їхніми 

уявленнями про нього, і по-друге, доведе, що між іміджем та товаром є велика 

ступінь схожості [41, c. 422]. Процес успішного конструювання реклами 

спирається на характерні для суспільства ідеали, цінності, норми, правила 

інтерпретації знаків та символів і т.д.  

Отже, поле реклами можна визначити як своєрідний соціокультурний 

феномен, який позначає культуру, мистецтво та споживання, ретранслює і 

формує суспільні цінності, правила та норми, впорядковує процес 

формування індивідуальних, групових та суспільних уявлень про ідеальну 

модель соціальної практики [27, c. 436].  

Реклама є не лише орієнтиром споживання товарів та послуг, але 

одночасно є орієнтиром у виборі способу життя, вирішення соціальних 

проблем, соціальна відповідальність, норми, правила та гарантії. Вона 

формує нові ціннісні та споживчі орієнтації, впливає на поведінку як окремих 

людей, так і суспільства загалом. 
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Висновки до розділу 2 

Спираючись на теорію соціальних полів визначено, що реклама 

належить до множини символічних полів, поряд із полем політики, культури, 

мистецтва, журналістики тощо). Для подальшого аналізу поля реклами були 

прийняті наступні положення теорії соціальних полів П. Бурдьє: 1) кожне 

поле функціонує більш-менш автономно і за своїми власними законами; 2) 

агент поля – це діючий суспільний суб’єкт, який має певні власні диспозиції, 

що детермінують його схильність та можливість діяльності в окремих полях. 

Поле конструює множину можливостей для кожного агента; 3) кожному 

полю притаманний особливий вид капіталу; 4) габітус є системою 

диспозицій, що породжує та структурує практику агента і його уявлення. Він 

дозволяє агентові орієнтуватися в соціальному просторі та реагувати більш 

менш адекватно на події. Це певна система практик та поведінкових реакцій, 

притаманних лише даному полю.  

Як соціальний інститут реклама виконує в суспільстві інтегративну 

функцію через затвердження в масовій свідомості певних стандартів 

поведінки, тобто присвоєння певним предметам та явищам символічного 

значення та смислу. 

Оскільки згідно Бурдьє в теорії соціальних полів доведено, що будь-яке 

соціальне поле є одиницею соціального простору, то і реклама може мати 

статус соціального поля і не існувати сама по собі. Вона перебуває у 

постійному тісному взаємозв’язку та координації із іншими полями, а саме: 

економіки, політики, культури. З одного боку поле реклами зазнає впливу зі 

сторони полів, а з другого – володіє здатністю впливати на інші поля: 

створювати та змінювати цінності в полі культури, а відтак впливати на 

формування моделей споживання; 2) володіє підвищеним рівнем внутрішньої 

самоорганізації – має певну структуру, механізми впливу та правила 

функціонування; 3) вплив реклами носить дієвий символічний характер. 

Споживачі, потрапляючи в поле реклами, займають в ньому певну позицію та 

приймають його правила та норми поведінки; 4) має власну ієрархію агентів, 
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які структуруються відповідно до тих типів реклами, яким надають перевагу – 

або раціонального, або демонстративного або ірраціонального; 5) особливої 

ваги має символічний капітал – капітал відомості та визнання; 6) габітус поля 

реклами проявляється як система зразків поведінки, які споживач отримує та 

засвоює із рекламних дискурсів, та які відтворюються індивідами в ході 

практик споживання. 

Реклама продукує ті моделі поведінки, які поділяють усі члени 

суспільства, та апелює до ціннісних орієнтацій того суспільства, в якому 

ретранслюється та відтворюється. 

Полю реклами притаманні певні змістовні характеристики, які 

зумовлюють існування цільових моделей рекламних повідомлень, тобто типи 

реклами залежно від її змісту та смислового наповнення: 1) раціональна 

(предметна) реклама, яка інформує потенційного споживача, наводить 

аргументи, щоб переконати його; 2) демонстративна реклама, яка пропонує 

певний стиль життя та конструюючи образ певної соціальної реальності, 

своїм змістом пропагує певні цінності, норми та моделі поведінки в 

суспільстві; 3) ірраціональна – звертається до почуттів, емоцій, підсвідомості 

індивідів. Використовуючи схожу символіку та смисли ці типи реклами 

можуть накладатися, тому вагомим критерієм в цій типології виступає сам 

реципієнт реклами, її споживач, який і надає їй певного змісту та певного 

значення, приписує їй ті чи інші характеристики, тобто який рефлексує на ті 

чи інші рекламні повідомлення. Визначено, що з часом рефлексії споживачів 

реклами трансформуються у відповідні соціальні практики. 

Реклама може бути інтерпретована як симулякр, що за допомогою 

знаково-смволічної системи транслює в аудиторію ті смисли та моделі 

поведінки, що вигідні продуцентам реклами. Її використовують як 

каталізатор, що повинен викликати імпульси для здійснення покупки. У ході 

відео та аудіо сприйняття рекламних символів відбувається процес навчання 

споживача. 
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У дослідженні враховано, що реклама покликана сприяти споживачеві у 

процесі прийняття рішення. Кожен конкретний вид реклами виконує свою 

специфічну функцію при стимулюванні цієї поведінки. Визначено, що 

алгоритм впливу реклами, що визначає процес споживчої поведінки містить 

п’ять складових компонентів: усвідомлення (діагностика) проблемної 

ситуації; пошук інформації; оцінка варіантів, альтернатив; прийняття 

рішення про купівлю (вибір та реалізація альтернативи); оцінка наслідків 

купівлі. Із суто комерційного явища сучасна реклама перетворилась у 

соціальну технологію формування та пропагування моделей споживчої та 

соціальної поведінки. Вона має соціальний вплив як на окремого індивіда, 

так і на суспільство загалом. 
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РОЗДІЛ 3 

КОНСТРУЮВАННЯ ДИСКУРСИВНИХ ПРАКТИК  

КОМЕРЦІЙНОЮ РЕКЛАМОЮ 

 

 

3.1. Дискурс-аналіз практик споживання у полі комерційної 

реклами 

Реклама є соціальним символічним полем, дискурсивність якого 

підсилюється широким спектром інших типів дискурсів, наприклад, науки, 

мистецтва, політики тощо [162, c. 565]. Згідно теорії соціальних полів 

реклама задає і формує певні цінності і норми поведінки, тим самим 

«програмуючи» людину. Індивіди, які керуються цінностями і нормами поля, 

через систему власних взаємодій залучають до цієї ціннісно-нормативної 

системи тих, хто чинить опір або вагається. Поступово протилежність 

свободи індивіда і примусу силового поля знімається і люди просто не 

помічають примусової дії поля [117, c. 201 – 202]. При цьому індивід зазнає 

впливу з боку численних чинників, що породжуються соціальним полем 

реклами. 

Людина, потрапляючи в поле реклами, формує свій вибір, орієнтуючись 

на цінності, норми, зразки, що циркулюють в даному полі, співставляє те що 

пропонує поле із своїми соціальними патернами, установками та цінностями. 

Тим самим вона здобуває специфічну, пропоновану рекламою, модель 

поведінки. Займаючи певну позицію в полі реклами, споживач, під впливом 

габітусу, формує власне бачення та інтерпретацію поданого, і, як наслідок, 

може інтерналізувати певні моделі поведінки. Відтак, життя дискурсу в 

свідомості споживача описується накладанням отриманої інформації та 

індивідуального знання про обставини та ситуацію, в якій відбувається 

дискурс. Наслідком інтеріоризації та рефлексії на отриману інформацію 

стають сформовані індивідуальні дискурсивні практики. 
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Поєднуючи підходи критичного дискурс-аналізу (Н. Феркло, Р. Водак) 

та дискурс аналізу в галузі соціології знання (Р. Келлер) [24, c. 116], дискурс 

можна визначити як комплексну структуру, що складається із вербальних та 

смислових формацій, які утворюються і функціонують в межах певного 

середовища, та обмежується характерними для суспільства нормами. 

Формування дискурсу постає як процес, за якого соціальна реальність 

будується через символічну систему. Конституція соціального світу 

відбувається через процеси виробництва та споживання тексту – дискурсивну 

практику. 

У цьому контексті варто розмежовувати два поняття – рекламного 

дискурсу та дискурсів реклами. Перше – доволі широке поняття, яке власне 

означає те комунікативне середовище, в якому формуються окремі 

комунікативні та соціальні події. У цьому випадку рекламний дискурс 

будемо розглядати як інформаційне середовище – поле, у якому через 

лінгвістичні та візуальні засоби формуються та задаються специфічні рамки 

поведінки. Натомість дискурси реклами – це окремі комунікативні та 

соціальні події, які відтворюють у своєму змісті характерні для суспільства 

цінності, еталони поведінки, суспільні настрої тощо [26, c. 39]. 

Серед характеристик дискурсу варто виділити наступні:  

1. Дискурси та соціум є діалектично взаємопов’язаними. З одного боку, 

суспільство конституює дискурс. Проте, з іншого – суспільство та його 

складові (наприклад, цінності, культура) зазнають впливів дискурсів та 

формуються ними. Тобто, дискурси відтворюють ціннісну картину 

суспільства, і водночас під впливом дискурсів формуються індивідуальні 

диспозиції, зразки діяльності (габітус), які відтворюються індивідами у 

вигляді соціальних практик. 

2. Елементи дискурсу (текст, зображення) можуть носити ідеологічний 

характер. Щоб визначити це, необхідно проаналізувати тексти та дослідити 

їх інтерпретацію, сприйняття та соціальний вплив.  
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3. Дискурси є історично визначеними. Вони повинні розглядатися у

тісному взаємозв’язку із тим контекстом (зовнішнім середовищем), в якому 

вони формуються та функціонують.  

Кожному дискурсу притаманний набір рис фізичної та соціальної 

ситуації, які є доречними для творення та тлумачення відповідного тексту і 

накладають відбиток на структури самого тексту. Це так званий контекст 

дискурсивної події [65, c. 24], до якого можна віднести фізичні носії 

дискурсу, спосіб існування чи передачі тексту, музику та зображення, 

особливості інтонації, жести тощо. 

Відтак дискурс включає не тільки письмову і розмовну мову, але також і 

візуальні образи. Прийнято, що дослідження текстів з візуальними образами 

повинно враховувати особливості візуальної семіотики і відносин між мовою 

та образами. Л. Чоуліаракі і Н. Феркло пропонують розглядати дискурс як 

дискурсивний аспект поля. Для них дискурс-аналіз – це необхідне 

доповнення до теорії Бурдьє [130, c. 199]. 

Метою дискурс-аналізу в рамках соціології економіки є дослідження 

процесу формування соціальних практик і процесів комунікативного конструю-

вання цінностей та норм у рекламних повідомленнях. Як метод дослідження 

дискурс-аналіз – це аналіз взаємозв’язків між конкретним використанням мови 

та більш широкими соціальними та культурними структурами.  

Цей метод концептуалізує мову як форму соціальної практики, і 

спрямований на те, щоб показати, що мова та соціальна структура чинять 

постійний взаємний вплив один на одного, непомітний для людського 

сприйняття [173, c. 277 – 278]. 

Процес формування дискурсивних та соціальних практик відбувається 

на двох рівнях: 1) макро рівні та 2) мезо і мікро рівні (Рис. 3.1.1.). 

Складовими елементами процесу формування дискурсивних та соціальних 

практик є агенти реклами (рекламодавці), реклама, актори поля реклами 

(споживачі та реципієнти), індивідуальні дискурсивні практики, соціальні 

практики споживання, моделі споживання у соціокультурному середовищі. 
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Агенти комерційної реклами – рекламодавці, використовуючи 

різноманітні технічні та технологічні засоби, керуючись цінностями та 

нормами суспільства, орієнтаціями та преференціями споживачів та цільової 

аудиторії, займаються творенням рекламних кампаній та окремої реклами, 

яка власне і складає структуру поля комерційної реклами. 

Поле комерційної реклами є сукупністю взаємопов’язаних між собою 

створених агентами (рекламодавцями) дискурсів, які чинять безпосередній 

соціалізаційний вплив на акторів (реципієнтів) реклами. 

Сила впливу кожного конкретного дискурсу в полі реклами 

визначається:  

1) рівнем економічного капіталу, тобто боротьбою рекламних бюджетів

за право впливу на споживача та  

2) рівнем символічного капіталу певного дискурсу, тобто позицією

цього дискурсу в полі, тим, як цей дискурс сприймається акторами, яку вагу 

він має для них.  

Головним завданням у дослідженні дискурсу поля реклами є визначення 

спільних та відмінних дискурсів. 

Cоціалізація проявляється у сприйнятті, засвоєнні та модифікації 

актором пропонованих рекламних дискурсів, формуванні певних уявлень та 

переконань, соціальних схем, відповідно до власних індивідуальних 

переконань, логіки та свідомості. У результаті чого реципієнт (актор) формує 

власні уявлення про ці схеми поведінки, приймає або ж відкидає ті чи інші 

норми та цінності і відповідно вибудовує власну стратегію розуміння 

зображеного явища.  
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Соціалізаційний вплив дискурсів поля реклами проявляється в 

основному у рамках дискурсивних практик на індивідуальному рівні. 

У результаті соціальної комунікації та взаємодії акторів індивідуальні 

дискурсивні практики перетворюються на соціальні практики споживання. В 

процесі акту соціальної комунікації відбувається передача засвоєних моделей 

поведінки, соціальних схем, тобто дискурсу загалом. Таким чином 

формується система соціальних групових очікувань та диспозицій, а 

індивідуальні уявлення переходять в розряд суспільних, що зумовлює 

формування відповідних моделей споживання. 

Реклама вдається до виходу на рівень презентації реальності, а не лише 

її повторного відновлення [147, c. 282]. Реклама прагне звертається не до 

всіх, а до кожного, і таким чином прагне скоротити дистанцію між річчю та 

актором. Під впливом реклами споживання перестає бути лише утилітарним 

процесом, воно набуває символічного забарвлення.  

Споживчі практики через інституційні механізми споживання, зокрема, і 

рекламу, та соціокультурне поле споживання загалом надають товарам та 

послугам символічного значення, а споживачам – можливість самоіденти-

фікації через споживання товарів та здійснення соціальної комунікації.  

Процес формування дискурсивних та соціальних практик у 

комерційному полі реклами становить замкнутий цикл, оскільки реципієнти 

(споживачі), входячи в поле реклами, не лише переймають пропоновані 

дискурсивні практики, а і привносять власне розуміння дискурсів і таким 

чином модифікують їх. 

Застосування теоретико-методологічних положень дискурс-аналізу у 

дослідженні поля реклами надає можливість не лише визначити та 

декодувати ідеологічні заклики, що містяться в рекламних повідомленнях, а і 

визначити їхній вплив на засвоєння та формування певних цінностей та 

культурних зразків поведінки, правил та норм, тобто вплив дискурсу реклами 

на процес соціалізації споживачів, формування ними власного набору 

практик споживання [27, c. 436 – 437]. 
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Цілеспрямований смисловий вплив поля реклами привносить у світ 

споживання нові смислові зв'язки і перетворює споживача на дієвого агента 

[24, c. 117 – 118]. Діючи в контексті соціально-інформаційного середовища, 

реклама не просто відтворює інтереси і потреби рекламодавців і споживачів 

товарів та послуг, вона переводить інформацію зі сфери знань у систему 

нормативно-ціннісних орієнтацій особистості, впливаючи на соціалізацію 

особистості, на соціальні відносини та практики [25, c. 138]. 

Логіка дискурс-аналізу комерційної телевізійної реклами описується  

трьохмірною моделлю дискурс-аналізу (див. Табл. 3.1.1.) [172, c. 454 – 456]. 

 

Табл. 3.1.1.  

Схема дискурс-аналізу телевізійної реклами 

Інформаційні матеріали, залучені для проведення дослідження 

Змістовна 
складова 

Інтерсеміотика 
Міні-жанри, компоненти (Лінгвістичні, Візуальні та/або інші) 

Мовні засоби Візуальні засоби Аудіальні засоби 
Інтерсеміотика 

Дискурс 

Зв’язки дискурсу Інтервізуальні стосунки Інтераудіальні стосунки 
Інтерсеміотика 

Граматика 

Слово 
Словосполучення 

Звороти 
Речення 

Сцена 
Епізод 

Зображення 
(образи, персонажі, постаті, 
події, історичні факти, час, 

місце, тощо) 

Стиль 
Ефекти 

Інтонації, тон 
 

Емоційна 
складова 

Інтерсеміотика 
Істотність 

Аналіз дискурсивних практик 

Аналіз соціальних практик 
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Інформаційні матеріали, залучені для проведення дослідження – це 

сукупність відео текстів та їх транскрибованих відповідників, відібраних для 

безпосереднього аналізу.  

Аналіз інформаційних матеріалів відбувається у трьох блоках:  

1. Аналіз мовних засобів – тексту, що виражається у словах, 

словосполученнях, словникових зворотах та реченнях. Враховуючи, що 

рекламні тексти є невеликі за обсягом, для аналізу необхідно враховувати 

кількість повторів тексту (від трьох разів і більше) та їхнє смислове 

навантаження (використання синонімів, загальних термінів, словосполучень 

та фразеологізмів). Як правило основна думка реклами закладається в 

слогані, тому цей елемент реклами вимагає особливої уваги.  

2. Аналіз візуальних засобів. Як уже зазначалось, специфікою реклами 

є її невеликий текстовий обсяг, а подекуди і його відсутність, тому значне 

додаткове смислове навантаження несе в собі візуальна складова реклами. 

Аналізуючи цей блок особливу увагу варто звернути на візуальні сцени, 

епізоди та зображення, зокрема, образи, персонажі, постаті, події, історичні 

факти, місце, час тощо. Як зазначають Г. Кресс і Т. ван Ліувен, зображення 

мають свою власну граматику і правила [177, с. 39]. 

3. Аналіз аудіальних засобів – музики, мелодій, стилю, ефектів, 

інтонацій, тону тощо. Аудіальні засоби доповнюють візуальну складову та є 

допоміжними засобами аналізу. 

Визначення емоційної складової дозволяє віднести рекламу до певної 

цільової моделі: раціональної, демонстративної чи ірраціональної, що своєю 

чергою пояснює спрямування продукованих рекламою дискурсів та їхнє 

можливе призначення. 

Аналіз змістовної та емоційної складових є основою дослідження 

дискурсів поля комерційної реклами. Отримані дані дозволять визначити, які 

дискурси функціонують в полі та передаються реципієнтам. 
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Дискурс-аналіз, як якісний підхід, сприяє послідовному аналізу 

текстових даних, щоб дати звіт про значення дискурсивних тверджень та 

моделей дискурсивних практик. Покроковий аналіз тексту здійснюється з 

метою виведення характерних фреймів дискурсу [171]. Відкрита процедура 

кодування розроблена на основі «Сходження до теорії» (Grounded Theory) та 

передбачає трикомпонентний аналіз дискурсів:  

1. аналіз дискурсу як уявлення: центральні фрейми, сюжетні лінії;  

2. аналіз практик акторів: основні форми поведінки акторів; 

3. аналіз контексту: інституційних можливостей та обмежень фреймів, 

сюжетних ліній і акторів. 

Дискурс-аналіз передбачає поєднання усіх трьох вимірів: зв'язку між 

дискурсами, практиками та контекстом. 

Принципова відмінність мови комерційної реклами від повсякденної 

полягає у застосуванні як звичних формальних засобів, так і специфічних 

текстових форм, що передбачають підміну знаків та значень. Часто при 

цьому звичні одиниці мови отримують незвичну інтерпретацію, набувають 

ширшого смислового контексту та значення. Така особливість дискурсивного 

поля реклами як системи багато у чому пояснює специфіку поля реклами 

загалом. 

Таким чином визначена процедура кодування та аналізу тексту 

дозволить прослідкувати механізм заповнення рекламного поля дискурсами 

та окреслити структуру формування дискурсивних практик споживання. 

 

 

3.2. Конструювання дискурсів комерційної реклами та практик 

споживання: дискурс-аналіз рекламних повідомлень 

Для сучасного суспільства характерна зміна механізмів впливу на 

ціннісне поле. Зокрема, безпосередній вплив на формування індивідуальних 

уявлень та соціальних схем поведінки чинить реклама, формуючи специфічні 

типи дискурсів. 
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Вплив дискурсів поля реклами проявляється в дискурсивних практиках 

на індивідуальному рівні. Дослідження поля реклами як дискурсу, що 

впливає на реципієнта, проводилося у 2013 – 2015 рр. у м. Львові методом 

дискурс-аналізу (див. Додаток А).  

Визначення вибіркової сукупності проводилося в два етапи. На першому 

етапі було проаналізовано основних рекламодавців на телебаченні з 

найвищими рейтингами витрат на рекламу1. В Україні телевізійна реклама 

має найбільшу аудиторію впливу, і таким чином забезпечує можливість 

високої частотності та тривалості впливу реклами на споживача. 

У результаті групування списку рекламодавців були отримані наступні види 

реклами залежно від категорії (сфери) виробників товарів і послуг: продукти 

харчування, алкогольні та безалкогольні напої; зв'язок та комунікації; побутова 

хімія та косметика; побутова техніка і авто; медицина; торгівля. Відповідно до 

співвідношення зазначених категорій до загальної кількості реклами було 

визначено відповідний ваговий коефіцієнт. Дані представлені на Рис. 3.2.1. 

 

Рис. 3.2.1. Розподіл реклами за типами товарів та послуг 
                                                            
1 За даними Індустріального Телевізійного Комітету рекламодавцями в 2012 році виступило близько 1600 
компаній, що розмістилися прямою рекламою та 3000 компаній із спонсорським розміщенням. 
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Наступним етапом побудови вибіркової сукупності був відбір 

телереклами відповідно до: частоти трансляції, популярності та кількості 

показів за червень 2013 року – лютий 2015 року  та визначеної частки сфери 

рекламодавця [120].  

Щомісячно здійснювався дискурс-аналіз рекламних повідомлень із 

найвищим рейтингом показів (Топ-20), які транслювалися на 8 українських 

каналах 24/7 (Інтер, 1+1, Україна, СТБ, ТЕТ, Новий, ICTV, НЛО). 

Оптимальну кількість досліджуваних рекламних повідомлень було визначено 

шляхом спостереження та щоденного відбору рекламних роликів з найвищим 

рейтингом показів, при цьому не розглядалися повтори реклами. Відповідно 

у період з 2013 по 2015 рр. було проаналізовано 456 комерційних 

телевізійних рекламних ролики. 

У аналізі ціннісного поля реклами доволі вагомим є критерій 

первинного комунікативного наміру – комерційної вигоди. Кожен із 

рекламодавців наводить переваги власного продукту, чим зумовлена частота 

повторювання бренду, фірми-виробника, рекламного лозунгу і т. д., а також 

кожен з них використовує ті візуальні образи, що привертають увагу 

реципієнта до нових товарів та послуг, переваг у користуванні, 

характеристик якості тощо. Тому комерційний комунікативний намір 

найбільшою мірою зумовлює конструювання специфічних рекламних 

дискурсів, оскільки за своїм спрямуванням покликаний використовувати 

яскраві мовні та візуальні засоби. 

На першому етапі дослідження було визначено, що найбільш вживаними 

в аналізованих текстах є такі слова та сполучення слів: «світ», «гривня», «ми», 

«%», «свято», «святковий», «корисний», «користь», «смартфон», «життя», 

«захист», «мама», «справжній», «допомога», «робити», «більше», «багато», 

«смак», «Інтернет», «українці», «Україна», «український», «смачний», 

«новий», «новинка», тощо. Проте, не усі ці слова впливають на утворення 

дискурсів та на формування соціальних практик, тому далі розглядатимемо 

лише деякі з них. На нашу думку, серед тексту, що формує ідентичність 
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доцільно розглянути передусім рекламні девізи, які відображають всю 

рекламну стратегію. Ці девізи та їхні відповідники, використовувані в 

рекламі, продукують відповідні значення та смисли, що власне і характеризує 

поліфоновість аналізованих текстів.  

Внаслідок застосування трьохмірної моделі аналізу найчастіше 

повторюваних слів, словосполучень, фраз, візуальних образів, звуків та 

музики (див. Додаток Б), було розроблено систему координат утворення 

дискурсів. До неї належать базові параметри життєдіяльності суспільства 

споживання, а саме: 

1. «орієнтація на себе» та «орієнтація на соціум». Індивідуальні 

цінності – це стійкі мотиви, цілі, яких люди прагнуть досягти в своєму 

житті [175]. При оцінці подій, інших людей і способів своєї взаємодії люди 

виходять з власної системи цінностей. Кожна людина обирає для себе 

цінності з багатьох соціальних, побутових і культурних систем цінностей, з 

якими зустрічається в житті. Спочатку цінності стають цінностями особи, 

потім групи, до якої вона належить. А пізніше, коли значення цінності 

зростає настільки, що вона стає важливою для багатьох людей, її починають 

називати соціальною цінністю. До цих параметрів відносяться ознаки 

ідентифікації – використання займенників ми, Ви, Вас, Ваш, часте вживання 

яких вказує на особовий характер розмови. Тобто на те, що рекламодавець 

спрямовує своє повідомлення безпосередньо на конкретну аудиторію 

споживачів, висловлюючи при цьому увагу та визнаючи важливість 

споживача; 

2. «соціальність» та «економічність». Ці координати дають змогу 

визначити протяжність дискурсів від економічних функцій до соціальних. Це 

основні базові характеристики, що відображають головну гіпотезу 

дисертаційного дослідження: «Чи використовує комерційна реклама 

соціальну компоненту? ». 

Отже, змістовна компонента рекламних повідомлень розмістилась у 

визначеній системі координат наступним чином (Рис. 3.2.2.):  
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Рис. 3.2.2. Змістовна компонента рекламних повідомлень 

 у системі координат утворення дискурсів 

 

Отримані результати дають підстави стверджувати, що рекламні 

повідомлення спрямовані як на зовнішні, так і на внутрішні аспекти 

життєдіяльності індивіда: приналежність до суспільства («турботу», 

патріотизм, історію та традиції); виконання певних соціальних ролей (сімейні 

та вітальні цінності), самореалізація через споживання рекламованих товарів 

і послуг (гедонізм; закордонний стиль життя), взаємодія у суспільстві 

споживання (економічні цінності), саморозвиток та вдосконалення 

(інновації). 

Визначена змістовна компонента рекламних повідомлень дозволила 

виокремити наступні форми дискурсів реклами (Табл. 3.2.1.): 
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Табл. 3.2.1. 

Форми дискурсів реклами 

Зміст дискурсу Приклади  Форми дискурсу 

сім’я як найвища людська 
цінність  

«бути ближчими»; «ділитися 
почуттями»; «близькі поруч у 
потрібну мить» 

 
«Дискурс сімейності» 

турбота, допомога у 
вирішенні проблем 

«з думкою про Вас»; «ми 
потурбувалися, щоб…» 

 
«Дискурс турботи» 

пропагування 
патріотичних цінностей 

«поділіться любов’ю до 
України», «знай Україну», 
«козак», «наше», «країна» 

 
«Дискурс патріотизму»

пропагування вартісності 
закордонних товарів 

«Do you drink English?», «Great 
times are waiting»  

 
«Дискурс закордону» 

формування установки на 
здоровий спосіб життя 

«корисний», «природний», 
«натуральний», «дорогоцінний 
дар природи» 

 
«Дискурс вітальності» -

«еко дискурс» 

комфортне забезпечене 
життя, вищі блага 
фізичного, морального, 
естетичного задоволення 

«спокуса», «насолода» – 
«задоволення», «Ви цього 
варті», «створена для мене», 
«мрії здійснюються» 

 «Дискурс гедонізму» - 
«дискурс елітарності», 

«дискурс моди», 
«дискурс гендеру» 

наголошує на 
реалістичності явища 
«безкоштовного» 

«без комісії», «без переплат», 
«дешевше», «економічний», 
«знижка», «гроші не потрібні»;  

 
«Дискурс 

безкоштовності» 

використання новітніх 
технологій 

«Часи змінюються разом з 
інноваціями», «Інтернет – 
серце сучасного світу» 

 
«Дискурс інновацій» - 
«дискурс науковості» 

наголошують на значенні 
історії 

«легенда», «історія», 
«традиції», «Почувствуй 
настроение эпохи!» 

 «Дискурс традицій»  – 
«дискурс історії», 

«дискурс ностальгії» 

 

 

Використання образу благополучної щасливої ідеальної сім’ї, слів «бути 

ближчими»; «ділитися почуттями»; «близькі поруч у потрібну мить» є 

характерним для «дискурсу сімейності» (Табл. 3.2.1.). Цей тип дискурсу є 

спільним для багатьох аналізованих текстів та передбачає розуміння сім’ї як 

незамінної об’єктивної найвищої людської цінності. Виходячи з його змісту 

підтримання сімейних цінностей (добробуту, благополуччя, безпеки рідних, 

їхнього щасливого життя і т. д.) є головним завданням кожного індивіда. 
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Слова та візуальні образи: «фінанси», «без комісії», «без переплат», 

«дешевше», «економічний», «знижка», «акція», «подарунки», «ціна», «%», 

«кредит», «гривня», «нуль», «безкоштовно», а також словосполучення та 

фразеологізми: «збирайте бали та замовляйте бажані призи», «3D нуль», «з 

безкоштовними вхідними у роумінгу», «за спеціальною ціною», «територія 

низьких цін», та групи слів за значенням: «економія» – «дешевше», 

«витрачати» – «платити» є характерними для «дискурсу безкоштовності». 

Використовуючи такі лексичні структури рекламодавці наголошують на 

реалістичності явища безкоштовності та укорінюють стереотип про його 

нормальність та прийнятність для українського суспільства. Це підтверджує 

дослідницьку гіпотезу про те, що реклама продукує нові для суспільства 

ціннісні орієнтації та норми не лише споживчої, а й соціальної поведінки. 

Дещо приховау форму має «дискурс турботи», він продукується не 

прямо, а завуальовано у наступних словах та фразах: «дбає», «надійний», 

«піклуватися», «турбота», «допомога», «захист», «Я завжди буду поряд», 

«Ми потурбувалися, щоб ваші близькі були завжди поруч», «тут Вас 

зрозуміють». Для українського соціуму цей тип дискурсу є актуальним і 

сьогодні. «Дискурс турботи» проявляється, зокрема, у підтриманні явища 

патерналізму та спрямований на підтримку існування стереотипу «сильного 

авторитетного керівника» як гаранта безпеки та задоволення різноманітних 

потреб громадян. За результатами соціального проекту «Україна 

післязавтра», проведеного Львівською бізнес-школою спільно з компанією 

pro.mova у лютому 2014 р. [112], респонденти демонструють схильність до 

патерналізму. 

Змістовною складовою «дискурсу елітарності» є пропагування ознак, 

притаманних для людей з високим соціальним статусом. Цей дискурс 

заохочує споживачів відчути свою соціальну значимість, домінантність: 

«відбірне», «бездоганно», «досконала», «№1», «на висоті», «перемога», 

«довершений», «ідеальний», «чудовий», «кращий», «найкраще», «супер». 

Яскраво цей дискурс виражений у фразах: «все найкраще почнеться з тебе», 
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«дорогоцінний дар», «фірмовий смак та чудовий настрій», «я не ангел, я – 

королева», «Ви цього варті», «створена для мене».  

Близьким за змістом до цього дискурсу є «дискурс моди», що 

відображається у пропагуванні останніх новинок моди: «популярний», 

«дизайнерський», «ексклюзивний – унікальний», «найвідоміше», «мода – 

фешн». Доволі прогнозованим для комерційної реклами є «дискурс гендеру», 

який передбачає використання жіночих та чоловічих рис, образів, тіла для 

приваблення тієї чи іншої категорії споживачів.  

Загалом усі ці дискурси («елітарності», «моди», «гендеру») можна 

згрупувати в єдиний «дискурс гедонізму», що передбачає пропагування 

комфортного забезпеченого життя, вищих благ фізичного, духовного, 

морального, естетичного задоволення: «спокуса», «насолода – задоволення», 

«відпочинок», «Ви цього варті», «створена для мене», «заробляйте 

відпочиваючи», «мрії здійснюються». Цей тип дискурсу підтримує 

корисливий погляд на життя та популяризує гедоністичні цінності задля 

власного задоволення та втіхи.  

Зміст «дискурсу інновацій» полягає в тому, що рекламодавці 

наголошують на розвитку та використанні новітніх технологій, презентації 

останніх інновацій та новинок: «сучасний», «інновації», «смартфон», 

«технології», «вперше», «новинка», «нове покоління», «технологічність та 

інноваційність», «тільки вперед», «Часи змінюються разом з інноваціями», 

«Інтернет – серце сучасного світу». Первинною метою цього дискурсу є 

привернення уваги до рекламованого продукту чи послуги, проте 

опосередковано він впливає на формування установки на мобільність, 

можливість використання споживачами новітніх технологій, пристосування 

до новинок, осучаснення самого реципієнта і т. д.  

Ключовим у «дискурсі вітальності» є використання слів та образів 

здорового способу життя, натуральних та екологічних продуктів: «безпечний», 

«еко-», «натуральний», «корисний», «природний», «дорогоцінний дар природи», 

«натуральне – природнє», «справжнє», «від природи – натурального 
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походження». Загалом цей дискурс зорієнтований на привернення уваги 

споживачів до якості продуктів, формування установки на здоровий спосіб 

життя, здорову та натуральну їжу і т.д.  

Пропагування патріотичних, зокрема, проукраїнських, цінностей: 

«Україна», «українці», «батьківщина», «рідна земля», «країна», 

«національний», «... твоєї батьківщини», «ми – українці», «Це моя країна. Це 

смак мого життя», «Великий банк великої землі» є ознакою «дискурсу 

патріотизму». Окрім того він проявляється у відображенні національних 

образів, персонажів, використанні пейзажів, репродукції історичних фактів 

та подій. Загалом цей дискурс спрямований на підтримання національної 

ідентичності і гордості. 

Протилежним до цього дискурсу є «дискурс закордону». Хоча цей 

дискурс є менш чисельним, проте не менш значимим, оскільки поряд з 

наголошенням на патріотичності спостерігається використання слів 

іншомовного походження: «Do you drink English?», «Great times are waiting. 

Grab some Bud» та інших національностей: італійці, німці, британці, чехи.  

Схожими за своїм первинним значенням є дискурси «традицій» та 

«ностальгії». Обидва наголошують на вагомості історії, проте відрізняються 

у манері її трактування. Так, «дискурс традицій» зосереджує увагу на 

перевагах минулого, їхній вплив на сучасність та важливість збереження 

традицій: «легенда», «історія», «король», «традиції», «в давнину – колись», 

«наше коріння». 

Натомість в «дискурсі ностальгії» простежується тенденція до 

ностальгічного повернення в минуле, відтворення історичних подій, стилів, 

епізодів: «Жигули барное» - пиво для культурного відпочинку», «Наш сік» - 

родом із дитинства!», «Почувствуй настроение эпохи!». Зокрема, цей 

дискурс проявляється у використанні образів з минулого. Ці дискурси можна 

об’єднати в один дискурс «історії та традицій». 

Загалом у полі реклами домінують дискурси «гедонізму», 

«безкоштовності» та «вітальності» (Рис. 3.2.3.). Тим не менше гіпотеза про 
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те, що для комерційної реклами більш характерними є дискурси, зорієнтовані 

на реалізацію економічних та маркетингових цілей підтвердилась лише 

частково, оскільки серед рекламних дискурсів мають місце і соціально 

орієнтовані.  

 

Рис.3.2.3. Дискурсивне поле комерційної реклами, у % (n = 456 роликів) 

 

Схоже дослідження трансляції цінностей в рекламі на українських 

телеканалах проводив Я. Яненко у 2010 – 2012 рр. методом спостереження та 

контент-аналізу [158]. Автором було проаналізовано 200 рекламних 

повідомлень, які транслювалися на провідних українських телеканалах (УТ-1, 

1+1, Інтер, ICTV, Новий, Україна, СТБ) до і після вечірніх випусків новин  

(у період з 18.00 до 23.00). 

Щодо результатів досліджень, то в обох випадках визначені схожі за 

своїм змістом ціннісні компоненти реклами. Так, у дослідженні Я. Яненко 

визначено 16 цінностей. У авторському дискурс-аналітичному дослідженні ці 

категорії узагальнені у 9 дискурсах.  
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Дискурс-аналіз надає ширші можливості для дослідження та аналізу 

змістовної частини рекламних роликів, оскільки, дозволяє враховувати не 

лише певні показники та терміни, що символізують ту чи іншу цінність, а 

враховувати контекст висловлюваного, доповнювати його візуальними 

образами, що творить значно ціліснішу картину.  

У ході дослідження було виявлено, що загалом реклама передбачає 

пропагування тих цінностей, які функціонують в суспільстві, що свідчить 

про соціальну обумовленість виділених дискурсів. Як правило вони є доволі 

чітко окресленими, часто визначаються контекстом, в якому формується саме 

рекламне повідомлення (Додаток В). Характерною ознакою визначених 

дискурсів є їхня взаємопов’язаність та взаємозалежність. 

Загалом дискурси реклами можна об’єднати в характерні категорії: 

 Суміжні дискурси – це такі, які відображають схожу ідею, зміст. До 

них, наприклад, можна віднести такі групи дискурсів «ностальгії» – 

«традицій» та «елітарності» – «моди» – «гедоністичний». Існування 

суміжних дискурсів підсилює дію кожного з них та закріплює пропаговані 

ціннісні установки. 

 Конфронтуючі дискурси продукують протилежні за змістом цінності, 

які суперечать одна одній: «патріотизму» – «закордону»; «інновацій» – 

«традицій». Наявність суперечливих дискурсів, з одного боку, свідчить про 

інтердискурсивність рекламного поля, а отже про багато варіативність 

цінностей, які пропагуються в рекламі. Проте з іншого – про неузгодженість 

цих дискурсів, відсутність єдиної лінії, а отже про розмивання уваги 

споживача – від однієї пропагованої цінності до іншої. 

 Самодостатні – ті, які власним змістом пропагують ту чи іншу 

цінність, є доволі самостійними та стабільними. 

Схематично рекламні дискурси в ціннісному полі суспільства можна 

відобразити наступним чином (Рис. 3.2.4.):  
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Рис.3.2.4. Дискурси реклами в ціннісному полі суспільства 

 

Аналіз базових змістовних категорій рекламних дискурсів свідчить про 

те, що в полі реклами функціонує ціла низка взаємопов’язаних між собою 

дискурсів, підтримка яких суспільством полягає у орієнтації на задані 

дискурсами схеми поведінки, норми та цінності.  

Як зазначає українська дослідниця І. Чудовська-Кандиба «реклама 

зазнає змін разом з суспільством, транслюючи та оновлюючи його смисли, 

створюючи його потреби і відповідаючи на них» [148, с. 50 – 51]. 

Однією з властивостей суспільства споживання є поширеність послуг. 

Пропозиція речей подається як послуга. Особливо виразно ця властивість 

виявляється в рекламі. Кожний товар пропонується в рекламі як турбота про 

задоволеність і здоров’я людини. Річ як товар поєднується з послугою як 

товаром, і такий «здвоєний» товар змінює природу і речей, і послуг [148, 

с. 241]. 
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Дискурси реклами – це динамічні утворення, які змінюються відповідно 

до часу та стану того суспільства, в якому вони функціонують. На дискурси, 

які продукуються в рекламі впливає соціальний контекст – події в 

суспільстві, домінантні цінності та настрої і т. д.  

Наприклад, у червні – листопаді 2013 року домінантними дискурсами 

поля комерційної реклами були «дискурс безкоштовності», «гедоністичний 

дискурс» та «дискурс турботи» (Рис.3.2.5.). Зміст же інших дискурсів поля 

інтегрувався домінантними дискурсами, ретранслюючи таким чином ціннісні 

орієнтації цих дискурсів на різні сфери життєдіяльності. Із розвитком 

суспільних подій в Україні в листопаді 2013 року на домінантні позиції 

вийшов «дискурс патріотизму». 

 

Рис.3.2.5. Динаміка дискурсивного поля комерційної реклами, 

у червні – листопаді 2013 р., у % 
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Доцільно розглядати дискурси реклами в динаміці, проводячи 

моніторингові дослідження, оскільки це дасть змогу відслідковувати 

дискурсивну динаміку поля комерційної реклами. А відтак точніше 

визначати зміст пропонованих рекламою орієнтирів соціокультурних дій та 

їхнє співвідношення із формами та знаковими взірцями, звичними для 

культурно-знакової парадигми цього суспільства. 

 

 

Рис.3.2.6. Динаміка дискурсивного поля комерційної реклами, 

у 2013 – 2015 рр. 

 

У даних на Рис. 3.2.6. проілюстровано, що поле дискурсів зазнало змін у 

2014 – 2015 роках, порівняно із 2013 роком, зокрема, це проявляється у зсуві 

дискурсивного поля по осі «Соціальність». Більшої ваги набувають дискурси 

«сімейності», «вітальності», «паріотизму», а також «дискурс гедонізму». 

Незначною мірою підвищилась частка «дискурсу історії та традицій» та 
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«дискурсу закордону». Натомість зменшилися частки дискурсів 

«безкоштовності», «інновацій» та «турботи». 

Отже, можемо припустити, що рекламні дискурси орієнтуються на стан 

суспільства, відповідно є притаманними для цього суспільства змістовними 

елементами культури, які впливають на поведінку індивідів. Тобто 

символічне поле реклами формує особливий символічно-комунікативний 

дискурс, в процесі якого соціалізація відбувається через транзакцію 

ціннісних орієнтацій, норм, практик та поведінкових реакцій, соціальних 

схем поведінки. 

 

 

3.3. Вплив та сприйняття комерційної реклами (на прикладі 

м. Львова) 

Реклама виступає тим каналом соціальної комунікації, який, 

конструюючи та впроваджуючи певні духовні та матеріальні цінності, 

пропонуючи готові моделі поведінки, відіграє провідну роль у продукуванні 

та поширенні норм і патернів споживання, слугує їхній інтеріоризації. Тобто 

виступає механізмом творення індивідуальних дискурсивних практик 

споживання – інтеріоризованих, переосмислених та модифікованих, 

відповідно до власної свідомості кожного споживача, дискурсів.  

Найважливішими елементами соціальних практик споживача є процеси 

прийняття рішень, що передують цим діям або випливають з них. 

Дискурсивні практики є передумовою процесу прийняття рішення щодо 

споживання. Умовно кажучи, це сукупність опрацьованих та прийнятих 

індивідом диспозицій, уявлень та знань. 

Процес сприйняття рекламної інформації споживачем проходить через 

два послідовних етапи: привернення уваги до реклами та трактування 

реклами (інтерпретація). Зауважимо, що цей процес є дещо складнішим та 

включає низку психологічних та соціокультурних факторів (рис. 3.3.1.). 
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1. пошук 
інформації 

 
2. звертання 

уваги 

3. аналіз 
отриманої 
інформації 

 4. інтерпретація 
та інеріоризація 
інформації 

 5. формування 
патернів 
поведінки 

         

Рис. 3.3.1. Етапи процесу сприйняття реклами споживачем 

 

Перший етап включає в себе не лише цілеспрямований пошук 

інформації, а й стихійне потрапляння під потік рекламних повідомлень, в 

силу того, що споживач належить до певної цільової аудиторії. Другий етап 

полягає у безпосередньому зверненні уваги споживача на рекламну 

інформацію, у мимовільному чи спланованому її споживанні. Аналіз 

отриманої інформації характеризується запам’ятовуванням спожитої 

інформації, її обдумуванні та відкладанні в підсвідомості споживачів. З цим 

етапом нерозривно пов’язаний і процес інтерпретації та інтеріоризації 

отриманої інформації. Як наслідок отримана інформація відтворюєтья у 

певних правилах, зразках та нормах поведінки.  

У сучасному українському суспільстві реакцією на рекламу не 

обов’язково та не завжди є доконаний акт споживання. Як зазначає Я. Зоська, 

більшість українського населення споживає не речі як такі, а їх образи, що 

пропоновані рекламою [37, c. 139]. Відтак послуга реклами може бути 

наявна, а споживання речі при цьому не відбувається.  

Безпосередньо соціальні практики споживача – діяльність, спрямована 

безпосередньо на одержання, споживання і розпорядження товарами, 

послугами, інформацією, є наслідком дискурсивних практик, якщо ті 

знайшли відгук у свідомості споживача та пройшли шлях від уявної потреби 

до реально усвідомленої. 

Кожен із визначених етапів сприйняття реклами має індивідуальні 

особливості протікання, залежно від психологічних характеристик 

споживача, культурних, соціальних та інших факторів.  
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Як зазначає Я. Зоська, на формування визначеної моделі соціальних 

практик споживання впливає безліч факторів: демографічні характеристики 

споживача; географічний район проживання; економічне становище 

споживача; попередній досвід споживача; соціальні ролі і статуси споживача; 

цінності, стиль життя споживача; належність до цивілізації всього 

суспільства і держави; соціальні норми; сукупна соціальна інформація; 

референтні групи; ЗМІ; реклама; мода; інновації; психологічний профіль 

особистості; ступінь усвідомлення потреб про об'єкт споживання; 

поведінкові принципи; ситуаційні фактори, що впливають на процес 

прийняття рішення тощо [37, c. 194 – 195]. 

Загалом їх можна об’єднати у групи: соціальні, економічні, психологічні 

та поведінкові (Додаток Е).  

Соціально-демографічні характеристики споживачів – це основні 

характеристики окремих людей чи цілих груп. Потреби та переваги, 

інтенсивність споживання продукту тісно пов’язані з демографічними та 

соціальними ознаками. До таких критеріїв належать вік, стать, сімейний стан, 

національність. 

Соціально-економічні характеристики споживачів враховують рівень 

доходів споживачів, приналежність до певного класу, професію, освіту. 

Цікавим є не лише споживач, залежно від рівня доходу, а як носій певного 

рівня освіти, соціальних якостей та характеристик, соціальних ролей та 

статусів. Спорідненою до них є географічна приналежність споживачів. В 

сучасному соціумі чимале значення має соціальне походження споживача, 

оскільки це свідчить про певні стартові позиції та можливості, доступ до 

певних благ. Для визначення моделі споживання важливо враховувати 

культурну специфіку регіону, міста. У рамках одного суспільства, держави ці 

розбіжності не будуть мати яскраво вираженого характеру, однак для 

окремих регіонів існує специфіка в моделях споживання на основі 

культурних цінностей [37, c. 167 – 168]. 
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Під психологічними критеріями розуміють суб’єктивні характеристики, 

стиль життя, особливості характеру, життєві позиції і т. д. [114, с.72 – 73]. 

Також сюди варто віднести соціальні ролі і статуси споживача; його культуру; 

ступінь усвідомлення потреб про конкретний товар, послугу; ієрархію потреб 

та цінностей тощо. Загалом психологічні критерії описують «стиль життя 

споживача». Це звички, традиції, норми, цінності, стереотипна поведінка, що 

відображається в повсякденній життєдіяльності [106, c. 30 – 34].  

Зазначені критерії та параметри мають більш інструментальний характер 

та не відображають специфіку відтворення індивіда як специфічного 

соціотипу, а швидше як споживача певних товарів. Проте нашою метою є 

визначення ставлення до реклами як своєрідного інформаційного продукту. 

Тобто, важливо не лише фіксувати характеристики споживачів реклами, але і 

розуміти під впливом якого сегменту рекламного простору вони 

сформувались, оскільки саме від цього більшою мірою залежать їхні 

орієнтації та преференції, тому, доцільно переосмислити типологію 

споживачів саме з позицій змісту рекламних повідомлень та орієнтації 

споживачів на них. 

Доповнюють зазначені характеристики поведінкові критерії, які 

безпосередньо характеризують поведінкові реакції особи на рекламні 

повідомлення. Сюди відносять ступінь чутливості до реклами, попередній 

досвід, ступінь лояльності, які визначають рівень довіри, прихильності та 

ставлення до рекламних повідомлень загалом, незалежно від їх спрямування 

та інформаційного насичення. 

Не менш важливою групою критеріїв, необхідною для вивчення 

ставлення та реакції споживачів на рекламу, є безпосередньо дискурси 

реклами та їхні змістовні характеристики, виражені у словах, 

словосполученнях та образах. Ці критерії дають змогу визначити, яким із 

дискурсів рекламних повідомлень споживачі надають перевагу та встановити 

міру важливості кожного із визначених дискурсів та їхніх смислів для 

реципієнта. 
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Дослідження ставлення споживачів до рекламної інформації 

проводилося в рамках Омнібусу кафедри історії та теорії соціології ЛНУ 

ім. І. Франка, у березні – квітні 2015 року (див. Додаток Д та Додаток Ж)2. 

Згідно концептуалізації та операціоналізації (див. Додаток Е) основними 

індикаторами є споживачі (реципієнти) та дискурси реклами, які були 

визначені у ході авторського дискурс-аналітичного дослідження. 

Вагомим фактором аналізу є рівень загальної орієнтації споживачів на 

рекламу (Рис. 3.3.2).  

 

Рис. 3.3.2. Ставлення споживачів до реклами, у % 

 

Згідно отриманих даних, доволі високий відсоток тих, хто негативно 

ставиться до реклами – «негативно» 14,1% та «більше негативно, ніж 

позитивно» 31,1%. Натомість «позитивно» лише 9,2% та «більше позитивно, 

ніж негативно» – 21,2%. Відповідь «важко відповісти» (25,4%) свідчить про 

те, що сьогодні в Україні реклама ще не здобула належного рівня довіри, і, в 

основному, не визнається респондентами як допоміжний засіб при виборі 

певного товару чи послуги.  

                                                            
2 Вибіркова сукупність – жителі м. Львова, 384 особи. Метод збору даних – очне стандартизоване інтерв’ю. 
Теоретична похибка становить 5,01% (для 95%-го довірчого інтервалу). 
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Відтак підтвердилась дослідницька гіпотеза про те, що загалом ставлення 

до реклами є неоднозначним. Тенденція негативного ставлення не свідчить про 

те, що реклама не впливає на формування дискурсивних споживчих практик чи 

споживачі не орієнтуються на неї, радше підтверджує стереотипне ставлення 

споживачів до реклами, укорінене в українському суспільстві. 

 

Рис. 3.3.3. Найважливіший для споживачів аспект реклами, у % 

 

Серед найбільш важливих аспектів реклами (Рис. 3.3.3.) респонденти 

визначають передусім образи щасливої сім’ї, дітей, батьків, сімейного кола, 

турботу про близьких, сімейний добробут, благополуччя, безпеку рідних 

(14,6%); здоровий спосіб життя, екологічно чисті товари та продукти, 

збереження екології, охорону здоров’я (13,8%); допомогу у вирішенні 
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власних потреб, образ авторитетного експерта, помічника, гарантію безпеки 

(13,2%). Ці аспекти реклами знаменують відповідно сімейні, вітальні та 

цінність турботи. Окремо варто виділити важливість соціальної реклами про 

проблеми та загрози суспільсва (13,2%).  

Також респонденти відзначають важливість в рекламі класичної для 

комерційної реклами інформації про нові досягнення науки та техніки, інно-

ваційні технології (12,0%) та використання образів комфортного забезпеченого 

життя, вищих благ фізичного, морального і естетичного задоволення (12,4%).  

Патріотизм, патріотичні цінності, товари вітчизняного виробництва 

займають лише сьоме місце із показником 10,4%. Це спростовує гіпотезу, 

отриману при якісному дослідженні дискурсів реклами: «Активне зростання 

та поширення дискурсу «патріотизму» зумовлено настроями та орієнтаціями 

в суспільстві». Натомість дані кількісного дослідження показують, що цей 

дискурс не є популярним серед безпосередніх споживачів, а отже не 

привертає до себе належної уваги.  

Найменш значимою для споживачів є реклама, що містить інформацію 

про фінансову цінність товару (4,5%), закордонні товари, іноземний досвід 

(3,4%) та традиції (2,5%). 

Щодо розподілу відповідей в гендерному розрізі (Рис. 3.3.4.), то 

зауважимо, що для чоловіків більш значимими є інформація про новинки, 

інноваційні досягнення (20,6%), здоровий спосіб життя, екологічно чисті 

товари та продукти (17,5%) та комфортне забезпечене життя, вищі блага 

фізичного, морального і естетичного задоволення (16,3%). Натомість для 

жінок домінантними є орієнтація на образ сім’ї (23,1%), соціальну рекламу 

(16,9%) та інформацію про допомогу у вирішенні певних проблем (14,4%). 
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Рис. 3.3.4. Найважливіший для споживачів аспект реклами за статтю, у % 

 

Отримані дані дають змогу стверджувати, що гіпотеза про те, що 

дискурси рекламного поля є суспільно зумовленими та знаходять своє 

відображення у дискурсивних практиках підтвердилась лише частково, 

оскільки спостерігаються гендерні відмінності у ставленні до реклами. Так, 

жінки як споживачі та реципієнти реклами є більш соціально орієнтованими. 

Вони сприймають рекламу швидше як транслятор соціальних цінностей та 

засіб соціального регулювання, та більш схильні до споживання образів і 

символічних значень в рекламі. На противагу чоловіки більш консервативні. 
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У своїх відповідях вони проявляють ставлення до реклами як до 

комерційного інструменту, інформаційного засобу процесу споживання. 

Сімейні цінності в рекламі є важливими для вікової категорії 40 – 45 

років, патерналістськими цінностями та фінансовою інформацією 

цікавляться споживачі віком 60 і старше, на патріотичні образи більше 

порівняно із іншими звертають увагу старші вікові категорії. Закордонний 

стиль життя та гедоністичні цінності є більш близькими для осіб віком 30 –

 39 років, інноваціям та технологіям надає перевагу молодь (18 – 24 роки). 

Інші аспекти реклами є тією чи іншою мірою рівноцінно представлені за 

віковим розподілом. Соціальна реклама як особлива категорія, найбільш 

актуальна для споживачів від 30 років і старше (Рис. 3.3.5.). 

Загалом віковий розподіл респондентів демонструє закономірні 

тенденції, а орієнтація на ті чи інші аспекти реклами зумовлена віковими 

особливостям відповідних категорій споживачів. Наприклад, для вікової 

групи 18 – 24 роки домінує орієнтація на інновації та технології (29,3%), що 

можна пояснити більшою мобільністю молоді та схильністю до 

використання новинок.  

У віковій категорії 25 – 29 років 35,7% респондентів найважливішим 

аспектом реклами визначають сімейні цінності. Цей вік є етапом створення 

сім’ї, тому такий розподіл є цілком логічним та закономірним.  
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Рис. 3.3.5. Найважливіший для споживачів аспект реклами за віком, у % 
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Для респондентів віком 30 – 39 років пріоритетними є гедоністичні 

прояви реклами – 16,7%, а для вікової категорії 40 – 49 років – сімейні образи 

та цінності (22,2%). Такий розподіл відповідей зумовлений етапами розвитку 

сім’ї. 

У віковій категорії 50 – 59 років найважливішим аспектом реклами 

визначені вітальні цінності (19,7%), що пов’язано із фізіологічними 

особливостями цього періоду, зміни способу та стилю життя. Також старша 

вікова категорія (60 і старше) орієнтується на прояви турботи в рекламі – 

допомогу у вирішенні власних проблем чи образ сильного керівника та 

гаранта безпеки. 

Для виділення ціннісних компонентів дискурсів реклами було застосовано 

факторний аналіз ознак, що відображають орієнтацію споживачів на рекламну 

інформацію, з урахуванням регресії ваги компонентів для аналізу інших 

компонентів3 (див. Додаток З) було виділено два основні фактори: соціально 

орієнтовані та комерційні цінності (Рис. 3.3.6.). 

 

 Ціннісні компоненти дискурсів реклами  

   

Соціально орієнтовані цінності  Комерційні цінності 

   
Патріотизм, патріотичні цінності, товари 
вітчизняного виробництва, українські 

виробники 
 

Закордонні товарів, іноземний досвід, 
життя за кордоном 

Соціальна реклама про проблеми та 
загрози суспільсва 

 
Нові досягнення науки та техніки, нові 

гаджети, інноваційні технології 
Щаслива сім’я, діти, батьки, сімейне коло, 
турбота про близьких, сімейний добробут, 

благополуччя, безпека рідних 
 

Комфортне забезпечене життя, вищі 
блага фізичного, морального і 
естетичного задоволення 

Традиції, історія  
Допомога для вирішення власних 
потреб, авторитетний експерт, 
помічник, гарантія безпеки 

Здоровий спосіб життя, екологічно чисті 
товари та продукти, збереження екології, 

охорона здоров’я 
 

Фінансова цінність товару (ціна, 
кредит, акції, знижки), дохід, заробіток 

Рис. 3.3.6. Ціннісні компоненти дискурсивного поля реклами 

                                                            
3 Метод екстракції: аналіз головних компонент. Метод обертання: варімакс. Обертання здійснене в 3 
ітерації. 
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Перший включав такі аспекти (дискурси) реклами: патріотизм, 

патріотичні цінності, товари вітчизняного виробництва, українські 

виробники; соціальна реклама про проблеми та загрози суспільства; щаслива 

сім’я, діти, батьки, сімейне коло, турбота про близьких, сімейний добробут, 

благополуччя, безпека рідних; традиції, історія; здоровий спосіб життя, 

екологічно чисті товари та продукти, збереження екології, охорона здоров’я. 

Це соціально орієнтовані дискурси, що стосуються індивідуально життя 

кожного споживача та визначають споживача як суб’єкта певного 

суспільства. 

До другого фактору були віднесені такі аспекти реклами як: інформація 

про закордонні товари, іноземний досвід, життя за кордоном; нові 

досягнення науки та техніки, нові гаджети, інноваційні технології; 

комфортне забезпечене життя, вищі блага фізичного, морального і 

естетичного задоволення; допомога для вирішення власних потреб, 

авторитетний експерт, помічник, гарантія безпеки; фінансова цінність товару 

(ціна, кредит, акції, знижки), дохід, заробіток. Якщо соціально орієнтовані 

цінності стосуються безпосередньо соціальної поведінки споживачів, то 

комерційні цінності визначають поведінку споживачів, є прецедентом власне 

практик споживання. 

Аналіз ціннісних компонентів дискурсивного поля реклами дає підстави 

визначити дискурсивні практики споживачів, що формуються під впливом та 

внаслідок дії дискурсивного поля реклами. Їх можна визначити як: 

1) соціальні дискурсивні практики споживання; 

2) комерційні дискурсивні практики споживання. 

Перші передбачають інтеріоризацію образів та стилів життя, що 

відповідають сімейним та вітальним цінностям, підтриманні високого рівня 

патріотизму і шанування історії та традицій. Ці дискурсивні практики є 

виключно соціально орієнтовані, а рекламні образи, що використовуються 

(екологічних, натуральних продуктів, чистої природи; історичних подій та 

постатей; рідної землі, національних традицій; щасливого сімейного побуту, 
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відносин батьки-діти тощо) знаходять своє відображення та підтримку у 

дискурсах та габітусі споживачів. 

Отже, реклама із типами дискурсів, які відносяться до соціально 

орієнтованих, сама є продуктом споживання. Найчастіше вона виступає 

продуцентом дискурсивних практик, результатом яких є формування та 

підтримання певних цінностей, норм, зразків поведінки. Наслідком реалізації 

таких дискурсивних практик можуть бути повсякденні соціальні практики, 

які не пов’язані із безпосереднім процесом споживання. 

На відміну від попередніх, комерційні дискурсивні практики 

споживання більшою мірою зорієнтовані на споживання у його класичному 

розумінні. Цей тип дискурсивних практик проявляється у засвоєнні та 

відтворенні економічних та гедоністичних цінностей, підтриманні явища 

турботи та допомоги у вирішенні проблем, цінування інновацій та стилів 

закордонного способу життя.  

В ході комерційних дискурсивних практик підтримуються більш 

класичні для комерційної реклами символи «сильного лідера та гаранта», 

інноваційних технологій то технологічного розвитку, образів вишуканості та 

неповторності, статусної приналежності, насолоди та задоволення, а також 

поняття «безкоштовності». Припускаємо, що найчастіше наслідком 

відтворення цього типу практик є безпосередньо практики споживання 

рекламованих товарів та послуг. 

Аналізуючи орієнтацію споживачів на дискурси, зауважимо, що кожен із 

досліджуваних аспектів реклами відповідає конкретному типу цінностей, 

вираженому у тому чи іншому дискурсі реклами (Рис. 3.3.7.).  
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Рис. 3.3.7. Орієнтація споживачів на дискурси реклами, у % 

 

Порівнюючи дані дискурс-аналізу та дослідження ставлення споживачів 

до реклами (див Рис. 3.3.8.) спростована гіпотеза про те, що при перегляді 

реклами споживачі більшою мірою звертають увагу на дискурси «інновацій», 

«безкоштовності» та «гедоністичний» дискурс. Зафіксована певна 

невідповідність в активності окремих типів дискурсів та реального стану 

цінностей в суспільстві. Для споживачів найбільш вагомим є «сімейний 

дискурс», «дискурс турботи» та блок соціальної реклами. Чітко 

простежується тенденція – споживачі звертають увагу на соціально 

орієнтовані дискурси. 
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Рис. 3.3.8. Орієнтація споживачів на дискурси реклами, у % 

 

У той же час реклама, слідуючи за своєю безпосередньою метою – 

продавати товари та послуги, переслідує комерційні цінності, що сприяють 

реалізації цієї мети. Реклама не відповідає потребам споживачів, а це 

зумовлює негативне ставлення до неї загалом та низький рівень довіри до 

рекламної інформації.  

Орієнтації споживачів свідчать про необхідність соціальної компоненти, 

тому завданням та перспективою розвитку комерційної реклами є поєднання 

економічної та соціальної складової, що якісно підвищить потенціал реклами 

як соціальної технології. 
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3.4. Соціальні чинники відтворення споживчих практик завдяки 

комерційній рекламі у сучасному українському суспільстві 

Основним фактором впливу, що зумовлює та визначає рекламні 

дискурси, а відтак впливає на соціальні практики споживачів є система 

цінностей та потреб суспільства, соціальних груп та особистості. Аналізуючи 

дискурси реклами в часовій перспективі, зауважимо, що соціальний контекст 

(рівень розвитку суспільства, домінантні цінності та норми поведінки тощо) 

значною мірою впливає на дискурси вироблені в рекламі. Ті ідеї, які 

використовує реклама у своїх повідомленнях засновані на ціннісних 

уявленнях та нормах суспільства. 

Головним джерелом мотивації є потреби споживача, які є показником 

інтересів особистості, її рівня духовного розвитку та соціальної адаптації. У 

різних людей різні потреби і залежать вони від ціннісних орієнтацій і у 

кожному суспільстві складається своя система цінностей.  

На базі певних потреб і цінностей формуються ціннісні орієнтації 

людей. Ці механізми саморегуляції проявляються в прагненнях особистості 

опанувати бажані цінності, використовуючи загальноприйняті моделі дій та 

засобів досягнення. Як наслідок, особистість набуває відповідних соціальних 

установок, тобто готовність діяти в тій чи іншій конкретній ситуації певним 

чином, враховуючи власні оцінки значущості тих людей, явищ, процесів, які 

можуть опинитися у полі її дії [77]. 

Пусковим механізмом регуляції поведінки є мотивація. Фактори 

соціальної регуляції поведінки особистості можна розділити на дві групи: 

1. Фактори зовнішньої соціальної регуляції складають прийняті в 

суспільстві норми поведінки, які фіксуються у рольових приписах, законах та 

інших правових актах. 

2. Фактори внутрішньої регуляції соціальної поведінки включають 

інтерес, потреби, ціннісні орієнтації та соціальні установки. Спектр інтересів 

особистості зумовлений якістю її світогляду. Тут фокусуються, 

переломлюються звичаї і традиції, знання, життєвий досвід тощо. 
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Вплив реклами на соціальні установки, а, отже, і на подальшу поведінку 

індивідів полягає у забезпеченні переваг рекламованого продукту та його 

символічних проявах [77].  

Частота повторюваності та популярність певного ціннісного дискурсу 

зумовлюють соціальне відтворення відповідного дискурсу та зумовлених 

ним практик. Так, наприклад, «дискурс сімейності» є доволі стабільним 

дискурсом, образи сім’ї є невід’ємною складовою значної частини 

комерційної реклами. Інтеріоризація смислів цього дискурсу споживачем 

передбачає не лише збереження, відновлення та підтримання сімейних 

цінностей, а й відтворення пропонованої моделі сімейної поведінки через 

споживання відповідних товарів чи послуг. Реклама як соціальний інститут 

належить до макрочинників соціального відтворення.  

У науковій традиції виділяють три рівні соціального відтворення. До 

першого відносять чинники макросередовища – це зовнішні фактори, що 

впливають на характер соціального відтворення, до яких відносять інститути 

освіти, виховання, професійної підготовки, охорони здоров'я, побутового 

обслуговування, а також інститути накопичення, відтворення і передачі 

інформації, що забезпечують діяльних членів суспільства інформацією [108, 

c. 110]. Реклама власне і відноситься до таких чинників відтворення, надаючи 

споживачеві набір ціннісних орієнтацій та зразків поведінки. 

Другий рівень складають чинники впливу мезосередовища, тобто 

територіальне середовище безпосереднього відтворення індивіда: система 

робочих місць і соціальна інфраструктура міста, села; система місцевого 

управління тощо. Третій утворюють ключові компоненти мікросередовища, 

тобто, безпосереднього соціального середовища індивіда, що визначають 

багато в чому життєвий шлях: сім'я, сусідство, дружні контакти й інші 

асоціації. Мікросередовище значною мірою сприяє формуванню особистості, 

що займає певні соціальні позиції і відіграє певні соціальні ролі.  

Особливе місце серед чинників соціального відтворення займають 

інституційні фактори, у тому числі певний стиль життя, визначений нормами 
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та правилами суспільства як «здоровий», що має зовнішній соціальний 

нормативний і внутрішній характер. Зовнішні норми поведінки 

співвідносяться з інститутами, що регулюють соціальну діяльність людини, у 

тому числі створюють особливі мотиви у взаємовідносинах людей [126]. 

Метою рекламної інформації є вплив на соціальний потенціал 

споживача – надання споживачеві інформаційних ресурсів та мотивів для 

переміщення його із одної категорії споживання у іншу.  

Головним критерієм соціального відтворення є певний соціальний 

потенціал, утворений соціальними зв'язками, який включає:  

1) певні соціальні мережі і соціальну структуру і, відповідно, соціальні 

ролі, титули, статуси; 

2) певні суспільні відносини між носіями цих ролей; 

3) певні соціальні інститути як норми поведінки цих носіїв згідно 

соціальній структурі та місцем в її ієрархії, які у своїй сукупності становлять 

спосіб життя людини; 

4) соціальне середовище проживання і, відповідно, соціальну складову 

(крім матеріальної складової) якості життя людини. 

Соціальний потенціал за певних умов конвертується в економічний 

капітал і може бути інституціоналізований, наприклад у формі соціального 

статусу [126]. 

За визначенням А. Ахієзера, існує три типи відтворення: деструктивне, 

просте (статичне) та інтенсивне [3]. Для інтенсивного відтворення характерне 

прагнення суб'єкта забезпечувати потік прогресивних інновацій 

(технологічних, організаційних, економічних, культурних і т. д.). Вони 

забезпечують зростання ефективності відтворювального процесу, діяльності 

суб’єкта. Для цього типу відтворення характерний зростаючий рівень 

критики, «здорова незадоволеність» технічними, організаційними, еконо-

мічними, культурними. умовами, що склалися [51, с. 113]. Для дискурсів 

реклами, що відповідають цьому типу відтворення, характерне позитивне 



144 
 

 

відношення до розвитку, вдосконалення цінностей споживача, поповнення 

їхнього списку новими. 

Відтворювальна діяльність простого (статичного) типу протистоїть 

інноваціям як негативним, так і позитивним. Для цього типу відтворення 

характерне прагнення адаптуватися до умов, що склалися, які розглядаються 

як природні, задані людині і від неї незалежні. Організація життя, цінності 

сприймаються як природні, практично єдино можливі. До цього типу 

відтворення належать практики консервативного раціонального споживання. 

Для деструктивного відтворення характерне відставання особистісної 

культури індивіда від зростання складності суспільного відтворення. 

Деструкція розвивається на основі недостатнього рівня особової культури, 

відповідальності, кваліфікації при відставанні їх розвитку в порівнянні із 

зростанням складності проблем. Деструктивне відтворення проявляється, 

коли цінності, поширювані в рекламі не відповідають нормам та цінностям 

споживачів. Зокрема, це трапляється, коли реклама транслюється на 

нецільову аудиторію або ж адаптується під українського споживача. Умовно 

це означає пропагування цінностей, невластивих для суспільства на цьому 

етапі розвитку [51, с. 113]. 

Перехід простого і деструктивного відтворення в інтенсивне не 

відбувається автоматично, але вимагає постійного напруження суб'єкта 

відтворення. У відтворювальній діяльності воно втілюється в постійному 

подоланні внутрішніх суперечностей. Важливе значення в зв'язку з цим є 

орієнтація індивідів на власний саморозвиток в єдності з розвитком 

культури, умов, засобів і цілей суспільства. 

У відтворенні соціальних практик споживання на рівні окремого 

споживача важливим є рівень його рефлексивності, здатності сприймати та 

реагувати на отриману інформацію. Дії соціальних акторів, що здійснюються 

під впливом інформаційного поля реклами є джерелом відтворення 

споживчих практик.  
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Іншим джерелом зміни практик споживання є стабільне функціонування 

поля реклами, що веде до постійного і вельми помітного зростання частки 

споживання, а широке поширення брендів сприяє стрімкішому перетворенню 

практик на знаково-символічні. Результатом такого перевороту є розмивання 

чітких граней між споживанням реальних речей та їхніх символічних 

відповідників – певних цінностей та стилів життя. 

Водночас перебуваючи в культурному полі суспільства реклама створює 

своє власне культурне поле. Вона здатна видозмінювати індивідуальну 

систему цінностей та ціннісне поле соціуму в цілому, впливаючи на 

переконання, інтереси і потреби конкретного споживача, соціальне 

відтворення цінностей та практик. 

Ціннісного забарвлення реклама набуває в тому випадку, коли вона 

містить не лише економічні цінності, а й такі, що формують світ особистості, 

визначають її повсякденну поведінку [167, с. 39 – 41]. У процесі їхнього 

опрацювання, формування та залучення у рекламні повідомлення 

відбувається їхня видозміна, уточнення відповідно до цілей самої реклами та 

результату, який ця реклама повинна принести.  

До прикладу, «дискурс патріотизму», який передбачає пропагування 

патріотичних цінностей, в тому числі проукраїнських, в рекламному просторі 

набув популярності та поширеності, починаючи із листопада 2013 року. З 

одного боку, це зумовлено новітньою суспільно-політичною ситуацією в 

Україні, а з іншого – мотивами рекламодавців використати пропатріотичний 

рух для привернення уваги до власного бренду, підняття власного іміджу та 

репутації тощо. При цьому спостерігається тенденція до суміщення двох 

видів реклами – комерційної та соціальної. 

З початком військових дій на сході країни, частка соціальної реклами в 

медіа-просторі значно збільшується. Як правило цей вид реклами 

покликаний підтримувати армію, єдність і територіальну цілісність країни, 

спрямований на пропаганду підтримки внутрішніх мігрантів. Проте, не 

завжди реклама цього дискурсу є соціальною. Деякі виробники і 
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рекламодавці зумисне вибудовують свої рекламні та маркетингові кампанії, 

базуючись на цінностях традицій та патріотизму. Наприклад, український 

бренд «Горілочка» запустив кілька рекламних роликів, які розповідають про 

значення українських традицій, інші використовують національні атрибути, 

як, наприклад «Приват Банк», національний гімн чи прапор. 

Цей тип дискурсу є яскравим прикладом поєднання економічних, 

комерційних характеристик та соціальної мети. Як зазначає Л. Швець, 

«меседж деяких рекламних комерційних роликів може бути замаскований 

соціальним дискурсом, тобто аргументом для вибору покупця на користь 

того чи іншого товару або послуги» [149].  

З одного боку це твердження відповідає дійсності, оскільки основною 

метою комерційної реклами є привернення уваги до продукту та спонукання 

споживача до подальших дій, і від цих завдань вона не може відмовитися, бо 

тоді перестане бути комерційною.  

А з іншого, проаналізувавши тенденції сучасного споживання та 

поширення дискурсивних практик споживання, можна стверджувати, що 

поєднання цілей комерційної реклами із метою соціальної реклами – 

привернення уваги широкої громадськості до того чи іншого, як правило, 

проблемного явища у громадському житті, є явищем цілком закономірним та 

обґрунтованим. 

Також важливо зауважити, що в цьому випадку комерційна реклама 

повинна містити характеристики соціальної, а не навпаки. Головним 

завданням є подолання основної ціннісної відмінності соціальної реклами від 

комерційної, присвоєння комерційній рекламі місії зміни поведінкової моделі 

суспільства.  

Згідно даних дискурс-аналітичного дослідження реклами, отримані 

знання можуть бути застосовані в державному управлінні та громадській 

діяльності із метою виконання соціальних проектів та акцій.  

Останнім часом в українському суспільстві доволі гостро та усе частіше 

постає питання можливості забезпечення реально справедливих умов для 
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всіх членів українського суспільства в задоволенні тих чи інших потреб в 

різних сферах життєдіяльності. Враховуючи множинність інвесторів, що 

відшкодовують витрати за такі спожиті послуги, досі не вирішеною 

залишається проблема визначення паритетної участі в цьому процесі 

державного, комерційного та некомерційного секторів. Розв’язання цієї 

проблеми лежить у виборі найбільш адекватного для держави механізму 

відшкодування витрат у сфері соціального відтворення [68]. Є необхідність 

формування соціально справедливого, так й економічно ефективного, 

механізму, який би позитивно впливав на соціальне відтворення, 

відображаючи інтереси всіх членів українського суспільства. 

Одним із таких інвесторів може бути реклама, за умови правильного 

використання її ресурсів та можливостей. Звернена до споживачів, крім 

власне рекламування тієї чи іншої продукції, реклама [77]: 

 сприяє формуванню та впровадженню у свідомість людей ідейних 

цінностей суспільства і, в результаті, робить певний вплив на зміну 

соціальної поведінки; 

 звертається до споживчих потреб людей, спонукаючи їх до 

підвищення їхнього задоволення; 

 певним чином сприяє інтеграції суспільства через залучення до 

спільних соціальних цінностей, норм та стереотипів. 

Важливим чинником у формуванні реакцій і установок особистості, а 

також засобом соціалізації сучасної людини є так звана соціальна реклама, 

провідна функція якої полягає у піднятті й формулюванні соціальних 

проблем, значимих для суспільства загалом і таких, що потребують 

негайного вирішення [69, с. 65]. Провідна функція цього виду реклами 

полягає у піднятті й формулюванні соціальних проблем, які значимі для 

суспільства в цілому і потребують негайного вирішення. 

Для вітчизняної соціальної реклами характерний ряд недоліків. По-

перше, фінансова невизначеність соціальної реклами в законодавстві. По-

друге, практична неможливість оцінити її результат. Як зазначає член 
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правління Всеукраїнської рекламної коаліції, керівник проекту «Біржа 

соціальної реклами» О. Горлов [132], найбільшою проблемою в Україні є 

відсутність системності та чіткого розуміння, які теми важливо рекламувати і 

які задачі потрібно вирішувати в першу чергу. По-третє, у складності 

розміщення, оскільки частка соціальної реклами в українському медіа-

просторі від її загальної кількості складає лише 0,5%. За словами Горлова, є 

труднощі із безкоштовним розміщенням соціальної реклами: «Найскладніше 

з телебаченням, бо якщо брати національні канали, то в них весь час 

«забитий» комерційними рекламними роликами. Нам пропонують лише 

нічний час, але ж уночі мало хто це побачить. Тому фактично можу сказати, 

що на крупних телеканалах соціальної реклами майже немає», – констатував 

він [132]. 

Саме тому вважаємо за доцільне використання можливостей 

комерційної реклами – її визначеності та широкому розповсюдженні в медіа 

просторі, із метою впровадження бажаних та визнаних цінностей суспільства 

в практику.  

Вплив реклами може бути як із знаком «плюс», так і зі знаком «мінус». 

Для цього важливо враховувати механізми регуляції поширюваних рекламою 

цінностей – контроль за їхньою якістю. Якщо спрямувати комерційний вид 

реклами у правильне русло, то можна добитися її ефекту та моделювати її 

вплив на інші соціальні практики, відмінні від споживання. Наприклад, 

знання про дискурсивне поле реклами може бути застосованим у покращенні 

стану та статусу соціальної реклами, для розкриття соціальних цілей та 

непряме попередження суспільних проблем через комерційну рекламу. 
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Висновки до розділу 3 

Поєднуючи підходи критичного дискурс-аналізу (Н. Феркло, Р. Водак) 

та дискурс аналізу в сфері соціології знання (Р. Келлер), дискурс визначено 

як комплексну структуру, що складається із вербальних та смислових 

формацій, утворюється і функціонує в межах певного середовища, 

обмежується рамками характерних для суспільства норм. 

Розмежовано поняття «рекламний дискурс» та «дискурси реклами». 

Рекламний дискурс є комунікативним середовищем, в якому формуються 

окремі комунікативні та соціальні патерни. Він визначається як глобальне 

інформаційне середовище – поле, в якому через лінгвістичні та візуальні 

засоби формуються та задаються специфічні рамки поведінки. Натомість 

дискурси реклами – це окремі комунікативні та соціальні патерни, які 

відтворюють у своєму змісті характерні для суспільства цінності, еталони 

поведінки, суспільні настрої тощо. 

На засадах порівняльного аналізу дискурс-аналітичних концепцій 

визначено наступні характеристики дискурсу: 1) дискурси та соціум є 

діалектично взаємопов’язаними. З одного боку, суспільство конституює 

дискурс, проте, з іншого цінності, еталони поведінки, норми та правила 

зазнають впливів дискурсів та формуються ними; 2) елементи дискурсу 

(текст, зображення) можуть носити ідеологічний характер. Щоб визначити 

це, необхідно проінтерпретувати тексти, їхню сприйняття та соціальний 

вплив на споживача; 3) дискурси є історично визначеними. Вони повинні 

розглядатися у тісному взаємозв’язку із тим контекстом (зовнішнім 

середовищем), в якому вони формуються та функціонують. 

Оскільки дискурс-аналіз – це аналіз взаємозв’язків між конкретним 

використанням мови та більш широкими соціальними та культурними 

структурами. Цей метод концептуалізує мову як форму соціальної практики, 

і спрямований на те, щоб показати, що мова та соціальна структура чинять 

постійний взаємний вплив один на одного, непомітний для людського 

сприйняття. Відтак метою використання методу дискурс-аналізу у 
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дисертаційному дослідженні є вивчення процесу формування соціальних 

практик і процесів комунікативного конструювання цінностей та норм у 

рекламних повідомленнях. 

Автором запропоновано схему формування дискурсивних та соціальних 

практик в комерційному полі реклами, згідно якої формування практик 

відбувається на трьох рівнях (макро-, мезо- та мікрорівні); складовими 

елементами є агенти реклами (рекламодавці), реклама, актори поля реклами 

(споживачі та реципієнти), індивідуальні дискурсивні практики, соціальні 

практики споживання, соціокультурне середовище. 

На основі авторської програми проведено пошукове емпіричне 

дослідження поля реклами як дискурсу, що впливає на реципієнта з 

використанням методу дискурс-аналізу. Було проаналізовано 456 комерційних 

телевізійних рекламних ролики. В ході дослідження було виявлено, що 

загалом дискурси в рекламі передбачають пропагування соціально 

обумовлених цінностей. Як правило вони є доволі чітко окресленим, часто 

визначаються контекстом, в якому формується саме рекламне повідомлення.  

Характерною ознакою визначених дискурсів є їхня взаємопов’язаність 

та взаємозалежність. Було виявлено ряд дискурсів, які формують певні 

норми, очікування та моделі поведінки, передають певні ціннісні орієнтації: 

 «дискурс сімейності» – цей дискурс передбачає розуміння сім’ї як 

незамінної об’єктивної найвищої людської цінності; 

 «дискурс турботи» проявляється у пропонуванні допомоги у 

вирішенні проблем, часто спрямований на підтримку існування стереотипу 

«сильного авторитетного керівника» як гаранта безпеки та задоволення 

різноманітних потреб громадян; 

 «дискурс патріотизму» – передбачає пропагування патріотичних, 

зокрема, українських, цінностей; 

 «дискурс вітальності» – зорієнтований на привернення уваги 

споживачів до якості продуктів, формування установки на здоровий спосіб 

життя, здорову та натуральну їжу; 
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 «дискурс гедонізму» пропагує комфортне забезпечене життя, вищі блага 

фізичного, духовного, морального, естетичного задоволення, пропагування 

моделей споживання, притаманних для людей з високим соціальним статусом; 

 «дискурс безкоштовності», в рамках якого рекламодавці наголошують 

на реалістичності явища безкоштовності та укорінюють стереотип про його 

нормальність та прийнятність для українського суспільства; 

 «дискурс інновацій» полягає в тому, що рекламодавці наголошують 

на розвитку та використанні новітніх технологій, презентації останніх 

інновацій та новинок; 

 «дискурс історії та традицій» зосереджує увагу на минулому, його 

впливі на сучасність та важливість збереження традицій, відтворенні 

історичних подій, стилів, епізодів; 

 «дискурс закордону» передбачає пропагування стилю життя, 

відображення цінностей та норм характерних для іноземних держав. 

Поле комерційної реклами носить інтердискурсивний характер. Всі 

дискурси є взаємопов’язаними між собою, вони підтверджують суспільно 

прийняті ціннісні установки, норми та моделі поведінки. 

Визначено, що на формування соціальних практик споживання впливає 

низка чинників: соціальні, економічні, психологічні та поведінкові. Не менш 

важливою групою критеріїв є безпосередньо дискурси реклами та їхні 

змістовні характеристики, виражені в словах, словосполученнях та образах, 

що дають змогу визначити, яким із дискурсів рекламних повідомлень 

споживачі надають найбільшу перевагу та встановити міру важливості 

кожного із визначених дискурсів та їхніх смислів для реципієнта. 

Згідно отриманих даних кількісного дослідження, доволі високий відсоток 

тих, хто негативно ставиться до реклами, що є свідченням низького рівня довіри 

до неї, і, в основному, не визнається респондентами як допоміжний засіб при 

виборі певного товару чи послуги. Така тенденція не заперечує факту впливу 

реклами на формування дискурсивних споживчих практик, радше підтверджує 

стереотипне ставлення споживачів до різного роду реклами. 
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Щодо ціннісних компонентів реклами, то було визначено два типи 

дискурсивних практик, що формуються під впливом та внаслідок дії її 

дискурсів: 1) соціальні дискурсивні практики споживання, які є виключно 

соціально орієнтовані, а рекламні образи, що використовуються (еколо-

гічних, натуральних продуктів, чистої природи; історичних подій та 

постатей; рідної землі, національних традицій; щасливого сімейного побуту, 

відносин батьки-діти тощо) знаходять своє відображення та підтримку в 

оцінках споживачів; 2) комерційні дискурсивні практики споживання, що 

більшою мірою зорієнтовані на споживання у його класичному розумінні і 

найчастіше наслідком відтворення цього типу практик є безпосередньо 

практики споживання рекламованих товарів та послуг. 

Методологію дискурс-аналізу доцільно застосовувати у подальших 

дослідженнях соціальної та політичної реклами, а також переваги 

застосування комерційної реклами у виконанні соціальних проектів та акцій. 

Встановлено, що основним чинником впливу на соціальні практики 

споживачів, який зумовлює та визначає рекламні дискурси, є система 

цінностей та потреб суспільства, соціальних груп та особистості. Аналізуючи 

дискурси реклами в часовій перспективі, зауважимо, що соціальний контекст 

(рівень розвитку суспільства, домінантні цінності та норми поведінки тощо) 

значною мірою впливає на дискурси, вироблені в рекламі. Ті ідеї, які 

використовує реклама у своїх повідомленнях засновані на ціннісних 

уявленнях та нормах суспільства. Частота повторюваності та популярність 

певного ціннісного дискурсу зумовлюють соціальне відтворення відповідного 

дискурсу та зумовлених ним практик.  

Обґрунтовано можливість залучення комерційної реклами у попере-

дженні соціальних проблем, що можливе за умови подолання основної 

ціннісної відмінності соціальної реклами від комерційної, присвоєння 

комерційній рекламі місії зміни поведінкової моделі суспільства, та за умови 

правильного використання її ресурсів та можливостей. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні створено концептуальні уявлення щодо 

процесу конструювання комерційною рекламою дискурсивних практик 

українських споживачів. На підставі виконання дисертаційної роботи були 

отримані результати, що відображаються у відповідних теоретичних та 

емпіричних положеннях. 

1. Спираючись на аналіз концептуальних підходів та виділених 

інтегративних концепцій, споживання розглянуто як процес соціального 

конструювання, форма соціальної дії, соціально-психологічний феномен, під 

впливом якого відбувається формування соціальних норм та цінностей. 

З’ясовано, що специфіка процесу споживання зумовлена: по-перше, впливом 

цілеспрямованого тиску економічних важелів та системою ціннісних 

детермінант, які конструюються в межах певного суспільства, переважно за 

допомогою медіа простору; по-друге, тим, що об’єктами споживання стають 

не матеріальні, а соціокультурні об’єкти. Зокрема, для суспільства 

споживання характерними є символічні види споживання; по-третє, 

особливостями поведінки споживачів та відтворенням ними практик 

споживання. Через споживання людина самореалізується і самоутвер-

джується. 

2. Рекламу розглянуто як транслятор соціальних смислів, ціннісних 

орієнтацій, норм та зразків поведінки, метою якої є чіткий вплив, нав’язування 

певної ідеї. Підтверджено, що ефективність впливу на споживача залежить від 

змісту рекламних повідомлень та ціннісних орієнтацій споживача. Реклама 

одночасно є ретранслятором та продуцентом соціальних та споживчих 

цінностей: з одного боку, вона відображає систему цінностей суспільства; а з 

іншого – впливає на споживчу поведінку людини та суспільство споживання 

загалом, сприяє формуванню певних цінностей, норм та стереотипів.  

3. У межах теорії соціального поля рекламу визначено як символічне 

соціокультурне поле, що ретранслює і формує суспільні цінності, правила та 
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норми, впорядковує процес формування індивідуальних, групових та 

суспільних уявлень про ідеальну модель соціальної практики. Реклама 

перебуває у постійному тісному взаємозв’язку та координації з іншими 

полями (культури, мистецтва, дозвілля, споживання тощо). Вона має 

відповідну структуру та ієрархію агентів, механізми впливу та правила 

функціонування. Габітус поля реклами проявляється як система зразків 

поведінки, які споживач отримує, засвоює із рекламних дискурсів, та 

відтворює у практиках споживання. 

Визначено, що під впливом конкретних видів реклами відбувається 

формування специфічних моделей споживання. 

4. Встановлено, що дискурс-аналіз спрямований на вивчення 

конструктивних ефектів дискурсу в рамках структурованого і система-

тичного дослідження текстів. Дискурси є соціальними, суспільно значимими. 

Відповідно, щоб зрозуміти дискурс і його ефекти передусім необхідно 

зрозуміти контекст, в якому він виник. 

5. Для дослідження процесу конструювання споживчих практик у 

комерційній рекламі застосовано дискурс-аналіз, що поєднує підходи 

критичного дискурс-аналізу (Н. Феркло, Р. Водак) та дискурс-аналізу в сфері 

соціології знання (Р. Келлер), що інтерпретують, пояснють зв’язок між 

текстом та його соціальними умовами. Застосування дискурс-аналізу у 

дослідженні поля реклами надає можливість декодувати інформаційні 

посили, що містяться в рекламних повідомленнях та визначити їхній вплив 

на засвоєння і формування певних цінностей та культурних зразків 

поведінки, правил та норм, тобто вплив дискурсу реклами на процес 

соціалізації споживачів, формування ними власного набору практик 

споживання. 

6. Отримано дані емпіричного дослідження дискурсів української 

комерційної реклами, які свідчать про те, що в полі комерційної реклами 

функціонують кілька типів дискурсів, які чинять вплив на споживачів, 

підтримуються і відображаються суспільством. Визначено такі змістовні 
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дискурси: «безкоштовності», «сімейності», «вітальності», «історії та 

традицій», «гедоністичний», «закордону», «інновацій», «патріотизму», 

«турботи». Встановлено, що поле комерційної реклами носить 

інтердискурсивний характер. Всі дискурси є взаємопов’язаними між собою, 

вони підтверджують суспільно прийняті ціннісні установки, норми та моделі 

поведінки. 

7. Проведено аналіз дискурсивного поля реклами, що дає підстави 

визначити ціннісні компоненти дискурсивних практик споживачів, що 

формуються під впливом та внаслідок дії дискурсивного поля реклами, а 

саме:  

 соціальна компонента дискурсивних практик споживання передбачає 

інтеріоризацію образів та стилів життя, що відповідають сімейним та 

вітальним цінностям, підтриманні високого рівня патріотизму і шанування 

історії та традицій. Наслідком реалізації таких дискурсивних практик можуть 

бути повсякденні соціальні практики, які не пов’язані безпосередньо з 

процесом споживання; 

 економічна компонента дискурсивних практик споживання 

проявляється у засвоєнні та відтворенні економічних та гедоністичних 

цінностей, підтриманні явища «турботи про себе та близьких людей», 

цінування інновацій та стилів закордонного способу життя. Найчастіше 

наслідком відтворення цього типу практик є безпосередньо практики 

споживання рекламованих товарів та послуг. 

Порівнюючи дані дискурс-аналітичного дослідження поля реклами, 

виявлено певну невідповідність окремих типів дискурсів та системи 

цінностей в суспільстві. Орієнтації споживачів спрямовані на соціальну 

компоненту реклами, тому завданням та перспективою розвитку є поєднання 

комерційної та соціальної складової, що якісно підвищить її потенціал та 

зможе вивести комерційну рекламу у ранг соціальної технології. 
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Додаток А 

Програма якісного соціологічного дослідження на тему: 

«Дослідження дискурсів поля комерційної реклами» 

 

Сутність наукової проблеми. Для сучасного суспільства характерна 

зміна вектору впливу на ціннісне поле. Поряд із класичними інститутами, 

розвиваються та набувають ваги нові умови та інститути. Так, із кожним 

роком все помітнішим стає вплив на процес соціалізації інформаційного 

дискурсу, одним зі значущих факторів якого виступає реклама, яка чинить 

свій вплив на процеси соціокультурної та ціннісної динаміки суспільства.  

Проблемна ситуація полягає в тому, що реклама, формуючи специфічні 

типи дискурсу, чинить безпосередній вплив на формування індивідуальних 

уявлень та соціальних схем поведінки, тобто впливає на формування 

індивідуальних дискурсивних практик. 

Метою дослідження є фіксація та визначення типів дискурсів, які 

формуються полем комерційної реклами та вивчення векторів їхнього впливу 

на формування дискурсивних практик споживання. 

Завдання дослідження: 

1) визначити, які типи дискурсів формуються та функціонують в 

комерційному полі реклами; 

2) з’ясувати, які посили містять визначені дискурси; 

3) визначити, яким чином пропонований рекламою дискурс впливає на 

споживчі практики. 

Час дослідження – червень 2013 року – лютий 2015 року. 

Методологія дослідження 

Дослідження дискурсів поля комерційної реклами у методологічній 

перспективі дискурс-аналізу. Ціль дослідження: виявити домінантні рекламні 

дискурси та їхню взаємодію в знаково-символічному полі реклами. 

Стратегія дослідження – case study (метод практичних ситуацій).  
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Об’єкт дослідження – телевізійні ролики основних рекламодавців на 

телебаченні з найвищими рейтингами витрат на рекламу4, в період з 2013 по 

2015 рік. 

Обґрунтування відбору випадків (телевізійних рекламних роликів): 

відбір телереклами відповідно до: частоти трансляції, популярності та 

кількості показів за 2013 – 2015 рр.5 та визначеної частки сфери 

рекламодавця. Щомісячно здійснювався дискурс-аналіз рекламних повідом-

лень із найвищим рейтингом показів, які транслювалися на 8 українських 

каналах 24/7 (Інтер, 1+1, Україна, СТБ, ТЕТ, Новий, ICTV, НЛО). 

Оптимальну кількість досліджуваних рекламних повідомлень було 

визначено шляхом спостереження – яка кількість нових рекламних 

повідомлень щомісяця транслюється на українських телеканалах. При цьому 

не розглядалися повтори рекламних роликів. Відповідно було проаналізовано 

456 комерційних телевізійних рекламних ролики. 

Предмет дослідження. Процес формування дискурсів в полі комерційної 

реклами. 

Метод дослідження дискурс-аналіз  

Схема дискурс-аналізу телевізійної реклами – див. підрозділ 3.1., Табл. 3.1.1. 

Інтерпретація основних понять. 

Дискурс – це соціолінгвістичний феномен певного комунікативного 

середовища, який 1). детермінується  певними соціокультурними, політичними, 

психологічними та іншими чинниками; 2). має «видиму» – лінгвістичну 

(зв'язний текст чи його завершений фрагмент; візуальне зображення тощо) та 

«невидиму» — екстралінгвістичну (думки, настанови, мету адресанта, необхідні 

для розуміння цього тексту) структуру; 3). характеризується спільністю світу, 

який «будується» впродовж розгортання дискурсу його репродуцентом 

(автором) та інтерпретується його реципієнтом (слухачем, читачем тощо).  
                                                            
4 За даними Індустріального Телевізійного Комітету рекламодавцями в 2012 році виступило близько 1600 
компаній, що розмістилися прямою рекламою та 3000 компаній із спонсорським розміщенням. 

5 Сайт аналітики української ТВ реклами [Елекронний ресурс]. – Режим доступу: http://adlog.tv/ 
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Дискурсивна практика – індивідуальні припущення та уявлення 

реципієнтів, які формуються під впливом дискурсу. Це накладання 

інформації, яку ми отримуємо з дискурсу, і нашого знання про обставини, 

спонуки його породження на ментально-чуттєве інформаційне поле 

індивідуального «Я».  

Інтертекстуальність – поєднання різних типів дискурсів. 

Соціальна практика – це результат дискурсивного діалогу, в ході якого 

відбувається (трас)формування дискурсивних змістів.  

Контекст дискурсивної події – це набір усіх тих рис фізичної та 

соціальної ситуації, котрі, ймовірно, є доречними для творення та 

тлумачення відповідного тексту – і накладають відбиток на структури самого 

тексту.  

Реципієнт – учасник дискурсивного акту, який безпосередньо підпадає 

під вплив конкретного дискурсу. 
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Додаток Б 

 
Аналіз дискурс-аналітичних текстів (найчастіше повторюваних слів, 

словосполучень, фраз, візуальних образів, звуків та музики) 
 

Паспорт тексту 
Жанр Телевізійні ролики комерційної реклами 

Фізичний контекст Ротація на українських телевізійних каналах з 2013 по 2015 
Цільова аудиторія Широка, репрезентує всі вікові категорії 

 

1. Аналіз тексту 
1.1. Лексична згуртованість тексту. 

1.1.1. Повторювання слів (від трьох разів і більше) 

№ Слово 
Кількість 

повторювань 
Фрейм дискурсу 

1 % 21 безкоштовності 

2 №1 13 гедонізму 

3 акція 9 безкоштовності 

4 актив, активний 6 вітальності 

5 бадьорість 4 вітальності 

6 бажаємо 4 турботи 

7 без комісії 2 безкоштовності 

8 без переплат 3 безкоштовності 

9 бездоганно 4 гедонізму 

10 безкоштовно 13 безкоштовності 

11 безліміт 2 безкоштовності 

12 безпечний 2 турботи 

13 біль 22 вітальності 

14 більше, багато 36 безкоштовності 

15 британці 4 закордону 

16 бренд 8 гедонізму 

17 весь, всі, всіх 16 * сприймається в контексті дискурсу 

18 відбірне 2 гедонізму 

19 відмінно 3 гедонізму 

20 відновлено 8 інновацій 

21 відпочинок 7 гедонізму 

22 відчуття 7 сімейності 

23 впевнений 5 гедонізму 

24 вперше, перше 16 гедонізму 

25 враження 3 гедонізму 

26 гарантовано 7 турботи 

27 гривня 22 безкоштовності 

28 дарувати 9 сімейності, турботи 

29 дбає 3 турботи 

30 день, щоденно 19 вітальності 

31 депозит 4 безкоштовності 

32 державну 4 патріотичності 
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33 дешевше 11 безкоштовності 

34 дизайнерський 4 гедонізму 

35 дзвінок, дзвонити 8 сімейності, турботи 

36 дитини, дітей 14 сімейності 

37 дія, діяти 13 гедонізму 

38 довершене 6 гедонізму 

39 допомога 27 турботи 

40 досконала 8 гедонізму 

41 еко 8 вітальності 

42 економічний 3 безкоштовності 

43 ексклюзивний, унікальний 4 гедонізму 

44 експерт 8 турботи 

45 енергія 6 вітальності 

46 ефективніше 8 турботи 

47 Європа, європейське 6 закордону 

48 життя 25 вітальності 

49 жіночий 7 гедонізму 

50 за кордон 8 закордону 

51 задоволення 8 гедонізму 

52 захист 25 турботи 

53 здоров'я, здоровий 17 вітальності 

54 знижка 7 безкоштовності 

55 золото 9 гедонізму 

56 зупинить 4 турботи 

57 зустріч, зустрічаємо 5 сімейності 

58 інтернет 40 інновацій 

59 ідеальне 6 гедонізму 

60 ідеї 3 інновацій 

61 інновації 5 інновацій 

62 історія 3 історї 

63 італійці, Італія 2 закордону 

64 корисний, користь 24 вітальності 

65 король,королева, королівський 6 історї 

66 кохання, кохаю 8 сімейності 

67 країна 5 патріотичності 

68 краса, красиво 4 гедонізму 

69 кращий, найкращий 12 гедонізму 

70 кредит 12 безкоштовності 

71 купуй 8 безкоштовності 

72 лікувати, лікування 12 вітальності 

73 легенда 2 історї 

74 легкий 11 вітальності 

75 лише 9 гедонізму 

76 лідер 3 турботи 

77 літо 5 гедонізму 

78 любов, люблю 18 сімейності 
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79 малюк, малеча 13 сімейності 

80 мама, мамин 26 сімейності 

81 менше, мало 11 безкоштовності 

82 ми 22 * сприймається в контексті дискурсу 

83 мобільний 14 інновацій 

84 молоді 2 сімейності 

85 на висоті 5 гедонізму 

86 навчили 2 інновацій 

87 надзвичайний 2 гедонізму 

88 надійний 3 турботи 
89 найвідоміше 6 гедонізму 

90 найкраще 12 гедонізму 

91 насолода 16 гедонізму 

92 натуральне 8 вітальності 

93 натхення 4 гедонізму 

94 наука 2 інновацій 

95 національний 2 патріотичності 

96 ніжний 7 гедонізму 

97 неймовірно 6 гедонізму 

98 німці 3 закордону 
99 новий, новинка 69 інновацій 

100 нуль 15 безкоштовності 

101 перемоги 5 турботи 

102 перший 19 гедонізму 

103 піклуватися 5 турботи 

104 плата, платити 12 безкоштовності 

105 подарунки 9 безкоштовності 

106 покриття 3 інновацій 

107 популярний 2 інновацій 

108 правила 3 інновацій 

109 приймати 7 інновацій 

110 принцеса 6 гедонізму 

111 природна 18 вітальності 

112 проблеми 3 * сприймається в контексті дискурсу 

113 причини 4 інновацій 

114 продаж, продається 6 безкоштовності 

115 радощі, радість 8 гедонізму 

116 результат 4 * сприймається в контексті дискурсу 

117 рекомендує, рекомендовано 4 турботи 

118 ранок 12 вітальності 

119 робити 34 турботи 

120 світ 21 інновацій 

121 свято, святковий, святкуйте 22 сімейності 

122 секрет 3 гедонізму 

123 серце 8 вітальності 

124 сила 17 вітальності 
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125 сім'я, сімейний 4 сімейності 

126 смак, смачний 67 гедонізму 

127 смартфон 24 інновацій 

128 сонце 9 вітальності 

129 спеціальна 4 гедонізму 

130 спокуса 3 гедонізму 

131 справжній 26 вітальності 

132 супер 15 безкоштовності 

133 сучасний 3 інновацій 

134 талановита 4 інновацій 

135 технології 8 інновацій 

136 традиції 6 історї 

137 турбота 12 турботи 

138 українці, Україна, український 56 патріотичності 

139 улюблений 9 гедонізму 

140 уява 4 інновацій 

141 форма,формат 8 інновацій 

142 ціна 9 безкоштовності 

143 цінний, цінити, оцінити 5 безкоштовності 

144 час 9 вітальності 

145 чехи 3 закордону 

146 чудовий 7 гедонізму 

147 швидко 7 інновацій 

148 якість 7 гедонізму 

149 яскраво 16 гедонізму 
 

1.1.2. Використання синонімів 

Слово Синоніми 

Україна батьківщина, рідна земля,країна,національний 

енергія сила, натхнення, бадьорий ранок 

насолода задоволення 
натуральне природне, справжнє, натурально-рослинний  

емоції натхнення, любов, турбота 

витрачати платити 

економія дешевше 

ексклюзивний унікальний 

в давнину колись, по-старому, минуле 

мода фешен 

досконала бездоганна 

піклуватися дбати, як і раніше, хочеться радувати тебе смачним 

від природи натурального походження, екологічно чистий  

сім'я родичі 

смак міцний і бадьорий, багатий і насичений, розслабляючий і ніжний 

вишуканий досконалий 

спілкування розмови 

безлімітний необмежений 
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1.1.3. Використання загальних термінів  

Загальне поняття Включене поняття 

препарати 

пробіотики, антибіотики, глицерина, ни 
концентрата лактози, ни даже сахара, ни единой 
добавки 

хвороби 

герпес, дисбактеріоз,головний біль,зубний біль, 
періодичні болі,  мігрень, Харчове отруєння, 
діарея, кишкова інфекція 

п'ять трав 
зелений чай, вербена, кропива, лимон, 
евкаліпт 

діти хлопчик, дівчинка 
технології ультрафільтрація, у сучасній бактофузі, 

 
1.2. Семантичне значення лексичних одиниць (свідчить про емоційність рекламного 

тексту):  
1.2.1. Використання словосполучень, фразеологізмів 

Словосполучення 

людям з великим серцем 
все найкраще почнеться з тебе 
твоєї батьківщини 
душа золота 
Бачитись треба частіше 
наповнює душею золоті миті дружніх зустрічей 
дорогоцінний дар природи 
Джерело життя 
Добрий ранок 
опускати руки 
ми - українці 
кожному зможеш сміливо в очі дивитись 
Для людей, як для себе 
збирайте бали та замовляйте бажані призи 
Не гай часу! Все залежить від тебе. Кожна мить життя - це твій шанс. Відкривай всі зачинені 
двері та перемагай 
фірмовий, смак та чудовий настрій, і це по нашому! "Жигулі барне" - пиво для культурного 
відпочинку. 
неповторний смак та традиції 
Do you drink English? 
Це моя країна. Це смак мого життя 
я не ангел, я королева 
№1 в світі 
нове покоління 
"Наш сік" - родом із дитинства! 
Почувствуй настроение эпохи! 
золотий стандарт 
Подарунки шукають Вас повсюди 
Супер МТС 3D нуль 
Дзвони. Я завжди буду поряд 
Відчувайте любов найрідніших навіть на відстані з безкоштовними вхідними у роумінгу 
наше коріння 
Ми потурбувалися, щоб ваші близькі були завжди поруч. 
Life - для дзвінків за кордон. 
швидка дія 
активні компоненти 



164 
 

 

остаточне рішення 
Ви цього варті 
створена для мене 
я на коні 
наші шанси рівні 
унікальний комплекс 
безмірна уява 
Елегантність та зручність. 
Технологічність та інноваційність 
тільки вперед 
гарачі пропозиції 
за спеціальною ціною 
територія низьких цін 
Часи змінюються разом з інноваціями 
заробляйте відпочиваючи 
Великий банк великої землі 
мрії здійснюються 
тут Вас розуміють 
ваш професійний партнер. 
силу та рішучість, гідністю та честю...полум'яні сміливості, проявити витримку і заслужити 
відзнаку міцності - справжнє чоловіче пиво 
Стільки часу минуло, але нічого не змінилось 
як у дитинстві 
Цінуй своє минуле, живи сьогодні 
у сучасній бактофузі 
зварене для себе, розділене зі світом 
домашній, як для себе 
Єдиний справжній екобренд на мінеральній воді Карпат  
"Козацька рада" - і сила твоя у крові твоїй 
Будьте впевненими: завдяки унікальному покриттю від "Київстар" ви залишаєтесь на зв'язку 
із близькими. "Київстар" - єднає усюди 
Отримайте всі переваги в одному тарифі Life "Все включено": вільне спілкування з усіма 
мережами та безлімітний інтернет. Life - одна картка для всіх потреб. 
Платити, тільки коли користуєтесь. 
не треба платити, коли не дзвоните 
Улюблена країна 
ефективні лікувальні інгредієнти та м'який смак 
з потрійною концентрацією відвару цілющих трав, що має потрійну дію, забезпечує 
комплексний догляд 

 
1.3. Загальна характеристика викладу тексту 

Категорія Опис 
Стиль мовлення (характер мови, що 
використовується) 

публіцистичний, частково розмовний. В основному текст 
повідомлень має вигляд діалогів кількох учасників, 
монологи використовуються менш часто. 

Наявність ехо-фрази (відповідник 
загальному слогану) 

Ехо-фраза повторює загальний слоган компанії-
рекламодавця. 

Первинний комунікативний намір 
(мета висловлюваного) 

комерційний: привернути увагу до нових тарифів; 
соціальний: окрім реклами пропонуються проекти «З 
любов’ю до України» та «Знай Україну» 

Спрямованість рекламного тексту 
(раціональна чи емоційна) 

Загальну спрямованість тексту можна визначити як 
емоційну. 
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Додаток В 

Аналіз дискурсивних практик 

Порядок дискурсу – медійний, рекламний. 

Застосування аналітичних стратегій: 

Проводячи порівняння текстів телевізійних роликів основних 

рекламодавців на телебаченні з найвищими рейтингами витрат на рекламу 

можна виділити деякі спільні та відмінні риси. 

На першому етапі дослідження було визначено, що найбільш вживаними 

в аналізованих текстах є такі слова та сполучення слів: Інтернет, мобільний, 

дзвінок, дзвонити, безлімітний, Україна, Ви (Вас, Ваш), смартфон, любити, 

нуль, безкоштовно, гривня, за копійку. Проте, на нашу думку, не всі ці слова 

впливають на утворення дискурсів та на формування соціальних практик, 

тому далі ми розглядатимемо лише деякі з них.  

Враховуючи особливость рекламного тексту, на нашу думку, як слова, 

що формують ідентичність споживачів, доцільно розглянути перш за все 

рекламні девізи, які відображають всю рекламну стратегію кожного з 

рекламодавців. Ці девізи та їхні відповідники, використовувані в рекламі, 

продукують відповідні значення та смисли, що власне і характеризує 

поліфоновість аналізованих текстів.  

Виведення гіпотез щодо дискурсів: 

1. поле комерційної реклами через продуковані дискурси впливає на 

формування практик споживання; 

2. для комерційної реклами більш характерними є дискурси, що 

зорієнтовані на реалізацію економічних та маркетингових цілей; 

3. під випливом комерційної реклами українських рекламодавців відбу-

вається підтримання усталених в суспільстві ціннісно-нормативних 

орієнтацій (сімейних, професійних, патріотичних, гедоністичних та ін.); 

4. реклама продукує нові для суспільства ціннісні орієнтації та норми 

поведінки не лише споживчої, а і соціальної. 
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Прогнозовані дискурси поля комерційної реклами та дискурсивні 

практики споживачів (реципієнтів) реклами: 

 «Дискурс сімейності» – цей дискурс передбачає розуміння сім’ї як 

незамінної об’єктивної найвищої людської цінності. Виходячи з логіки 

цього дискурсу підтримання сімейних цінностей (добробуту, благопо-

луччя, безпеки рідних, їхнього щасливого життя і т. д.) є головним 

завданням кожного індивіда; «любов», «увага», «бути ближчими»; 

«ділитися почуттями»; «близькі поруч у потрібну мить» тощо. 

 Актуальним для українського соціуму є «дискурс турботи». Цей 

тип дискурсу має приховау форму, він продукується не прямо, а 

завуальовано: дбає, надійний, піклуватися, турбота, допомога, захист, Я 

завжди буду поряд, Ми потурбувалися, щоб ваші близькі були завжди 

поруч, тут Вас зрозуміють. Складовою цього дискурсу є «дискурс 

патерналізму» спрямований на підтримку існування стереотипу «сильного 

авторитетного керівника» як гаранта безпеки та задоволення 

різноманітних потреб громадян. 

 «Дискурс патріотизму» – передбачає пропагування патріотичних, 

зокрема, проукраїнських, цінностей. Проявляється цей дискурс у 

відображенні національних образів, персонажів, використанні пейзажів, 

репродукції історичних фактів та подій. Загалом цей дискурс спрямований 

на підтримання національної ідентичності і гордості; «поділіться любов’ю 

до України», «знай Україну». 

 Протилежним до попереднього є «дискурс закордону». Хоча цей 

дискурс є менш чисельним, проте не менш значимим, оскільки поряд з 

наголошенням на патріотичності спостерігається використання слів 

іншомовного походження: Do you drink English?, Great times are waiting; 

Grab some Bud та інших національностей: італійці, німці, британці, чехи.  

 Ключовим у «дискурсі вітальності» є використання слів та образів 

натуральних та екологічних продуктів: безпечний, еко-, натуральний, 
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корисний, природний, дорогоцінний дар природи, натуральне. Загалом цей 

дискурс зорієнтований на привернення уваги споживачів до якості 

продуктів, формування установки на здоровий спосіб життя, здорову та 

натуральну їжу і т.д. 

 «Дискурс гедонізму» пропагує комфортне забезпечене життя, вищі 

блага фізичного, духовного, морального, естетичного задоволення: 

спокуса, насолода - задоволення, відпочинок, Ви цього варті, створена для 

мене, заробляйте відпочиваючи, мрії здійснюються. Цей тип дискурсу 

підтримує корисливий погляд на життя та популяризує гедоністичні 

цінності задля власного задоволення та втіхи. Сюди ж можна віднести і 

«дискурсу елітарності», для якого є характерним пропагування ознак, 

притаманних для людей з високим соціальним статусом. Цей дискурс 

заохочує споживачів відчути свою соціальну значимість, домінантність: 

відбірне, бездоганно, досконала, №1, на висоті, перемога, довершений, 

ідеальний, чудовий, кращий, найкраще, супер. А також «дискурс моди», 

що відображається у пропагуванні останніх новинок моди: популярний, 

дизайнерський, ексклюзивний - унікальний, найвідоміше, мода – фешн. Та 

«дискурс гендеру», який використовує жіночі та чоловічі образи для 

активізації уваги споживачів. 

 Одним із найбільш поширених є «дискурс безкоштовності», 

оскільки саме цей дискурс в тій чи іншій мірі притаманний кожному 

аналізованому тексту. В рамках цього дискурсу рекламодавці оперують 

словами та візуальними образами: фінанси, без комісії, без переплат, 

дешевше, економічний, знижка, акція, подарунки, ціна, %, кредит, гривня, 

нуль, безкоштовно, а також словосполученнями та фразеологізмами: 

збирайте бали та замовляйте бажані призи, 3D нуль, з безкоштовними 

вхідними у роумінгу, за спеціальною ціною, територія низьких цін та 

групами слів за значенням: економія – дешевше, витрачати – платити. 

Використовуючи такі лексичні структури рекламодавці наголошують на 
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реалістичності явища безкоштовності та укорінюють стереотип про його 

нормальність та прийнятність для українського суспільства. 

 Зміст «дискурсу інновацій» полягає в тому, що рекламодавці 

наголошують на розвитку та використанні новітніх технологій, презентації 

останніх інновацій та новинок: сучасний, інновації, смартфон, технології, 

вперше, новинка, нове покоління, технологічність та інноваційність, 

тільки вперед, Часи змінюються разом з інноваціями, Інтернет – серце 

сучасного світу. Первинною метою цього дискурсу є привернення уваги 

до рекламованого продукту чи послуги, проте опосередковано цей дискурс 

впливає на формування установки на мобільність, можливість 

використання споживачами новітніх технологій, пристосування до 

новинок, осучаснення самого реципієнта і т. д. Дотичним до цього 

дискурсу є «дискурс науковості». Зокрема, в рамках цього дискурсу увага 

акцентується на словах: навчили, наука, активні компоненти, унікальний 

комплекс, назвах захворювань, медичних препаратах тощо.  

 Схожими за своїм первинним значенням є дискурси «традицій» та 

«ностальгії». Обидва наголошують на вагомості історії, проте 

відрізняються у манері її трактування. Так, «дискурс традицій» зосереджує 

увагу на перевагах минулого, їхній вплив на сучасність та важливість 

збереження традицій: легенда, історія, король, традиції, в давнину – 

колись, наше коріння. Натомість в «дискурсі ностальгії» простежується 

тенденція до ностальгічного повернення в минуле, відтворення історичних 

подій, стилів, епізодів: «Жигули барное» – пиво для культурного 

відпочинку, «Наш сік» – родом із дитинства!, Почувствуй настроение 

эпохи!. Зокрема, яскраво цей дискурс проявляється у використанні образів 

з минулого. 
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Додаток Д 

 

Програма кількісного соціологічного дослідження на тему: 

«Вплив та сприйняття комерційної реклами українськими споживачами 

(на прикладі м. Львова)» 

Сьогодні інформація є головною практично в усіх сферах життя. 

Сучасний етап розвитку ринкової економіки в Україні викликав значний 

інтерес до рекламної інформації серед усього населення країни. Так, зокрема, 

вагомий вплив реклама має на сферу споживання. Звісно здійснювати повний 

контроль та управління процесом впливу на споживачів з боку фірми 

неможливо, проте вона може формувати та активізувати попит за допомогою 

тої інформації, яку подає.  

Реклама – це своєрідна нормативна інформація, яка створює взірці для 

наслідування та задає універсальний рівень споживання. Вона виконує роль 

своєрідного орієнтира, займаючи особливе місце в уніфікації не лише 

способу споживання, його структури, але й в уніфікації напрямку думок, 

звичок і менталітету. Рекламна інформація впливає на формування сучасного 

споживача. Вона виконує функцію соціалізації сучасної людини як 

споживача пропонованих товарів та послуг. За допомогою рекламних 

символів відбувається процес навчання споживача, що відображається у 

засвоєнні величезного обсягу споживчих знань. Саме це є запорукою 

регульованої соціалізації й вироблення в індивіда споживчого стандарту.  

Проблемна ситуація полягає у визначенні ставлення споживачів до 

пропонованих в рекламі дискурсів. Тему дослідження можна сформулювати 

так: «Вплив та сприйняття комерційної реклами українськими споживачами, 

на прикладі м. Львова». 

Метою дослідження є фіксація та визначення реакції споживачів на 

дискурси реклами, залежно від тих типів рекламної інформації, якій вони 

надають перевагу. 
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Завдання дослідження: 

1) проаналізувати ступінь лояльності споживачів до рекламної інформації; 

2) встановити залежність формування практик споживання від соціальних, 

економічних, психографічних та поведінкових чинників; 

3) визначити, яким із рекламних дискурсів споживачі надають перевагу; 

4) визначити, якими цінностями керуються споживачі реклами при 

перегляді реклами. 

Об’єктом дослідження виступає повнолітнє (18 років і старше) 

населення міста Львова станом на 2015 рік. Предмет дослідження – 

дискурсивна складова поля реклами та реакція споживачів на неї.  

Час дослідження – березень – квітень 2015 року. 

Інтерпретація основних понять. 

Реклама – будь-яка форма повідомлень, метою яких є інформування, 

переконання або нагадування людям про свої товари, послуги, ідеї суспільної 

діяльності. 

Споживачі реклами – це люди, на яких спрямоване рекламне звернення, 

що представляє собою інформацію, оформлену художніми засобами 

(візуально) та словами (вербально) за допомогою різноманітних прийомів.  

Сегментація ринку – це процес розбиття споживачів на групи на основі 

відмінностей у потребах, характеристиках та/чи поведінці; це діяльність по 

виявленню потенційних груп споживачів. 

Критерії сегментування – це ознаки, за сукупністю значень яких 

відбувається віднесення споживачів у ту чи іншу групу (сегмент). Сегменти 

утворюють ті споживачі, які мають однакове значення усіх обраних критеріїв 

сегментації. Процедура сегментування розпочинається з вибору критеріїв 

сегментації.  

Розрахунок вибіркової сукупності 

При опитуванні населення м. Львова була застосована багатоступенева 

комбінована вибірка. На першому щаблі здійснено стратифікацію відповідно 

до адміністративних районів м. Львова. На другому щаблі здійснено 
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випадковий відбір вулиць м. Львова в межах виокремлених страт. На 

третьому щаблі застосовано спрямований квотний відбір – відповідно до 

статево-вікової структури населення адміністративних районів м. Львова. 

Отримана наступна структура вибіркової сукупності. 

 
18–29 рр. 30–55 рр. 55 р. і старші 

Всього 
чол. жін. чол. жін. чол. жін. 

Галицький р-н 3 3 3 6 3 5 23 
Залізничний р-н 11 12 15 17 9 12 76 
Личаківський р-н 7 6 9 11 6 9 48 
Сихівський р-н 12 11 17 20 9 15 84 
Франківський р-н 13 10 10 15 11 15 74 
Шевченківський р-н 10 12 18 13 9 17 79 
Всього 56 54 72 82 47 73 384 

Гіпотеза–підстава: 

1. Реклама виступає своєрідним засобом інформатизації населення, 

способом отримання нових знань про певний товар чи послугу. 

2. Загалом ставлення до реклами є неоднозначним. 

3. Дискурси рекламного поля є суспільно зумовленими та знаходять 

своє відображення в дискурсивних практиках споживачів. 

Гіпотеза–наслідок: 

1.1. Припустимо, що реклама сприймається позитивно, то в ній були 

використані сприйнятливі для споживача прийоми та механізми. 

1.2. Припустимо, що рекламний ролик не привертає до себе належної 

уваги, або не є цікавим для перегляду, то у рекламному повідомленні наявні 

елементи, що є неприйнятними для аудиторії. 

2.1. Загалом ставлення споживачів до реклами є негативним. 

2.2. Є окрема категорія рекламних роликів, які індивідам приємно 

переглядати. 

3.1. При перегляді реклами споживачі більшою мірою звертають увагу 

на домінантні дискурси: «інновацій», «безкоштовності» та «гедоністичний» 

дискурс. 

3.2. Активне зростання та поширення дискурсу «патріотизму» 

зумовлено настроями та орієнтаціями в суспільстві. 
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Додаток Е 

 

Копцентуалізація та операціоналізація понять: 

«Ставлення до дискурсів реклами» (Реакція споживачів на дискурси 

реклами) 

1. Характеристики споживачів 
1.1. Соціально-демографічні характеристики 
1.1.1. Стать 
1.1.1.1. Чоловіча 
1.1.1.2. Жіноча 
1.1.2. Вік 
1.1.2.1. 18 – 24 роки 
1.1.2.2. 26 – 29 років 
1.1.2.3. 30 – 39 років 
1.1.2.4. 40 – 49 років 
1.1.2.5. 50 – 59 років 
1.1.2.6. 60 і старше 
1.1.3. Сімейний стан 
1.1.3.1. Неодружений (на). 
1.1.3.2. Перебуваю в незареєстрованому шлюбі 
1.1.3.3. Одружений (на), проживаємо разом 
1.1.3.4. Одружений (на), але проживаю окремо від дружини/ чоловіка 
1.1.3.5. Розлучений (на) офіційно 
1.1.3.6. Розійшовся (лась), хоч офіційно не розлучений (на) 
1.1.3.7. Удівець / удова 
1.1.4. Національність 
1.1.4.1. Українець/ка 
1.1.4.2. Росіянин/ка 
1.1.4.3. Поляк/ка 
1.1.4.4. Єврей/ка 
1.1.4.5. Інша 
1.2. Економічні  
1.2.1. Тип зайнятості 
1.2.1.1. Позиція за місцем праці 
1.2.1.1.1. Не працючий/ча / безробітний; 
1.2.1.1.2. Кваліфікований або некваліфікований робітник ручної праці, 

виконую фізичну роботу; 
1.2.1.1.3. Робітник не ручної праці, бригадир, помічник, секретар, технолог 

тощо; 
1.2.1.1.4. Висококваліфікований спеціаліст, менеджер середньої ланки; 
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1.2.1.1.5. Власник, керівник, топ-менеджер; 
1.2.1.1.6. Студент; 
1.2.1.1.7. Домогосподарка; 
1.2.1.1.8. Пенсіонер; 
1.2.1.2. Місце праці 
1.2.1.2.1. приватна фірма (підприємство, організація) 
1.2.1.2.2. державне підприємство (фірма, організація) 
1.2.1.2.3. фірма (підприємство, організація) з іноземним капіталом  
1.2.1.2.4. неприбуткова організація, політична партія 
1.2.1.2.5. підприємець 
1.2.1.2.6. економічно незайнятий (пенсіонер, безробітний, студент, учень, 

непрацездатний тощо) 
1.2.2. Освіта 
1.2.2.1. Початкова освіта 
1.2.2.2. Неповна середня освіта 
1.2.2.3. Повна середня освіта 
1.2.2.4. Профтехучилище 
1.2.2.5. Технікум / коледж 
1.2.2.6. Неповна вища освіта (закінчено не менше 3-х курсів) 
1.2.2.7. Базова вища освіта (отримано диплом бакалавра) 
1.2.2.8. Вища освіта (отримано диплом магістра або спеціаліста) 
1.2.2.9. Кандидат, доктор наук 
1.2.3. Родина, з якої родини походить споживач 
1.2.3.1. сільська сім'я з низьким професійним та освітнім рівнем (сім'я 

колгоспників) 
1.2.3.2. міська сім'я з низьким професійним та освітнім рівнем (робітнича 

сім'я) 
1.2.3.3. сільська або міська сім'я з середнім професійним та освітнім рівнем 

(сім'я службовців), або змішана сім'я (один з батьків з високим 
освітнім та професійним рівнем, а інший з низьким) 

1.2.3.4. сільська сім'я з високим професійним та освітнім рівнем (сільська 
інтелігенція) 

1.2.3.5. міська сім'я з високим професійним та освітнім рівнем (міська 
інтелігенція) 

1.2.4. Матеріальне становище 
1.2.4.1. Задоволеність матеріальним становищем 
індикатор: Наскільки ви задоволені своїм матеріальним становищем 
1.2.4.1.1. незадоволений (- на); 
1.2.4.1.2. скоріше незадоволений (- на); 
1.2.4.1.3. важко сказати задоволений (- на) чи ні; 
1.2.4.1.4. скоріше задоволений; 
1.2.4.1.5. задоволений (- на) 
1.2.4.2. Суб’єктивна оцінка матеріального становища 
1.2.4.2.1. нам не вистачає грошей лише на їжу та найнеобхідніші речі; 
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1.2.4.2.2. нам вистачає грошей на їжу, але купувати одяг чи взуття вже 
складно; 

1.2.4.2.3. нам вистачає грошей на їжу, одяг, і ми можемо щось відкладати, але 
цього недостатньо для покупки таких речей, як, наприклад, 
холодильник; 

1.2.4.2.4. ми можемо купувати деякі дорогі речі (наприклад, телевізор), але не 
можемо собі дозволити усе, що хочемо; 

1.2.4.2.5. ми можемо дозволити собі купити усе, що хочемо. 
1.2.4.3. Особистий середньомісячний дохід 
1.2.4.3.1. Менше 1200 грн. 
1.2.4.3.2. 1201 - 3000  грн.  
1.2.4.3.3. 3001 – 6000 грн.  
1.2.4.3.4. 6001 - 10000  грн. 
1.2.4.3.5. 10001 грн. і більше 
1.2.4.4. Місячний дохід сім'ї на 1 особу 
1.2.4.4.1. Менше 885 грн. 
1.2.4.4.2. 886 – 2100 грн. 
1.2.4.4.3. 2101 – 3300 грн. 
1.2.4.4.4. 3301 – 5500 грн. 
1.2.4.4.5. 5501 – більше. 
1.3. Географічні 
1.3.1. Тип населеного пункту, де народився споживач 
1.3.1.1. Село 
1.3.1.2. Селище міського типу (СМТ) або мале містечко 
1.3.1.3. Місто 
1.3.2. Кількість років, які проживав споживач в населеному пункті, де 

народився 
1.4. Поведінкові 
1.4.1. Ступінь чутливості до реклами 
індикатор: Як Ви ставитеся до реклами загалом 

1.4.1.1. негативно 
1.4.1.2. більше негативно, ніж позитивно 
1.4.1.3. важко відповісти 
1.4.1.4. більше позитивно, ніж негативно 
1.4.1.5. позитивно 
1.5. Психологічні 
1.5.1. Ієрархія потреб та цінностей 
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2.  Характеристики рекламних дискурсів 

2.1. ціннісні орієнтації, виражені в дискурсах реклами, від яких залежить 
ставлення до рекламних повідомлень 
індикатор: визначити, які із наведених в рекламі цінностей є для 
споживача є пріоритетними 

2.1.1. Турбота: Допомога для вирішення власних потреб, авторитетний 
експерт, помічник, гарантія безпеки (дбає, надійний, піклуватися, 
турбота, допомога, захист, Я завжди буду поряд, Ми потурбувалися, 
щоб ваші близькі були завжди поруч, тут Вас зрозуміють) 

2.1.2. Здоровий спосіб життя: Здоровий спосіб життя, екологічно чисті 
товари та продукти, збереження екології, охорона здоров’я 
(безпечний, еко-, натуральний, корисний, природий, дорогоцінний дар 
природи, натуральне – природнє, справжнє, від природи – 
натурального походження) 

2.1.3. Інновацій: Нові досягнення науки та техніки, нові гаджети, 
інноваційні технології (сучасний, інновації, смартфон, технології, 
вперше, новинка, нове покоління, технологічність та інноваційність, 
тільки вперед, Часи змінюються разом з інноваціями, Інтернет – 
серце сучасного світу) 

2.1.4. Гедонізму: Комфортне забезпечене життя, вищі блага фізичного, 
морального і естетичного задоволення (спокуса, насолода - 
задоволення, відпочинок, Ви цього варті, створена для мене, 
заробляйте відпочиваючи, мрії здійснюються, відбірне, бездоганно, 
досконала, №1, ідеальний, чудовий, кращий, найкраще, ексклюзивний – 
унікальний) 

2.1.5. Закордону: Закордонні товарів, іноземний досвід, життя за кордоном 
(Імпортне значить краще, Do you drink English?, Great times are 
waiting) 

2.1.6. Традицій: Традиції, історія (легенда, історія, король, традиції, в 
давнину – колись, наше коріння, "Наш сік" - родом із дитинства!, 
Почувствуй настроение эпохи!) 

2.1.7. Патріотизму: Патріотизм, патріотичні цінності, товари 
вітчизняного виробництва, українські виробники (поділіться любов’ю 
до України, знай Україну, наша земля, ми зробили, ми встояли, наші 
традиції) 

2.1.8. Сімейності: Щаслива сім’я, діти, батьки, сімейне коло, турбота про 
близьких, сімейний добробут, благополуччя, безпека рідних (любов, 
увага, бути ближчими; ділитися почуттями; близькі поруч у потрібну 
мить тощо) 

2.1.9. Фінансові блага: Фінансова цінність товару (ціна, кредит, акції, 
знижки), дохід, заробіток (без комісії, без переплат, дешевше, 
подарунки, ціна, %, кредит, гривня, нуль, безкоштовно, за спеціальною 
ціною, територія низьких цін, економія – дешевше) 
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2.2. Дискурси реклами 
індикатор: якою мірою кожен із перелічених дискурсів рекламних 
повідомлень привертає увагу респондента? Визначити міру важливості 
кожного з них (за шкалою Лайкерта) 

2.2.1. Допомога для вирішення власних потреб, авторитетний експерт, 
помічник, гарантія безпеки (дбає, надійний, піклуватися, турбота, 
допомога, захист, Я завжди буду поряд, Ми потурбувалися, щоб ваші 
близькі були завжди поруч, тут Вас зрозуміють) 

2.2.2. Здоровий спосіб життя, екологічно чисті товари та продукти, 
збереження екології, охорона здоров’я (безпечний, еко-, натуральний, 
корисний, природий, дорогоцінний дар природи, натуральне - 
природнє, справжнє, від природи - натурального походження) 

2.2.3. Нові досягнення науки та техніки, нові гаджети, інноваційні технології 
(сучасний, інновації, смартфон, технології, вперше, новинка, нове 
покоління, технологічність та інноваційність, тільки вперед, Часи 
змінюються разом з інноваціями, Інтернет – серце сучасного світу) 

2.2.4. Комфортне забезпечене життя, вищі блага фізичного, морального і 
естетичного задоволення (спокуса, насолода - задоволення, відпочинок, 
Ви цього варті, створена для мене, заробляйте відпочиваючи, мрії 
здійснюються, відбірне, бездоганно, досконала, №1, ідеальний, 
чудовий, кращий, найкраще, ексклюзивний – унікальний ) 

2.2.5. Закордонні товарів, іноземний досвід, життя за кордоном (Імпортне 
значить краще, Do you drink English?, Great times are waiting) 

2.2.6. Традиції, історія (легенда, історія, король, традиції, в давнину – колись, 
наше коріння, "Наш сік" - родом із дитинства!, Почувствуй настроение 
эпохи!) 

2.2.7. Патріотизм, патріотичні цінності, товари вітчизняного виробництва, 
українські виробники (поділіться любов’ю до України, знай Україну, 
наша земля, ми зробили, ми встояли, наші традиції) 

2.2.8. Щаслива сім’я, діти, батьки, сімейне коло, турбота про близьких, 
сімейний добробут, благополуччя, безпека рідних (любов, увага, бути 
ближчими; ділитися почуттями; близькі поруч у потрібну мить тощо) 

2.2.9. Фінансова цінність товару (ціна, кредит, акції, знижки), дохід, 
заробіток (без комісії, без переплат, дешевше, подарунки, ціна, %, 
кредит, гривня, нуль, безкоштовно, за спеціальною ціною, територія 
низьких цін, економія – дешевше) 
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Додаток Ж 

Витяг питань з інструментарію Омнібусу, реалізованого кафедрою історії та теорії 
соціології Львівського національного університету ім. Івана Франка 

e1. Як Ви ставитеся до реклами загалом? 

негативно 
більше негативно, ніж 

позитивно 
важко відповісти 

більше позитивно, 
ніж негативно 

позитивно 

1 2 3 4 5

e2. Вкажіть, будь-ласка, що із переліченого є найважливішим в рекламі для Вас особисто? 
МОЖЛИВИЙ ЛИШЕ ОДИН ВАРІАНТ ВІДПОВІДІ (відповідь дайте у першому стовпчику в поданій таблиці 
наступного питання). 

e3. Сучасні рекламні повідомлення відрізняються за своїм змістом. На що із переліченого Ви звертали 
увагу та під її впливом купували пропонований в ній продукт чи послугу? Оцініть, будь ласка, критерії 
за шкалою від 1 до 5 (1 – не звертав(-ла), 2 – скоріш не звертав(-ла), 3 – важко відповісти, 4 – скоріш 
звертав(-ла), 5 – однозначно звертав(-ла)). 

e2 e3
e3.1. Допомога для вирішення власних потреб, авторитетний експерт, 
помічник, гарантія безпеки («дбає», «надійний», «турбота», «допомога», 
«захист», «Я завжди буду поряд», «Ми потурбувалися, щоб ваші близькі були 
завжди поруч», «тут Вас зрозуміють») 

1 1 2 3 4 5 

e3.2. Здоровий спосіб життя, екологічно чисті товари та продукти, збереження 
екології, охорона здоров’я («безпечний», «еко-», «корисний», «дорогоцінний 
дар природи», «натуральне – природнє», «справжнє», «від природи - 
натурального походження») 

2 1 2 3 4 5 

e3.3. Нові досягнення науки та техніки, нові гаджети, інноваційні технології 
(«сучасний», «інновації», «новинка», «нове покоління», «технологічність та 
інноваційність», «тільки вперед», «Часи змінюються разом з інноваціями», 
«Інтернет – серце сучасного світу») 

3 1 2 3 4 5 

e3.4. Комфортне забезпечене життя, вищі блага фізичного, морального і 
естетичного задоволення («спокуса», «насолода – задоволення», «відпочинок», 
«Ви цього варті», «створена для мене», «заробляйте відпочиваючи», «мрії 
здійснюються», «відбірне», «№1», «ідеальний», «найкраще», «ексклюзивний – 
унікальний») 

4 1 2 3 4 5 

e3.5. Закордонні товарів, іноземний досвід, життя за кордоном («Імпортне 
значить краще», «Do you drink English»?, «Great times are coming») 

5 1 2 3 4 5 

e3.6. Традиції, історія («легенда», «історія», «традиції», «в давнину – 
колись», «наше коріння», «Наш сік - родом із дитинства!», «Почувствуй 
настроение эпохи!») 

6 1 2 3 4 5 

e3.7. Патріотизм, патріотичні цінності, товари вітчизняного виробництва, 
українські виробники («поділіться любов’ю до України», «знай Україну», 
«наша земля», «ми зробили», «ми встояли», «наші традиції») 

7 1 2 3 4 5 

e3.8. Щаслива сім’я, діти, батьки, сімейне коло, турбота про близьких, 
сімейний добробут, благополуччя, безпека рідних («любов», «увага», «бути 
ближчими»; «ділитися почуттями»; «близькі поруч у потрібну мить») 

8 1 2 3 4 5 

e3.9. Фінансова цінність товару (ціна, кредит, акції, знижки), дохід, заробіток 
(«без комісії», «без переплат», «дешевше», «подарунки», «ціна», «%», 
«кредит», «гривня», «нуль», «безкоштовно», «за спеціальною ціною», 
«територія низьких цін», «економія – дешевше») 

9 1 2 3 4 5 

e3.10. Соціальна реклама про проблеми та загрози суспільсва («Захисти 
Україну», «Підтримай армію», «Збережи своє тепло», «Зупинимо СНІД доки 
він не зупинив нас», «Вони народилися не для війни!», «Випив – не сідай за 
кермо!») 

10 1 2 3 4 5 
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z1. Інтерв’юер записує стать респондента: 1. Чоловіча 2. Жіноча 
 
z2. Скажіть, будь ласка, рік Вашого народження: _________________________________ 
 
z3. Ваш сімейний стан: 
1. Неодружений (на). 
2. Перебуваю в незареєстрованому шлюбі.  z3.2. Скільки років? _____________ 
3. Одружений (на), проживаємо разом.  z3.3. Скільки років? _____________ 
4. Одружений (на), але проживаю окремо від дружини/ чоловіка 
5. Розлучений (на) офіційно 
6. Розійшовся (лась), хоч офіційно не розлучений (на) 
7. Удівець / удова 
8. Інше. Уточніть: ________________________________________________________________________ 
 
z4. Якого найвищого рівня освіти досягнули : 

 

z4. Ви Z5. Ваша мати Z6. Ваш батько 
1. Початкова освіта 1. Початкова освіта 1. Початкова освіта 
2. Неповна середня освіта 2. Неповна середня освіта 2. Неповна середня освіта 
3. Повна середня освіта 3. Повна середня освіта 3. Повна середня освіта 
4. Профтехучилище 4. Профтехучилище 4. Профтехучилище 
5. Технікум / коледж 5. Технікум / коледж 5. Технікум / коледж 
6. Неповна вища освіта (закінчено 
не менше 3-х курсів) 

6. Неповна вища освіта (закінчено 
не менше 3-х курсів) 

6. Неповна вища освіта (закінчено 
не менше 3-х курсів) 

7. Базова вища освіта (отримано 
диплом бакалавра) 

7. Базова вища освіта (отримано 
диплом бакалавра) 

7. Базова вища освіта (отримано 
диплом бакалавра) 

8. Вища освіта (отримано диплом 
магістра або спеціаліста) 

8. Вища освіта (отримано диплом 
магістра або спеціаліста) 

8. Вища освіта (отримано диплом 
магістра або спеціаліста) 

9. Кандидат, доктор наук 9. Кандидат, доктор наук 9. Кандидат, доктор наук 
 
z7. Чи маєте Ви дітей? 
1. Так.  Скільки? _______________________ 2. Ні (ПЕРЕХІД ДО ПИТ. z9) 
 
z8. Вкажіть, будь ласка, стать та вік Ваших/ої дітей/ни 
Перша дитина: 
Друга дитина: 
Третя дитина:  
Четверта дитина: 
П’ята дитина: 

z8.1.1. Стать: 1. Чол. 2. Жін. 
z8.2.1. Стать: 1. Чол. 2. Жін. 
z8.3.1. Стать: 1. Чол. 2. Жін. 
z8.4.1. Стать: 1. Чол. 2. Жін. 
z8.5.1. Стать: 1. Чол. 2. Жін. 

z8.1.2. Кількість повних виповнених років: _____ 
z8.2.2. Кількість повних виповнених років: _____ 
z8.3.2. Кількість повних виповнених років: _____ 
z8.4.2. Кількість повних виповнених років: _____ 
z8.5.2. Кількість повних виповнених років: _____ 

 
z9. Вкажіть, будь ласка, свою позицію за місцем праці  
z9.1. Не працючи/ча / безробітний;  
z9.2. Кваліфікований або некваліфікований робітник ручної праці, виконую фізичну роботу; 
z9.3. Робітник не ручної праці, бригадир, помічник, секретар, технолог тощо; 
z9.4. Висококваліфікований спеціаліст, менеджер середньої ланки; 
z9.5. Власник, керівник, топ-менеджер; 
z9.6. Студент; 
z9.7. Домогосподарка; 
z9.8. Пенсіонер; 
z9.9. Інше (вкажіть): __________________________________________________________________________ 
 
z10. Де ви на даний момент працюєте? 

z10.1. приватна фірма (підприємство, організація) 
z10.2. державне підприємство (фірма, 
організація) 
z10.3. фірма (підприємство, організація) з 
іноземним капіталом 

z10.4. неприбуткова організація, політична партія 
z10.5. підприємець 
z10.6. економічно незайнятий (пенсіонер, 
безробітний, студент, учень, непрацездатний 
тощо) 

 
 
z11. З якої родини Ви походите: 
z11.1. сільська сім'я з низьким професійним та освітнім рівнем (сім'я колгоспників) 
z11.2. міська сім'я з низьким професійним та освітнім рівнем (робітнича сім'я) 
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z11.3. сільська або міська сім'я з середнім професійним та освітнім рівнем (сім'я службовців), або змішана 
сім'я            (один з батьків з високим освітнім та професійним рівнем, а інший з низьким) 
z11.4. сільська сім'я з високим професійним та освітнім рівнем (сільська інтелігенція) 
z11.5. міська сім'я з високим професійним та освітнім рівнем (міська інтелігенція) 
 
z12. Наскільки ви задоволені своїм матеріальним становищем: 
z12.1. незадоволений (- на); z12.3. важко сказати задоволений (- на) чи ні; 
z12.2. скоріше незадоволений (- на); z12.4. скоріше задоволений; 
 
z13. Як би ви могли описати матеріальне становище Вашої родини: 
z13.1. нам не вистачає грошей лише на їжу та найнеобхідніші речі; 
z13.2. нам вистачає грошей на їжу, але купувати одяг чи взуття вже складно; 
z13.3. нам вистачає грошей на їжу, одяг, і ми можемо щось відкладати, але цього недостатньо для покупки 
таких речей, як, наприклад, холодильник; 
z13.4. ми можемо купувати деякі дорогі речі (наприклад, телевізор), але не можемо собі дозволити усе, що 
хочемо; 
z13.5. Ми можемо дозволити собі купити усе, що хочемо. 
 
 
z14. Яким є досвід роботи в сфері зайнятості, де ви працюєте на даний час? 
z14.1. не маю жодного досвіду/не працюю 
z14.2. до 2-х років 
z14.3. 3-5 років 

z14.4. 5-10 років 
z14.5. більше 10 років 

 
z15. Який термін найкраще описує Вас? 
1. Віруючий 2. Вагаюся між вірою та невір’ям 3. Невіруючий 
 
z16. До якої Церкви (Віри) Ви належите? 
1. Українська Православна Церква – Київського 
патріархату 
2. Українська Православна Церква – Московського 
патріархату 
3. Українська Автокефальна Православна Церква 
4. Українська Греко-Католицька Церква 

5. Римо-Католицька Церква 
6. Протестант 
7. Віруючий/ча християнин/ка (позаконфесійний/на) 
7. Іудей 
8. Іншої (вкажіть якої): 
____________________________________________ 
 

 
z17. Як часто Ви відвідуєте Церковні Богослужіння / молитовні зібрання? 
1. Частіше, ніж раз на тиждень 
2. Раз на тиждень 
3. Раз на місяць 
4. На релігійні свята 

5. Раз на рік 
6. Рідше, ніж раз на рік 
7. Ніколи, майже ніколи 

 
z18. Якою є Ваша національність? 
1. Українець/ка 
2. Росіянин/ка 
3. Поляк/ка 
 

4. Єврей/ка 
5. Інша. Уточніть: 
__________________________________________________ 
 

 
z19. Ви народилися: 
1. В Україні (ПЕРЕХІД ДО ПИТ. z17) 2. В іншій країні 
 
z20. Якою є Ваша національність? 
1. Українець/ка 
2. Росіянин/ка 
3. Інша (вкажіть) _______________________________________________ 8. НЗ/БВ 
 
z20.1 Якої національності Ваш батько? 
1. Українець 
2. Росіянин 
3. Інша (вкажіть) _______________________________________________ 8. НЗ/БВ 
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z20.2 Якої національності Ваша мати? 
1. Українка 
2. Росіянка 
3. Інша (вкажіть) _______________________________________________ 8. НЗ/БВ 
 
z21. У якій саме країні Ви народилися? _________________________________________________________ 
 
z22. Вкажіть тип населеного пункту, в якому Ви народилися: 
Село 
Селище міського типу (СМТ) або мале містечко 
Місто 
 
z23. Вкажіть, будь ласка, кількість років, які Ви прожили у тому населеному пункті, в якому Ви 
народилися 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
z24.1. Якщо суспільство умовно поділити на 7 сходинок, то на яку Ви б себе поставили залежно від 
того, чим вища сходинка – тим вище матеріальне становище: 

1 найнижча 2 3 4 5 6 7 найвища  
 
 
z24.2. Вкажіть, будь ласка, місячний дохід Вашої сім’ї у розрахунку на 1 особу.  
Менше 885 грн. 886 – 2100 грн. 2101 – 3300 грн. 3301 – 5500 грн. 5501 – більше. 

1 2 3 4 5 
 
 
z24.3. Вкажіть, будь-ласка, Ваш особистий середньомісячний дохід (протягом року): 

Менше 1200 грн. 1201 - 3000  грн. 3001 – 6000 грн. 6001 - 10000  грн. 
10001 грн. і 
більше 

1 2 3 4 5 
 
z25. Оцініть, будь ласка, загальний рівень культури респондента: (поведінковий протокол, який 
заповнювався і доповнювався коментарями інтерв'юерів після завершення інтерв'ю) 
z25.1. дуже низький (респондент не розуміє більшості запитань, часто звертається до інтерв'юера за 
поясненнями щодо термінів та понять, просить перевести їх на зрозумілу для нього мову, без пояснень довго 
не погоджувався на інтерв'ю) 
z25.2. низький (не розуміє значної кількості запитань анкети, має очевидні труднощі у формулюванні 
власної думки, в ході інтерв'ю демонструє недоброзичливе ставлення до інтерв'юєра, в мові спілкування 
багато жаргонних слів) 
z25.3. середній (не розуміє окремих запитань, має деякі труднощі у формулюванні відповідей, аргументація 
проста, проте зрозуміла) 
z25.4. вище середнього (розуміє запитання, не звертається за роз'ясненнями, загалом вміє правильно, 
ввічливо вести розмову, зрідка вживає побутову лексику, виказує зацікавленість або в соціальних, або в 
політичних проблемах, у мові відсутні жаргонні слова) 
z25.4. високий (респондент в ході інтерв'ю демонструє поінформованість, навіть елементи ерудиції, багатий 
словниковий запас, високий рівень інтересу до соціальних та політичних проблем, спілкується і поводиться 
ввічливо й доброзичливо). 
 

ДУЖЕ ВАМ ДЯКУЮ ЗА ІНТЕРВ’Ю! 
 
z100. Населений пункт: _______________________________________________________________________ 
z101. Район області: __________________________________________________________________________ 
z102. Район м. Львова: ________________________________________________________________________ 
z103. Дата інтерв’ю: день    __________    місяць   __________ 
z104. Тривалість інтерв’ю (орієнтовна кількість хвилин) ________________________ 
z105. Інтерв’юер: ____________________________________________________________________________ 
z106. Коментар інтерв’юера: 
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Додаток З 

Факторний аналіз ознак: матриця повернутих компонент 

 

Матриця повернутих компонентів, аналіз методом головних компонентів, 
Варімакс обертання з нормалізацією Кайзера, 3 ітерації 

Ціннісні компоненти дискурсів реклами 
Компонент 
F1 F2 

Аспект реклами, що впливає на Р.: Патріотизм, патріотичні 
цінності, товари вітчизняного виробництва, українські виробники 

,757  

Аспект реклами, що впливає на Р.: Соціальна реклама про 
проблеми та загрози суспільства 

,722  

Аспект реклами, що впливає на Р.: Щаслива сім’я, діти, батьки, 
сімейне коло, турбота про близьких, сімейний добробут, 
благополуччя, безпека рідних 

,719  

Аспект реклами, що впливає на Р.: Традиції, історія ,664  
Аспект реклами, що впливає на Р.: Здоровий спосіб життя, 
екологічно чисті товари та продукти, збереження екології, охорона 
здоров’я 

,582  

Аспект реклами, що впливає на Р.: Закордонні товарів, іноземний 
досвід, життя за кордоном 

 ,754 

Аспект реклами, що впливає на Р.: Нові досягнення науки та 
техніки, нові гаджети, інноваційні технології 

 ,578 

Аспект реклами, що впливає на Р.: Комфортне забезпечене життя, 
вищі блага фізичного, морального і естетичного задоволення 

 ,563 

Аспект реклами, що впливає на Р.: Допомога для вирішення 
власних потреб, авторитетний експерт, помічник, гарантія безпеки 

 ,525 

Аспект реклами, що впливає на Р.: Фінансова цінність товару 
(ціна, кредит, акції, знижки), дохід, заробіток 

 ,400 

Матриця перетворення компонентів 
Компонент F1 F2 

F1 ,821 ,571 
F2 -,571 ,821 
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