
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

 

 

На правах рукопису 

 

КЛІМЕНКОВА АНАСТАСІЯ МИХАЙЛІВНА 

 

 

 

 УДК 303.22 : 303.214.3  

  

 

МЕТОДИКА ЕМПІРИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КУЛЬТУРНИХ КОДІВ 

КОМЕРЦІЙНОЇ РЕКЛАМИ 

 

22.00.02 – методологія та методи соціологічних досліджень 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня  

кандидата соціологічних наук 

 

 

 

Науковий керівник: 

Горбачик Андрій Петрович 

кандидат фіз.-мат.наук, доцент 

 

      Київ 2015



2 

 

ЗМІСТ 

 

ВСТУП ......................................................................................................................... 3 

РОЗДІЛ 1. Онтологічні властивості культурних кодів  .................................. 11 

1.1. Знаково-смислова природа культурних кодів  ...................................... 11 

1.2. Міфологічні чинники формування культурних кодів повсякденної 

свідомості ......................................................................................................... 24 

1.3. Роль мови у формуванні культурних кодів  .......................................... 48 

Висновки до розділу 1 .................................................................................... 57 

РОЗДІЛ 2. Сприйняття комерційної реклами її реципієнтами як предмет 

соціологічного дослідження .................................................................................. 60 

2.1. Комерційна реклама як соціокультурне явище .................................... 60 

2.2. Аналіз методик дослідження сприйняття комерційної реклами  ....... 78 

Висновки до розділу 2 .................................................................................... 92 

РОЗДІЛ 3. Розробка та обґрунтування валідності методики ідентифікації 

культурних кодів комерційної реклами ............................................................. 95 

3.1. Типологія культурних кодів: процедура та результати  ...................... 95 

3.2. Процедура та результати валідизації дослідницької методики ........ 136 

Висновки до розділу 3 .................................................................................. 176 

ВИСНОВКИ ........................................................................................................... 180 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ .......................................................... 184 

ДОДАТКИ ............................................................................................................... 203 

Додаток А. Таблиці двовимірних розподілів ....................................................... 203 

Додаток Б. Рекламні зображення, що використовувалися як стимульний 

матеріал при проведенні дослідження .................................................................. 216 

Додаток В. Опитувальний аркуш методики ідентифікації культурних кодів 

комерційної реклами ............................................................................................... 221 

 

 



3 

 

ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Вплив соціокультурних чинників у процесі 

споживання зростає в сучасному світі. Це значною мірою пов’язано з тим, що у 

споживчій поведінці все більш важливим стає соціально-комунікаційна 

складова: люди, що споживають одні й ті само товари чи товарні бренди, 

формують дискурсивні спільноти, споживання певних товарів часто виступає 

критерієм належності до соціальної групи. З цієї точки зору важливим є 

дослідження символів, породжених культурою, які беруть участь у регуляції 

споживчої поведінки, та каналів, через які ця регуляція та вплив здійснюються. 

У цьому контексті набувають актуальності дослідження ролі реклами як 

транслятора культурних кодів, особливостей сприйняття реклами 

споживачами. Як зазначають М. Назаров і М. Папантіму, рекламна комунікація 

«може бути ефективною тоді, коли комунікатор і реципієнт володіють єдиною 

або подібною системою кодування і декодування повідомлень» [96, с. 167]. 

Отже, існує потреба у встановленні того, яким чином реципієнти реклами 

сприймають культурні коди, трансльовані комерційною рекламою.  

Культурні коди беруть участь у формуванні суб`єктивної символічної 

реальності. Процеси формування суб’єктивної реальності, суб’єктивного 

простору життя, смислів як компонентів соціокультурної реальності, 

символізації як соціального процесу були предметом дослідження українських 

та зарубіжних вчених (Л. Бевзенко, Г. Блумер, В. Бурлачук, Р. Вагнер, 

Дж.Девіт, Д. Дубровський, О. Злобiна, Е. Кассірер, Н. Костенко, Дж. Кері, 

В.Лідс-Гурвіц, Д. Леонтьєв, Л. Малес, І. Мартинюк, З. Мах, М.Наумова, 

А.Петренко-Лисак, Ю. Романенко, А. Ручка, Л. Скокова, Н. Соболєва, 

В.Тихонович, М. Фостер, Р. Шульга, А. Шюц та ін.).  

Дослідження кодів культури здійснювали Р. Барт, А. Байбурін, 

Ж.Бодрійяр, Н. Букіна, Ж. Дерріда, У. Еко, В. Красних, Ю. Крістєва, К. Леві-
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Строс, Ю. Лотман, Г. Левінтон, Н. Луман, В. Мартинов, Р. Мільруд, М. Петров, 

К. Рапай, Н. Степанова, А. Тащенко, С. Толстая, Н. Толстой, А. Усманова, 

Дж.Фіске, М. Фуко, С. Холл та ін. Було встановлено, що одним із механізмів, з 

допомогою яких культура формує свідомість і впливає на поведінку членів 

суспільства і соціальних груп, є формування культурних кодів.  

Вплив реклами на свідомість і споживчу поведінку досліджували 

С.Антонов, Р. Барт, О. Батаєва, Ж. Бодрійяр, Л. Геращенко, Р. Джил, В. Зірка, 

В. Ільїн, Х. Кафтанджиєв, В. Лапіна, О. Медведєва, Н. Лисиця, В. Музикант, 

І.Набруско, М. Назаров, М. Папантіму, О. Савельєва, Л. Федотова, І.Чудовська, 

А.Ульяновський, К. Цимбал та інші вчені. Зокрема, відзначається міфотворчий 

характер реклами, те, що в рекламі товари виступають як вказівні знаки, що 

позначають суспільне становище індивіда, досліджуються моделі соціальної та 

споживчої поведінки, які формуються під впливом реклами. 

Забезпечення якості соціологічної інформації, валідності дослідницьких 

методик було предметом досліджень вітчизняних та зарубіжних соціологів 

(В.Аванесова, Дж. Алгіни, Г. Батигіна, В. Воловича, Є. Головахи, А.Горбачика, 

І. Девятко, С. Дембіцького, М. Кейн, Дж. Кірка, П. Клайна, Л. Крокера, 

Т.Любивої, М. Міллера, Т. Нікітіної, Н. Паніної, В. Паніотто, Г. Саганенко, 

В.Трочима, М. Чурилова та інших).  

У роботах О. Архипової, Е. Ноель-Нойман, О. Мельникової, 

Т.Петерсена, П.Ясевича та інших авторів приділяється увага розробці 

методів дослідження споживчої поведінки. Разом із тим, спеціальних робіт, 

присвячених обґрунтуванню методик дослідження споживчої поведінки, 

дуже мало.  

При дослідженні культурних кодів реклами та рекламних образів 

переважно застосовуються якісні методи та метод контент-аналізу. Однак, 

отримані з допомогою якісних методик результати важко піддаються 

формалізованому представленню і систематизації. При дослідженні ж 

культурних кодів з допомогою контент-аналізу ідентифікація культурних кодів 

та їх змістова інтерпретація здійснюється самим дослідником, поза межами 
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аналізу залишається сприйняття та інтерпретація культурних кодів 

реципієнтами реклами. Тому актуальною є необхідність створення кількісних 

методик ідентифікації культурних кодів комерційної реклами, що здійснюється 

на основі дослідження сприйняття реклами її реципієнтами. Це зумовлює 

необхідність пошуку властивостей культурних кодів, феноменів, через які 

культурні коди проявляються, на основі яких можуть бути побудовані 

індикатори представленості різних типів культурних кодів у комерційній 

рекламі. У зв’язку з цим має бути здійснена типологізація культурних кодів, 

представлених у комерційній рекламі, що, у свою чергу, зумовлює пошук 

підходів до здійснення такої типологізації. Для емпіричної ідентифікації 

культурних кодів необхідно знайти адекватні референти, показники різних 

типів культурних кодів.  

Наукова проблема дослідження обумовлена суперечністю між 

потребою емпіричної ідентифікації культурних кодів, що транслюються через 

комерційну рекламу, і рівнем розробки системи емпіричних показників, з 

допомогою яких можна здійснити цю ідентифікацію із застосуванням 

кількісних методів дослідження.  

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

пов’язана з виконанням науково-дослідних тем кафедри чи факультету. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розробка та 

валідизація методики емпіричної ідентифікації культурних кодів комерційної 

реклами.  

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання низки завдань, а 

саме: 

– з’ясувати концептуальні підходи до розкриття онтологічних 

властивостей культурних кодів у соціологічному та філософському дискурсі; 

– проаналізувати чинники формування культурних кодів повсякденної 

свідомості; 

– обґрунтувати підходи до побудови емпіричних індикаторів культурних 

кодів комерційної реклами;  
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– здійснити аналіз комерційної реклами як транслятора культурних 

кодів;  

– проаналізувати методики дослідження сприйняття реклами з точки 

зору можливості використання існуючих методичних підходів для емпіричної 

ідентифікації культурних кодів комерційної реклами; 

– здійснити типологізацію культурних кодів візуальних рекламних 

зображень; 

– розробити методику емпіричної ідентифікації культурних кодів 

комерційної реклами;  

– здійснити обґрунтування методики емпіричної ідентифікації  

культурних кодів комерційної реклами. 

Об’єкт дослідження: емпіричні методи дослідження культурних кодів 

як соціокультурних регуляторів споживчої поведінки.  

Предмет дослідження: методика емпіричної ідентифікації культурних 

кодів комерційної реклами, побудована на основі семантичного диференціалу. 

Методи дослідження: у дисертації для вирішення поставлених 

дослідницьких завдань використовувалися такі загальнонаукові та соціологічні 

методи: теоретичний аналіз онтологічних властивостей культурних кодів, який, 

зокрема, включав міждисциплінарний підхід – соціологічний та філософський 

аналіз; порівняльний аналіз методологічних підходів до вивчення 

соціокультурної обумовленості споживчої поведінки та методик дослідження 

сприйняття комерційної реклами її реципієнтами; методи типології та 

класифікації, що дозволило виокремити основні типи культурних кодів, 

використовуваних у рекламних зображеннях (зокрема, метод узгодження 

концептів для виявлення «природної типології» рекламних зображень за 

культурними кодами, що вони транслюють). При здійсненні валідизації 

дослідницької методики застосовувалися статистичні методи аналізу даних 

(кореляційний, факторний, кластерний аналіз, багатовимірне шкалювання, 

аналіз узгодженості шкал). Дослідницька методика розроблялася на основі 

семантичного диференціалу. Як методи соціологічного опитування 
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використовувалися інтерв’ю «обличчям до обличчя» та online-опитування. 

Обробка та аналіз масивів емпіричних даних здійснювалися за допомогою 

пакетів прикладних програм SPSS, OCA та MS Excel. 

Емпіричною базою дисертаційної роботи є результати таких 

соціологічних досліджень: 

– дослідження із застосуванням процедури узгодження концептів, 

здійснене з метою отримання «природної типології» рекламних зображень за 

типами культурних кодів, трансляторами яких вони є (проводилося автором з 

червня 2012 р. по лютий 2013 р., у дослідженні взяли участь 49 осіб); 

– дослідження, метою якого був відбір тестового матеріалу з рекламних 

зображень, кожне з яких виступає при розробці дослідницької методики як 

репрезентант певного культурного коду (проведено автором у березні-травні 

2013 р., методом структурованого інтерв’ю було опитано 124 респонденти – 

жителі 16 областей України, Києва та АР Крим);  

– дослідження, проведене у серпні 2013 р. Київським міжнародним 

інститутом соціології (online-опитування 238 респондентів за квотною 

вибіркою, що репрезентує населення міст України з чисельністю 

населення від 50 тис. і більше віком від 16 до 70 років).  За результатами 

цього опитування була здійснена перевірка валідності дослідницької методики, 

а також її доопрацювання.  

Наукова новизна отриманих результатів. На основі вирішення 

дослідницьких завдань були отримані такі наукові результати, що мають 

наукову новизну і виносяться на захист. 

Уперше: 

– здійснено теоретичне та емпіричне обґрунтування методики 

емпіричної ідентифікації культурних кодів комерційної реклами. Для 

кожного типу культурних кодів сформовано профільні шкали семантичного 

диференціалу, нормована сума значень за кожною з яких розглядається як 

індикатор представленості відповідного культурного коду в рекламних 

зображеннях. За використанням емпіричної бази дослідження, проведеного 
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Київським міжнародним інститутом соціології, із профільних шкал було 

вилучено ті пункти, які не відповідають критеріям внутрішньої узгодженості та 

зовнішньої валідності. На основі аналізу результатів емпіричного дослідження 

підтверджено валідність та надійність методики емпіричної ідентифікації 

культурних кодів комерційної реклами;  

– здійснено емпіричну типологізацію культурних кодів візуальної 

друкованої комерційної реклами. За результатами емпіричного дослідження, 

реалізованого методом узгодження концептів, уперше у вітчизняній соціології 

виділено п'ять типів культурних кодів, представлених у цих рекламних 

зображеннях: 1) «краса і сексуальність»; 2) «сімейне щастя і моральні 

почуття»; 3) «багатство і розкішне життя»; 4) «здоровий спосіб життя»; 

5)«комфорт».  

Набули подальшого розвитку: 

  знання про міфічну складову культурних кодів. Встановлено, що 

передумовою формування культурних кодів повсякденної свідомості на основі 

міфологем стало, окрім «метафоризації» міфічної свідомості, формування 

понятійного міфу, що уможливлює ідентифікацію культурних кодів через 

абстрактні поняття; 

  визначення онтологічних властивостей культурних кодів з точки зору 

можливості їх емпіричної ідентифікації. Встановлено, що адекватність методу 

семантичного диференціалу завданню емпіричної ідентифікації культурних 

кодів зумовлена здатністю культурних кодів проявлятися через конотативні 

смисли, на виявлення яких орієнтований цей метод, а також тим, що семантика 

міфів (яка впливає на формування смислового змісту культурних кодів) 

побудована на основі бінарних опозицій, тобто за тим самим принципом, за 

яким побудовані шкали семантичного диференціалу. 

− Удосконалено розуміння механізмів впливу культурних кодів на 

формування ціннісних орієнтацій. Культурні коди, надаючи символічного 

значення об’єктам (матеріальним об’єктам, станам), створюють основу для 

формування уявлень про ціннісну значимість цих об’єктів для індивіда. 
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Встановлено, що оскільки культурні коди сформовані на основі системи 

прецедентних феноменів, які є складовою культурної традиції суспільства, то 

вони однаковим чином сприймаються представниками усіх груп суспільства, 

які перебувають під впливом певного соціокультурного, дискурсивного поля 

(що підтверджено результатами емпіричного дослідження). Таким чином 

забезпечується подібність когнітивної складової ціннісних орієнтацій 

представників різних суспільних груп (при можливості існування більш 

виразних відмінностей ціннісних орієнтацій представників цих груп в 

емотивному та поведінковому аспектах). 

Практична значимість отриманих результатів полягає в тому, що 

розроблена методика може бути застосована в соціологічних дослідженнях, 

спрямованих на вивчення соціокультурних чинників регуляції споживчої 

поведінки, а також в маркетингових дослідженнях. Досвід обґрунтування 

дослідницької методики може бути використаний при розробці інших 

дослідницьких методик, спрямованих на вивчення споживчої поведінки.  

Результати проведеного дослідження можуть бути впроваджені  

у навчальний процес у викладанні навчальних курсів, пов’язаних  

з методологією соціологічних досліджень, методами збору та аналізу 

соціологічної інформації.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною 

науковою працею. Усі ключові ідеї, положення та наукові результати 

дослідження сформульовані самостійно, одержані здобувачем особисто. 

Апробація результатів. Основні положення дисертаційного 

дослідження були представлені на всеукраїнських та міжнародних наукових 

конференціях: ХVІІ Міжнародна наукова конференція «Харківські соціологічні 

читання» (Харків, 2012 р.); ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Проблеми розвитку соціологічної теорії: концептуалізація ціннісних змін у 

сучасному суспільстві» (Київ, 2012 р.); ІІ всеукраїнська наукова конференція 

«Сучасні соціально-гуманітарні дискурси» (Дніпропетровськ, 2012 р.); 

Міжнародна студентська науково-практична конференція «Глобалізація очима 
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молоді: за і проти» (Мелітополь, 2012 р.); Бердянська сесія І Всеукраїнської 

Науково-практичної конференції «Придніпровські соціально-гуманітарні 

читання» (Бердянськ, 2012 р.); ХІ Міжнародна міждисциплінарна науково-

практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених 

«Шевченківська весна» (Київ, 2013 р.); V Міжнародна конференція, 

присвячена проблемам суспільних наук (Москва, 2013 р.); Міжнародна 

конференція «Наука та сучасність: виклики ХХІ століття» (Київ, 2014); ХVІІ 

Міжнародна конференція, присвячена проблемам суспільних наук (Москва, 

2014 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Нове та традиційне у 

дослідженнях сучасних представників суспільних наук» (Київ, 2015 р.). Також 

основні положення дисертаційного дослідження були представлені на 

методологічних семінарах факультету соціології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка.  

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного 

дослідження викладено у 13 наукових публікаціях, 5 з яких опубліковані у 

фахових виданнях з соціології (з них 1 у зарубіжному) та 8 матеріалів у вигляді 

тез доповідей на наукових конференціях. 

Структура дисертації. Дослідження складається зі вступу, трьох 

розділів, що містять сім підрозділів, висновків до розділів та загальних 

висновків, списку використаних джерел (199 найменувань) та 3 додатків 

(таблиці, що містять результати емпіричного етапу дослідження, рекламні 

зображення, що використовувалися як стимульний матеріал при розробці 

дослідницької методики, та остаточний варіант опитувальника дослідницької 

методики). Робота містить 41 таблицю та 10 рисунків; обсяг основної частини – 

183 сторінки; список використаних джерел та 3 додатки займають 39 сторінок.  
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РОЗДІЛ 1 

ОНТОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КУЛЬТУРНИХ КОДІВ 

 

 

1.1. Знаково-смислова природа культурних кодів 

 

 

Передача і сприйняття інформації у всіх системах, включаючи суспільну, 

передбачає її кодування. Як зазначає Н. Луман, «код системи масмедіа (до мас-

медіа цей дослідник також відносить і рекламу. – А. К.) – це розрізнення між 

інформацією та не інформацією. З інформацією система може працювати. 

Отже, інформація – це позитивне значення, предметне означення, з допомогою 

якого система маркує можливість свого власного функціонування» [81, с. 34]. 

Він же констатує, що інформація може бути зрозумілою для її реципієнта, 

якщо при її передачі використовується код, який однаковий чином 

дешифрується як передавачем інформації, так і її отримувачем: «Інформація не 

розуміється сама собою і для її повідомлення потрібен особливий код, який 

розшифровується в розумінні» (цит. за : [97, с. 102]. «Код, – зазначає 

І.Чудовська-Кандиба, – це певна сукупність процедур, за допомогою яких 

інформація може бути перетворена на іншу форму з використанням знаків 

(різного роду – з використанням символів, індексів, іконограм) та 

застосовуватися для передачі, збереження та пощирення інформації» [146, с. 

343]. У суспільстві кодування інформації відбувається під впливом культури, 

тому в суспільній системі ми переважно маємо справу з культурними кодами. 

Однак, культурні коди не лише формуються під впливом культури, але й, з 

іншого боку, вони і формують цю культуру. Як зазначають М. Назаров та 

М.Папантіму, «іноді культуру визначають як тип «макрокоду», що складається 

з великої кількості кодів, які соціальні групи використовують для розуміння 

реальності» [96, с. 54].  
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Дослідивши підходи різних авторів до визначення культурних кодів, 

А.Тащенко об’єднала способи визначення культурних кодів у такі групи: 

визначення культурних кодів за правилами (наприклад, правилами передачі 

повідомлень та інтерпретації), визначення культурних кодів через знаки або 

систему знаків, визначення культурних кодів через смисли, визначення 

культурних кодів через дані (до яких може відноситися і сукупність знаків 

культури), визначення культурних кодів через засоби інтеріоризації та 

ідентифікації [129, с. 53-54]. Власне визначення культурних кодів вона будує 

на розумінні кодів як сукупності знаків: «Ми пропонуємо власне визначення 

культурних кодів як сукупності знаків, базових для суб’єкта певного типу 

культури, задля передачі, опрацювання, зберігання і розрізнення феноменів, 

активно чи пасивно прийнятих і визнаних» [129, с. 55].  

Дж. Фіске визначає культурний код як систему знаків, керованих 

«певними правилами, які поширені серед представників певної культури, і яка 

призначена для генерації та циркулювання смислів у цій культурі та для цієї 

культури» [169, р. 4]. Для усвідомлення сутності культурного коду і функцій, 

які він виконує, найбільш важливою, є друга частина цього визначення, де 

йдеться про те, що культурні коди «генерують смисли». А смисли, як зазначає 

Р.Вагнер «є утворюючою і організуючою силою культурного життя» [199, p. 

9]. Як вважає Л. Баткін, «онтологічно культура є не що інше, як внесення у світ 

смислу» [13, с. 118]. Н. Луман пов’язував ці процеси смислотворення з 

генералізацією – зведенням множини даних до «символічної єдності»: «під 

генералізацією слід розуміти узагальнення смислових орієнтацій, що робить 

можливим фіксацію ідентичного смислу різними партнерами в різних 

ситуаціях з метою виведення тотожних або подібних висновків. … Під 

символізацією (символами, символічними кодами) слід розуміти спрощений 

вираз певної комплексної інтерактивності, яка в результаті символізації 

переживаєтьcя як єдність» [80, с. 52-53]. Процеси символічної генералізації, 

згідно з Н.Луманом, лежать в основі формування кодів [80, с. 54]. На 

особистісному ж рівні смисл є відношенням «між суб'єктом і об'єктом або 
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явищем дійсності, яке визначається місцем об'єкта (явища) в житті суб'єкта, 

виокремлює цей об'єкт (явище) в образі світу і втілюється у особистісних 

структурах, що регулюють поведінку суб'єкта стосовно даного об'єкта 

(явища)» [71, с. 165]. Отже, культурні коди реалізують одну з основних 

суспільних функцій культури – трансляцію смислів. Згідно з К. Рапаєм, у сфері 

споживчої поведінки культурний код являє собою «неусвідомлюваний смисл 

тієї чи іншої речі чи явища… в контексті культури» [113, с. 16-17]. Тут 

важливо уточнити, що мова йде не про «принципово неусвідомлюваний», а про 

«малоусвідомлюваний» смисл. Тобто цей смисл впливає на поведінку людини, 

але у багатьох випадках не рефлексований, не відображений у свідомості. 

Однак, при певних обставинах або при застосуванні спеціальних 

«стимулюючих» психологічних процедур цей смисл може бути виведений на 

рівень рефлексії, розкритий для свідомості.  

Якщо розглядати тріадну структуру знака, запропоновану Ч. Пірсом, в 

якій цей дослідник виокремлює безпосередньо знак (або репрезентатум), 

об’єкт, інтерпретант, і де репрезентатум є матеріальним носієм інформації про 

те, що позначає даний знак (тобто про об’єкт), а інтерпретант – це значення чи 

смисл, які об’єкт сам по собі не мав раніше, але які репрезентатум приписує 

об’єкту [189, p. 4-27], то код насамперед пов’язаний із інтерпретантом як 

складовою знаку. Власне, саме код і формує інтерпретант, тобто смисл знака. 

Код передає смисл, який «виводиться із взаємної згоди користувачів коду, що 

мають спільний культурний досвід» [167, p. 44]. Код допомагає структурувати 

сприйняття реальності і розуміти значення величезної кількості інформації, з 

якою індивід стикається при будь-якій соціальній взаємодії. Код дозволяє 

конденсувати інформацію. Нова інформація приєднується до попередньо 

отриманої, кожний окремий знак розміщується на тлі існуючого 

інформаційного фону і в контексті вже відомого, «знаного» культурного коду 

[180, p. 61]. М. Маковський зазначає, що система первинних і вторинних кодів 

формує модель світу, «що отримується в результаті перекодування сигналів, 

які сприймаються – первинних даних, які фіксуються приладами (штучними чи 
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органічними), і вторинних даних, які є результатом перекодування первинних 

даних». Людське суспільство можливе лише тоді, «якщо у людей є 

взаєморозуміння і взаємопроникнення в духовні світи один одного» [83, с.11-

12]. Саме існування єдиної для даної культури системи культурних кодів 

дозволяє забезпечити подібне взаєморозуміння у світобаченні, формуванні 

моделі світу. 

Аналізуючи різновиди знаків, Ч. Пірс з-поміж них виділяє символи як 

«репрезентацію об’єкта на основі матеріальної форми, яка є довільною 

стосовно зображуваного» [108, с. 89]. Інакше кажучи, зв’язок символу і об’єкта 

носить конвенціональний, приписаний культурою характер. «Символізування, 

– зазначав Т. Парсонс, – не може виникнути чи функціонувати без взаємодії 

акторів, і індивід здатен засвоїти символічні системи лише через взаємодію з 

соціальними об’єктами [188, p. 10]. «Життя людської групи на рівні 

символічної взаємодії є широкий процес, в якому люди формують, 

підтримують і трансформують об’єкти свого світу через надання значень цим 

об’єктам», – писав Г. Блумер [162, p.12]. Як зазначає Е. Спірова, процеси 

символізації стають чинником впливу на суспільну реальність [126, с. 197]. 

Так, влада короля була б неможливою, якби вона не носила символічного 

характеру, тобто сам король не був би «символом влади». Саме ця обставина 

надає його владі легітимності та дозволяє здійснювати цілком реальні владні 

функції.  

Як зазначав Л. фон Берталанфі, «за винятком безпосереднього 

задоволення біологічних потреб, людина живе не у світі речей, а у світі 

символів» [161, p. 26]. Отже, творення людиною суб’єктивної, «окультуреної» 

реальності відбувається шляхом «кодування» цієї реальності, коли певним 

об’єктам чи подіям приписуються значення та смисли залежно від того, яким 

чином ці об’єкти чи події включені до cтруктури діяльності представників 

певного соціуму, носіїв певної культури: «Те, що сприймається за реальність в 

рамках певної культури, є продуктом кодів, вироблених цією культурою, тому 

«реальність» завжди закодована» [169, р. 4]. Це цілковито узгоджується з 
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принципами конструктивістської соціології, зокрема, з положенням П. Бергера 

і Т. Лукмана, що «пересічні члени суспільства в їх суб’єктивно осмисленій 

поведінці не лише вважають світ повсякденного життя очевидною реальністю. 

Це світ, що твориться в їх думках та діях, який переживається ними як 

реальний» [17]. 

Інтерсуб’єктивні символічні структури, формуючи способи взаємодії 

членів соціальної спільноти, таким чином «матеріалізуються» у соціальних 

структурах. Як зазначає Ш. Ейзенштадт, символічні коди (цей дослідник 

називає їх також культурними або смисловими кодами. – А. К.) «впливаючи на 

критерії основоположних норм соціальної взаємодії, формують 

макросоціальний порядок… Символічні коди можна розглядати як складові 

прихованої, або глибинної, структури соціальної системи. Вони встановлюють 

її межі, впливають на організаційні проблеми і потреби суспільства» [152, с. 79, 

82].  

Визначення коду через систему знаків, як підкреслює В. Лідс-Гурвіц, 

робить акцент на тому, що смисл, який несе культурний код, «виникає не 

виключно і не головним чином із відношення означника і означуваного, а з 

відносин між знаками» [180, p. 50], тобто із контекстуальних відносин, в які 

поміщений знак у контекстні даної культури. Власне, саме код і формує ту 

«систему правил», які визначають відносини між знаками. «Говорити про 

смисл символу, – зазначає М. Фостер, – означає стати на неправильний шлях, 

оскільки сам по собі символ не існує і сам по собі не має смислу безвідносно до 

мережі інших символів» [170, p. 371].  

Код забезпечує комунікацію. Для цього він повинен бути зрозумілим для 

всіх учасників комунікативного процесу і мати конвенційний характер [45, с. 

457]. І культурні коди, і смисли, які вони утворюють, можуть існувати лише як 

складові процесу комунікації, який включає в себе такі елементи: 

а)повідомлення чи текст (в широкому сенсі, у цій якості можуть виступати, 

наприклад, і візуальні зображення); б) творець повідомлення (тексту); 

в)реципієнт і інтерпретатор повідомлення (тексту); г) зовнішня реальність, до 
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якої мають відношення як повідомлення (текст), так і його реципієнти. Смисл 

виникає як комбінація тексту, його творця, його аудиторії і зовнішнього світу 

[180, p. 60]. При відсутності хоча б однієї з цих складових і відсутності 

взаємодії між ними культурний код не може виникнути. До того ж, культурний 

код ніколи не буває до кінця сформованим, він постійно перебуває у процесі 

становлення і розвитку. Внаслідок цього культурний код завжди є 

незавершеним, таким, що містить внутрішні суперечності [166, p. 426]. 

Культурний код є ідеальним утворенням, яке «приписує» символам 

смисли, а символи – це об’єкти чи дії
1
, які з допомогою певного культурного 

коду (кодів) перетворюються на носіїв інформації, стають здатними нести 

«закодовані» повідомлення. Але для того, щоб ці повідомлення могли бути 

сприйняті, «розкодовані» споживачами інформації, ці споживачі повинні бути 

ознайомленими з культурним кодом, адекватно
2
 розуміти його значення. 

Культурний код не може бути породженням індивідуальної свідомості, а лише 

свідомості колективної, свідомості соціокультурної спільноти.  

Конвенційно встановлена «зрозумілість» культурного коду його 

реципієнтами забезпечується процесом їх соціалізації в рамках певної 

культури, домінуючої в суспільній системі. «Конвенціональна природа 

комунікативних кодів аж ніяк не обов'язково виражається експліцитно (явно); 

більше того, конвенції, що визначають функціонування природних мов, завжди 

створюються імпліцитно (неявно), «самовстановлюючись» у безлічі 

комунікативних актів, і лише згодом експлікуються на метарівні 

лінгвістичного опису» [67, с. 135]. Культурні коди, поширені у певній 

соціокультурній спільноті, є одним із чинників формування дискурсивного 

поля як різновиду соціокультурного поля: «Люди, які колективно визначають 

реальність, у тому числі і споживаних предметів та послуг, організуються, 

                                                           
1
 Як зазначає О. Злобіна, «символічний простір соціуму охоплює різні класи 

символічних утворень, до яких належать символічні місця, символічні речі, символічні дії, 

символічні слова, символічні постаті, символічні події тощо» [40, с. 46]. 
2
 «Адекватно» в даному випадку означає: «так само, як його розуміють творці 

символу, в який закладений культурний код». 
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формують дискурсивні спільноти. …Вони набувають характеру силового поля, 

нав’язують свою логіку всім, хто потрапив до його меж» [43, с. 74]. «Дискурс, 

– зазначають М. Йоргенсен та Л.Філліпс, – це форма соціальної поведінки, яка 

бере участь у формуванні соціального світу (включаючи знання, людей та 

соціальні відносини) і, таким чином, у підтримці та збереженні соціальних 

паттернів»
1
 [47, с. 24]. «Кожен дискурс, – відзначає П. Штомпка, – визначає 

свій спосіб бачення суспільного світу і навіює думку, що саме це бачення 

справжнє» [150, с. 96.]. При цьому у формуванні дискурсу першочергову роль 

відіграє формування смислів, приписуваних об’єктам зовнішнього світу, а тим 

самим формування відповідної цим смислам соціальної поведінки, 

«нормативного» способу реагування представників цієї спільноти на ці 

об’єкти.  

Культурний код, на відміну від знака і символу, не може бути 

матеріальним об’єктом (матеріальним носієм інформації), а існує лише як 

ідеальне утворення (як підкреслює В.Лідс-Гурвіц, «код не є фізичною 

реальністю» [180, p. 59]). У цьому сенсі існування коду є «прихованим», тобто 

воно проявляється і може бути виявлене лише через інші феномени 

(насамперед, символи). З допомогою одного культурного коду може бути 

створена велика кількість символів, які по суті будуть синонімічними, тобто 

будуть доносити до їх споживачів один і той самий смисл, сформований цим 

культурним кодом. Так, у світі поширені тисячі зразків реклами, які, при 

зовнішній відмінності і використанні різних образів, є носіями одного і того ж 

самого культурного коду (наприклад, коду «краси і сексуальності»). Певною 

мірою культурний код може бути порівняний з ідеєю (породженою певною 

культурою), яка «закладається» в матеріальний об’єкт і перетворює його на 

символ (як пише К. Свасьян, «символ… ми можемо назвати ідеєю, втіленою у 

факті» [119, с. 159]).  

Відповідаючи на запитання: «Навіщо потрібно досліджувати культурні 

коди?», В. Лідс-Гурвіц зазначає, що якщо ми досліджуємо лише знаки, ми 

                                                           
1
 Pattern (англ.) – модель, зразок. 
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досліджуємо «неповне утворення; знаки існують всередині коду, отримуючи 

свій смисл від коду, компонентом якого вони є. Тому досліднику потрібно 

розширювати поле дослідження і брати як об’єкт дослідження не окремий знак, 

а код…Лише член групи (соціокультурної спільноти), що використовує код, 

володіє знанням, що дозволяє належним чином інтерпретувати смисли 

кожного знаку» [180, p. 51, 59]. Якщо культурні коди не мають «матеріальної 

форми», а проявляються через символи, то і досліджувати культурні коди 

можна, лише досліджуючи ці символи (та інші матеріальні об’єкти, які їх 

включають). Так, джерелом інформації про культурні коди сфери споживання 

може стати дослідження візуальної комерційної реклами, зразки якої містять у 

собі символічні зображення, створені з використанням культурних кодів.  

Культурний код додає знаку додаткового, конотативного значення. 

Конотативне значення відрізняється від денотативного тим, що якщо 

денотативне дає «типове уявлення» про об’єкт або клас об’єктів, що 

об’єднуються за наявністю певних властивостей (наприклад, «автомобіль – 

чотириколісний засіб пересування, що приводиться в рух двигуном»), то 

конотативне значення – це будь-яка додана до денотативної інформація 

(наприклад, автомобіль як символ престижу). «Код конотації, найімовірніше, 

не «природний» і не «штучний», а історичний чи, якщо бажаєте, культурний» – 

писав Р. Барт [9, с. 288]. Прийом «привнесення конотації», зокрема, часто 

застосовується в рекламі. Р.Барт наводить приклад із рекламою макаронів 

«Пандзані». Хоча виробник макаронів – французька фірма, вже сама стилізація 

назви викликає асоціації з Італією: «У знаку «Пандзані» міститься не лише 

назва фірми, але – завдяки звуковій формі цього знаку – ще одне, додаткове 

означуване, яке можна позначити як «італійськість» [6, с. 298-299]. Це 

додаткове означуване («італійськість») і є конотацією. «Конотативні 

означувані виникають не в результаті прямої номінації
1
, а в результаті 

                                                           
1
 Від франц. “nomination” – найменування. 
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сугестивного
1
 процесу: вживаючи слово «Пандзані»', рекламодавець не 

говорить прямо: «Це – макарони італійського виробництва» (що було б прямою 

неправдою, тому що фірма французька), але лише підказує, навіює приємні 

асоціації, пов'язані з Італією [62, с. 12]». 

Є. Бартмінський визначає конотацію як «сукупність не завжди 

пов'язаних, але закріплених у культурі даного суспільства асоціацій», які 

утворюють супутньому лексичному значенню «змістовні елементи, логічні й 

емотивні, що складаються в стереотип» [158, c. 13-14]. Важливою 

характеристикою конотації Р. Барт вважає здатність заміщати "основне" 

значення слова» [10, с. 115]. Як зазначає С. Лем, при формуванні символів у 

культурі може відбуватися «збагачення» їх змісту. Наприклад, найпростіше 

тлумачення зеленого світла – це знак вільної дороги. Але також може 

виявитися, що «для когось включення зеленого світла є разом з тим (завдяки 

створеним кольором асоціаціям) символом «розкриття життєвого шляху» [69, 

с. 165]. Саме завдяки «наділенню» знаків конотативними смислами культурні 

коди перетворюють їх на символи, тим самим творячи символічну, культурну 

реальність. Отже, культурний код може бути визначений як конструкт, що 

відображає конотативні смисли, якими наділяються матеріальні та духовні 

об’єкти під впливом домінуючої в суспільстві культури.  

Культурні коди, будучи трансляторами смислів, беруть участь у 

формуванні диспозиційної системи регуляції соціальної поведінки (елементом 

якої є і ціннісні орієнтації). А. Ручка зазначає, що «цінності і смисли є 

переважно нероздільними як в інтелектуальній, так і емотивній перспективах» 

[114, с. 101]. І значною мірою саме культурні коди забезпечують їх 

нероздільність. Вплив культурних кодів на формування диспозиційної системи 

регуляції соціальної поведінки відбувається через формування смислових 

диспозицій. Як зазначає Д.Леонтьєв, «перетвореною формою смислових 

відносин, яка забезпечує їх стійку фіксацію в структурі особистості, 

                                                           
1
 Від франц. “suggestion” – навіювання, “suggestif” – той, що навіює певні думки, 

уявлення. 



20 

виступають смислові диспозиції. Смислові диспозиції є формою фіксації 

ставлення суб’єкта до об’єктів та явищ дійсності, яке визначається роллю і 

місцем цих об’єктів і явищ в його життєдіяльності» [71, c. 205]. Смисл, 

«присвоєний» об’єкту культурним кодом, формує смислову диспозицію 

суб’єкта стосовно цього об’єкта. Система смислових диспозицій, тобто 

сформоване ставлення до сукупності об’єктів, з якими тим чи іншим чином 

взаємодіє індивід у процесі своєї життєдіяльності, у свою чергу, впливає на 

формування його ціннісних орієнтацій як диспозицій більш високого рівня, що 

визначають цілі і смисл його діяльності в суспільстві.  

Об’єкт, щоб стати об’єктом ціннісної орієнтації, повинен бути 

«помічений» індивідом в якості цінності. І саме культурний код виділяє для 

суб’єкта певний об’єкт із всієї сукупності соціальних об’єктів як такий, що 

може бути об’єктом ціннісного ставлення до нього. Як зазначає К. Рапай, 

засвоєння індивідом культурного коду, «проникнення» його в індивідуальну 

свідомість супроводжується виникненням особистісно значимої емоційної 

асоціації (імпринтингом)
1
. Зафіксований емоційний образ «керує мисленням і 

визначає наші дії в майбутньому» [113, с. 17].  

Досліджуючи об’єкти символічної реальності, можна отримати 

інформацію і про ціннісні орієнтації та мотивацію людської поведінки, 

оскільки ціннісні орієнтації та мотиви людської поведінки формуються на 

основі суб’єктивних уявлень про реальність: «Якщо метою дослідника є 

вивчення людської діяльності, він повинен вивчати символи, оскільки вони 

надають найбільше можливостей зрозуміти людську поведінку» [180, p. 35]. Як 

зазначав З. Мах, символи репрезентують «нові ідеї та цінності і комбінують їх 

всередині нових контекстів, наповнюючи емоціями і створюючи символічну 

реальність – їх інтерпретацію світу, яка, будучи прийнятою, стає частиною 

цього світу і тим самим основою сприйняття і дії. Саме таким чином символи 

                                                           
1
 Імпринтинг – термін, запозичений з етології (науки про поведінку тварин). У 

психології позначає образи, які формуються на основі асоціацій, яскравих емоційних 

вражень і формують стійкі поведінкові моделі. 



21 

стають активними чинниками в соціальній зміні» [181, p. 51]. Як зазначалося 

вище, саме культурні коди «наповнюють» символи смислами. 

У сфері споживчої поведінки культурні коди, надаючи певного 

символічного значення об’єктам споживання, тим самим сприяють 

формуванню уявлення про ціннісну значимість цих об’єктів для людини. Окрім 

того, варто звернути увагу і на ту обставину, що, крім утилітарного аспекту 

споживання, в сучасному суспільстві посилюється значення комунікативного 

аспекту споживання. На цьому аспекті споживання, зокрема, робить акцент 

Ж.Бодрійяр, можливо, дещо абсолютизуючи його: «Споживання, тією мірою, 

якою це слово взагалі має смисл, є діяльністю систематичного маніпулювання 

знаками» [20, с. 213]. Ж. Бодрійяр розглядав систему споживчих товарів через 

призму коду сигніфікації. Предмети споживання є частиною знакової системи. 

Тому можна стверджувати, що коли люди споживають предмети, вони 

споживають і знаки. Основою їхньої диференціації стають споживані ними 

знаки. Більше того, через споживання конкретних знаків ми вподібнюємося 

тим, хто споживає подібні знаки, і, навпаки, стаємо відмінними від тих людей, 

які дані знаки не споживають. Згідно з Ж. Бодрійяром, саме код контролює, які 

предмети людина споживає. Їй може здаватися, що вона споживає те, що сама 

хоче, але вона може захотіти лише те, що споживає група, до якої вона 

належить, точніше, те, що диктує характерний для даної групи код 

сигніфікації. Поступово зі споживаних символів складається «мова», що 

дозволяє значимо спілкуватися з навколишніми: споживані товари можуть 

красномовно розповісти практично все про їхніх власників [19].  

Як зазначає В. Ільїн, індивід «є текстом для оточуючих. Вони його 

читають, як читають газети і журнали. Читаються його обличчя, тіло, одяг, 

взуття, зачіска, автомобіль, житло, косметика. Від результатів прочитання 

залежить ставлення до нього оточуючих…Знаючи це, індивід не може 

споживати, не беручи до уваги, що оцінюється і обговорюється оточуючими 

людьми. Він вимушений, споживаючи свідомо, створювати тексти… У 

результаті індивідуальне споживання виступає як процес виробництва знаків і 
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символів» [43, с. 30,31]. Для того, щоб створювати ці тексти, знаки і символи, 

індивід повинен знати значення культурних кодів, які пов’язані з ними. А 

засвоюючи задані культурою значення культурних кодів, індивід тим самим 

сприймає і систему цінностей, сформовану культурою, принаймні, як систему 

орієнтирів, з якою він повинен рахуватися. 

 Хоча слід зазначити, що, беручи до уваги існування системи культурних 

кодів і пов’язаної з ними системи цінностей, він не обов’язково повинен 

однозначно прийняти цю систему цінностей як особисті ціннісні орієнтації. Він 

може заперечувати цю систему цінностей, але навіть заперечуючи її, він все 

одно у цьому запереченні «відштовхується» від неї (оскільки для того, щоб 

заперечувати щось, потрібно бути ознайомленим з тим, що заперечуєш). 

Індивід може використовувати систему культурних кодів як для «зближення» з 

тим, що ці коди позначають, так і, навпаки, для дистанціювання від того, що 

вони позначають: «індивід, знаючи норми тієї чи іншої групи, з допомогою 

одягу, стилю проведення вільного часу, їжі тощо пише тексти: «Я такий же, як 

група X», «Я не маю нічого спільного з людьми типу Y» [43, с. 31]. Культурні 

коди впливають на споживання товарів і товарних брендів, надаючи їм певний 

соціальний смисл, пов’язуючи їх з певним соціальним контекстом. Тобто 

навіть будучи запереченою індивідом, певна система культурних кодів все 

одно є основою творення його ціннісних орієнтацій, у тому числі й у сфері 

споживчої поведінки, а отже, є підґрунтям для формування цієї поведінки. 

Але ціннісні орієнтації і культурні коди не можна ототожнювати. Для 

структури ціннісних орієнтацій характерна чітка структурованість і 

ієрархічність, тобто можна чітко виокремити домінуючі ціннісні орієнтації, які 

найбільшою мірою визначають соціальну поведінку. Стосовно культурних 

кодів, то тут відсутня структурованість та ієрархічність. Тобто немає «більш 

значимих» і «менш значимих» культурних кодів. Разом з тим, можна говорити 

про «більш актуалізовані» і «менш актуалізовані» культурні коди в певній 

культурі, соціокультурній спільноті (тобто, більш чи менш поширені, 

представлені у цій культурі – у творах мистецтва, мас-медіа, рекламі – 
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культурні коди). Якщо ціннісні орієнтації виконують безпосередньо 

спонукальну функцію, позначаючи об’єкти, що є важливими для індивіда, то 

культурні коди формують лише «тематичне поле», «систему координат», 

«суб’єктивну реальність», в якій ці орієнтири будуть розміщені [52, с. 10]. 

Індивід не здатен визначити, який культурний код є для нього важливий, а 

який – не важливий, тим більше він не здатен визначити, який із двох чи 

кількох культурних кодів є важливіший за інші. Але, разом з тим, індивід може 

розрізняти різну тематичну спрямованість культурних кодів, тобто асоціювати 

ці чи інші соціальні символи з певними культурними кодами.  

А. Тащенко, систематизувавши результати досліджень низкою авторів 

властивостей культурних кодів, вважає, що культурні коди з необхідністю 

повинні мати такі властивості: 

1) субстанційна гомогенність (однорідність); 

2) системність (семантична чи функціональна єдність); 

3) конвенційність (домовленість користовачів щодо значень знаків); 

4) концептуальність (основою кодів, як правило, є гомогенні духовні 

смисли, співвіднесені з різними негомогенними матеріальними втіленнями 

цього значення); 

5) вторинність (елементи коду, що мають певне первинне незалежне від 

коду значення, як правило, використовуються в коді для позначення інших 

об’єктів із вторинним значенням); 

6) статусність (код є підставою для автоматичного виокремлення людини 

із загалу середовища за участю в тих чи інших культурних діях і привласнення 

йому певного соціального статусу);  

7) прихованість (коди не містяться усередині будь-чого самі по собі, їх не 

можна там просто знайти); 

8) багатозначність (прийоми шифрування коду адресантом, як правило, 

не збігаються з прийомами дешифрування повідомлень їх інтерпретатором);  

9) універсальність (дія кодів не обмежується одиничним випадком) [129, 

с. 55-56].  
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 Наведені А. Тащенко властивості можна поділити на такі групи: 

структурні властивості (субстанційна гомогенність, системність, 

концептуальність); функціональні властивості (вторинність, статусність, 

універсальність); властивості, пов’язані з проявом і сприйняттям культурних 

кодів (прихованість, конвенційність, багатозначність).  

До цих властивостей культурних кодів на основі викладеного в цьому 

параграфі можна також додати такі:  

– культурний код не може бути матеріальним об’єктом, тому проявляється і 

може бути виявлений лише через інші феномени (насамперед, символи); 

– здатність транслювати породжені культурою смисли і «приписувати» ці 

смисли об’єктам (матеріальним, віртуальним, візуальним);  

– здатність конденсувати інформацію у створених під впливом культурних 

кодів символах;  

– культурні коди забезпечують комунікацію;  

– беруть участь у формуванні символічної реальності;  

– додають знакам додаткового, конотативного значення; 

– беруть участь у формуванні диспозиційної системи регуляції соціальної 

поведінки (елементом якої є ціннісні орієнтації). 

Першу серед наведених властивостей можна віднести до пов’язаних з 

проявом і сприйняттям культурних кодів, усі інші – до функціональних 

властивостей. 

 

 

1.2 Міфологічні чинники формування культурних кодів 

повсякденної свідомості 

 

 

Соціологія повсякденності – відносно новий напрям соціологічних 

досліджень. Концепції повсякденності (зокрема, феноменологічна) роблять 

«акцент на суб’єктивній позиції окремо взятого індивіда, який сприймає світ 
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довкола себе та взаємодіє з ним» [123, с. 52], при цьому «буденне життя 

спонукає людей до побудови власного світу, в якому внутрішнє духовне життя 

прагне бути відповідним до зовнішнього – діяльності, поведінки» [94, с. 331]. 

Однак, згідно з А. Шюцом, лише незначну частину знання, яке отримує індивід 

про повсякденний світ, він отримує безпосередньо з власного досвіду, більша 

частина знання має соціальне походження: «мене навчають … будувати типові 

конструкти згідно з системою релевантностей, що відповідають анонімній 

уніфікованій точці зору «ми-групи» [151, с.16]. Н.Козлова трактує 

повсякденність як «форму перебігу людського життя, як цілісний 

соціокультурний життєвий світ людини» [57, с. 56]. Отже, якщо повсякденність 

насамперед є «соціокультурним життєвим світом», то й поняттями, які 

найкраще описують сутність повсякденності, є поняття суб’єктивної 

реальності, соціокультурного середовища, культурної традиції, дискурсу, 

повсякденної свідомості. 

Повсякденна свідомість є, якщо вживати вислів Ж. Тощенка, «реальною» 

(реально функціонуючою, практичною) свідомістю, в якій у найпримхливішій 

формі, в найрізноманітніших пропорціях переплетені і наукові погляди, і 

повсякденні уявлення, міфологізовані судження і хибні думки, політизовані 

установки та примітивні орієнтації» [134, с. 3]. І. Попова досліджувала 

повсякденну ідеологію як складову повсякденної свідомості, також вона вказує 

і на міфологічний компонент повсякденної свідомості [109, с. 23]. «Полем 

відтворення міфології виступає повсякденна свідомість, де когнітивний та 

емоційний компоненти невіддільні один від одного… Міф не є світоглядом у 

строгому сенсі слова, – це світовідчуття, образна концепція самоусвідомлення, 

якій властива певна цілісність сприйняття», – пише Н.Соболєва [124, с. 96, 

104]. Як зазначає О. Лобок, з допомогою «слів-імен людина позначає міф, який 

поступово формується у неї стосовно того чи іншого предмета, позначає 

надприродну семантику предмета…Міф дає всім предметам оточуючого світу 

певні імена, і тим самим зашифровує ці предмети певною культурною мовою» 

[74, с. 190, 59]. Із цим, значною мірою, пов’язана особлива роль міфів у 
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формуванні культурних кодів та їх смислів. М. Жбанков визначає міф як 

форму «цілісного масового переживання і тлумачення дійсності за допомогою 

почуттєво-наочних образів, що вважаються самостійними явищами 

реальності» [37, с. 634]. Система таких міфів складає міфологію сучасного 

суспільства. Почуттєво-наочні образи, що формуються як складові міфів, є 

міфологемами
1
.  

Міф трактується як «базисне колективне уявлення або сукупність 

базисних колективних уявлень, що несуть у собі поєднання «прагнення до 

смислу» і «прагнення до реальності», сплав почуттєвого і умоглядного, основу 

особистісного буття і соціокультурної цілісності – отже, будь-яка культура і 

будь-яке суспільство має за підґрунтя всю сукупність таких уявлень. Іншими 

словами, міф виявляється обов’язковим фундаментом будь-якої культури і 

будь-якого типу соціальності, що обґрунтовує їх» [58, с. 51-52]. Міф забезпечує 

образну фіксацію і семантичне конструювання світу, «міф – це живий смисл, 

безпосереднє переживання людиною свого зв'язку зі світом, переживання 

осмисленості ціннісного відношення, значимості світу для людини і людини 

для світу. Міфологія – це символізація ціннісних смислів, аксіологічних 

ієрархій оточуючого світу» [106, с. 72]. На думку Г.Тульчинського, «культура 

являє собою духовну складову будь-якої людської діяльності, тобто загальну 

систему ціннісних орієнтацій, смислів, мотивів, норм, що забезпечують 

підтримку цілісності і розвитку суспільства. У цій системі орієнтирів 

центральну роль в осмисленні і смислоутворенні відіграють міфи» [135, с. 15]. 

Міф «притаманний абсолютно будь-якій, без будь-якого винятку, 

культурі в якості її основного елемента. За своєю гносеологічною сутністю міф 

у такому його трактуванні виявляється достатньо близьким до поняття 

«трансцендентальної схеми» І. Канта, як певне почуттєво-інтелектуальне 

утворення, що відносить нас одночасно і до сфери емпіричного (котре, однак, 

зовсім не є його базисом, що зайвий раз підтверджує абсолютну нечутливість 

                                                           
1
 Термін «міфологема» впроваджений К. Юнгом та К. Кереньї, використовується для 

позначення міфологічних сюжетів та образів [50, с. 13]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
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міфу до фактів), і до сфери чистого умогляду (на що вказує нам здатність 

продуктивного уявлення, виражена у міфі найбільш повним чином») [58, с. 4-

5]. Як відомо, згідно з ученням І. Канта, трансцедентальні схеми являють 

собою певні умови, за якими апріорні, трансцендентальні до реальності 

категорії можуть бути застосовані до опису явищ предметної реальності [48, с. 

123-124]. Іншими словами, міф формує певні ментальні, мислительні схеми, 

під які «підводяться» явища фізичної та соціальної реальності. Але якщо 

трансцендентальні схеми є суто пізнавальними, то міфи формують смисли 

явищ для людини, і тому здатні формувати також і емоційне ставлення до того, 

що описується міфом. 

Те, що в основі культури лежить саме міф, Д. Козолупенко обґрунтовує 

тією обставиною, що лише міф може бути чинником, який забезпечує 

цілісність культури: «Якщо культура є все, що так чи інакше виробляється 

людиною, то цілісність культури, очевидно, повинна забезпечуватися 

цілісністю людського світосприйняття і того, що лежить в самій його основі і 

забезпечує, тим самим, його власну цілісність. Саме такою «основою основи» 

є, з нашої точки зору, міф» [58, с. 7]. Це зумовлене тим, що, по-перше, міф, 

маючи серед своїх основних характеристик нероздільність емоційно-

почуттєвої, інтелектуально-понятійної і практично-діяльної сфер, здатен 

забезпечити єдність умоглядного і емпіричного у формуванні світосприйняття. 

По-друге, для міфологічного світосприйняття характерна здатність знаходити 

«особистісну основу», тобто привносити у пізнання не лише знання, але й 

смисл. Якщо суміщення смислу і реальності, почуттєвого та інтелектуального є 

«необхідною умовою пізнавальної діяльності людини, що забезпечує, зокрема, 

виникнення образу як такого, і якщо міф надає таке поєднання, то міф повинен 

бути невід’ємною частиною будь-якого світосприйняття» [58, с. 8, 19-20].  

Міфологічна свідомість, будучи найдавнішою формою суспільної 

свідомості, не втрачає свого значення і сьогодні. Як пише П. Гуревич, 

«найдавніші форми осягнення світу ... продовжують жити. Уявлення про те, що 

якісь форми людського духу можуть бути остаточно віджиті, а щаблі 
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духовного сходження попросту забуті, виявилося не більше, ніж ілюзією. Ні 

міф, ні язичництво не руйнують універсальності культури, а, навпаки, 

відтворюють її. Міф, зокрема, живе, вмирає і відроджується заново. Як форму 

освоєння життя його неможливо усунути» [32, с. 205]. «Універсальні принципи 

міфотворення, вкорінені в загальнолюдських властивостях психіки, й досі 

детермінують конструювання образу світу  і відповідних йому моделей 

життєздійснення», – зазначає Н. Соболєва [124, с. 7]. Згідно з Є.Мелетинським, 

у сучасному суспільстві соціальна функція міфу полягає у постійному 

відтворенні культурних традицій та інтеграції соціуму через встановлення 

певних загальнозрозумілих (для соціуму в цілому чи, принаймні, для певної 

його частини), закодованих у міфологемах смислів – «міф кодифікує думку, 

укріплює мораль, пропонує певні правила поведінки і санкціонує обряди, 

раціоналізує і виправдовує соціальні установлення» [90, с. 38]
1
. Як пише Р. 

Барт, «міфологія, безсумнівно, є способом бути у згоді зі світом – не з тим, 

яким він є, а з тим, яким він хоче себе зробити» [7, с. 320]. Стосовно споживчої 

поведінки, то міфологеми, втілені у товарних брендах, через смисли, які в них 

закладені, так само покликані раціоналізувати і «виправдати» придбання 

певного товару, включити це придбання у схеми соціальної поведінки індивіда, 

сформовані під впливом соціальної міфології. Тобто, міфологія надає сенсу 

споживчій поведінці, включає її до цілісної структури соціальної поведінки, до 

цілісної структури життєдіяльності. 

Формою втілення міфу у поведінці є ритуал. Як зазначає Л. Іонін: 

«Ритуали здійснюються всюди, де наявні символічні системи, що регулюють 

сприйняття світу людиною та її поведінку в цьому світі, а такі системи є всюди 

– у вигляді ідеологій, образів чи міфів» [46, с. 155]. Зокрема, ритуалізація 

споживчої поведінки проявляється у «шопінг-прогулянках» вихідного дня, що 

стали для багатьох традиційними – саме для них призначені шопінг-моли, 

задумані як своєрідні «центри культури споживання», де, окрім власне 

                                                           
1
 Під соціальними установленнями Є. Мелетинський розуміє звичаї, традиції, що 

поширені в суспільстві. 
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торгових площ, розміщені кінотеатри, кафе, спортивні майданчики і де родина 

може провести цілий день. Тобто, шопінг стає для багатьох членів суспільства 

такою ж ритуально-обов’язковою формою поведінки, як, наприклад, ще 

нещодавно у більшості європейських країн вважалося щонедільне відвідування 

церковної служби. Крайнім проявом ритуалізації споживної поведінки є так 

званий «шопоголізм» – коли людина купує у великій кількості товари, які 

потім жодним чином не використовує.  

З допомогою міфів предметам, які виступають об’єктами споживання, 

можуть надаватися нові смисли, що активно використовується в рекламі: «Міф 

предмета – це свого роду смислова воронка, що володіє практично 

необмеженими можливостями з виявлення все нових і нових смислів. Це 

означає, що у предмета є безліч таємних, прихованих сутностей… Міф 

предмета означає, що кожен предмет, окрім свого природного життя, несе в 

собі ще й деяку потенційну нескінченність того, чим він може стати в контексті 

людської діяльності [74, с. 64]. 

Міф виступає як поєднання раціонального і ірраціонального. 

«Раціональне явище прозоре, проникне, а тому воно підвладне раціонально-

теоретичному визначенню через чіткі поняття всезагальних категорій; воно має 

комунікативний характер, тобто здатне бути вербально переданим іншому» 

[93, с. 5]. Як зазначає А. Ульяновський, ірраціональним «є те явище, яке ще не 

піддавалося висвітлюванню розумом, ще не раціональне» [136, с. 54]. Тобто, 

ірраціональне – це те, що вже перебуває «на шляху» до раціонального, і міф є 

тим містком, через який проходить шлях від ірраціонального до раціонального, 

хоча цей шлях не завершений (оскільки свідомість не може бути виключно 

раціональною).  

«Стосовно, принаймні, сучасної європейської цивілізації можна 

відзначити досить складне переплетіння міфу і логосу в соціальному міфі. … 

Ті, що живуть у міфі, несуперечливо суміщають сам міф із певним рівнем 

раціональності і здорового глузду… Ми мислимо соціальну міфологію як 

складне нелінійне накладання і одночасно прояв раціонального та 
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ірраціонального начала, міфу і логосу…В основі соціального міфу – механізм 

раціонального і ірраціонального, що одночасно спрацьовує в людській істоті» 

[136, с. 59, 60]. На думку О. Лобка, «стосовно смислового ставлення до світу, 

то тут людина підкреслено опирається на деякий раціональний аргумент. 

Однак той факт, що смисловий пафос наскрізь пронизаний аргументами 

розуму, зовсім не скасовує його глибоко міфологічного характеру. … 

Звичайно, смисл є ілюзія: адже скільки культур, стільки смислових 

інтерпретацій кожного без винятку предмета. Але це така ілюзія, без якої 

існування людини в світі виявляється неможливим. … Причому, скільки 

культур.., скільки і ознак смислу: людина, що усвідомлює себе в світі, просто 

змушена створювати певні міфологічні підпорки, міфологічні будівельні 

риштування, що виправдовують ті чи інші форми його предметно-культурної 

активності…Вибір, що відбувається з опорою на смислові уявлення (завжди – 

примарні, завжди – ілюзорні, завжди – міфологічні. І при цьому завжди 

абсолютно надійні), – це і є тим, що ми називаємо свідомим вибором…Вибір, 

що опирається на ті чи інші смислові уявлення, ніколи не існує ізольовано: він 

завжди вплетений в цілісну міфологічну картину світосприйняття» [74, с. 84-

85].  

На основі соціальних міфів формуються певні емоційні стереотипи 

реагування індивідів та спільнот на соціальні події, стандартні соціальні 

ситуації. Ці стереотипи задаються соціокультурними нормами, які, у свою 

чергу, пов’язані із певними світоглядними моделями, що виступають в якості 

світоглядного обґрунтування цих норм, на основі яких безпосередньо 

формуються ментальні та емоційні стереотипи реагування на події у соціумі та 

особистому житті. Д. Леонтьєв вказує на зв’язок емоцій зі смислами, які їх 

породжують: «емоційна реакція, як правило, сигналізує нам про особистий 

смисл. Можна говорити про те, що емоції виконують допоміжну функцію 

презентації особистого смислу на усвідомлюваному рівні» [71, с. 164-165]. Ці 

смисли, у свою чергу, формуються під впливом культури. Тому, як пише 

американський психолог Д. Мацумото, «в різних культурах повинні бути різні 
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передумови емоцій; тобто ті самі події в різних культурах можуть і дійсно 

провокують зовсім різні емоції» [88, 2003]. При цьому, як зазначав ще 

Г.Спенсер, зв’язок емоції з особистісним смислом будується не на основі 

логічного умовиводу, а на основі асоціацій («в силу звичайної асоціації 

відчуттів, без будь-якої віри в причинний зв’язок» [125]). Отже, і емоції, і 

конотативні смисли пов’язані з асоціаціями. Однак, якщо конотації «первинні» 

стосовно асоціацій (конотації породжують асоціації і проявляються через них), 

то емоції, навпаки, виникають під впливом асоціацій.  

Оскільки і конотації, і емоції пов’язані з асоціаціями, можна 

стверджувати, що вже при формуванні конотативних смислів у них 

представлена емоційна складова, тобто при формуванні конотативного смислу 

формується емоційне ставлення до об’єкта, якому приписується цей смисл. 

Якщо мова йде про комерційну рекламу, то це означає, що формування з 

допомогою реклами конотативного смислу об’єкта (рекламованого товару) 

породжує емоційне ставлення до нього. У рекламі (звичайно ж, якщо мова не 

йде про антирекламу), це емоційне ставлення повинно бути позитивним і тим 

самими спонукати споживача реклами купувати рекламований товар. Якщо, як 

було показано вище, культурні коди транслюють конотативні смисли, а в 

останніх представлена емоційна складова, то опосередковано культурні коди 

також транслюють і емоційне ставлення до об’єкта, якому культурні коди 

приписують певний конотативний смисл. 

Відомий американський фахівець в галузі психології емоцій К. Ізард 

пише про афективно-когнітивні структури та їх роль у формуванні мотивації 

людини: «Афективно-когнітивні взаємодії – це мотиваційні стани, що 

виникають із взаємодії між афектом
1
 або комплексом афектів та когнітивними 

процесами. Такі взаємодії змінюються залежно від конкретних відносин 

субєкта з оточуючим середовищем. Афективно-когнітивні структури є 

результатом повторюваної взаємодії окремого афекту або комплексу афектів з 

                                                           
1
 Афект – сильне і відносно короткочасне емоційне переживання [44, с.54].  
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певним набором або конфігурацією знань. Складна афективно-когнітивна 

структура може утворювати афективно-когнітивну орієнтацію, комплекс 

особистісних рис або диспозицію. … Взаємодія афектів і комплексів афектів 

(поєднань із сприйняттям та знанням) створює велике розмаїття афективно-

когнітивних структур та орієнтацій, що впливають на сприйняття, мислення та 

дію» [42, с. 54, 137]. У концепції американського психолога Д. Біндри 

розглядається поняття «центрального мотиваційного стану» як комбінації 

фізіологічного збудження та спонукальної стимуляції. При цьому 

«центральний мотиваційний стан може бути емоцією, а спонукальний стимул – 

предметом, умовою або ситуацією, схильними викликати цю емоцію або 

якимось чином впливати на неї» (цит. за: [42, с. 142]). У соціальному житті 

соціальний обєкт та його характеристики значною мірою «задаються» 

світоглядними концепціями, тому, відповідно, світоглядні концепції здатні 

впливати і на формування мотиваційного стану субєкта, повязаного з його 

емоціями. Тобто, соціальні емоції мають певне світоглядне обґрунтування. 

Різні світоглядні моделі, формуючи різні образи соціальних обєктів у 

свідомості особи чи соціальної спільноти, можуть стимулювати різні, часом 

протилежні емоційні реакції на одні і ті ж події. Саме міфологеми часто і 

виступають такими світоглядними моделями. 

Якщо індивід зберігає певну (хоча й досить відносну) свободу у виборі 

ціннісних орієнтацій, то у виборі «суб’єктивної реальності» така свобода 

практично відсутня. Тобто «суб’єктивна реальність», що формується під 

впливом соціальних міфів, які функціонують у масовій свідомості, тому і є 

реальністю (нехай і суб’єктивною), що не може бути за бажанням 

«скасованою» індивідом і заміненою якоюсь іншою реальністю: стосовно того, 

хто живе в міфі, «міф є незаперечною частиною його життєвої реальності і 

безпосередньо переживаним переконанням» [136, с.47].  

Як зазначалося у першому параграфі, культурний код надає смисл 

символам, утвореним в рамках певної культури. Але, з іншого боку, цей смисл 

не може бути сформований безпосередньо в рамках культурного коду, цей 
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смисл «привноситься» до культурного коду, і провідну роль тут відіграють 

міфи, однією з основних функцій яких саме і є формування смислів: «Правила 

міфу за рахунок взаємодії знаків між собою у внутрішньому просторі 

дозволяють у елементів оточуючого світу відкривати можливості та обмеження 

і, комбінуючи таку смислову сторону цих елементів оточуючого світу, 

перетворювати їх на речі, наділені штучними смислами, важливими для 

відтворення і розвитку культури» [148, с. 121-122]. Тут слід зазначити, що 

«штучними» ці смисли тут названі лише в тому сенсі, що вони створені під 

впливом певного міфу, хоча у цьому сенсі всі смисли є «штучними», як і 

«штучною» є культура загалом. Для людини, чий світогляд сформований під 

впливом певної системи міфів, створені цими міфами смисли виглядають як 

«природні» – якщо не єдино можливі, то, принаймні, обґрунтовані. «Міф за 

рахунок того, що породжує внутрішні смисли, поступово включає в себе всі 

елементи оточуючого світу, що сприймаються органами почуттів, – і тим 

самим ці елементи набувають смисли, вбудовуються і будують культурний 

простір. … Поза світом міф не має смислу, а поза міфом світ є потоком 

екологічної інформації, позбавленої смислу» [148, с. 123-124]. «Уже в самій 

назві, самому імені, яке носить в тій чи іншій культурі той чи інший предмет, 

міститься певний смисл, а, отже, певний міф…У кожного предмета, 

культурного середовища, що оточує людину, є певний особливий смисловий 

вимір, що не виводиться із самої матеріальної фігури предмета, а пов’язаний з 

системою якихось культурних шифрів, і який потребує знання якихось 

особливих міфологічних кодів, без яких смисл принципово не піддається 

розшифруванню», – зазначає О.Лобок [74, с. 88-89].  

Згідно з Г. Коршуновим, «генетично та історично першими феноменами 

міфологічного ряду є акти номінації (по суті категоризації), які за допомогою 

імен відмежовують інтуїтивно відмінні сутності, що структурують оточуючий 

простір і диференціюють ставлення до його елементів» [61, с. 571]. Власне, 

саме акт «відмежування інтуїтивно відмінних сутностей з допомогою імен» є 

передумовою культурного кодування. Однак, з цього ще не випливає, що вже з 
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самого початку виникнення міфологічної свідомості вона виконувала функцію 

формування культурних кодів. Адже на початковому етапі свого розвитку 

міфологічна свідомість не розділяє об’єктивну реальність і суб’єктивну, 

символічну реальність. «Первісний» міф «схоплює лише нерозчленовану 

подобу символічної форми і її смислу» [126, с. 84]. А оскільки культурні коди є 

елементом символічної реальності, про можливість виникнення культурних 

кодів можна говорити лише тоді, коли символічна реальність вже 

«виокремлена» із реальності об’єктивної.  

Творення символічної реальності значною мірою є результатом взаємодії 

міфологічної і неміфологічної свідомості (остання виокремлюється з 

міфологічної у процесі історичного розвитку). Так, вже релігійне світобачення 

насичене багатою символікою. Як відомо, в процесі історичного розвитку 

людства міфологічна свідомість перестає бути домінуючою формою 

свідомості, однак, зберігає значний вплив навіть в сучасному суспільстві. При 

цьому, одночасно із процесами виникнення поряд із міфологічною інших форм 

свідомості спостерігаються процеси екстраполяції рис міфологічної свідомості 

на неміфологічні сфери свідомості. У рамках цих процесів відбувається, за 

висловом Ю. Лотмана і Б.Успенського, «переосмислення міфологічних текстів 

як метафоричних» [78, с. 73]. Метафорою є «перенесення властивостей одного 

предмета (явища чи грані буття) на інший за принципом їх подібності в 

якомусь відношенні чи за контрастом». Якщо «первісна» міфологічна 

свідомість «не розділяє світ, що пізнається, і людину, яка його пізнає, то в 

період розкладу міфологічної свідомості в процесі абстрагування конкретних 

уявлень розвивається образне мислення», – зазначає І. Ігнатьєва [41, с. 419]. 

Отже, оперування символами характерне для відносно пізніх стадій розвитку 

міфологічної свідомості, за умов «метафоризації» цієї свідомості. Власне, за 

цією ознакою ми можемо відрізняти «первісний», «традиційний» міф від більш 

пізніх форм міфу (наприклад, від релігійного міфу чи від різних видів 

«сучасного», «новітнього» міфу). У пізніх формах міфу виразніше, ніж у 

«первісному» міфі, виражена символічна складова, що і перетворює його на 
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метафору. Як пише М. Стеблін-Каменський, «міф, що тлумачиться символічно, 

втрачає… усвідомлення його змісту як повністю об’єктивної реальності» [127, 

с. 9]. Оскільки коди мають символічну природу, є похідними від метафор, 

«новітній» міф, в якому виражена символічно-метафорична складова, здатен 

бути основою для формування культурних кодів [56, с. 58]. «Первісний» міф, 

який претендував на те, що його зміст і є реальністю (тобто суб’єктивну і 

об’єктивну реальність у ньому практично неможливо відокремити), ще не 

передбачав можливості «метафоризації» світу, а отже, і можливості творення 

культурних кодів.  

«Новітній» міф, на відміну від «первісного», не існує як цілісний текст, 

цілісна оповідь, він існує як певний «міфологічний мотив», «міфологічне тло», 

він представлений у неявному вигляді, «розлитий» у тілі культури і тому часто 

не ідентифікується, не сприймається членами суспільства як міф. «Якщо в 

традиційній культурі сфері функціонування міфу була відведена область 

опосередкування буденного і сакрального, то в сучасному суспільстві різного 

роду міфологеми безпосередньо впроваджені у засоби масової інформації, 

утворючи в них стійкі структури та зв’язки», – зазначає В. Бурлачук [22, с. 57]. 

«Сучасний міф дискретний: він висловлюється вже не у вигляді оформлених 

великих розповідей, а лише у вигляді «дискурсу»; це не більше ніж фразеологія, 

корпус фраз (стереотипів)», – наголошував Р.Барт [9, с. 474]. Певною мірою 

рекламні сюжети і створюють такий «корпус міфологічних фраз», які у своїй 

сукупності формують міфологізовану картину світу «суспільства споживання», 

«надбудовуючись» над міфами, створеними в рамках національних культур.  

У сучасному суспільстві міфологеми не лише відтворюються і 

транслюються, але й творяться, видозмінюються через твори мистецтва, твори 

масової культури. Адже основним покликанням мистецтва є саме прагнення 

вийти за рамки домінуючих у суспільстві на даний момент ментальних та 

емоційних стереотипів, формування нової «емоційної реальності», яка вступає 

у суперечність із реальністю «повсякденною». Х.Ортега-і-Гасет пише: 

«Мистецтво за сутністю своєю – ірреалізація. ... Сутність мистецтва - створення 
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нової предметності, яка народжується лише від розриву та знищення реальних 

предметів. Тому мистецтво має подвійну ірреальність: по-перше, тому, що воно 

не реальне, його предмет − дещо нове, відмінне від реальності; а по-друге, 

тому, що цей новий естетичний предмет несе в собі як один із своїх елементів 

знищення реальності» [100, с. 111]. Термін «знищення реальності» тут 

вживається в сенсі «видозмінення реальності», «формування нової (насамперед 

суб’єктивної) реальності». Творення нової суб’єктивної реальності у 

мистецьких творах відбувається насамперед шляхом творення нової системи 

символів, знаків, творення нових емоційних асоціацій для реципієнтів художніх 

творів. Ця властивість мистецьких творів, до речі, використовується в одній із 

найбільш «витончених» рекламних технологій − “product placement”, коли 

певний продукт ніби ненавмисно розміщується, наприклад, в кадрі фільму. Як 

зазначає Е.Леонтяк, «основне завдання product placement – ненав'язливе 

включення продукту або послуги до твору індустрії розваг. Мається на увазі, 

що розміщуваний, наприклад, логотип, за своєю суттю не повинен 

ідентифікуватися одержувачем як product placement. Більше того, планується, 

що спочатку даний логотип не буде відсилати споживача до компанії, 

атрибутом фірмового стилю якої він є, а буде сприйматися як невід'ємна 

частина певного способу життя або героя, що імпонує споживачеві» [72]. Отже, 

при застосуванні цієї рекламної технології певний продукт набуває для 

реципієнта нових конотативних значень, нових асоціативних, емоційно 

значимих зв’язків, які раніше йому не були притаманні (принаймні, у 

сприйнятті даного суб’єкта). 

Метафорично-символічне мислення можна охарактеризувати як 

перехідну форму від власне міфологічного до логічного мислення. На відміну 

від логічного мислення, яке спрямоване на виокремлення сутнісних, загальних 

характеристик об’єктів безвідносно до їх ситуативних станів, характерне для 

«новітнього» міфу метафорично-символічне мислення, подібно до первісно-

міфологічного, характеризує об’єкт у «прив’язці» до ситуації, однак, на відміну 

від первісного міфологічного мислення, не ототожнює об’єкт з його 
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позначенням, його іменем. Метафорично-символічне мислення спрямоване 

насамперед на фіксацію конотативних (прив’язаних до ситуації) значень і 

формування смислів культурних об’єктів саме на основі цих конотативних 

значень. Саме тому К. Свасьян і зазначає, що «міф і є втілений символ» [119, с. 

126]. Наприклад, коли мова йде про образ об’єкта «будинок», у ньому «будуть 

вміщені всі метафори і відношення, пов’язані для нас із цим будинком: і 

матеріал, з якого він був зроблений, і культура і стиль, до яких він відноситься, 

і наше ставлення до цього будинку, і голос дівчини, яка колись говорила про 

нього, і образ людини, яка може в ньому жити. Усі наші знання, мрії і спогади 

(про будинок)… зіллються, творячи з тавтології метафору – всі можливі 

метафори цього будинку [58, с. 31]. Як пише О. Лосєв, «методи символічно-

міфологічного мислення з пізнавальної точки зору виявляються необхідними в 

зображенні навіть максимально прозаїчних…сторін життя» [76]. Отже, вплив 

міфічної свідомості на «неміфічну» свідомость (у тому числі на культуру і 

масову свідомість) проявляється через творення на основі міфологем метафор і 

символів.  

Оскільки, як вже зазначалося, культурний код відображає конотативні 

значення, якими наділяються матеріальні та духовні об’єкти під впливом 

домінуючої в суспільстві культури, можна стверджувати, що ці конотативні 

значення виникають значною мірою у процесі «метафоризації» міфологем. При 

цьому можна говорити як про міфологеми національної культури, сформовані 

на основі етнічної культурної традиції, так і «наднаціональні» міфологеми, 

роль яких істотно зростає в епоху глобалізації.  

Поряд із «метафоризацією» міфологічної свідомості відбувається процес 

трансформації створених міфами образів-метафор у поняття. Початок цьому 

процесу поклало оформлення міфів у вигляді епічних оповідей (нарацій). 

Нарація – це вже зовсім інша форма існування міфу, якої не існувало на 

початку зародження міфологічної свідомості: «Нарація є понятійний міф… 

Стосовно змісту нарації, то він відходив від прямих смислів міфу і надавав їм 

понятійне, абстрактне або алегоричне тлумачення» [142, с. 227]. 
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Представлений у розповіді, нарації, тексті «міфологічний образ, втративши 

свої прямі смисли, без трансформації в поняття вже не міг бути сприйнятий. 

Формально продовжуючи зберігатися, він змінив свою функцію. Образне стає 

понятійним» [142, с. 28].  

Для дослідника культурних кодів це має значення тому, що дозволяє 

говорити про теоретичну обґрунтованість можливості розкриття, відображення 

смислів культурних кодів, а отже, ідентифікації культурних кодів (які, як було 

показано у цьому параграфі, створюються на основі поширених у культурі 

певної спільноти міфологем) через абстракті поняття. Іншими словами, 

культурний код може бути відрефлексований (сприйнятий, відображений) і 

«поіменований» реципієнтом повідомлення (вербального чи візуального), що 

містить такий код, з допомогою абстрактного поняття.  

Культурні коди формуються на основі системи прецедентних феноменів, 

які мають символічну природу. Як зазначає Ю. Лотман, «у символі завжди є 

щось архаїчне» [77, с. 147]. Саме тому істотну роль у формуванні символіки 

культурних кодів відіграє міфологія. Прецедентні феномени – це культурні 

феномени (тексти, візуальні образи, уявлення), які вже «вкорінилися» в 

певному культурному просторі, тобто вже існують «прецеденти» їх широкого 

використання в певній культурі. «Головною диференціюючою 

характеристикою прецедентних феноменів є їх здатність 1) виконувати роль 

еталона культури; 2) функціонувати як згорнута метафора; 3) виступати як 

символ якогось феномена чи ситуації» [64, с. 170-171]. Р. Барт, говорячи про 

культурні коди як «цитації», фактично і підкреслює їх опору на прецедентні 

феномени: «Культурні коди …є не що інше, як цитації – витяги з якоїсь області 

знання або людської мудрості» [10, с. 32]. Ці цитації полегшують 

інтерпретацію, оскільки реципієнту не потрібно докладати зусиль, щоб 

зрозуміти смисл символу, цей смисл уже вироблений суспільством і 

оформлений у вигляді культурного коду, що спирається на прецедентні 

феномени. Згідно з Р.Бартом, «коди – це певні типи вже читаного, вже 

баченого, вже робленого» [6, c. 456]. Таким чином, цитації, що присутні у 
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прецедентних феноменах, виступають як «вихідні пункти», від яких 

відштовхуються як творці нових символів, так і реципієнти символів при їх 

сприйнятті.  

Очевидно, що кожний етнос має власні національно-прецетентні 

феномени (хоча існують і універсально-прецедентні феномени, відомі 

більшості представників людської цивілізації). У сфері споживання, наприклад, 

така система прецедентних феноменів створюється «транснаціональною» 

рекламою споживчих продуктів. Вимога використання прецедентних 

феноменів (через опору на культурний досвід цільової аудиторії) прямо 

звучить в рекомендаціях відомого фахівця в галузі реклами і масових 

комунікацій М. Маклюена: «вимагається робити рекламні оголошення так, щоб 

вони включали досвід аудиторії. Продукт і реакція публіки стають єдиною 

комплексною конфігурацією» [82, с. 257]. В. Зірка вказує на те, що 

«прецедентні феномени можуть бути як вербальними, так і невербальними: до 

перших відносяться різноманітні тексти як продукти мовномисленнєвої 

діяльності, до інших – твори живопису, скульптури, музичні твори» [39, с. 

212]. 

Формування і сприйняття культурного коду може схематично бути 

зображене таким чином (рис. 1.1): міф (чи міфологема), втілюючись у 

прецедентних культурних феноменах, формує смисловий зміст культурного 

коду, останній передає його символу, а смисл символу розкривається через 

абстракті поняття.  

У рамках певної культури спостерігається «конкуренція» соціальних 

міфів та міфологем, які претендують на творення уявлень про реальність, 

творення символічної реальності. При дослідженні символічної реальності 

потрібно враховувати явище полісемії, яке пов’язане з тим, що «кожен символ 

може мати кілька різних смислів і … кожен смисл може позначатися кількома 

різними символами» [192, p. 214]. Однією з причин існування полісемії, 

багатозначності символів є те, що формування смислів символів відбувається 

під впливом різних культур (та субкультур в рамках однієї культури), і як 
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наслідок, в один і той самий символ можуть бути закладені різні cмисли 

(сформовані під впливом різних культур, субкультур, різних культурних 

традицій). У зв’язку з цим Л. Гросберг зауважує, що у певній культурі, як 

правило, представлені «домінуючі над іншими» інтерпретації певних символів 

[173, p. 6-71]. Очевидно, можна інтерпретувати ці «домінуючі інтерпретації» як 

домінантні в рамках певної культури культурні коди (які, у свою чергу, 

створені на основі домінантних соціальних міфологій).  

 

 

 

Рис. 1.1. Ментальна карта формування і сприйняття культурного коду 

 

Ряд дослідників (зокрема, П. Бурдьє, Ж. Бодрійяр, Р. Барт, Дж. Фіске) 

звертають увагу на соціально-класовий характер формування культурних 

кодів. Іншими словами, домінантні в рамках певної культури культурні коди 

створюються в рамках культури домінуючого соціального класу, які 

«нав’язуються» усьому суспільству через механізми культурного домінування. 

П. Бурдьє називав це боротьбою за право формування «здорового глузду». Як 

пише цей дослідник, «пізнання соціального світу, точніше, категорії, які 



41 

роблять соціальний світ можливим, є головним завданням політичної 

боротьби, боротьби настільки ж теоретичної, наскільки й практичної, за 

можливість зберегти чи трансформувати соціальний світ, зберігаючи чи 

трансформуючи категорії сприйняття цього світу… Ця робота з вироблення 

категорій – виявлення і класифікації – ведеться безперервно, в кожний момент 

повсякденного існування, через ту боротьбу, яка протиставляє агентів, що 

мають різні відчуття соціального світу і позиції в цьому світі… Одна з 

найпростіших форм політичної влади полягала в багатьох архаїчних 

суспільствах у майже магічній владі: назвати і викликати до існування з 

допомогою номінації. … Але разом із зростанням диференціації соціального 

світу і становленням відносно автономних полів робота з виробництва і 

навіювання смислів здійснюється в полі виробництва культури і через 

боротьбу всередині нього… Стиль легітимної перцепції є основною метою 

боротьби... Співвідношення об’єктивних сил прагне відтворити себе у 

співвідношенні всесимволічних сил, у баченні соціального світу» [21, с. 66-68, 

71].  

Дж. Кері зазначає, що кодифікація реальності часто відбувається як 

процес зіткнення, конфлікту різних способів такої кодифікації. Культурні коди 

і створені з їх допомогою символи застосовуються не лише для того, щоб 

передавати інформацію своїм однодумцям чи наступним поколінням, але й для 

передачі інформації, як пише Дж. Кері, «потенційним суперникам чи навіть 

антагоністам». Під «суперниками» чи «антагоністами» тут насамперед 

розуміються ті, хто створює «альтернативну символічну картину світу». 

«Реальність, – зазначає він, – це, перш за все, дефіцитний ресурс. І як за будь-

який дефіцитний ресурс, за нього ведеться боротьба», оскільки володіння 

символічною реальністю є також і форма домінування у соціальній реальності 

загалом. «Фундаментальна форма владарювання є спроможність визначати, 

розміщувати і демонструвати цей (символічний) ресурс» [163, p. 87]. Найбільш 

очевидно в сучасному світі боротьба за можливість формувати символічну 

реальність проявляється у боротьбі політичних міфологій, адже можливість 
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продемонструвати, «розкрити» масовій свідомості соціальну реальність через 

призму певної політичної міфології – це запорука успіху політичної сили, що 

керується цією міфологією. Аналогічно і в рекламі донесення до свідомості 

реципієнтів реклами міфологем, які обґрунтовують необхідність споживання 

певного товару, є запорукою комерційного успіху. 

Боротьба за творення символічної реальності може проявлятися через 

творення так званих «субкодів». Як зазначає М. Крампен, термін «субкод» 

відноситься до чогось меншого, ніж код, субкод зрозумілий лише частково, 

неповністю споживачами «повного» коду (тобто всіма членами суспільства) 

[178, p. 123-132]. Субкоди формуються у рамках субкультур, і якщо якась 

субкультура претендує на те, щоб стати домінуючою у певній культурі, 

вироблені нею субкоди можуть також перетворитися на «повноцінні» 

культурні коди. Показником перетворення субкоду на «повноцінний» код може 

бути те, що він починає однаково розумітися всіма членами даного суспільства 

(чи, принаймні, переважною їх більшістю). Тобто, можна сказати, що в 

суспільстві постійно відбувається конкуренція між субкультурами за те, щоб 

стати домінуючою в рамках певної культури. Ці субкультури (і, відповідно, 

творені ними субкоди) найчастіше «прив’язані» до певних соціальних спільнот 

(наприклад, соціальні класи) та соціально-демографічних груп (наприклад, 

молодь). Прикладом того, як субкоди певної субкультури перетворюються на 

домінуючі культурні коди суспільства, може бути молодіжна субкультура 60-х 

років минулого століття. Вироблені нею субкоди стали з часом домінантними і 

приблизно однаковою мірою зрозумілими для представників усіх соціальних та 

соціально-демографічних груп. 

Р. Барт відстежує механізм переходу від міфу до культурного коду. Він 

зазначає, що предмет, для того, щоб нести якесь послання, повинен стати 

знаком (точніше, як було показано вище, символом як різновидом знаку). Цей 

автор наводить приклад троянди, яка може нести послання про кохання. 

Троянда (як означник) і поняття кохання (як означуване) існували окремо, поки 

не поєдналися разом, утворивши знак. «Якщо в плані життєвого досвіду я 
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дійсно не в змозі відокремити троянди від повідомлення, що вони несуть, то в 

плані аналізу я ніяк не маю права змішувати троянди-означник і троянди-знак: 

означник порожній, тоді як знак наповнений, він являє собою смисл» [7, с. 

270]. Ця тричленна система – означник, означуване і знак, існує також і в міфі. 

Але, за Р. Бартом, міф являє собою вторинну семіологічну систему – те, що в 

первинній системі було знаком (результат асоціації поняття та образу), у 

вторинній виявляється лише означуваним. Міф ніби піднімається на сходинку 

над системою первинних знаків. Міф приписує первинним знакам власні 

значення (тобто створювані міфом) [7, с. 271-272].  

Як приклад такого приписування значень Р. Барт наводить обкладинку 

журналу «Парі-матч» (яка по суті являє собою соціальну рекламу): «На 

обкладинці зображений юнак-негр у французькій військовій формі, він віддає 

честь, дивлячись кудись нагору, очевидно на триколірний прапор, що там 

майорить. Такий смисл наочного образу. Але й при наївному, і при критичному 

сприйнятті мені цілком зрозуміло, що означає цей образ для мене: він означає, 

що Франція – це велика Імперія, що всі її сини, без розрізнення кольорів шкіри, 

вірно служать під її прапором і що краща відповідь ганьбителям так званого 

колоніалізму – та відданість, з якою цей чорношкірий служить своїм 

«гнобителям». Отже, переді мною тут знову-таки розширена семіологічна 

система: у ній є означник, сам уже утворений деякою первинною системою 

(«чорношкірий солдат віддає французьке військове вітання»), є означуване (у 

цьому випадку – навмисно нерозрізнене змішання «французькості» і 

«військовості») і, нарешті, є наочність означника, що проступає крізь 

означник» [7, с. 273-274]. 

Згідно з Р. Бартом, у міфі смисл перетворюється у форму, з якої 

вилучається все випадкове, залишається лише гола буквальність, з неї 

«випаровується» будь-яка історія формування смислу, і ця історія, якої більше 

немає в формі, вбирає в себе поняття, що формується міфом. У поняття 

вкладається не сама реальність, а сформоване міфом уявлення про неї. 

Перетворюючись із смислу в форму, образ значною мірою втрачає знання, що 
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в ньому містилися, щоб наповнитися тими, що містяться у створеному міфом 

понятті. Але в міфічному понятті, зазначає Р. Барт, міститься лише невиразне 

знання, сформоване з до кінця не визначених асоціацій. Основоположна риса 

міфічного поняття – його адресність: сформоване міфом поняття чітко 

орієнтоване на визначеного адресата. При цьому поняття може наповнювати 

різні форми. «Для міфолога дуже важлива така повторюваність поняття, що 

проходить через різні форми; саме вона дозволяє йому розшифрувати міф – так 

повторюваність вчинку чи переживання видає приховану в цьому інтенцію» [7, 

с. 278]. Тобто, виявлення створюваних міфом понять стає можливим через 

фіксацію повторюваності асоціацій, що пов’язані з певними поняттями. 

«Поняття є конститутивний елемент міфу; якщо я хочу розшифрувати міфи, то 

мені потрібно якось іменувати їхні поняття» [7, с. 279]. При взаємодії поняття і 

форми утворюються значення, отже, іменуючи поняття, що взаємодіють з 

різними формами, ми розкриваємо значення цих понять. Можна зробити 

висновок, що не лише міфи можна розшифрувати з допомогою понять, але й 

культурні коди, які творяться на основі міфологем, також можуть бути 

ідентифіковані через поняття.  

Р. Барт зазначає, що у міфі форма постає перед нами буквально, 

безпосередньо, поняття ж дається нам через нечіткі асоціації, його елементи 

пов’язані асоціативними відносинами. Згідно з Р. Бартом, у словесному міфі 

протяжність форми носить лінійний характер, у візуальному міфі – 

багатовимірний характер. У такому випадку елементи форми перебувають у 

взаєморозміщеності, рядопокладанні, їй притаманний просторовий спосіб 

присутності. Поняття як складова міфу деформує смисл [7, с. 280] (тобто 

«первісний» смисл, який мав знак до того, як був включений до складу міфу), 

власне, деформація смислу під впливом міфу і є процес творення коду міфом. 

Саме таким чином відбувається вплив міфу на реципієнта, споживача цього 

міфу: міфічне повідомлення одночасно є і констатацією (певного стану речей 

чи факту), і навіюванням смислу реципієнтові [7, с. 283].  
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Для того, щоб створювані (деформовані) міфом смисли були сприйняті 

реципієнтом міфу, потрібно виконання двох вимог. По-перше, інтенція 

(спрямованість) міфу, послання, закладене в нього, повинно бути зрозуміле 

реципієнту міфу без додаткового пояснення, тобто смисл послання повинен 

бути самоочевидним, має спиратися на «культурну історію» певної спільноти. 

Для того, щоб культурний код був засвоєний, він повинен узгоджуватися із вже 

історично складеною системою культурних кодів, повинен «вписуватися» в 

неї. По-друге, ця інтенція міфу не повинна бути «аж занадто очевидною» для 

реципієнта, тому що в такому випадку міф «відштовхується» споживачем, який 

небезпідставно починає вважати, що цей міф зумисне створений для того, щоб 

його ним маніпулювати, і сприймається реципієнтом, як неприродний, 

«штучний».  

Як «природний» сприймається той міф, який впливає на реципієнта саме 

шляхом деформації вже існуючого смислу, тобто не створює абсолютно новий 

смисл (тому що цей смисл через новизну і незвичність буде незрозумілий для 

споживача міфу), а лише деформує вже існуючий смисл в певному напрямі [7, 

с. 280-281]. Таким чином, створюється конотація – доданий смисл, що 

накладається міфом на «первинне» повідомлення. Саме тому зрозуміло, чому 

«в очах споживачів міфу його інтенція, адресна зверненість поняття можуть 

залишатися явними і одночасно здаватися безкорисними: той інтерес, заради 

якого висловлюється міфічне слово, виражається в ньому цілком відкрито, але 

тут же застигає в природності – він прочитується не як спонукання, а як 

причина». Міф як «семіологічна система є система цінностей, споживач же 

міфів приймає їх значення за систему фактів» [7, с. 289, 291]. Міф переконує в 

тому, що створений ним образ реальності є «єдино можливим», формує 

«презумпцію істинності» сформованих ним уявлень про реальність. «Міф є 

(для міфічної свідомості, звичайно) найвищою за своєю конкретністю, 

максимально інтенсивною і величезною мірою напруженою реальністю. … Для 

міфічного суб’єкта це є справжнє життя, зі всіма його надіями та страхами, 

сподіваннями і відчаєм, зі всією його реальною повсякденністю та особистою 
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зацікавленістю», – зазначає О. Лосєв [75, с. 36, 40]. Окрім того, ця міфологічна 

реальність є спільною для певних людських колективів, спільнот: «міфи 

забезпечують специфічну в кожному конкретному випадку координацію 

сприйняття і поведінки багаточисельних розрізнених індивідів» [46, с. 166]. 

Отже, згідно з цим автором, міф формує суб’єктивну реальність, в якій живуть 

соціокультурні спільноти, тим самим значною мірою формуючи ці спільноти.  

Однак, вважає Г. Коршунов, «міф, що приймається за інваріант 

реальності, є лише гіпотезою стосовно реальності, яка має потенціал 

онтологізації. Проте, інтеріоризовані «щирим» суб’єктом, інтегровані в його 

мотиваційну сферу міфологічні побудови можуть стати дійсністю. Говорячи 

про реальність міфу, слід зазначити, що його реальність лежить, швидше, в 

мотиваційній, каузальній площині, ніж в гносеологічній. Апріорно визначаючи 

картину світу і програми поведінки як єдино можливі, як інваріант реальності, 

міф стає таким лише постфактум, онтологізуючись в діяльності – емоціях, 

думках, вчинках суб’єкта, що прийняв і повірив, інтеріозував міф» [61, с. 572]. 

Тобто, реальність міфу обумовлюється реальністю поведінки, яка формується, 

виходячи зі створеною міфом картини світу. 

Важливо зазначити, що лише «первісний», «архаїчний» міф міг 

претендувати на те, щоб представляти незаперечну і «єдино можливу» картину 

об’єктивної реальності, «новітній міф» не претендує на те, щоб мати 

монопольний вплив на формування світосприйняття, він співіснує як з 

«альтернативними» міфами, так і з неміфологічними формами свідомості. 

Однак, «новітній» міф все ж творить уявлення про «нормативну» картину 

світу, яка, хоч і допускає існування альтернативних картин світу, все ж 

сприймається представниками певної культури як найбільш обґрунтована.  

Міф, присвоївши об’єктам зовнішнього світу певні імена [74, с.37], 

тобто, закодувавши їх, здатен формувати уявлення про значимість цих об’єктів 

для членів соціальної спільноти, а отже, формувати ціннісне ставлення до них: 

«Культурна потреба в тому чи іншому предметі є не природна потреба. 

Людина, пронизана міфологічними струмами культури, приваблюється до того 
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чи іншого предмета … не своїми природними потребами, а міфологією цього 

предмета… Міф створює у людини інтерес до предметів і явищ, що 

перебувають за межами видових потреб людини» [74, с.52-53]. Так, 

міфодизайн реклами саме і полягає в тому, щоб створити у реципієнта цієї 

реклами певну міфологізовану картину реальності, в рамках якої придбання 

рекламованого товару виглядає «природним», раціональним вчинком. Більше 

того, відмова від придбання цього товару вже виглядає як незрозумілий, нічим 

не обґрунтований вчинок. Іншими словами, міфодизайн реклами покликаний 

створити враження, що існування в реальному світі (такому, як він 

представлений в рекламі) для «нормального» члена суспільства неможливе без 

користування рекламованим товаром, а відмова від користування товаром 

переводить індивіда в категорію «маргіналів». Після того, як подібне уявлення 

про світ (і рекламовану торгову марку як елемент цього світу) створене у 

масовій свідомості, відбувається формування відповідних до цих уявлень 

ціннісних орієнтацій, мотивації поведінки і самої поведінки як найбільш 

«адекватних» (з точки зору цих уявлень). 

Отже, саме завдяки «міфологічній основі» культурного коду формується 

важлива його характеристика – «природна самоочевидність» (для 

представників даної соціокультурної спільноти) сформованих культурним 

кодом уявлень про властивості об’єкта, який цим кодом кодифікується. Як 

зазначає Д. Козолупенко, «міф – це те, що є абсолютно природним і 

самоочевидним для людини, що живе в культурі цього міфу… І одночасно, міф 

– це те, що є абсолютно абсурдним для людини іззовні – незрозумілим, не 

уявлюваним, неприйнятним, – оскільки це ламає основи її буття і її власні міфи 

(міфи її культури)» [58, с. 52]. Очевидність створеної міфом суб’єктивної 

реальності підтримується також представленістю у міфі образно-візуального 

компоненту: «для міфу присутність образної компоненти, наочності є 

необхідною умовою і навіть одним із способів підтримки очевидності» [58, с. 

21]. Отже, міфи досить легко піддаються візуалізації, трансформації у візуальні 

образи, що широко використовується в рекламі. 
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А. Ульяновський зазначає, що, на відміну від каналів сприйняття 

«архаїчного» міфу, у сучасній міфотворчості відбувається зміна каналів 

сприйняття міфів: «довірливості тілесності приходить на зміну, насамперед, 

ілюзорність візуалізацій, що далеко випередила в обсягах інформації, що 

постачається для свідомості сучасної людини, і кінестатику, і природність 

аудіального. У свою чергу, перерозподіл каналів сприйняття не міг не 

позначитися на всій сукупності репрезентації міфів. Адже відсутність 

узгодженості найбільш давніх, біологічних каналів сприйняття інформації 

людською істотою (тактильних, нюхових, смакових) і переважаючих 

візуальних потоків соціальної інформації неминуче приводять до видозміни 

форм міфології і ритуалів» [136, с. 37]. Отже, у сучасній міфотворчості 

візуальні канали інформації, а також візуальні образи, відіграють чільну роль, у 

тому числі у сприйнятті торгівельних брендів. Товарний бренд у такій ситуації 

розглядається як «об’єктивація соціальних міфів» [135, с. 15]. Це має особливе 

значення при сприйнятті візуальних образів комерційної реклами як 

транслятора міфологем та сформованих на їх основі культурних кодів.  

 

  

1.3 Роль мови у формуванні культурних кодів  

 

 

Типологізуючи культурні коди за засобами вираження, С. Толстая 

виокремлює акціональні культурні коди (ті, що проявляються у дії, наприклад, 

обрядах), предметні (природні об’єкти, живі істоти, міфологічні персонажі 

тощо), вербальні (слова і тексти природною мовою), музичні та зображальні 

культурні коди (називаючи виокремлені за цією основою типи субстанційними 

типами кодів) [133]. А. Тащенко виокремлює також аудіальні культурні коди, 

куди включаються, зокрема, коди усного мовлення та музичні культурні коди, 

поділяючи аудіальні культурні коди на вокально-слухові (опосередковані лише 
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голосовим апаратом людини) та інструментально слухові (опосередковані 

музичними чи сигнальними інструментами) [130, с. 54).  

У рекламі найчастіше використовуються вербальні (мовні) та візуальні 

культурні коди. «Рекламні коди функціонують у подвійному режимі: 

а)словесному, б) візуальному», – пише У. Еко [153]. Це зумовлено 

використанням у рекламі переважно вербальних і візуальних (іконічних) 

повідомлень. Як зазначає І. Чудовська-Кандиба, «фактично, у рекламі існує три 

типи повідомлень: вербальне (зафіксоване в мові як знаковій системі), іконічне 

повідомлення з кодом (або іконічне символічне) і іконічне повідомлення без 

коду (іконічне перцептивне). Причому існування останнього у межах культури 

стає дедалі більш проблемним» [146, с. 69].  

Мова відіграє особливо важливу роль у формуванні культурних кодів. Як 

пише С. Толстая, «мова – не просто один з кодів культури, а її первісна основа, 

яка завжди стоїть за будь-яким іншим культурним знаком, до якого б 

субстанційного коду він не відносився б, оскільки все, що виражається 

культурними текстами, може бути виражене засобами мови» [133]. Роль мови у 

формуванні, «смисловому наповнені» культурних кодів обумовлено її 

значенням у процесі комунікації, тоді як комунікація у суспільстві виступає 

визначальним чинником формування суб’єктивних уявлень про об’єктивну 

реальність: «у процесі мовної комунікації формується уявлення про спільну 

реальність, яка має об’єктивний, а не суб’єктивний характер – остільки, 

оскільки поєднує різних мовців. Процес комунікації виявляється, таким чином, 

наріжним каменем – при створенні образу об’єктивної реальності, що існує 

незалежно від індивідуального досвіду…Уявлення про індивідуальне 

(особисте) існування, яке постає як вихідний момент референції, 

перетворюється в уявлення про рівноправне існування різних людей, що дає 

змогу координувати їх сприйняття; у результаті створюється уявлення про 

об’єктивну дійсність, що об’єднує сприймаючого суб’єкта і об’єкт його 

сприйняття» [139, с. 39, 41]. Отже, ключовим поняттям тут є «координація 

сприйняття» реальності, тобто регламентація процесу її сприйняття. А оскільки 
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регламентація у процесі передачі-сприйняття інформації пов’язана з її 

кодуванням, це і визначає роль мови у формуванні культурних кодів.  

Мова виступає механізмом породження тексту: «з допомогою мови 

повідомлення закодоване в тексті» [139, с. 99]. Якщо, як було зазначено в 

першому параграфі, культурний код – це система знаків, то формування 

знакової системи відбувається лише при включенні її до структури тексту: 

«текст може розглядатися як складний знак, що утворюється у мові 

поєднанням різного роду мовних знаків; у свою чергу, повідомлення може 

розглядатися як означуване (сигніфікат) чи зміст тексту. У мінімальному 

випадку текст може бути представлений усього лише одним мовним знаком» 

[139, с. 97-98]. Знак наповнюється смиcлом, увібравши в себе зміст текстів, в 

яких він використовується.  

Як зазначає Дж. Фіске, культурні коди – це «сполучні ланки між 

авторами, текстами й аудиторіями, вони є агентами інтертекстуальності, через 

які тексти поєднуються в мережу значень, які конституюють наш культурний 

світ» [169, p. 4]. Тексти породжують смисли явищ і предметів, які вони 

описують, «при цьому ми можемо говорити про смисл як текста в цілому, так і 

певної виокремленої з нього частини; наприклад, ми можемо говорити про 

смисл слова, якщо воно розглядається не як явище мовлення, а як явище 

тексту…Якщо денотатом (тим, що позначається. – А. К.) мовленнєвого знака 

виступає певне явище, то денотатом тексту виявляється певна позначувана ним 

ситуація, тобто фрагмент дійсності … Тріаді «слово – значення – денотат» 

відповідає тріада «текст – смисл – ситуація». Денотат мовленнєвого знака 

(слово) може розглядатися як актуалізація значення, денотат мовного знака 

(ситуація) – як актуалізація смислу» [139, с. 98-99]. На думку Л. Павлюка, 

поняття ситуації пов’язує значення із певним контекстом: «Що ускладненішою 

стає взаємодія означників із означуваним, що більше узалежнюється (з погляду 

автора чи інтерпретатора) окрема фраза від контексту, що більше сприйняття 

повідомлень опосередковане ставленням до світу – то більше підстав 

використовувати у комунікативному аналізі концепт «смислу» [102, с. 21].  
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Особливий інтерес представляє зміна сприйняття коду, створеного в 

рамках однієї культури, мовної спільноти (чи соціокультурної ситуації), в 

рамках іншої культури (чи в умовах іншої соціокультурної ситуації). Зміна 

контексту, зміна ситуації, при якій сприймається текст, породжує, якщо 

вживати термінологію Ю. Лотмана, «нетривіальний зсув значення у процесі 

руху тексту від того, хто передає, до того, хто приймає» [79, с. 27]. 

«Нетривіальним» Ю. Лотман називає такий зсув значення, «який не є 

однозначно передбачуваним і не заданий певним алгоритмом трансформації 

тексту. …Можливість утворення нових текстів визначається як 

випадковостями і помилками, так і відмінністю і неперекладністю коду 

первісного тексту і того, в напрямі якого відбувається перекодування. Якщо 

між кодом первісного тексту і кодом перекладу немає однозначної 

відповідності, а існує лише умовна еквівалентність.., то текст, що виникає в 

результаті такої трансформації, буде в певному відношенні передбачуваним, а 

в певному – непередбачуваним» [79, с. 27]. У даному випадку, коли мова йде 

про «переклад» тексту, то під перекладом розуміється не лише переклад з 

однієї мови на іншу, але і його різне тлумачення носіями однієї мови. Таке 

різне тлумачення може бути пов’язано з тим, що той, хто тлумачить цей текст, 

сприймає його в іншому «конотаційному полі», в інших конотаційних 

значеннях, ніж творець тексту. Якщо текст створюється і прочитується в двох 

різних системах кодування, – зазначає Ю. Лотман, – і якщо закодований текст 

стає для іншої системи програмою поведінки, «то поведінка ця набуває 

характеру, що не може бути передбачений автоматично» [79, с. 30]. 

Фіксацію культурних кодів у мові досліджують такі наукові дисципліни 

як етнопсихолінгівістика і лінгвокультурологія
1
. У рамках цих дисциплін 

«мова розглядається як культурний код нації, а не просто знаряддя комунікації 

                                                           
1
 Етнопсихолінгвістика – «напрям, який розглядає мовну діяльність у зрізі мовно-

культурної специфіки і з урахуванням національно-культурної складової дискурсу, а також 

досліджує етнопсихолінгвістичну детермінованість мовної свідомості і комунікації» [65, 

с.10]. Лінгвокультурологія – «дисципліна, яка вивчає прояв, відображення і фіксацію 

культури у мові та дискурсі» [65 с. 12]. 
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та пізнання» [86], «за допомогою мови ми створюємо репрезентації реальності, 

які не просто відображають те, що в ній є, але і конструюють її» [47, с. 29]. 

Одним із основних понять в етнопсихолінгвістиці та лінгвокультурологія є 

поняття дискурсу. Як зазначає А. Усманова, він являє «складну єдність мовної 

практики і екстралінгвістичних чинників (значима поведінка, що проявляється 

в доступних для сприйняття формах), що дають уявлення про учасників 

комунікації, їх установки та цілі, умови продукування та сприйняття 

повідомлення. Дискурс – це насамперед мова, занурена в життя, в соціальний 

контекст» [138]. Поняттям, яке дозволяє описувати й аналізувати ментально-

психічну структуру когнітивних феноменів, що обумовлюють національно-

культурну специфіку дискурсу, є фрейм-структури свідомості. В. Красних 

визначає фрейм-структуру як когнітивну одиницю, «що формується 

кліше/штампами свідомості і являє собою «пучок» передбачуваних валентних 

зв’язків (слотів), векторів спрямованих асоціацій» [65, с. 165]. Мова є одним із 

чинників формування таких фрейм-структур. Уже на рівні формування певних 

«мовних кліше» носії тієї чи іншої мови переймають певні матриці 

світосприйняття та оцінки явищ дійсності. 

Одним з основних теоретичних постулатів, на які спираються 

етнопсихолінгвістика та лінгвокультурологія, є гіпотеза лінгвістичної 

відносності Сепіра–Уорфа. В основу гіпотези лінгвістичної відносності лягли 

два положення, сформульовані Е. Сепіром: 

1)  Наш «світ» будується нами несвідомо на основі мовних норм. Ми 

бачимо, чуємо і сприймаємо так чи інакше ті або інші явища залежно від 

мовних навиків і норм свого суспільства.  

2) Залежно від умов життя, від суспільного і культурного середовища 

різні групи можуть мати різні мовні системи. У кожній мові міститься 

своєрідний погляд на світ, і відмінність між картинами світу тим більша, чим 

більше розрізняються між собою мови [121, с. 26-203].  

На основі наведених положень Е. Сепіра Б. Уорф формулює принцип 

лінгвістичної відносності: «Ми розчленовуємо природу в напрямі, що 
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підказаний нашою рідною мовою. Ми виділяємо в світі явищ ті або інші 

категорії і типи зовсім не тому, що вони (ці категорії і типи) самоочевидні; 

навпаки, світ з'являється перед нами як калейдоскопічний потік вражень, який 

має бути організований нашою свідомістю, а це означає в основному – мовною 

системою, що зберігається в нашій свідомості. Ми розчленовуємо світ, 

організовуємо його в поняття і розподіляємо значення так, а не інакше, в 

основному тому, що ми є учасниками угоди, що приписує подібну 

систематизацію» [137]. Попри значний внесок концепції лінгвістичної 

відносності у розв’язання проблеми співвідношення мови і мислення, 

розкриття ролі мови у пізнанні, вона часто ставала об’єктом критики. Зокрема, 

зазначається, що Б. Уорф «абсолютизував роль природної мови, не окресливши 

меж її впливу. Мова насправді є посередником, але не в сенсі детермінування 

людського мислення, а лише в тому, що без її участі неможлива власне 

пізнавальна діяльність, а також процеси вербального мислення. Мова є 

інструментом мислення, а не її господарем» [14, c. 54]. Однак, більшість 

критиків не заперечували основного висновку Е.Сепіра та Б.Уорфа: люди, які 

говорять різними мовами і належать до різних культур, по-різному сприймають 

світ.  

Теоретико-методологічною основою гіпотези Сепіра-Уорфа, у свою 

чергу, є концепція В. фон Гумбольдта, який вважав, що «мова – це світ, що 

лежить між світом зовнішніх явищ і внутрішнім світом людини» [30, с.304], без 

мови «уявлення не може стати поняттям» [30, с. 75], а «різні мови – це зовсім 

не різні позначення однієї і тієї ж речі, а різні її бачення» [31, с. 349]. В. фон 

Гумбольдт впроваджує термін «мовне світобачення»: «відмінності між мовами 

є щось більше, ніж просто знакові відмінності,… слова і форми слів утворюють 

і визначають поняття і …різні мови за своєю суттю, за своїм впливом на 

пізнання і на відчуття є насправді різними світобаченнями» [31, с. 368]. «У 

кожній мові закладене самобутнє світоспоглядання… Тим само актом, яким 

вона створює мову, людина віддає себе під її владу; кожна мова описує 



54 

довкола народу, якому вона належить, коло, з меж якого можна вийти лише в 

тому випадку, якщо вступаєш до іншого кола» [30, с. 80].  

На основі ідей В. фон Гумбольдта Л. Вайсгербер розробляв концепцію 

мовної картини світу. Основними характеристиками мовної картини світу, за 

Л.Вайсгербером, є такі: 

– мовна картина світу, з одного боку, є наслідком історичного розвитку 

етносу і мови, а з іншого боку, є причиною своєрідного шляху їх подальшого 

розвитку;  

– мовна картина світу обумовлює сумарну комунікативну поведінку, 

розуміння зовнішнього світу природи і внутрішнього світу людини; 

– мовна картина світу мінлива в часі і схильна до розвитку; 

– мовна картина світу проявляється у своєрідній самосвідомості мовної 

спільноти і передається наступним поколінням через особливий світогляд, 

правила поведінки, спосіб життя, збережені засобами мови; 

– мова як надособистісна дієвість є об’єктивним соціальним утворенням, 

що є загальним надбанням групи людей. Завдяки спільній мові члени однієї 

мовної спільноти можуть мислити однорідними змістами і в однорідних 

формах, тому вони можуть спілкуватися [23].  

Як зазначає І. Привалова, «мовна і концептуальна картини світу 

настільки сильно взаємопов’язані, що в деяких випадках можна розглядати це 

як співвідношення частини та цілого» [111, с.36]. Отже, різні мовні 

світобачення визначають відмінності у побудові концептів, що визначають 

сприйняття реальності і діяльність індивідів та спільнот у цій реальності. Уже 

на рівні формування певних «мовних кліше» носії тієї чи іншої мови 

переймають певні матриці світосприйняття та оцінки явищ дійсності. Мова 

дозволяє передавати певні світоглядні настанови та соціальні настрої з 

покоління в покоління: «...враження минулого зберігаються в психічному житті 

... у формі мнестичних слідів. При певних сприятливих обставинах їх можна 

відновити й оживити.... Мова видається чудовим засобом передачі мнестичних 

слідів з покоління в покоління. Символи, які вона несе, негайно впізнаються і 
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сприймаються, починаючи з раннього дитинства» [92], – пише С.Московічі. 

Отже, мовна картина світу відіграє істотну роль у формуванні ставлення 

індивіда до світу, до суспільних подій та явищ, до соціальних суб’єктів, у 

виділенні індивідом «соціальних типажів» та формуванні ставлення до них.  

Особливості мови різних соціальних та соціально-демографічних груп, 

наприклад, молодіжного сленгу, значною мірою відображають особливості 

сприйняття та ставлення до соціальної реальності, ціннісні орієнтації цієї 

соціальної групи. Як пише Н. Лисиця, «слова-символи, за допомогою яких 

людина спілкується з іншими у своєму оточенні, в основному формують її віру, 

її забобони, її ідеали, її сподівання. Вони формують моральну та 

інтелектуальну атмосферу, в якій вона живе, або її семантичне оточення» [73, 

с. 212]. Особливості мови представників соціальної групи «транслюють» 

смислові матриці світосприйняття, світоставлення та світооцінювання і 

закріплюють їх у свідомості членів цих груп, а також можуть поширюватися 

серед представників інших груп. Так, поширення у шістдесятих роках 

минулого століття молодіжного сленгу було спричинене появою нового 

феномену – «молодіжної субкультури» (яку часто називали 

«контркультурою»), для якої було характерне заперечення багатьох соціальних 

норм «дорослого» суспільства. Молодіжний сленг соціалістичних країн 

Східної Європи, насичений англомовними словами, до того ж, був 

відображенням кризи довіри молоді до «соціалістичних цінностей» і 

«соціалістичної системи». Що стосується стилю споживчої поведінки молоді 

цього періоду, то значну роль тут зіграла «перекодифікація» об’єктів 

споживання (насамперед одягу), «переведення» цих кодів на «англізований» 

сленг. Наприклад, вживання для позначення «взуття» англізованого «шузи», − 

у даному випадку це не просто заміна одного слова на інше. Слово «шузи» вже 

є носієм іншого коду, іншого смислу, це не просто взуття, а «модне взуття 

молодіжного фасону, привезене із Заходу, несхоже на низькоякісну продукцію 

радянських підприємств, покликане показати належність власника цього взуття 

до молодіжної субкультури». Тобто, фактично в одному слові (і в об’єктах, які 
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цим словом позначаються) вже закладене ціле повідомлення, і воно є 

відображенням певної світоглядної позиції.  

Незважаючи на провідну роль мови у формуванні культурних кодів, 

останні часто втілюються у невербальних, зокрема, візуальних, формах. Як 

зазначає Е. Ліч, «усі різновиди невербальних вимірів культури, такі як стиль 

одягу, планування поселення, архітектура, меблі, їжа, музика, жестикуляція, 

положення тіла тощо, організовані в модельні ряди» [179, p.10]. Культурні 

коди закріплюються у мові і «переносяться» мовою на тілесні об’єкти та 

візуальні образи: «Мова підминає під себе речі, конотує реальність уже через 

те, що розчленовує її…. «Мова скасовує свободу (сприйняття візуального 

образу. – А. К.), а разом з нею і невизначеність; вона виражає і нав’язує певний 

вибір… Тим самим слово завжди має владну функцію, оскільки воно, так би 

мовити, робить вибір замість ока» [9, с. 390, 47]. Візуальні культурні коди – це 

культурні коди, втілені у візуальних образах, символах (оскільки, як 

зазначалося у першому параграфі, культурні коди самі собою не мають 

матеріальної форми), які мають певну усталену інтерпретацію у даному 

культурному середовищі. Як зазначає С. Зенкін, «в умовах, коли мова 

(вербальна) безумовно домінує над будь-якими невербальними кодами 

(наприклад, над такими, як вестиментарний – код одягу), останні 

позбавляються самостійних смислів, смисли практично «впроваджуються» в 

них вербальною мовою» [38, с. 23]. Тому мова виступає як «засіб 

метакодування для всіх інших кодів міфопоетичної моделі світу. Сам характер 

мовного знаку дозволяє йому заміщувати інші предмети та знаки» [83, с.132]. 

Кожний позамовний код функціонує лише через опосередкованість природною 

мовою [8, с. 115]. У такому випадку, сприйняття візуальних образів носіями 

різних мов і представниками різних культур може відрізнятися, оскільки в 

різних мовах цей візуальний образ включений в систему різних конотативних 

смислів. Слова, позначаючи певні предмети, «кодифікують» тим самим ці 

предмети: «річ співвідноситься з кодом мовного типу, є можливість висловити 

її значення з допомогою мови» [38, с. 15]. Отже, існує можливість розкриття 



57 

конотативних смислів візуальних образів з допомогою мови, через мовні 

асоціації. 

Разом з тим, значення візуальної складової у сучасній культурі стає все 

більш помітним, що дозволяє дослідникам говорити про її домінування: 

«протягом останніх десятиліть в західній культурі домінують візуальні засоби 

масової інформації над усними чи текстовими повідомленнями» [195, p. 1]; 

«візуальна культура сьогодні стає домінуючою формою «культури як такої» і 

охоплює такі різні за засобами вираження і за своєю ідеологією культурні 

феномени, як кіно, дизайн, телебачення, малюнок, концептуальне мистецтво, 

«public art», реклама тощо» [84, с. 145]. Як зазначає П. Штомпка, «сприйняття 

оточуючого світу стає все більш опосередкованим зображеннями. Образи 

конструюють і формують наше осягнення світу. Візуальне сприйняття замінює 

чи доповнює сприйняття текстове. Масовість зображення в нашому оточенні 

призводить до того, що ми спостерігаємо оточуючу дійсність через призму 

образних стереотипів» [150, c. 7]. Стосовно ж сфери споживання, то, як 

зазначають М. Старкін і Л. Картайт, «образи являють головний аспект товарної 

культури і споживацьких суспільств» [195, p.189]. Все це зумовлює значення 

досліджень візуальних образів, у тому числі візуальної реклами.  

 

 

Висновки до розділу 1 

 

 

У цьому розділі здійснений аналіз підходів у соціологічній та 

філософській літературі до розкриття онтологічних властивостей культурних 

кодів. Автор роботи поділяє інтерпретацію культурних кодів як знакових 

систем, сформованих у рамках певної культури, що транслюють, 

«приписують» об’єктам і явищам сформовані в рамках певної культури 

смисли. Смисл, який несе культурний код, виникає із контекстуальних 

відносин, в які поміщений знак у даній культурі.  
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Культурні коди формують систему суб’єктивних координат, в якій 

розгортається життєдіяльність індивіда (у тому числі й споживча поведінка). У 

системі цих координат формуються культурні потреби, які базуються на 

символічному значенні об’єктів та явищ реальності. Формуючи уявлення про 

символічну значимість об’єктів та явищ, культурні коди тим самим беруть 

участь у творенні ціннісних орієнтацій членів суспільства.  

Перебування членів суспільства у єдиному соціокультурному полі 

дозволяє сформувати гіпотезу про подібність сприйняття ними культурних 

кодів (у тому числі й тих, що транслюються через комерційну рекламу), 

незалежно від приналежності до соціальних і соціально-демографічних груп . 

Ця гіпотеза буде емпірично перевірена у 3 розділі цієї роботи. Існування єдиної 

для даної культури системи культурних кодів забезпечує формування спільної 

для представників певної соціокультурної спільноти суб’єктивної реальності, 

моделі світу.  

Культурні коди відображають конотативні значення, якими наділяються 

матеріальні та духовні об’єкти під впливом домінуючої в суспільстві культури. 

Cмисли, які культурні коди передають символам, утвореним в рамках певної 

культури, формуються в рамках міфологічної складової культури. Завдяки 

«міфологічній основі» культурного коду формується важлива його 

характеристика – «природна самоочевидність» (для представників даної 

соціокультурної спільноти) сформованих культурним кодом уявлень про 

властивості об’єкта, який цим кодом кодифікується. Очевидність створеної 

міфом суб’єктивної реальності підтримується також представленістю у міфі 

образно-візуальної компоненту.  

Оперування символами та поняттями є характерним для відносно пізніх 

стадій розвитку міфологічної свідомості, за умов «метафоризації» цієї 

свідомості і формування «понятійного» міфу; і оскільки культурні коди є 

елементом символічної реальності, про можливість виникнення культурних 

кодів на основі міфів можна говорити лише стосовно пізніх стадій розвитку 

міфологічної свідомості. Метафорично-символічне мислення спрямоване 
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насамперед на фіксацію конотативних (прив’язаних до ситуації) смислів. Ця 

обставина визначає пов’язаність культурних кодів із конотативними смислами.  

Для емпіричної ідентифікації культурних кодів важливим є те, що 

міфологеми і сформовані на їх основі культурні коди можуть бути 

ідентифіковані через абстрактні поняття. Міф формує смисловий зміст 

культурного коду, останній передає його символу, а смисл символу 

розкривається через абстракті поняття. Таким чином, смисловий зміст 

культурного коду може бути сприйнятий, рефлексований і позначений його 

реципієнтом через абстракті поняття, у тому числі через фіксацію асоціацій, 

що пов’язані з певними поняттями.  

Важливим чинником формування культурних кодів є мова, що пов’язано 

з її роллю у процесі комунікації, координації сприйняття реальності членами 

мовної спільноти, а отже, і у формуванні суб’єктивних уявлень про об’єктивну 

реальність. Культурні коди закріплюються у мові і «переносяться» мовою на 

тілесні об’єкти та візуальні образи. Незважаючи на провідну роль мови у 

формуванні культурних кодів, останні досить часто втілюються у 

невербальних, зокрема, візуальних формах. До того ж, значення візуальної 

складової у сучасній культурі стає все більш істотним.  

Оскільки культурні коди не можуть бути матеріальними об’єктами, а 

проявляються через символи, то й ідентифікувати культурні коди можна, лише 

досліджуючи ці символи (та інші матеріальні об’єкти, які їх включають). Так, 

джерелом інформації про культурні коди сфери споживання можуть стати 

дослідження візуальної комерційної реклами, зразки якої містять у собі 

символічні зображення, створені з використанням культурних кодів. 
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РОЗДІЛ 2 

СПРИЙНЯТТЯ КОМЕРЦІЙНОЇ РЕКЛАМИ ЇЇ РЕЦИПІЄНТАМИ ЯК 

ПРЕДМЕТ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

2.1. Комерційна реклама як соціокультурне явище 

 

 

Реклама в сучасному світі, як зазначає І. Чудовська-Кандиба, «це більше 

ніж економічна «добавка», це щось більше за інформаційний додаток до речі – 

це атрибут сучасної культури» [146, с. 46]. Комерційна реклама стала не лише 

одним з важливих каналів отримання членами суспільства інформації про 

властивості товарів, але й транслятором соціальних цінностей, стереотипів, 

норм поведінки. «Сучасна реклама наділена здатністю формувати/реформувати 

потреби людини, цінності, стереотипи та здійснювати управління суспільними 

процесами», – зазначає К. Цимбал [144, с. 93]. «Реклама сприяє гомогенності, 

одноманітності потреб, цінностей, моделей поведінки і тим самим утворює 

стійкість соціальної спільноти та одночасно призводить до змін 

вищеперелічених характеристик, тобто вона змінює, підтримуючи», – вважає 

Л. Федотова [140, с. 233].  

У своїй роботі я використовуватиму визначення реклами російською 

дослідницею О. Медведєвою: «реклама – це різновид масової комунікації, в 

якому створюються і поширюються інформативно-образні, експресивно-

сугестивні тексти односпрямованого і неособистого характеру, оплачені 

рекламодавцем й адресовані ним групі людей з метою спонукати їх до 

потрібних рекламодавцю вибору і вчинку» [89, с. 6]. Це визначення охоплює не 

лише комерційну, але й соціальну та політичну рекламу. Особливістю ж 

комерційної реклами є те, що «потрібний рекламодавцю вибір і вчинок» 

стосується сфери споживання. 
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При констатації впливу реклами на формування ціннісних орієнтацій її 

реципієнтів недостатньо розкритими залишаються його природа та механізми. 

Загалом процеси, пов’язані з формуванням ціннісних орієнтацій, у тому числі у 

сфері споживання, є мало дослідженими, а розуміння і пояснення того, яким 

саме чином реклама здійснює вплив на ціннісні орієнтації, поведінку 

споживачів, істотно відрізняється залежно від методологічних позицій 

дослідників.  

У рамках парадигми «економічної людини» (“homo economicus”) 

споживач розглядається як раціонально мислячий і раціонально діючий 

індивід, що більш-менш чітко усвідомлює свої «природні» потреби й інтереси і 

діє відповідно до них. Як зазначає В. Радаєв, в рамках цієї парадигми людина 

розглядається, виходячи з таких положень: 

1. Людина незалежна – вона приймає самостійні рішення, виходячи із 

своїх особистих інтересів. 

2. Людина егоїстична. Її метою є турбота про свій інтерес і прагнення до 

максимізації вигоди.  

3. Людина раціональна. Вона має ясні та стійкі преференції, здійснює 

послідовний вибір засобів досягнення поставлених цілей і розраховує витрати 

та ризики при застосуванні того чи іншого засобу. 

4. Людина поінформована. Вона не лише добре знає власні потреби, але й 

володіє достатньою інформацією про засоби їх задоволення [112, с. 15-16]. 

В основу цього парадигмального підходу покладені ідеї класиків 

політичної економії А. Сміта і І. Бентама. Зокрема, А. Сміт вважав, що дії 

людини керуються двома головними мотивами – корисливим інтересом і 

схильністю до обміну [122, с. 27-28], а І. Бентам писав: «все, що відповідає 

користі чи інтересу індивіда, здатне збільшити загальну суму його добробуту» 

[16, с.4]. У сучасній соціології цей підхід втілився у теорії раціонального 

вибору
1
, сутність якої полягає у припущенні, що «серед можливих альтернатив 

                                                           
1
 Ідеї раціонального вибору розвиваються представниками чиказької соціологічної 

школи, наприклад, Г. Беккером [15, с. 24-40]. 
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дії людина вибирає те, що, згідно з її очікуваннями, найкраще відповідає її 

інтересам» [112, с. 24]. Згідно з цією парадигмою, ціннісні орієнтації є 

відображенням потреб і інтересів у свідомості індивіда. Однак, цей підхід не 

враховує тієї обставини, що значною мірою потреби та інтереси формуються 

під впливом суспільної свідомості, культури.  

Також ціннісні орієнтації розглядаються як результат інтеріоризації 

індивідом системи цінностей і норм суспільства. Тобто ціннісні орієнтації 

бачаться як певні «зразки», готові ментальні схеми, які індивід засвоює в 

процесі соціалізації і відтворює у своїй діяльності. Тому, наприклад, у рамках 

структурно-функціонального підходу і реклама також розглядається як 

соціальний інститут, який надає «членам соціуму інформаційні моделі 

ідеальних споживчих благ та ідеальної споживчої поведінки» [116]. 

Таке розуміння механізму формування ціннісних орієнтацій виходить з 

парадигмальної установки про «нав’язування» індивіду цінностей і правил 

поведінки. Найбільш яскраво це виражено у фрейдистських соціологічних 

концепціях, де ціннісний імператив суспільства («Над-Я») проявляється у 

нав’язуванні індивіду суспільством певних норм поведінки, що пригноблюють 

безсвідоме людини («Воно»). У результаті З. Фрейд приходить до висновку, що 

cуспільний прогрес призводить до зменшення людського щастя [141, с. 65-

134]. Г. Маркузе вважав, що таке нав’язування цінностей і норм поведінки 

членам суспільства призводить до виникнення феномену «одновимірної 

людини» – ситуації, коли люди в суспільстві підкорюються однаковим 

бажанням, сформованим культурою «суспільства споживання», у тому числі і 

під впливом реклами. Такі люди не є вільними, вони підконтрольні 

суспільству, і цей контроль здійснюється саме через «нав’язування» їм 

цінностей, потреб, бажань [182]. Однак, при такому підході не береться до 

уваги той факт, що самим індивідом його ціннісні орієнтації розглядаються як 

найбільш раціональні форми відображення соціальної реальності, реагування 

на неї і взаємодії з нею (виходячи з тієї картини соціальної реальності, яка 

сформувалася у його свідомості). Індивіди досить чітко відрізняють соціальні 
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норми
1
 і цінності, що вони поділяють, які вважають невіддільною складовою їх 

особистості і готові в разі необхідності відстоювати їх – у тому числі й 

протиставляючи їх соціальним нормам, протистоячи «нормативному» тиску з 

боку суспільства. 

Отже, ціннісні орієнтації ґрунтуються не стільки на уявленнях про 

соціальні нормативи і вимоги суспільства, скільки на суб’єктивній картині 

реальності. Згідно з Д. Дубровським, базисною структурою суб’єктивної 

реальності є «єдність протилежних модальностей «Я» і «Не-Я», що утворюють 

«динамічний біполярний контур, в якому здійснюється рух «змісту» 

суб'єктивної реальності. Цей рух «змісту» є процес віддзеркалення об'єкта і 

одночасно ціннісне ставлення до того, що відображується» [36, с. 88]. Явища і 

об’єкти реальності цікаві для індивіда лише тією мірою, якою вони мають 

смисл, значення для його життєдіяльності. Ці смисли творяться культурою, 

саме вона формує суб’єктивну, символічну реальність, на основі якої 

формуються ціннісні орієнтації як похідні від суб’єктивної реальності. Таке 

бачення природи ціннісних орієнтацій узгоджується з принципами 

інтерпретативної соціології. Так, У. Томас вважав, що людина діє в реальному 

світі, орієнтуючись на свої уявлення про реальність. Цю позицію він 

сформулював у вигляді відомої «теореми Томаса»: «Якщо людина визначає 

ситуації як реальні, вони є реальними за їхніми наслідками» [196, p. 572]. Ніби 

переносячи цю думку на сферу споживання, Ж. Бодрійяр пише: «Реклама не 

передбачає істини, що їй передує (істини споживання об’єкта), але передбачає 

наступне підтвердження на рівні реальності подаваного нею пророчого знаку… 

Вона робить із об’єкта псевдоподію, яка повинна стати реальною подією 

повсякденного життя завдяки долученню споживача до її дискурсу… 

Споживач своєю покупкою лише закріпить міфологічну подію» [18, с. 166]. 

А.Шюц робить акцент на соціальній природі формування уявлень про 

реальність: якщо ставлення до об’єкта, факту чи події соціально схвалене, тоді 

                                                           
1
 Тобто вимоги суспільства стосовно поведінки його членів.  
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цей «об’єкт, факт, чи подія є у своїй типовості елементом світу, який 

приймається на віру, сприймається як очевидний» [193, p. 349]. 

Отже, реклама формує ціннісні орієнтації у сфері споживання, формує 

ціннісне ставлення до рекламованих об’єктів, змінюючи їх сприйняття 

суб’єктом, приписуючи їм нові смисли. Соціальний дискурс реклами полягає в 

знаково-символічному компоненті споживання, у «презентації рекламованого 

блага аудиторії, яка позиціонує це благо в системі соціальних координат, які 

приписують благу соціальні смисли» [115, с. 111]. Ці смисли транслюються 

через систему культурних кодів. У цьому сенсі реклама виступає складовою 

культурних процесів. Цю особливість реклами відзначає Н. Анашкіна: 

«Феномени культури постмодернізму тяжіють до художньої форми, і реклама 

виступає в загальному ряду цієї закономірності, будучи моделлю сучасної 

культури, художньою формою, але завжди – псевдохудожньою за змістом» [3] 

головним чином тому, що «художній твір є самодостатнім, рекламний же 

підпорядкований прагматичній меті» [2, с. 102]. 

Свої функції (у тому числі згадувані вище функції трансляції цінностей, 

стереотипів, норм поведінки, приписування об’єктам реальності нових 

смислів) реклама реалізує «через усталені практики створення і трансляції на 

аудиторії текстів (в семіотичному значенні цього слова) особливого роду – 

рекламних повідомлень. Рекламне повідомлення представляє (презентує) 

цільовій аудиторії ідеальну модель задоволення потреби з допомогою того чи 

іншого реального блага (рекламованого об’єкта) [116]. Як зазначав Р. Барт, 

«гарне рекламне повідомлення – це таке, де згущена найбільш багата риторика 

і з точністю (інколи одним лише словом) зачіпаються найважливіші мотиви 

людських мрій, а тим самим досягається потужне звільнення образів… 

Критерії рекламної мови ті ж самі, що й у поезії: риторичні фігури, метафори, 

гра слів – всі ці древні знаки двозначності розкривають мову для латентних 

означуваних і надають людині, що їх сприймає, можливість пережити 

цілісність. Одним словом, чим більше двозначності міститься в рекламній 

фразі…, чим більш вона багатозначна, тим краще вона виконує свою функцію 
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конотативного повідомлення» [9, с. 414]. О. Семенков відзначає, що 

повідомлення – це кодований еквівалент події, виражений за допомогою 

послідовності певних умовних фізичних символів, що утворюють певну 

впорядковану сукупність» [120, с. 274.]. Отже, рекламне повідомлення 

(візуальне чи вербальне) є носієм певного закодованого значення.  

Якщо візуальне зображення, зроблене фотографом-аматором, може 

являти собою «повідомлення без коду», просто фіксуючи на фотопапері певне 

зображення, то фотографія, зроблена для того, щоб виступати в якості 

рекламного візуального повідомлення, обов’язково повинна нести в собі певне 

закодоване значення, інакше воно не виконуватиме свою функцію. О.Савельєва 

пише, що в рекламі інформацією, яку вона передає, є не лише назва товару, але 

й ті сигнали (у даному випадку – знаки та символи), що формують у аудиторії 

уявлення про рекламований товар, не підкріплені фактами: «це уявлення 

ґрунтуватиметься на індивідуальній інтерпретації знако-символічного ряду… 

Саме використання в рекламній продукції знако-символічного ряду, 

розрахованого на суб’єктивну інтерпретацію аудиторії, становить специфічну 

основу рекламного впливу на соціум» [116].  

Як зазначають М. Назаров і М. Папантіму, «специфіка організації 

рекламного повідомлення полягає насамперед у тому, що тут не виробляється 

нове значення рекламованого бренду. Навпаки, відбувається запозичення 

значень із знакової системи, що вже склалася. Причому, це може відбуватися 

лише в тому випадку, коли іміджеві характеристики … виявляються відомими і 

значимими для досить широких прошарків цільової аудиторії» [96, с. 58]. 

Отже, в рекламі використовуються поширені у масовій свідомості культурні 

коди, які співвідносять, пов’язують рекламований товарний бренд з певними, 

закріпленими культурною традицією міфологемами
1
. Тобто, ці культурні коди 

та міфологеми виступають як прецедентні феномени, або, за термінологією 

Ю.Пікулєвої, прецедентні культурні знаки – «ціннісні в інтелектуальному та 

                                                           
1
 У зв’язку з цим Н. Костенко констатує очевидний «артикульований інтерес 

комунікуючого суб’єкта до міфу та міфотворчості» [63, c. 64]. 
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емоційному відношеннях знаки різної природи (вербальної та і невербальної), 

які неодноразово використовуються в тих чи інших актах комунікації, мають 

надособистісний характер, асоціюються з фактами культури даного соціуму, 

зберегли «культурну пам’ять» … про джерело, авторство чи/або попередні 

контексти вживання…Рекламна комунікація орієнтована на використання 

прецедентних культурних знаків у загальновідомих символічних значеннях» 

[107, с.4-5, 7].  

 Оскільки реклама має вербальну і невербальну складові
1
, то, у рекламі, 

відповідно, можуть бути представлені вербальні і невербальні прецедентні 

культурні знаки. Так, за результатами дослідження російської телевізійної 

реклами Ю. Пікулєва виокремила такі типи вербальних культурних знаків, 

використовуваних у рекламі: прецедентні власні імена, прецедентні 

висловлювання (фразеологізми, стійкі мовні формули, прислів’я та приказки, 

крилаті слова), прецедентні ситуації та сюжети, а також наступні типи 

невербальних культурних знаків: відомі особистості, впізнавані голоси, 

прецедентні графічні форми, музичні цитати, культурно значимі предмети 

речового світу, широко відомі твори живопису, скульптури, архітектури, кадри 

та фрагменти художніх фільмів, ментально значимі емблеми та символи, 

типові жести та поведінкові формули [107, с.9-11].  

Люди споживають «не товари, а в першу чергу відповідні їм образи, 

рекламний образ абстрагується від товару, пропонуючи споживачеві 

віртуальне життя в рамках рекламних брендів і створених рекламою норм 

споживання» [2, с.18]. Тому рекламні образи «навантажені різноманітними 

конотаціями, проасоційовані з конкретними соціальними ситуаціями» [24, с. 

170, 10]. Реклама є транслятором не лише денотативних, але і, очевидно, 

насамперед, конотативних смислів, які утворюються через асоціації з певними 

                                                           
1
 Хоча не обов’язково у рекламі присутні одночасно обидві ці складові. Так, 

невербальна складова може бути відсутня зовсім (як, наприклад, у радіорекламі). Вербальна 

ж складова може бути мінімізована, зведена лише до вказівки назви торгової марки, що 

рекламується.  
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символами, що часто не мають відношення до споживчих властивостей 

рекламованих товарів та товарних брендів.  

Слід більш детально зупинитися на співвідношенні понять «конотація» і 

«асоціація». Розглянемо це на прикладі лексичної конотації. Ю. Апресян 

визначає лексичні конотації як смислові елементи, «що відображають пов’язані 

зі словом культурні уявлення і традиції, пануючу в даному суспільстві 

практику використання відповідної (слову. – А. К.) речі та багато інших 

позамовних чинників… Ці елементи безпосередньо не входять до семантики 

слова» [5, с. 67-68]. Отже, якщо лексичні конотації (додані, супутні смисли) є 

відображенням не власного семантичного значення слова, а тих культурних 

уявлень, що з ним пов’язані, то і проявлятися вони можуть насамперед через 

асоціації (етимологія цього терміну походить від латинського associo, що 

означає «пов’язувати», «прив’язувати») – супутні образи, які виникають у 

свідомості представників соціокультурної спільноти при вживанні певної 

лексичної одиниці (слова) під впливом культурної традиції, яка регламентує 

вживання цього слова у цій культурі. Якщо поняття «конотація» відображає 

сутність феномену (наявність у певного знака не лише «прямого», 

денотативного значення, але й супутніх, доданих значень), то поняття 

«асоціація» відображає механізм прояву цього феномену, механізм сприйняття 

конотативного значення реципієнтами. 

Творення конотацій пов’язане з процесами символізації, утворення 

символів. Змістове наповнення символу носить конвенціональний, приписаний 

культурою характер, а зміст символу має конотативну природу, оскільки 

наповнюється смислами, сформованими, «доданими» до символічного образу 

певною культурною традицією. Як зазначає К. Свасьян, фундаментом 

культурного пізнання є «символізм, або градація методів, що моделюють світ». 

Модель же «завжди ґрунтується на аналогії» [119, с. 154-155]. Одним же з 

проявів відтворення реальності за аналогією є асоціація, оскільки асоціація 

будується на пов’язуванні образів двох чи кількох об’єктів за принципом їх 

подібності в якомусь важливому для суб’єкта сприйняття відношенні.  
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Отже, рекламне повідомлення є конотативним за змістом і має 

асоціативний (за формою прояву для реципієнта реклами) характер: «воно 

складається зі всіх вторинних, іноді досить далеких, смислів, які я асоціюю з 

першим повідомленням … Елементи асоціативного повідомлення не 

«копіюють» те, що потрібно позначити, а лише натякають, «наводять думку» 

на нього; зв’язок між означником і означуваним слабо вмотивований, має за 

основу мінливі культурні асоціації. … Центральна точка рекламної мови 

розміщена в асоціативному повідомленні… Застосовуючи ретельно розроблені 

прийоми зображення (фотогенію, монтаж, мізансцени), реклама навіює 

глядачеві відчуття якоїсь глибинної сутності речей» [9, с. 446, 451]. 

Асоціативні зв’язки в рекламі, як правило, утворюються на основі поширених у 

певній культурі прецедентних феноменів (прецедентних знаків). Як зазначає 

В.Зірка, «виникнення асоціативних зв’язків …обумовлене … відомістю даного 

прецедентного феномену серед усіх носіїв даної культури» [39, с.215].  

Те, що в рекламі смисл повідомлень розкривається через асоціації, є 

важливою рисою цих повідомлень для дослідників реклами. Це означає, що 

розкрити смисли рекламних повідомлень для їх реципієнтів (споживачів) 

можливо шляхом дослідження асоціацій, які у них виникають при сприйнятті 

рекламних повідомлень. Вивчаючи ці асоціації, дослідники отримують 

можливість виявити, які саме конотації (а за образним виразом Р. Барта – 

«глибинні сутності» речей) навіяні індивіду рекламним повідомленням.  

Особливо високою є ефективність творення таких асоціацій у візуальній 

рекламі. Це пов’язано з тим, що, як зазначає Р. Барт, коли пише про 

фотографію як вид візуального зображення, «у фотографії денотативне 

значення абсолютно аналогічне… безперервне, тобто в цьому первинному 

повідомленні не потрібно шукати значимі одиниці» [9, с. 382]. Це означає, що 

зв’язок денотативного (явного) і конотативного (прихованого) значення у 

візуальному зображенні є прямим, очевидним і зрозумілим кожному, хто 
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знайомий із візуальною символікою даної культури
1
. До того ж, як відзначає 

Ю. Лотман, символи за своєю природою містять в собі «іконічний елемент», 

тобто існують саме у формі зображення [77, с. 160]. Але ця «очевидність» і 

«зрозумілість» стає можливою лише тоді, коли культура забезпечує єдину для 

всіх реципієнтів зображень систему кодування та декодування цих зображень: 

«візуальна комунікація як соціальна взаємодія, опосередкована символами, 

неможлива без володіння її учасниками здатністю до кодування та декодування 

повідомлень, тобто мислення і почуття людей, що відображаються в тих чи 

інших візуальних образах, повинні існувати в рамках певної візуальної мови – 

лише в тому випадку вони можуть бути зрозумілими для учасників 

комунікації» [96, с. 7]. У. Еко звертає увагу на те, що «реклама завжди 

користується візуальними знаками із сталим значенням, провокуючи звичні 

асоціації, що відіграють роль риторичних посилань, ті самі, що виникають у 

більшості. Наприклад, зображення молодої подружньої пари з дитиною 

посилає до твердження: «Немає нічого прекраснішого за родинне щастя», і 

отже, до аргументу: «Якщо ця щаслива родина користується цим продуктом, то 

чому цього не робите ви»?» [153]. 

Вплив візуального зображення на свідомість і підсвідомість реципієнта 

реклами пов’язаний також з особливостями філогенезу людини: на ранніх 

стадіях філогенезу «візуальна інформація була найбільш важливою і значимою, 

у зв’язку з чим у психіці людини закріпилися образи-архетипи, а також певні 

візуально-семантичні перцептивні стереотипи» [24, с. 172]. Відмінність 

сприйняття вербальної та візуальної інформації зумовлена тим, що ці два види 

інформації обробляються різними відділами мозку: вербальна – лівою, а 

візуальна – правою півкулями. Як відомо, ліва півкуля мозку відповідальна за 

абстрактно-логічне мислення, а права – за просторово-образне. Просторово-

образне мислення (що забезпечує обробку візуальних образів) 

характеризується «симультативністю, здатністю до одномоментного 

                                                           
1
 Це, зокрема, зумовлює те, що технології прихованої реклами (як, наприклад, product 

placement) активно використовують візуальні образи [66, с. 130-135]. 
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сприйняття та оцінки об’єкта». Візуальні образи активізують праву півкулю, з 

її «синтетичними, симультанними та емоційними процесами переробки 

(інформації)» [24, с. 173-174]. Очевидно, з цим пов’язане те, що «якщо текстова 

інформація переважно спонукає і стимулює когнітивний аспект, то візуальні 

образи відображають і прагнуть вплинути на емоційний стан суб’єкта» [146, с. 

389-390]. Саме симультанність просторово-образного мислення сприяє 

виникненню асоціацій при сприйнятті візуальних образів. Емоції ж, як було 

показано вище, виникають під впливом асоціацій і здатність візуальних образів 

впливати на емоційний стан зумовлює високу ефективність візуальної реклами 

з точки зору стимуляції споживчої поведінки, створення привабливого образу 

рекламованого товару.  

Як зазначає Дж. Греді, «що робить зображення такими цінними у 

людській комунікації, так це те, що вони закодовують величезну кількість 

інформації в одній єдиній репрезентації…Ця інформація контекстуально 

розміщена в просторі та часі на пласкій поверхні і всі одиниці цієї інформації 

створюють, у комбінації одна з одною, синергетичний ефект, який породжує 

ще більше інформації.., робить можливим для зображення нести багато смислів 

і витримувати багато інтерпретацій. Певною мірою зображення вимагають від 

нас наповнювати їх смислом, і саме це робить їх цікавими для нас» [172, p. 85-

86]. Як зазначає К. Батаєва, надефективність візуальної реклами в плані 

нав’язування певних моделей соціальної поведінки зумовлена тим, що, «по-

перше, візуально оформлений зміст куди багатший за вербально оформлений, а 

тому набагато швидше і глибше «занурюється» у свідомість людини. По-друге, 

багатократне повторення, відтворення візуально насичених, темпорально 

стислих відеообразів (що є суттю рекламної практики) забезпечує автоматичне 

засвоєння значень, що містяться в них» [12, с. 137]. Із всім вищезазначеним 

пов’язане те, що в сучасній рекламі (як в і в культурі загалом) починають 

домінувати візуальні засоби.  

 Конотативні смисли рекламних повідомлень формуються під впливом 

міфологем. Міф, – писав Р. Барт, – є комунікативною системою, існує у формі 
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повідомлення, яке «може бути не обов’язково усним висловлюванням, а й 

оформлюватися у вигляді письма або зображення; носієм міфічного слова 

здатне служити все – не лише письмовий дискурс, але й фотографія, кіно, 

репортаж, спорт, спектаклі, реклама» [7, с. 266]. У рекламі міфологема 

виступає як «експресивно-сугестивне повідомлення, представлене в 

стилізованій комбінації символів і міфологем, текстів, відео й аудіоряду, 

композиційному і сценарному вирішенні.., реально і/чи потенційно значимих 

для аудиторії рекламованого об’єкта» [4, с. 11]. Ж. Бодрійяр прирівнює 

рекламу до «міфологізованих» новин сучасних мас-медіа: «Сучасна реклама 

з’явилася, коли реклама перестала бути імпровізованим повідомленням, а стала 

«сфабрикованою новиною» (внаслідок чого реклама стала гомогенною 

«новинам», у свою чергу підданих тій же самій «міфічній» обробці). Реклама і 

«новини» становлять, таким чином, візуальну, звукову і міфічну субстанцію, 

послідовність і чергування яких на рівні всіх ЗМІ нам здаються природними – 

вони пробуджують однакову цікавість і однакове видовищно-ігрове 

поглинання» [18, с. 165].  

Важливою функцією реклами є створення «міфологізованих смислів» 

об’єктів (товарів), що дозволяє стимулювати їх продаж. Так, зокрема, Р. Барт 

зазначає, що «реклама дозволяє пов’язувати з деякими видами їжі пластичні 

образи, що відсилають до сублімованої сексуальності: у певному сенсі реклама 

еротизує їжу, а тим самим перетворює нашу аліментарну (пов’язану із їжею. – 

А. К.) свідомість, псевдокаузальним чином співвідносячи їжу з новим рядом 

ситуацій» [9, с. 374-375]. Реклама «прив’язує певні товари до міфологем за 

допомогою створення асоціацій: маргарин «створює міцні м’язи», кава 

«розвіює втому», а цукор «надає енергію» [9, с. 375]. Отже функція реклами 

полягає у створенні чи посиленні «знакової функції» товару, пов’язаної з 

певною міфологемою. Ця функція реалізується у процесі іміджування товару, 

яке О. Савельєва характеризує як «символьне виробництво, а його продукт – як 

«знако-символічну конструкцію, якою доповнюється реальний продукт, що 

виноситься на ринок для обміну. Тим самим товар вводиться в зону 
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сакрального споживання, коли товар сприймається як дещо більше, ніж те, що 

в ньому міститься. Товар «приймає» на себе додаткове навантаження – бути 

визначником деяких соціальних властивостей і відносин, тим самим маркуючи 

свого власника чи користувача» [116]. 

Включення міфологем до рекламних послань уможливлюється тим, що 

міф є формою «переживання і тлумачення дійсності з допомогою почуттєво-

наочних образів» [37, с. 430]. А реклама будується саме на створенні системи 

почуттєво-наочних образів, які асоціюються з рекламованим товаром чи 

послугою. У рекламному посланні міфологеми набувають форми символу, 

точніше, символ набуває смислового наповнення лише у контексті певного 

соціального міфу. Як пише К. Свасьян, «міф і є уособлений символ». [119, с. 

126]. «У рекламному повідомленні можуть поєднуватися у єдине ціле власне 

товар і деякий всім відомий символ конкретної культурної цінності» [146, с. 

350], – зазначає І. Чудовська-Кандиба. Отже, таким чином відбувається 

«культурне кодування» товару шляхом створення його асоціації з певною 

міфологемою чи цінністю. 

 Виникає запитання, яким чином може відбуватися трансляція міфологем 

(а отже, і побудованих на їх основі конотативних смислів), якщо реципієнт 

реклами не знайомий із тим «міфологічним підтекстом», на якому побудована 

символіка реклами? Адже в тому випадку, коли реципієнту не відоме 

«міфологічно обґрунтоване» значення символів, сам зміст рекламного 

послання буде для нього незрозумілим. Така трансляція стає можливою тому, 

що в процесі соціалізації отримання інформації про міфологічне значення 

символів відбувається одночасно з ознайомленням із соціальними 

міфологемами, через асоціативне засвоєння індивідом символів залежно від 

того контексту, в якому ці символи використовуються. Це відбувається подібно 

до того, як дитина засвоює значення слів – за контекстом їх вживання 

дорослими у спілкуванні з дитиною. Так само як дитина засвоює значення слів 

як складову загального «мовного потоку», що вона отримує він найближчого 

соціального оточення, так і міфологічне наповнення символів реклами стає 
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зрозумілим для індивіда після ознайомлення не з якимось одним рекламним 

повідомленням, а на основі сприйняття цілого масиву рекламних повідомлень, 

яких пересічний член сучасного суспільства отримує щонайменше кілька 

десятків на день: «Головний механізм впливу рекламного образу – це частота 

експлікації, що дозволяє зробити іноді вигадливі рекламні побудови настільки 

знайомими і повсякденними, що вони рано чи пізно інтеріоризуються і стають 

частиною колективної свідомості і безсвідомого споживачів реклами зі всіма 

наслідками, що випливають… Протягом усього життя людини рекламні 

звернення проникають у всі сфери її життєдіяльності, оточують споживчими 

смислами і наділяють повсякденність людини рекламними образами» [2, с.19].  

Таким чином утворюється багатоповерхова архітектура смислових 

матриць, «елементи якої, – зазначає С. Зенкін, – можуть утворюватися іншими, 

більш деталізованими матрицями», за своєю формою вона «майже точно 

збігається з багатоярусною будовою конотативних знаків і знакових систем, 

між якими циркулює смисл» [38, с. 20]. «Коли ми читаємо газету, йдемо в кіно, 

дивимося телевізор чи слухаємо радіо, коли побіжно розглядаємо упаковку 

товару, який купуємо, можна із впевненістю сказати, що ми весь час 

отримуємо і сприймаємо повсюди конотативні повідомлення…Можна сказати, 

що ми … живемо в конотативній цивілізації» [9, с. 410-412].  

Х. Кафтанджиєв вважає, що в основі практично всіх міфологем, які 

використовуються в комерційній рекламі, лежать дві архетипічні (базові) 

міфологеми: панування і задоволення [49, с. 19]. При цьому «похідні» від них 

міфологеми можуть співвідноситися з обома архетипічними міфологемами. 

Наприклад, у міфологемі успіху поєднані як принцип задоволення 

(переживання радості), так і панування, влади (успіх завжди пов’язаний із 

зростанням престижу, а значить, і влади). Ж. Бодрійяр характеризував 

здатність жінок спокушати як поєднання задоволення і панування: «спокуса – 

це панування над символічним всесвітом, тоді як сила – це всього лише 

панування над реальним всесвітом» [159, p. 8].  

І. Яковлєв наводить такі засоби міфодизайну в рекламі:  
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 обіцянка чудесного посилення можливостей людини (якщо вона 

володітиме рекламованим автомобілем, ліками, чаєм тощо); 

 одушевлення об’єктів з допомогою красивих жінок чи чоловіків; 

 наділення об’єктів символами успіху, багатства, краси; 

 обіцянка вибуху енергії та творчих сил; 

 культивування псевдощастя, пов’язаного з грошима, обертанням у 

вищому світі, слідуванню моді; 

 навіювання причетності до вищої соціальної групи через придбання 

певних видів товарів; 

 надання магічних властивостей речам [155, с. 54]. 

Оскільки повідомлення, що транслюються рекламою, є переважно 

міфологемами, то реклама, поширюючи ці міфологеми, виконує ті соціальні 

функції, що й міфи, які вони транслюють. Х. Кафтанджиєв виокремлює такі 

соціальні функції міфу: 

 Функція пізнання і метафізична функція. Пояснення незрозумілого в світі, 

створення логічної моделі, що пояснює оточуючий світ.  

 Функція спрощення реальності. Представляє реальність як «боротьбу добра 

зі злом», поділяє людей та соціальні спільноти на «своїх і чужих». 

 Телеологічна функція. Міфи визначають цілі і сенс людського існування. 

 Ідеологічна функція і функція моделювання. Створення образів привабливих 

героїв (історичних і сучасних), культурних матриць, які керують нами. З 

ними також пов’язана функція співпричетності – співпереживання із 

позитивними героями і ідентифікація себе з ними. Функція співпричетності 

формує уявлення про референтні групи (соціальні групи, які виступають для 

індивіда як зразок для наслідування).  

 Соціальна функція близька до ідеологічної. Міф підтримує існуючий 

соціальний порядок, або, навпаки, пропонує альтернативу існуючому 

порядку («альтернативний» міф). 

 Аксіологічна функція. Створення позитивного образу самого себе. 
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 Компенсаторна функція. Реалізація індивідом «підсвідомих мрій про велич і 

особистий успіх». 

 Функція, пов’язана з емоційним мисленням людей. Міфи створюють 

когнітивне підґрунтя для емоційного переживання світу, а емоції, у свою 

чергу, виступають безпосереднім стимулом людських вчинків  [49, с. 30-32].  

Також Х. Кафтанджиєв, виокремлює «функцію, пов’язану з мірою 

міфологізованості суспільства», однак, на мою думку, це не функція, а, 

швидше, результат реалізації всіх вищенаведених функцій міфу. Серед 

виокремлених Х. Кафтанджиєвим функцій можна виокремити ті, що найбільш 

активно реалізуються в маркетинговій комунікації та рекламі: телеологічну, 

ідеологічну та моделювання, співпричетності, аксіологічну, компенсаторну, а 

також функцію, пов’язану з емоційним мисленням людей.  

Якщо загалом у міфології представлені різноманітні – як позитивні, так і 

негативні – аспекти людського існування (народження і смерть, перемоги і 

поразки, щастя і горе), то в рекламі використовуються переважно позитивні 

компоненти цих бінарних протиставлень (народження, перемога, щастя). Тобто 

особливістю «рекламного міфу» є відображення ним позитивних сторін 

людського життя.  

Однією з функцій реклами в сучасному глобалізованому суспільстві є 

функція міжкультурного спілкування: «разом із своїми товарами великі 

міжнародні корпорації імпортують і рекламу, вербальна частина якої просто 

перекладається на мову країни адресата, а невербальна – залишається без змін» 

[89, с. 4]. Тобто, реклама може створюватися, спираючись на міфологеми, 

поширені в одному соціокультурному середовищі, і транслюватися 

споживачам, що є представниками іншого соціокультурного середовища 

(насамперед це стосується реклами так званих «світових брендів»). Оскільки 

«вербальні елементи рекламного образу мають низьку міжкультурну 

релевантність і вимагають відповідної адаптації», а «візуальність володіє 

значно більшою здатністю до міжкультурної трансляції» [24, с. 184], при 

«імпортуванні» реклами в інше соціокультурне середовище її вербальна 
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частина «перекладається на мову країни адресата, а невербальна – залишається 

без змін» [89, с. 4].  

Л. Федотова зазначає, що якщо розглядати рекламу в координатах 

державних утворень, то потрібно впроваджувати поняття 

внутрішньонаціональної та інтернаціональної реклами: «оскільки сьогодні 

ринкові механізми призвели до ситуації, коли ринок все більше стає 

інтернаціональним, він повинен забезпечувати себе інформаційним дублікатом 

товарів та послуг, які буквально переступають кордони». У зв’язку з цим 

виникає необхідність «адаптувати рекламу до особливостей мови, масової 

свідомості тої чи іншої країни, цінностей, що поділяються тією чи іншою 

національною спільнотою, візуальної культури тощо. Результатом такої 

діяльності можуть стати не просто успіхи в просуванні товару чи послуги в 

інше суспільство, але й розширення гуманітарного простору» [140, с. 23-24]. 

Точніше, мова йде про розширення дискурсивного поля, яке В.Ільїн 

характеризує як «надіндивідуальну реальність», яка породжується певною 

традицією (інтелектуальною чи культурною). «Межа поля – зона обмеженого 

розуміння або повного нерозуміння. Нерозуміння мови чужого поля слугує 

потужним чинником, що унеможливлює покупку товарів, вироблених там» [43, 

с. 64-65].  

І навпаки, розширення дискурсивного поля сприяє просуванню товарів, 

які мають символічне значення у цьому полі. Наприклад, свого часу 

популярність у країнах соціалістичного табору, починаючи з 60-х років 

минулого століття, такого елемента одягу як джинси була б неможливою без 

поширення серед молоді соціалістичних країн дискурсу, породженого 

«молодіжною контркультурою» Західної Європи та Північної Америки. У свою 

чергу, носіння джинсів молодими людьми сприяло розширенню дискурсивного 

поля, яке цей елемент одягу породило. Розширення дискурсивного поля на 

глобальному рівні є однією із складових процесу глобалізації і веде, зокрема, 

до зближення ціннісних орієнтацій представників різних культур. Найбільш 

помітні ці процеси у молодіжному середовищі. Так, порівнюючи результати 
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опитувань українських та німецьких студентів, Л. Юзва констатує, що 

«цінності українського студентства подібні до цінностей молоді інших 

європейських держав» [154]. Однак, навіть в епоху глобалізації відмінності 

дискурсивних полів різних країн все ж зберігаються. 

Реакція споживачів на один і той самий рекламний продукт в різних 

соціокультурних середовищах може бути кардинально відмінною: 

«Повідомлення, розроблене для однієї групи в її знако-символічних кодах, 

«розшифровується» іншою групою, що має іншу систему значень» [116]. Як 

зазначає В. Ільїн, «реклама, створена без знання життєвого світу людей, на 

яких вона орієнтована, без врахування контексту їх існування, може бути в 

кращому випадку неефективною, а в гіршому – антирекламою. Успішна 

реклама використовує вже наявні матеріали для конструювання нових 

комбінацій» [43, с. 423]. 

Реклама орієнтована на стимулювання позитивної емоційної реакції 

потенційного споживача на товарний бренд. І саме на основі міфологем, з 

якими асоціюються символи, представлені в рекламі, формуються емоційні 

стереотипи реагування споживачів на рекламовані товари і товарні бренди. 

Однак, оскільки в різних культурах представлені різні міфологеми (або ж одні і 

ті само міфологеми мають різну інтерпретацію), то в різних культурах 

композиційно ідентичні рекламні продукти можуть викликати різні асоціації, а 

тому мати різні конотативні смисли і викликати різну емоційну реакцію. А в 

результаті – як стимулювати споживання рекламованих таким чином товарів, 

так і залишати потенційних споживачів байдужими до них, якщо створюваний 

смисловий образ рекламованого товару не консонує з «позитивними» 

міфологемами, поширеними в масовій свідомості.  

 

 



78 

 

2.2. Аналіз методик дослідження сприйняття комерційної реклами 

 

 

Кожна з методик дослідження комерційної реклами спрямована на 

дослідження певного аспекту рекламної діяльності. Зокрема, досить 

поширеним є застосування методик дослідження ефективності реклами. Під 

ефективністю в даному випадку розуміється здатність реклами посилювати 

мотивацію реципієнтів реклами придбавати саме рекламований товарний бренд 

чи продукт.  

При виявленні прихованих мотивів споживачів, аспектів сприйняття 

реклами, які важко виявити з допомогою кількісних методів дослідження, 

часто застосовуються глибинні інтерв’ю. Б. Гантер і А. Фернхайм зазначають, 

що «глибинне інтерв’ю призначене для того, щоб виявити…глибинні чи 

витіснені мотиви. Споживачам пропонують вільно говорити в ході 

неструктурованого інтерв’ю, а потім їх відповіді підлягають ретельній 

інтерпретації для того, щоб виявити істині мотиви поведінки і потенційно 

загальмовані купівельні імпульси» [25, c. 73]. Однак, не варто абсолютизувати 

можливості цього методу щодо виявлення істинних, глибинних мотивів 

поведінки – його результатом також досить часто бувають не виявлені 

приховані мотиви, а «соціально очікувані» судження. На це, зокрема, вказує 

російський дослідник Б. Гладарєв – «ситуація інтерв’ю за визначенням − 

ситуація публічна». Тому чоловіки і жінки, які погоджувалися розмовляти з 

інтерв’юером, публічно відтворювали в своїх розповідях вербальну поведінку, 

що відображала поширені в масовій свідомості гендерні стереотипи [26, c.75].  

До методик дослідження ефективності реклами відноситься низка 

методик, розроблених кампаніями, що спеціалізуються на маркетингових 

дослідженнях. Наприклад, методика InTeleTest компанії Gullap & Robinson 

передбачає фіксацію того, які саме ідеї та звернення, що були представлені в 

рекламі, респонденти запам’ятали. Ідея, яку пригадали більшість глядачів, 
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називається ключовою ідеєю реклами (значною мірою ця «ідея» може бути 

трактована як культурний код, трансльований рекламою).  

Методика Rapid Ad Measurement компанії Gallup & Robinson передбачає 

після перегляду респондентом журналу із вміщеною в ньому рекламою 

співбесіду, що стосується змісту реклами, вміщеної в журналі, яку він 

запам’ятав. Ця методика дозволяє оцінити ефективність рекламного 

повідомлення (зображення) за чотирма критеріями: 

1. Достовірне пригадування назви марки – числовий показник, що вимірює 

спроможність реклами пробитися через рекламний калейдоскоп журналу і 

повідомити назву товару. Цей показник являє собою відсоток читачів, які 

зазначили, що пам’ятають рекламне зображення, скоректований на розмір 

рекламного зображення та його колірність (кольорове чи чорно-біле).  

2. Профіль передачі основної ідеї – розподіл конкретних аспектів рекламного 

зображення, що пригадали респонденти, а також їх емоційна реакція на 

рекламу. Цей показник характеризує ідеї, що передаються рекламою, і 

почуття, які вона викликає (також може використовуватися для дослідження 

міфологічної складової реклами і культурних кодів). 

3. Сприятливе ставлення покупця – показник наміру здійснити покупку. 

4. Загальна ефективність – добуток показників «Достовірне пригадування 

назви марки» і «Сприятливе ставлення покупця» [164, p. 564-575].  

Вищеописані методики розроблені насамперед для маркетингових цілей, 

тобто дослідження ефективності конкретного рекламного продукту з метою 

його подальшого застосування. Однак, при певній модифікації вони можуть 

бути застосовані і для академічних досліджень. У такому випадку повинні бути 

знайдені методичні підходи, які дозволятимуть типологізувати рекламні 

продукти за характеристиками, які цікавлять дослідників. Наприклад, якщо 

дослідників цікавить вплив різних культурних кодів, що «закладені» в 

рекламні повідомлення, то повинні бути знайдені методичні прийоми, які 

дозволили б типологізувати різні рекламні повідомлення за культурними 

кодами, які в них представлені. Це можуть бути експертні оцінки (колегія 
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експертів визначає, культурні коди якого типу представлені в кожному 

рекламному повідомленні)
1
, чи оцінки самих респондентів. В останньому 

випадку повинна бути знайдена система індикаторів, за якими б рекламні 

повідомлення «прив’язувалися» б до певного типу культурних кодів. Причому 

перевага має бути надана індикаторам, побудованим на непрямих запитаннях 

(оскільки пряме запитання може «розкрити» респонденту задум дослідників, 

що може зробити невалідними результати дослідження). 

Оскільки, як було показано у 1 параграфі цього розділу, одним із 

основних завдань рекламного повідомлення є створення експресивного 

позитивного образу і передача цього конотативного значення аудиторії, є сенс 

розглянути саме ті методи дослідження реклами, які дозволяють аналізувати 

смислову наповненість рекламних повідомлень та зображень. Серед таких 

методів одним із поширених є контент-аналіз. В українській соціології одним з 

перших дослідників символічно-знакових аспектів рекламного впливу на 

споживачів була К. Батаєва. Нею був використаний метод семіотичного 

(іконографічного) контент-аналізу телевізійної реклами для виявлення 

трансльованих цією рекламою моделей гендерної поведінки і виокремлені 

найбільш поширені моделі [12, с. 136-153].  

Метою семіотичного контент-аналізу, як зазначає цей автор, було 

«виявлення культурних значень, на які вказують системи візуальних знако-

образів» [12, с. 139]. На підставі семіотичного контент-аналізу автором 

дослідження було здійснено структурну інтерпретацію даних, метою якої було 

розкриття, розшифровка прихованих суспільних і культурних значень образів. 

Було, наприклад, виділено такі моделі гендерної поведінки, представлені в 

рекламі, як «чоловік-здобуванець» і «passive man»
2
, «жінка-домогосподарка», 

«жінка-турботлива мати», «жінка-сексуальний об’єкт», «феміністка», модель 

                                                           
1
 Як експерти можуть виступати, наприклад, фахівці з паблік рилейншнз, 

культурологи, соціологи. 
2
 «Passive man» («пасивний чоловік») – модель гендерної поведінки, що описує 

чоловіка, який намагається стати багатим та успішним не завдяки наполегливій праці, а 

завдяки «щасливому випадку» (наприклад, виграшу під час участі в рекламній акції), 

дорослу дитину, мрійника, що живе гультяйським життям.  
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«андрогін»
1
 [12, с. 139-145]. Ці моделі поведінки можуть бути трактовані як 

культурні коди. В іншій своїй роботі – монографії «Видимое общество» – 

К.Батаєва вживає поняття «культурний код» для характеристики цих моделей 

поведінки, або окремих аспектів цих моделей, наприклад, культурний код 

«омолодження» жінки (пов’язаний моделлю «жінка-сексуальний об’єкт») чи 

чоловічий «престиж-код» (як складова моделі «чоловік-здобуванець» [11, с. 

227, 229]. На основі контент-аналізу телевізійної реклами цією дослідницею 

був виявлений рівень представленості різних моделей гендерної поведінки в 

рекламі. 

І. Набруско на основі контент-аналізу реклами гастрономічних продуктів 

виокремила три типи рекламних повідомлень, що пов’язані з різними 

символічними образами стилів споживання («dolche vita-солодке життя», 

«сімейне щастя» та «здоровий спосіб життя» [95, с. 319]. При застосуванні 

методу контент-аналізу реклами конотативні значення рекламних образів 

ідентифікувалися на основі експертної оцінки дослідника.  

Для дослідження поширених у рекламі образів застосовується також 

змістовий аналіз рекламних зображень, при якому автори не дотримуються 

формальних вимог контент-аналізу (який, зокрема, передбачає обґрунтування 

вибірки аналізованих зображень та кількісний облік аналізованих елементів 

зображення), а здійснюють аналіз тих рекламних образів, які їм видаються 

«найбільш типовими» чи «найбільш поширеними». Такий аналіз за 

методологією близький до культурологічного. Так, британська дослідниця 

Р.Джил здійснила аналіз рекламних зображень, які, як вона пише, їй 

«доводилося бачити» в різних країнах (Британії, США, Австралії, Новій 

Зеландії, Південно-Африканській Республіці, Гонконгу та Сінгапурі), не 

претендуючи при цьому на репрезентативність отриманих даних. Свій 

аналітичний підхід вона характеризує терміном «figurative»
2
 [171, p. 41]. Вона 

здійснює змістове розшифрування прихованих суспільних і культурних 

                                                           
1
 Поєднання маскулінних та фемінінних ознак в життєвому стилі однієї людини. 

2
 Цей термін може бути перекладений з англійської на українську як «образний», 

«символічний» чи «метафоричний». 
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значень, які несуть певні найбільш поширені образи реклами. Ці «приховані 

суспільні і культурні значення» фактично є культурними кодами. 

При аналізі прихованих смислів, які несе в собі реклама, автор здійснює 

дослідження певних «іконічних образів», які є носіями певних культурних 

кодів. По-перше, це образ жінки, яка «грає своєю сексуальністю», тобто 

свідомо використовує її як засіб впливу на чоловіків, по-друге, це образ 

«жінки-месниці», яка мститься (відплачує) чоловікам за якісь образи, і 

нарешті, образ «гарячої лесбійки» (найчастіше передається через зображення 

двох жінок, що цілуються) [171, p. 37].  

Носієм культурного коду «незалежної жінки, яка маніпулює власною 

сексуальністю», згідно з Р. Джил, є образ «оголеної талії». Цей образ автор 

пов’язує із новою модою, що виникла у 90-х роках минулого століття і яка 

залишала живіт відкритим. Р. Джил вважає, що образ оголеної талії 

«пов’язаний з чуттєвістю і характеризується комплексом емоційно 

забарвлених уявлень і установок стосовно тіла, сексуального самовираження і 

гендерних відносин» [171, p. 41]. Рекламні зображення, в яких фігурує оголена 

талія, пов’язані з чотирма центральними темами: акцентування уваги на тілі, 

перетворення жінки з сексуального об’єкта на суб’єкт сексуальності, виразний 

дискурс можливості вибору і автономії. Рекламні зображення, в яких фігурує 

оголена талія, символізують зміщення від «чоловічого» погляду на жінку до 

«жіночого нарцисизму» [171, p. 45].  

При цьому Р. Джил, порівнюючи зміни в змісті рекламних зображень 

порівняно з 50-60-ми роками минулого століття, робить висновки про зміни в 

масовій свідомості, у суспільстві загалом стосовно сприйняття жінки. Отже, 

зміни в культурних кодах комерційної реклами фактично розглядаються як 

індикатор змін суспільної свідомості. Зокрема, Р. Джил вказує на практичне 

зникнення з рекламних зображень образу «дому», «оселі», яка в рекламі 50-х 

років зображувалася як «природне середовище і покликання» жінки [171, p. 

42]. Перевагою методу, який використовує Р. Джил, є те, що він дозволяє 

пов’язати зміст рекламних зображень із культурною ситуацією у суспільстві. 
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Однак, відмова від кількісної фіксації рівня представленості різних 

досліджуваних конструктів знижує рівень аргументованості тих наукових 

положень і висновків, які робить автор дослідження. 

Оскільки культурні коди характеризуються як «асоціативні поля» [6, с. 

455-456], у дослідженні реклами нас насамперед цікавлять методи, орієнтовані 

на дослідження асоціацій. На дослідження асоціацій у соціології, психології та 

маркетингу орієнтовані, зокрема, асоціативні експерименти, до яких можна 

віднести і асоціативні проективні тести (наприклад, ТАТ – тематичний 

апперцепційний тест). Як зазначають Дж. Белч і М. Белч, асоціативні тести – 

це «методика, при застосуванні якої індивіда просять назвати найперше, що 

спадає йому на думку, коли йому представляють стимул: стимулом може бути 

слово, малюнок, реклама тощо» [160, p. 110]. Цей метод було впроваджено у 

практику соціологічних і маркетингових досліджень під впливом 

психоаналітичної теорії, яка виходила з того що, мотиви поведінки (у тому 

числі споживчої) не усвідомлюються індивідом і необхідним є аналіз 

«глибинних мотивів», чому й мав сприяти аналіз спонтанних асоціацій. Як 

зазначає А. Козирєв, «певний недолік проективних тестів полягає в 

нестабільності результатів і, можливо, низькій валідності. Однак перевага 

методу полягає в тому, що обходячи психологічний захист споживача, 

дослідник дізнається справжню думку споживача» [59, с. 301-302]. Отриманий 

з допомогою проективних тестів асоціативний ряд «являє собою 

концентроване поєднання головних особливостей продукту (його атрибутів, 

ситуацій) і мотивації споживання» [29, с. 45].  

До недоліків та труднощів застосування проективних методів відносять 

насамперед труднощі з обробкою даних. Адже загалом недоліком якісних 

методик є те, що отримані з їх допомогою результати важко піддаються 

формалізованому представленню і систематизації. Тому актуальною є 

необхідність створення кількісних методик дослідження у цій сфері. 

 До кількісних методик, що дозволяють досліджувати конотації, 

асоціації, які виникають при спогляданні досліджуваними візуальних образів, 
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відноситься метод семантичного диференціалу, розроблений Ч. Осгудом. Цей 

метод можна розглядати як кількісний варіант асоціативного тесту. Як зазначає 

Дж. Фіске, «Ч. Осгуд з допомогою семантичного диференціалу прагне вивчати 

те, що Р. Барт називав «конотаціями» [168, p. 145]. Подібно до Р. Барта, 

Ч.Осгуд розглядав конотацію як асоціації, які виникають у зв’язку із 

буквальним (денотативним) повідомленням. Як психологічний механізм, що 

сприяє виникненню подібних асоціацій, Ч. Осгуд, називає явище синестезії, яке 

полягає в тому, що вплив на один з органів відчуття викликає асоціативні 

реакції інших органів відчуття (наприклад, звук поряд із слуховим відчуттям 

викликає і відчуття певного кольору) [187, p. 20-24].  

Застосування методу включає три стадії:  

1) Спочатку потрібно виявити характеристики, які належить дослідити, і 

виразити їх у вигляді бінарно протиставлених понять на семи- чи 

п’ятибальній шкалі.  

2) За сформованими шкалами здійснюється опитування респондентів. 

3) Здійснюється аналіз отриманих результатів (розрахунок середніх величин, 

факторний аналіз тощо) [168, p. 145]. 

Ідея дослідження характеристик з допомогою бінарно протиставлених 

понять значною мірою ґрунтується на концепції К. Леві-Строса, згідно з якою 

утворення концептуальних категорій (понять) відбувається на основі 

структури, яку він назвав бінарною опозицією [68]. Згідно з К. Леві-Стросом, 

бінарна опозиція – система двох взаємопов’язаних категорій, яка в чистому 

вигляді становить сутність світу. Поняття А не може існувати саме по собі як 

окрема сутність, а лише в структурному взаємозв’язку з поняттям В, без якого 

не може бути переходу до А. Констатування бінарних опозицій, за К. Леві-

Стросом, є універсальним, фундаментальним процесом творення особистісних 

смислів і зумовлене фізичною структурою людського мозку, а саме 

електрохімічною природою сигналів, що передаються нервовою системою, яка 

передбачає передачу бінарного сигналу – вибору одного з двох можливих 
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варіантів. Так створюється система розділювальних кодів, які побудовані як 

система протилежних категорій.  

У цьому сенсі людська свідомість і система створених нею культурних 

кодів не схожі на природу, де немає чіткого бінарного протиставлення, а є 

«плавні переходи» між тим, що в свідомості відображено як бінарні опозиції 

(наприклад, світло через сутінки поступово переходить у темряву). Цією 

невідповідністю між свідомістю, культурою, з одного боку, і природою, з 

іншого, можна пояснити певну неадекватність сприйняття людиною природної 

реальності (що супроводжується, згідно з Ф. де Сосюром, утворенням так 

званих «аномальних категорій», яким взагалі немає аналогів у природному 

світі, наприклад, міфічних істот) [168, p. 116-117].  

Бінарна опозиція лежить в основі міфологічної свідомості (яка, у свою 

чергу, лежить в основі людських уявлень про світобудову). Як зазначає 

Є.Мелетинський, «первісними «цеглинками» міфологічних символічних 

класифікацій є…відношення у вигляді елементарних семантичних опозицій, 

насамперед тих, що відповідають найпростішій просторовій та почуттєвій 

орієнтації людини (верх/низ, лівий/правий, близький/далекий, 

внутрішній/зовнішній, великий/маленький, теплий/холодний, сухий/мокрий, 

тихий/голосний, світлий/темний, парні відмінності кольорів тощо), які потім 

«об’єктивуються» і доповнюються найпростішими співвідношеннями в 

космічному просторово-часовому континуумі (небо/земля, земля/підземний 

світ, земля/море, північ/південь, захід/схід, день/ніч, зима/літо, сонце/місяць), у 

соціумі (свій/чужий, чоловічий/жіночий, старший/молодший, нижчий/вищий) 

чи на грані соціуму і космосу, природи і культури (вода/вогонь, вогонь 

сонця/вогонь домашнього вогнища, сирий/варений, дім/ліс, поселення/пустеля) 

і таких фундаментальних відношень як життя/смерть, щастя/нещастя тощо, а 

також магістральної міфологічної опозиції сакрального/світського. Очевидно, 

таке бінарне…контрастування у самому сприйнятті оточуючого світу 

дискретно розчленовує його «неперервність». Різноманітні об’єкти сприйняття 

чітко відчуваються через контрасти їх почуттєвих якостей і таким чином 
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піддаються найпростішому аналізові та класифікації… Бінарна логіка та 

ієрархічне розчленування на рівні та коди створюють певну динамічну 

класифікаційну сітку і певний динамічний інструментарій для міфологічного 

структурування» [90, с.230-231, 235].  

Семантика міфологічної картини світу, як вважає М. Маковський, 

будується на системі полярних протилежностей, «між якими встановлений 

паралелізм, що призводить то ототожнення об’єктів, які мисляться як 

приналежні відповідно до того чи іншого полюса. За такої форми організації 

асоціації утворюються не на основі порівняння деяких ознак чи їх 

просторового співположення, а на основі приналежності до того чи іншого 

полюса бінарної опозиції. У такому випадку стає зрозумілою необхідність 

творення знакових кодів, що передають один і той самий концепт» [83, с.17].  

Бінарні опозиції виступають також як механізм абстрагування, творення 

понять, структурування таким чином образу реальності: «Бінарні опозиції 

насамперед упорядковують і концептуалізують дані елементарно-відчуттєвого 

сприйняття. Процес абстрагування здійснюється через подібності і 

несумісності відчуттєвих якостей» [90, с. 85]. Культурні коди, що передають 

певний концепт, будуються на основі конотативно-асоціативних смислових 

комплексів, які, у свою чергу, творяться з використанням механізму бінарного 

протиставлення. Дослідження зв’язків між окремими смисловими асоціаціями 

(наприклад, з допомогою факторного аналізу) дозволяє виявляти смислові 

структури символічної реальності (у тому числі, міфологеми і пов’язані з ними 

культурні коди), які утворюють суб’єктивну картину світу. І семантичний 

диференціал, оскільки він будується на основі дослідження бінарних опозицій 

та смислових асоціацій, бачиться автору найбільш адекватною методикою для 

виявлення подібних смислових структур.  

Як зазначає В. Петренко, виокремлені у процесі аналізу шкал 

семантичного диференціалу фактори дозволяють виявляти конотативні 

значення, через які проявляються культурні коди: «зі змісту шкали у факторі 

відображається лише та інформація, що є інваріантною для всієї сукупності 
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шкал, які входять до фактору. Цим інваріантом виявляється емоційний тон чи 

образне переживання, що лежать в основі конотативного значення… Саме 

тому метод семантичного диференціалу дозволяє оцінювати не значення як 

знання про об’єкт, а конотативне значення, пов’язане з особистісним смислом» 

[105, с. 55].  

Зазначимо також, що при дослідженні візуальних зображень як об’єкт 

аналізу виступають символи, а символи, як зазначає Д. Леонтьєв, творяться на 

основі асоціацій: «смисл символу утворюється за допомогою перенесення на 

символічний предмет смислу іншої речі за механізмом асоціативного зв'язку» 

[71, с. 417]. На асоціативний характер символізму, сприйняття символів вказує 

датський психолог Дж. Девіт. Він характеризує символізм «як аналогову 

подібність, як асоціативне відношення, що ґрунтується на образному втіленні 

референта.., стимуляції мисленного поєднання образного сприйняття і 

репрезентованого референта» [165, p. 33]. Отже, оскільки асоціації лежать в 

основі творення символів, цілком логічно розкривати смисли цих символів 

саме через аналіз асоціацій.  

 Як приклад вивчення візуальних зображень з допомогою семантичного 

диференціалу Дж. Фіске наводить дослідження сприйняття людини, 

сфотографованої для рекламного зображення в різних ракурсах. За даними 

семантичного диференціалу, зйомка знизу збільшує сприйняття сили, зверху – 

«послаблює» образ, анфас ¾ робить образ більш «людяним». Сильне 

освітлення посилює оптимізм. Таким чином дослідники змогли дослідити 

особливості сприйняття різних іконічних образів (це сприйняття значною 

мірою зумовлюється асоціюванням зображення з певним культурним кодом). 

Маючи таку інформацію, фахівці з реклами могли передавати бажаний 

емоційний образ аудиторії – не лише позитивний, але й негативний 

(наприклад, при створенні політичної реклами для дифамації («чорного PR») 

політичного конкурента [168, p. 145-147].  

Інший приклад Дж. Фіске пов’язаний із дослідженнями динамічного 

сюжету, зафіксованого фотографією. Вивчалася оцінка людьми дій поліції за 
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двома фотографіями, що зображували одну й ту саму подію, а саме сутичку 

поліції з натовпом чорношкірих демонстрантів. Одна фотографія була зроблена 

загальним планом, на другій крупним планом було показане розгніване 

обличчя чорношкірої жінки. Дослідження методом семантичного диференціалу 

показало, що при фотографуванні загальним планом формувався більш 

сприятливий образ поліції для аудиторії: перша фотографія відобразила міф 

про поліцію як охоронця правопорядку на благо суспільства [168, p. 148]. 

Отже, як бачимо метод семантичного диференціалу допомагає виявити 

виражені через конотацію міфологеми і культурні коди.  

 Російський дослідник П. Ясевич використовував метод семантичного 

диференціалу для дослідження сприйняття представниками цільової аудиторії 

образу рекламованого продукту. З допомогою шкал семантичного 

диференціалу респонденти оцінювали товарну продукцію, аналогічну 

продукції основних конкурентів та «ідеальну» продукцію цієї товарної групи. 

При аналізі результатів спершу розраховувалися середні значення для кожного 

продукту по всіх шкалах. За ними порівнювалися об'єкти між собою для того, 

щоб зрозуміти, які з них оцінюються краще чи гірше за кожною шкалою. За 

допомогою факторного аналізу виявлялися чинники оцінки об'єктів 

споживачами. На основі виділених факторів будувався семантичний простір 

сприйняття об'єктів. У системі координат, сформованій виокремленими 

факторами, аналізувалася відстань між положенням у ній «ідеального» 

продукту і оцінюваних продуктів. За цією відстанню виявлялося, наскільки 

кожен з продуктів віддалений чи близький до «ідеалу», тобто до очікувань 

респондентів за виявленими латентними факторами.  

Отримана інформація використовувалося при розробці реклами товару, 

що просувався на ринок. Різні зразки реклами також оцінювалися за шкалами 

семантичного диференціалу. Шкали семантичного диференціалу підбиралися 

таким чином, щоб була можливість оцінити як рекламу в цілому, так і кожен 
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конкретний елемент реклами
1
 окремо. При аналізі інформації на основі 

розрахунку середніх величин по кожній шкалі порівнювалося ставлення 

респондентів до кожного взірця реклами та до її складових елементів, 

вибиралися серед них найбільш вдалі. За допомогою факторного аналізу 

виявлялися латентні чинники оцінки рекламних зображень та повідомлень 

споживачами. У результаті були відібрані рекламні продукти, які, по-перше, 

найбільш лояльно сприймаються аудиторією і, по-друге, створюють образ 

продукту, максимально наближений до ідеалу [156]. 

Досить цікавим є досвід дослідження візуальних образів у рекламі 

парфумерії, здійсненого під керівництвом М. Назарова і М. Папантіму [96, с. 

166-186]. Розробники методики ставили перед собою два завдання: по-перше, 

здійснити аналіз знакового кодування смислів реклами, по-друге – виявити 

особливості декодування смислів візуального зображення реципієнтами. Як 

стимульний матеріал бралася друкована реклама дорогої жіночої парфумерії, 

опублікована в глянцевих журналах – оригінальні зразки реклами, вирізані з 

журналів. 

Перший крок дослідження полягав у вивченні рекламного послання як 

деякої знакової системи. Для знаходження спільних схем, за якими побудовані 

рекламні повідомлення жіночої парфумерії, була створена їх типологія. Як 

основні характеристики окремих типів реклами були обрані такі знакові 

складові послання, які здійснювали вплив на формування емоційного враження 

від повідомлення – персонаж (презентер), поза, обличчя, зовнішній вигляд, 

колір зображення (фон). Отже, на даному етапі дослідження мова фактично 

йшла про контент-аналіз рекламних повідомлень, який здійснювався 

дослідниками. Дослідники виявили чотири основних семіотичних типи 

рекламних зображень: 1. Сексуальність; 2. Природність/Простота; 

3.Розкіш/Оригінальність; 4. Романтика. Виокремлені групи відрізняються в 

аспектах комунікаційних смислів і використовуваних знакових засобів. 

                                                           
1
 Наприклад, фрагменти рекламних зображень, які цікавили дослідників. 
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Очевидно, що виокремлення окремих типів відбувалося насамперед «за 

тематичною спрямованістю» зображень. Однак, слід зауважити, не зовсім 

«одновимірною» є типологізація. Адже, наприклад, якщо «сексуальність» і 

«розкіш» співвідносяться з певними ціннісно-значимими сферами 

життєдіяльності людини, то «природність» співвідноситься цими дослідниками 

з певним емоційним станом чи моральною характеристикою (вони виділяли 

такі «підтипи» природності: радість, гармонія, релаксація, непорочність, 

незалежність). До того ж, досить сумнівним є поєднання в один тип емоційних 

станів і моральних характеристик. Це може свідчити про те, що при розробці 

цієї методики не була належним чином здійснена композиційна валідизація 

методики дослідження. Як зазначає С. Дембіцький, композиційна валідність 

насамперед характеризує внутрішню впорядкованість теоретичного 

конструкту, відповідність цієї впорядкованості «внутрішній структурі 

соціального феномену на даному етапі» [34, с. 110]. Саме внутрішня 

впорядкованість теоретичного конструкту при розробці аналізованої методики 

викликає сумнів.  

Досить цікавим висновком авторів цього дослідження є те, що деякі 

тематичні сюжети в рекламі можуть поєднуватися. Так, «змішування можливе 

між типами «Природність/Простота» і «Романтика» [96, с. 174], тоді як деякі 

тематичні сюжети, навпаки, ніколи не зустрічаються разом (наприклад, 

Простота і Розкіш). 

Після цього дослідники обрали 1-2 зразки реклами 10 найбільш 

поширених семіотичних підтипів (усього 16 зразків реклами) і запропонували 

респондентам здійснити оцінку цієї реклами методом семантичного 

диференціалу. Респондентам пропонувалися 30 пар бінарно-опозиційних ознак, 

виміряних за 7-бальною шкалою. На основі отриманих даних була здійснена 

експлікація семантичного простору візуальної реклами парфумерії методом 

факторного аналізу матриці оцінювання рекламних зображень за шкалами 

семантичного диференціалу. Було виокремлено 8 ортогональних факторів, 

кожен з яких являє собою пучок висококорельованих шкал семантичного 
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диференціалу і відображає один із психологічно значимих вимірів рекламних 

повідомлень для досліджуваної цільової аудиторії.  

На наступному етапі дослідження на базі факторних навантажень, що 

отримало по кожному фактору кожне з оцінюваних рекламних зображень, була 

здійснена класифікація 16 оцінюваних рекламних зразків за принципом 

подібності породжуваних ними образів з допомогою методу ієрархічного 

кластерного аналізу. На ранніх ступенях ієрархії в кластери об’єднувалися 

рекламні повідомлення, що отримали найбільш схожі оцінки респондентів (в 

значеннях факторних навантажень), наступні стадії кластеризації об’єднували 

менш схожі зображення. При цьому на середніх рівнях кластеризації 

виокремлені з допомогою кластерного аналізу групи стали відрізнятися від 

попередньо розробленої дослідниками семіотичної типології. Загалом же 

порівняння типології, отриманої з допомогою емпіричної типологізації (у 

даному випадку – кластерного аналізу), з типологізацією, отриманою 

дослідниками на попередньому етапі, тобто за результатами теоретичного 

аналізу досліджуваного конструкту, можна розглядати як складову перевірки 

конструктної валідності методики. 

І на останньому етапі дослідниками здійснювався аналіз впливу 

візуальних засобів рекламного зображення на сформований у свідомості 

реципієнта семантичний образ. Для кожного фактора був здійснений аналіз 

зображальних засобів, використаних у рекламних зображеннях, що отримали 

значимі навантаження по відповідному фактору. Наприклад, було виявлено, що 

семантичний зміст сприйняття реклами за фактором «Легкість» формує 

кольорова гама і простота зображення, а вираз обличчя і погляд героїні 

реклами сприяють сприйняттю реклами, змістовно пов’язаному з фактором 

«Сила». Отримані результати дозволяють розробникам реклами передбачати, 

які саме елементи рекламного зображення здатні викликати бажану для 

розробників реакцію аудиторії. 

Розробники методики приходять до висновку, що «з допомогою 

візуальних знаків можна успішно передавати цілком конкретні смисли і 

значення, які будуть схожим чином сприйматися представниками цільової 
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групи» [96, с. 181]. Отже, хоча аналізована методика, за задумом авторів, 

створена для дослідження впливу характеристик рекламного зображення на 

особливості емоційної реакції споживачів цього рекламного зображення, а не 

на дослідження культурних кодів, ідея використання методу семантичного 

диференціалу може бути дуже плідною при розробці методики дослідження 

культурних кодів реклами. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

 

У даному розділі встановлено, що функція трансляції цінностей і 

формування потреб, яка реалізується комерційною рекламою, здійснюється 

шляхом формування суб’єктивної реальності споживачів реклами, що 

передбачає включення до цієї суб’єктивної реальності об’єктів (рекламованих 

товарів та товарних брендів) з наділенням їх новими конотативними смислами. 

Ці смисли транслюються через систему культурних кодів. У цьому сенсі 

реклама виступає складовою культурних процесів. Об’єкти, представлені в 

рекламі і збагачені приписаними конотативними смислами, перетворюються на 

об’єкти ціннісного ставлення. 

У рекламних зображеннях конотативні смисли товарів та товарних 

брендів створюються з допомогою побудови їх зв’язку з міфологемами, 

поширеними у масовій свідомості. Створені таким чином смисли покликані 

раціоналізувати, «виправдати» придбання споживачем певного товару, 

позначивши його роль і значимість у сформованій під впливом домінуючої 

соціальної міфології суб’єктивній картині суспільної реальності. У рекламному 

посланні міфологеми набувають форми символу. Особливістю «рекламного 

міфу» є те, що переважно ним відображаються позитивні сторони людського 

життя.  
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Реклама «прив’язує» певні товари до міфологем і культурних кодів з 

допомогою творення асоціацій. Конотативне (асоціативне) повідомлення є 

основним у рекламі, оскільки формує у споживача уявлення про важливі для 

нього якості товару.  

Розкрито співвідношення понять «конотація» і «асоціація». Якщо 

поняття «конотація» відображає сутність феномену (наявність у певного знака 

не лише «прямого», денотативного значення, але й супутніх, доданих значень), 

то поняття «асоціація» відображає механізм прояву цього феномену, а також 

механізм сприйняття конотативного значення його реципієнтами. Рекламне 

повідомлення є конотативним за змістом і має асоціативний (за формою прояву 

для реципієнта реклами) характер. Конотативні смисли рекламних повідомлень 

проявляються для споживачів реклами, сприймаються ними через смислові 

асоціації, які виникають під впливом культурної традиції, що існує в даному 

суспільстві, тобто через асоціації з прецедентними культурними феноменами. 

 Важливим для розробки методики дослідження культурних кодів є те, 

що міфологеми, які формують смислове наповнення культурних кодів, можуть 

бути оформлені не лише у вигляді усних висловлювань, але й у вигляді 

візуальних образів. До того ж, у сучасній міфотворчості візуальні канали 

інформації, а отже і візуальні образи відіграють чільну роль, у тому числі при 

сприйнятті товарних брендів. Культурний код візуальної реклами може бути 

«розшифрований» через вербальне поняття, закладене у певному предметі чи 

зображенні.  

Та обставина, що в рекламі смисл повідомлення розкривається через 

конотації (які, у свою чергу, проявляються через закріплені в культурі 

асоціації), дає підстави вважати, що розкриття смислу рекламного 

повідомлення (вербального чи візуального) для реципієнта цього повідомлення 

та емпірична ідентифікація культурних кодів, які формують ці смисли, 

можливі через дослідження вербальних (понятійних) асоціацій, які у нього 

виникають при сприйнятті рекламних повідомлень (зображень). Це дозволяє 

створювати дослідницькі методики, орієнтовані на виявлення візуальних 
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культурних кодів, побудовані на основі словесних асоціацій, що виникають 

при сприйнятті візуальних зображень.  

Оскільки метод семантичного диференціалу орієнтований на 

дослідження конотацій та асоціацій, він є придатним для застосування при 

розробці методики дослідження культурних кодів реклами. Адекватність 

методу семантичного диференціалу завданням дослідження культурних кодів 

зумовлена також тією обставиною, що семантика міфології (яка формує 

смисловий зміст культурних кодів) побудована на системі смислових бінарних 

протилежностей, тобто за тим само принципом, за яким побудовані шкали 

семантичного диференціалу. До того ж, бінарні опозиції виступають як 

механізм абстрагування, творення понять, структурування таким чином образу 

реальності. Дослідження зв’язків між окремими вербальними асоціаціями 

дозволяє виявляти смислові структури символічної реальності (у тому числі 

культурні коди).  
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РОЗДІЛ 3 

РОЗРОБКА ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ВАЛІДНОСТІ МЕТОДИКИ 

ІДЕНТИФІКАЦІЇ КУЛЬТУРНИХ КОДІВ КОМЕРЦІЙНОЇ РЕКЛАМИ 

 

 

Використання візуальної реклами (візуальних рекламних зображень) є 

зручним інструментом дослідження культурних кодів споживчої поведінки з 

кількох причин. По-перше, це інформаційна насиченість цих зображень, які 

через композиційне їх вирішення здатні передати основну їх ідею. По-друге, як 

було показано у першому розділі, ці візуальні зображення через структуру 

вербальних (словесних) асоціацій і образів, які виникають при їх сприйнятті, 

можуть бути трансформовані в абстрактні поняття (вербальні категорії). А 

отже, культурні коди, трансляторами яких є ці зображення, можуть бути 

ідентифіковані через абстрактні поняття (наприклад, «краса», «багатство», 

«здоров’я» тощо). По-третє, візуальні рекламні зображення є технологічно 

зручним матеріалом для роботи з досліджуваними – вони компактні; на відміну 

від телевізійної реклами, не вимагають спеціального обладнання для 

демонстрації; на відміну від реклами, що містить у собі текст чи 

супроводжується текстом, не потребують адаптації (перекладу) для носіїв 

різних мов (хоча сприйматися носіями різних мов і представниками різних 

культур можуть по-різному). 

 

 

3.1. Типологія культурних кодів: процедура та результати  

 

 

Одним із важливих завдань побудови методики дослідження культурних 

кодів є побудова типології культурних кодів, що використовуються у 

комерційній рекламі. Як зазначає Н. Паніна, типологія посідає «особливе місце 

серед загальнонаукових методів пізнання.., оскільки вона, з одного боку, є 
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методологічним рівнем пізнання, а з іншого – передбачає конкретну техніку 

аналізу об’єкта дослідження» [104, с. 260].  

 Типологізація може бути здійснена на основі певних вже існуючих 

теоретичних концепцій та підходів. Така концепція повинна не лише надавати 

можливість здійснювати типологізацію культурних кодів, але бути 

«технологічною», тобто виділені на її основі типи культурних кодів можуть 

бути практично застосованими. У нашому випадку це означає, що виділені 

типи культурних кодів повинні бути придатними для застосування при 

розробці методики ідентифікації культурних кодів, тобто можуть бути 

емпірично ідентифікованими (виявленими спеціальними дослідницькими 

методами) і операціоналізованими (розкритими через систему емпіричних 

показників).  

Для автора роботи важливо, щоб типологія культурних кодів 

узгоджувалася з її баченням конструкту культурного коду, соціальної природи 

і функцій культурних кодів. Це бачення, зокрема, полягає в тому, що культурні 

коди формують конотативні смисли, якими наділяються матеріальні та духовні 

об’єкти під впливом домінуючої в суспільстві культури; культурні коди 

«приписують» символам смисли, а символи, у свою чергу, – це матеріальні 

об’єкти, які з допомогою певного культурного коду (кодів) перетворюються на 

носіїв інформації, стають здатними нести «закодовані» повідомлення. Отже, ця 

типологізація повинна здійснюватися за «смисловим наповненням» культурних 

кодів, що транслюються комерційною рекламою (так, як ці смисли 

сприймаються реципієнтами реклами). 

Дослідженню засад систематики культурних кодів присвячені роботи 

А.Тащенко. За результатами аналізу робіт соціологів, філософів, 

культурологів, що досліджували культурні коди, вона констатувала наявність 

таких критеріїв для виокремлення різновидів культурних кодів: за видами 

засобів вираження культурних кодів; за роллю у розшифруванні повідомлень 

(тексту); за функціями, що домінують у соціальній системі; за включенням 

індивідів до соціального оточення; за видами об’єктів найменувань [130, с. 56-
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57]. При методологічній цінності систематизації за вищезазначеними 

критеріями, вона є більш загальною систематизацією, ніж необхідно для 

нашого дослідження, яка має здійснюватися в конкретній сфері, а саме як 

«змістова» типологізація культурних кодів реклами.  

Можна будувати типологію культурних кодів, спираючись на існуючі 

типології пов’язаних із ними конструктів, наприклад, типологію потреб чи 

типологію цінностей (ціннісних орієнтацій). Так, М. Рокіч вважав, що одним із 

провідних факторів формування цінностей (поряд із соціальними інститутами) 

є культура суспільства. Отже, культурні коди і цінності формуються під 

впливом одного і того само чинника – під впливом культури. Згідно з 

М.Рокічем, загальне число цінностей, якими керуються члени суспільства, є 

невеликим; усі люди керуються одними й тими само цінностями, хоча й різною 

мірою; цінності організовані в системи; вплив цінностей простежується 

практично у всіх соціальних феноменах. М. Рокіч розрізняв класи цінностей на 

термінальні та інструментальні. Термінальні цінності – це ті, що формують 

уявлення про сенс життя; інструментальні – це цінності певних стилів 

діяльності (наприклад, вихованість чи раціональність), які забезпечують 

досягнення термінальних цінностей. Для діагностики індивідуальних ієрархій 

цінностей М. Рокіч розробив метод прямого ранжування цінностей, що були 

згруповані у два списки – окремо термінальні та інструментальні. Дослідження 

М. Рокіча, в яких він застосовував цей метод, виявили зв’язок між значимістю 

для індивідів різних цінностей та їх віком, статтю, соціальним становищем, 

рівнем освіти, політичними поглядами. Дослідження інших авторів із 

застосуванням цієї методики показали, що ціннісні орієнтації відрізняються у 

представників різних культур.  

М. Рокіч виокремлював такі типи термінальних (тих, що обумовлюють 

сенс життя) цінностей: 

– активне діяльне життя (повнота і емоційна насиченість життя); 

– життєва мудрість (зрілість думок і здоровий глузд, що досягаються 

життєвим досвідом); 
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– здоров'я (фізичне і психічне); 

– цікава робота; 

– краса природи і мистецтва (переживання прекрасного в природі і в 

мистецтві); 

– любов (духовна і фізична близькість з улюбленою людиною); 

– матеріально забезпечене життя (відсутність матеріальних труднощів); 

– наявність хороших і вірних друзів; 

–  суспільне визнання (повага з боку оточуючих); 

– пізнання (можливість розширення своєї освіти, кругозору, загальної 

культури, інтелектуальний розвиток); 

–  продуктивне життя (максимально повне використання своїх можливостей, 

сил і здібностей); 

–  розвиток (робота над собою, постійне фізичне і духовне вдосконалення); 

–  розваги (приємне, необтяжливе проводження часу, відсутність обов’язків); 

– свобода (самостійність, незалежність в думках і вчинках); 

– щасливе родинне життя; 

– щастя інших (оточуючих, народу, людства); 

– творчість; 

– упевненість в собі (внутрішня гармонія, свобода від внутрішніх протиріч, 

сумнівів) [190].  

Валідність цієї методики перевірялася як самим М. Рокічем [190, p. 57-

58], так і іншими дослідниками (у тому числі й валідність російського варіанту 

методики, адаптованого А. Гоштаутасом, А.Семеновим і В. Ядовим) [118, с. 

208-209]. Так, Д. Леонтьєв зазначає, що валідність цієї методики 

підтверджується зафіксованими з її допомогою відмінностями у ціннісних 

орієнтаціях між соціально-демографічними групами (наприклад, гендерними 

чи виокремленими за рівнем доходів), характер яких відповідає результатам, 

отриманим з допомогою інших дослідницьких методів [70].  

Також про валідність методики свідчать спеціальні експерименти, 

спрямовані на перевірку впливу чинника соціальної бажаності (прагнення 
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піддослідних давати соціально бажані відповіді). Так, К. Келлі, К. Сільверман і 

Р. Кохрейн виявили відсутність зв’язку між виміряною з допомогою тесту 

Рокіча ієрархією ціннісних орієнтацій і показниками соціальної бажаності, яка 

вимірювалася за спеціальним опитувальником Марлоу-Кроуна [177, p. 84-87]. 

Тобто результати, отримані цими авторами, показали, що виконання 

досліджуваними особами завдання тесту практично не піддається впливу 

чинника соціальної бажаності. Можна припустити, що певні типи цінностей 

можуть бути пов’язані з відповідними їм типами культурних кодів.  

Як можливий підхід до побудови типології культурних кодів реклами є 

типологія, що ґрунтується на відповідності культурних кодів певному рівню 

потреб. Одна з найвідоміших типологій потреб представлена в концепції 

ієрархії потреб А. Маслоу. Як відомо, А. Маслоу вибудував цю ієрархію в 

континуумі їх зростання від «найбільш примітивних, базових» до «вищих, 

соціальних» потреб. При цьому А. Маслоу зазначав, що реклама апелює до 

потреб різних рівнів (наприклад, потреби до поваги і престижу), «багато 

людей формують свої судження… на основі тих смаків, преференцій, 

принципів та переконань, які нав’язуються їм рекламою» [87]. 

Задоволення нижчих потреб, за А. Маслоу, створює умови для прояву вищих 

потреб. Він виділив 5 основних рівнів потреб: 

– фізіологічні (біологічні) потреби; 

– потреби в безпеці і захисті; 

– потреби у любові та приналежності; 

– потреби у повазі та визнанні;  

– потреби в самореалізації [87].  

Система цих потреб досить повно описує сферу мотивації людської 

поведінки, охоплює практично всі можливі сфери поведінки. Ці потреби 

реалізуються у соціокультурному середовищі, отже, їм повинні 

відповідати певні соціокультурні утворення, якими й можуть виступати 

культурні коди.  
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Хоча ієрархію А. Маслоу і вважають певним спрощенням, у 

науковій літературі здійснювалися спроби підтвердження її теоретичної 

та емпіричної валідності. Зокрема, диференціація осіб на 

«самоактуалізованих» і «несамоактуалізованих» здійснюється за 

допомогою тесту "Опитувальник особистісної орієнтації" (Personal 

Orientation Inventory, POI) [174, p. 68-72]. Валідність цього тесту 

перевірялася у процесі емпіричних досліджень, які показали, що тест дійсно 

диференціює людей, віднесених експертами-персонологами до різних 

груп за критерієм самоактуалізації. Так, дослідження Е. Макклейна [184, 

p. 21-22] довело, що POI виявився валідним для виміру рівня позитивного 

психічного здоров'я людини. Він обстежував 30 провідних адвокатів, які 

відвідували літній інститут адвокатури. Показники самоактуалізації по 

кожному обстежуваному були отримані за оцінками трьох експертів. 

Після 9-тижневої сесії експерти оцінили кожного адвоката за 6-бальною 

шкалою самоактуалізації. Оцінки трьох експертів по кожному 

обстежуваному були підсумовані, а потім були обчислені коефіцієнти 

кореляції між цією сумарною оцінкою і шкалами POI. Три чверті цих 

кореляцій виявилися статистично значимими. Ці дані розглядаються як 

свідчення того, що POI дійсно вимірює самоактуалізацію і що концепт 

«самоактуалізації» дійсно проявляється у поведінці індивідів і може бути 

виміряний за допомогою тестової методики.  

Однак, вищенаведене дослідження підтверджує лише валідність 

розподілу досліджуваних людей на «самоактуалізованих» і 

«несамоактуалізованих». Тобто ним підтверджується виокремлення 

найвищого типу людських потреб через виокремлення категорії людей, у 

яких ця потреба є актуалізованою, тоді як проблема валідності 

виокремлення інших потреб, представлених у концепції А. Маслоу, у 

вищеописаному дослідженні не розглядається.   

Теоретичну валідність концепції А. Маслоу і, зокрема, виокремлення 

різних типів потреб досліджував також С. Дембіцький. На його думку, «теорія 



101 

мотивації А. Маслоу включає всі чотири елементи теоретичної валідності: 

очевидну, змістову, композиційну і логічну. «Очевидна валідність базується на 

тому положенні, згідно з яким потреби людини є силами, що спонукають до 

дії. Змістова валідність досягається завдяки вичерпному концептуальному 

опису людських потреб, що включають такі види: фізіологічні, 

самозбереження, соціальні, в повазі та самореалізації. Логічна валідність 

забезпечується завдяки тому,
 
що всі види потреб докладно деталізовані – для 

кожного виду перелічені конкретні потреби, що до нього входять» [34, с. 107-

108]. Хоча у цього автора сумніви виникають стосовно композиційної 

валідності (а точніше, стосовно того, що, згідно з А. Маслоу, доки не 

задоволено потреб нижчого рівня, людина не переходить до задоволення 

потреб вищого рівня [34, с.108]. Однак, для побудови нашої дослідницької 

методики питання про те, чи різні види потреб актуалізуються одночасно чи 

послідовно, не має істотного значення.  

Валідність концепції А. Маслоу намагаються також підтверджувати 

через підтвердження валідності концепцій, змістовно пов’язаних із цією 

концепцією, в яких типологія потреб чи мотивів значною мірою відтворює 

типологію, розроблену А. Маслоу. До таких, зокрема, відносять концепцію 

потреб, що визначають мотивацію людини до діяльності, автором якої є 

Д.МакКлелланд [186]. Цей автор виділяє три основні потреби: досягнення, 

афіліації і влади. Ці три потреби відповідають трьом потребам вищого рівня в 

ієрархії А. Маслоу. Потреба в афіліації – потребі у любові та приналежності, 

потреба влади – потребі у повазі та визнанні, потреба досягнення – 

потребі у самореалізації.  

Потреба досягнення, згідно з Д. МакКлелландом, проявляється у 

прагненні людини досягати цілей, що стоять перед нею, ефективніше, ніж вона 

це робила раніше. Прагнення до досягнення робить людей успішними у 

вирішенні завдань, що стоять перед ними. Наприклад, Д. МакКлелланд вважав, 

що успішний підприємець повинен мати високий рівень потреби досягнення. 

Потреба в афіліації проявляється як прагнення до дружніх взаємин з 
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оточуючими людьми. Зміст афіліації «полягає в спілкуванні з іншими людьми і 

така його підтримка, яка приносить задоволення, захоплює і збагачує обидві 

сторони» [143, с. 289]. Потреба у владі полягає в тому, що людина прагне 

контролювати ресурси і процеси, що відбуваються в її оточенні. Д.Мак-

Клелланд пише, що мотив влади спрямований також на придбання і 

збереження її джерел заради пов'язаного з ними престижу і відчуття влади 

[185, p. 77]. Потреби досягнення, афіліації і влади в концепції Д.МакКлелланда 

не виключають одна одну і не розташовані ієрархічно.  

Існують емпіричні підтвердження концепції Д. МакКлалланда, у тому 

числі й у дослідженнях вітчизняних соціологів. Зокрема, обстеження 

підприємців, здійснене фахівцями Інституту соціології НАН України у 1992 

році показало, що психологічна конкурентоспроможність як особистісна 

характеристика пов'язана з вираженістю потреби досягнення. Психологічна 

конкурентоспроможність вимірювалася за допомогою шкали соціальної 

потенції Гісенського тесту. Тест дозволяє розділити досліджуваних на дві 

групи – «сильних», що вирізняються такими якостями: обов'язковість, 

самовіддача, конкурентність, висока уява – і «слабких» (низька вираженість 

вказаних якостей). У цих групах можна виділити по дві підгрупи "виражено 

сильні" і "помірно сильні", а також "виражено слабкі" і "помірно слабкі". Як 

було встановлено дослідниками, у психологічно конкурентоспроможних 

підприємців (з високими показниками за шкалою соціальної потенції), тобто 

тих, що за своїми психологічними характеристиками найбільш пристосовані до 

підприємницької діяльності, помітно більшою мірою, ніж у «слабких», 

виражена потреба досягнення, а у «слабких» – потреба в афіліації [110, c. 121-

135]. 

Існують інші концепції, за змістом близькі до концепції А. Маслоу, 

наприклад, концепція «Існування – взаємозв’язки – зростання» («ІВЗ») 

К.Альдерфера та концепція Дж. Роттера. К. Альдерфер, як і А. Маслоу, 

об'єднує потреби людини в групи, яких налічує три: 

1. Потреби існування – фізіологічні та потреби в безпеці. 
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2. Потреби взаємозв'язків – включають в себе прагнення отримати підтримку, 

визнання, схвалення інших людей. 

3. Потреби зростання – спонукають людину до реалізації своїх здібностей, до 

самоствердження, самовираження тощо. 

К. Альдерфер стверджував, що ці три потреби аналогічні потребам, 

виділеним А. Маслоу. Потреби існування аналогічні фізіологічним потребам в 

концепції А. Маслоу, потреби взаємозв’язків – потребам у любові та 

належності, потреби зростання – потребі у самореалізації та потребам у повазі 

та визнанні. Концепція К. Альдерфера відрізняється від концепції А.Маслоу 

тим, що рух від потреби до потреби відбувається не тільки знизу вгору, але і в 

обидва боки. Вгору – якщо задоволена потреба нижнього рівня, і вниз – якщо 

не задовольняється потреба більш високого рівня. За таких обставин 

незадоволена потреба більш високого рівня посилює дію потреби більш 

низького рівня, і людина перемикається на задоволення цих потреб, навіть 

якщо вони були повністю задоволені. Рух з більш високого рівня на більш 

низький К. Альдерфер називає фрустрацією, тобто розчаруванням, крахом 

надії на задоволення [157, p. 142-175]. 

Як експериментальне підтвердження концепції К. Альдерфера можна 

розглядати деякі результати Хоторнського експерименту, який протягом 

восьми років проводився під керівництвом Е. Мейо на фабриці «Вестерн 

Електрікс» у США [183]. Наприклад, встановлений у процесі Хоторнського 

експерименту факт, що «чим більш рутинною є праця (мала кількість 

інформаційних елементів), тим більшу роль відіграє компенсаторне 

спілкування і статусна поведінка… Нецікаву працю робітники намагаються 

компенсувати інтенсивним спілкуванням (потреба спілкування) на робочому 

місці – це максимум того, що може дозволити їхня праця (якщо потреба 

безпеки задоволена)… Спілкування формує потребу поваги чи групову 

солідарність» [145, c.478]. Цей результат С. Четвертаков розглядає як 

підтвердження концепції А. Маслоу, хоча він, швидше, підтверджує саме 
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концепцію К. Альдерфера, а саме те її положення, що незадоволена потреба 

більш високого рівня посилює дію потреби більш низького рівня.  

Дж. Роттер вважав, що діяльність людей є цілеспрямованою, ця 

спрямованість пов’язана із задоволенням основних потреб. При цьому 

Дж.Роттер виокремлює такі основні потреби, які визначають спрямованість 

поведінки людини.  

Потреба у визнанні з боку інших людей – у визнанні соціально значимих 

позитивних якостей (розум, краса, повага).  

Захист-залежність – потреба в наявності захисту від неприємностей і 

допомоги в досягненні життєвих цілей, у соціальній підтримці.  

Потреба в домінуванні включає потребу у можливості впливати на життя 

інших людей і визначати власне життя.  

Потреба в незалежності, у здатності приймати самостійні рішення і 

самостійно, без допомоги інших досягати власних цілей. Матеріальний 

достаток, багатство значною мірою є втіленням і засобом досягнення такої 

незалежності (тут можна згадати відомий вислів класика російської літератури 

Ф. Достоєвського: «Гроші – це карбована свобода»). 

Потреба у любові і прихильності пов’язана з прагненням любити самому 

(дітей, чоловіка, дружину, кохану людину) і бути об’єктом любові.  

Потреба у фізичному комфорті включає в себе, за Дж. Роттером, 

прагнення до фізичної безпеки, гарного здоров’я.  

Дж. Роттер вважав, що всі інші потреби набуваються у результаті їх 

асоціації з основними, базовими потребами фізичного здоров’я та задоволення. 

Так, прагнення до сексуального задоволення, за Дж.Роттером, пов’язане з 

потребою фізичного комфорту [191, p. 73]. 

Типи потреб, виокремлені Дж. Роттером, можуть бути співвіднесені із 

типами потреб у концепції А. Маслоу. Так, потреба у фізичному комфорті 

відповідає фізіологічним потребам у концепції А. Маслоу, потреба «захист-

залежність» – потребі в безпеці та захисті, потреба у визнанні з боку інших 

людей та потреба у любові і прихильності – потребі у повазі та визнанні, 
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потреби у домінуванні і незалежності – потребами в самореалізації у типології 

А. Маслоу.  

Отже, типологія культурних кодів може будуватися на виділенні типів 

культурних кодів, кожен з яких відповідав би певній потребі чи ціннісній 

орієнтації в наведених типологіях потреб і ціннісних орієнтацій. Однак, 

виникає питання, якій із теоретичних типологій слід віддати перевагу і чим 

керуватиcя при виборі такої теоретичної типології? Слід також зазначити, що 

вищезгадані типології ціннісних орієнтацій та потреб є такими, що 

претендують на універсальність, тобто представлені в них типи ціннісних 

орієнтацій та потреб, згідно з посилами авторів цих типологій, мають бути 

репрезентовані у представників усіх культур. Однак, особливість культурних 

кодів (вже виходячи із того, що ці коди породжуються певною культурою) 

полягає в тому, що вони «прив’язані» до цієї культури і тому не можуть бути 

універсальними.  

Тому типи культурних кодів, які можуть бути виокремлені, спираючись 

на існуючі теоретичні типології пов’язаних із ними конструктів – типологію 

потреб чи типологію цінностей – можуть репрезентувати всі потенційно 

можливі типи культурних кодів, які існують у різних культурах (тобто як ті, що 

представлені у певній культурі, певному соціокультурному середовищі, так і ті, 

які в силу особливостей цієї культури у ній мало виражені, або, якщо і 

представлені, то практично не репрезентовані у сфері споживання, а значить, і 

в рекламі та в рекламних зображеннях). Наприклад, це може стосуватися 

деяких типів цінностей, що наявні в типології М. Рокіча. Стосовно типів 

потреб (наприклад, у типології А. Маслоу), то у них більше шансів бути 

відображеними у типології культурних кодів, оскільки очевидно, що потреби 

мають безпосереднє відношення до сфери споживання.  

Також можна припустити, що характер взаємовідношення типів 

культурних кодів і типів цінностей або типів потреб може не бути взаємно-

однозначним (коли одному культурному коду відповідає одна цінність чи одна 

потреба), а таким, коли одному культурному коду може відповідати не одна, а 
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кілька цінностей або потреб, і навпаки – коли одній потребі або одній цінності 

відповідають кілька культурних кодів. Це може бути пояснено самою 

природою культурного коду, який, як зазначалося у 1 розділі, є комплексом 

конотативних значень, а отже, має складну структуру, і цілком імовірно може 

бути пов’язаний, наприклад, не з однією цінністю, а з цілим ціннісно-

орієнтаційним комплексом (чи відразу з кількома потребами).  

Виникнення ціннісно-орієнтаційних комплексів пов’язано з тим, що 

реалізація, досягнення різних цінностей є взаємопов’язаними (наприклад, 

досягнення суспільного визнання може бути пов’язане з досягненням 

матеріально забезпеченого життя). Тобто різні цінності пов’язані єдністю 

стилю соціальної діяльності, спрямованої на їх досягнення: прагнучи 

реалізувати одну із цих цінностей, індивід повинен досягнути й іншу, 

пов’язану з нею цінність. І цілком очікувано, що такі цінності (що 

входять до складу ціннісно-орієнтаційного комплексу) можуть бути 

пов’язані з одним культурним кодом. 

З іншого боку, для типології культурних кодів реклами можна 

застосувати інший підхід, що існує в методології соціологічних досліджень, і 

який полягає у виявленні так званих «природних типологій». Ці «природні 

типології» можуть не претендувати на універсальність, зате відображають 

типи, що існують саме в тій соціокультурній реальності, в якій ці типології 

розроблені. Поняття «природні типології» вироблене в рамках антропології. 

Зокрема, відомий фінський антрополог П. Пелто вважав, що культурну 

поведінку потрібно категоризувати з точки зору суб’єктів цієї поведінки [149, 

с. 264]. Як зазначає І. Штейнберг, одиниці концептуалізації «повинні бути 

«відкриті» за допомогою аналізу когнітивних процесів у досліджуваних людей, 

а не привнесені іззовні з іншокультурних (і тому етноцентричних) 

класифікацій поведінки… Цей підхід потребує аналізу вербальних категорій, 

що використовуються респондентами, для того щоб розбити складну 

реальність на частини» [149, c. 264].  
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«Природні типології» виявляються за допомогою емпіричної 

типологізації. Як зазначає Н. Паніна, «емпірична типологізація будується на 

засадах сучасних методів математико-статистичного аналізу» [104, с. 263]. До 

методів фіксації «природних типологій» відноситься, зокрема, метод 

узгодження концептів (його також називають методом побудови концептних 

карт, концептуальним картографуванням – concept mapping, методом 

«структурованої концептуалізації»). В. Трочим визначає узгодження 

концептів як «структурований процес, орієнтований на певну тему чи 

сферу інтересів, який передбачає залучення одного чи більше учасників і 

результатом якого є інтерпретоване візуальне представлення (концептна 

карта) їхніх уявлень та концептів і те, яким чином вони взаємопов’язані» 

[198]. Існують різні варіанти методики узгодження концептів – як ті, що 

передбачають роботу з групами, так і ті, що передбачають роботу з індивідами.  

 Для нашого дослідження виокремлення «природних типологій» є цінним 

тим, що таким чином ми виявляємо типи культурних кодів, які поширені у 

даному соціокультурному середовищі. У подальшому аналізі виокремлені 

таким чином типи культурних кодів можуть розглядатися на предмет того, 

яким чином вони відповідають розглянутим вище теоретичним концепціям, 

теоретичним підходам до їх типології. 

 С. Дембіцький метод (стратегію) узгодження концептів відносить до 

числа методів теоретичної валідизації і називає цей метод «найпридатнішим на 

мікрорівні соціологічного дослідження» [33, c. 99]. Застосування методу 

узгодження концептів дозволить дослідити, яким чином представники 

українського соціуму групують рекламні зображення за культурними кодами, 

які вони в собі містять. При процедурі узгодження концептів найчастіше 

використовується сортування вербальних тверджень, однак, як зазначає 

В.Петренко, перевагою подібних процедур є те, що їх можна використовувати 

як для вербального, так і невербального матеріалу. При цьому, як показало 

його дослідження візуальних об’єктів (ними виступали емблеми), при 

об’єднанні об’єктів у великі кластери «основою об’єднання виступала 
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спільність об’єктів за конотативними значеннями» [105, с. 50-51]. Сортування 

зображень також застосовується у такому різновиді методу узгодження 

концептів як «метод символічного простору» [131, с. 173-174]. 

У нашому випадку сортуванню (типологізації) підлягали рекламні 

зображення (які трактуються як рекламні повідомлення). У випадку, якщо 

отримана у результаті застосування цього методу типологія культурних кодів 

буде описуватися (тобто, була передбаченою) якоюсь із вже існуючих 

теоретичних концепцій, це можна буде розглядати як емпіричне підтвердження 

валідності цієї теоретичної концепції (так само як і підтвердження валідності 

емпіричної типології). Як зазначає С.Дембіцький, навіть за наявності 

теоретичної бази дослідження очевидна її валідність (як складова теоретичної 

валідності) повинна бути перевірена в нових соціокультурних умовах (по 

відношенню до тих, в яких вона була розроблена). Отже, відповідність 

типології певних конструктів, отриманої шляхом застосування процедури 

«природної типологізації», типології, побудованій на основі певної теоретичної 

концепції, можна вважати підтвердженням очевидної валідності цієї концепції 

для даного соціокультурного середовища. Однак, ця відповідність може бути 

не взаємно-однозначним відношенням, тобто одному культурному коду може 

відповідати не одна, а кілька цінностей або потреб із наведених вище 

теоретичних концепцій, і навпаки – одній потребі або одній цінності може 

відповідати кілька культурних кодів.  

В. Трочим виокремлює 6 етапів процедури узгодження концептів: 

1 етап – підготовка; 

2 етап – генерування тверджень; 

3 етап – сортування (структурування, типологізація) тверджень; 

4 етап – репрезентування тверджень;  

5 етап – інтерпретація отриманих результатів структурування тверджень; 

6 етап – використання результатів структурування тверджень [197]. 

Перший етап включає, по-перше, відбір учасників дослідження, по-друге, 

визначення фокусу концептуалізації. Як зазначають М. Кейн і В. Трочим, 
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найкращою стратегією при відборі учасників є включення до числа учасників 

«широкої різноманітності релевантних людей… Широке, гетерогенне коло 

учасників допомагає забезпечити представленість широкої різноманітності 

точок зору, надає більше інформації для статистичного аналізу, підвищує 

ясність і розрізнюючу здатність візуальної карти» [175, p. 35]. Тобто, до участі 

у дослідницьких процедурах у рамках цього методу залучається широке коло 

осіб, які володіють достатніми знаннями, здібностями і навичками для 

виконання дослідницького завдання. При цьому характер вимог до знань і 

навичок цих осіб для залучення до участі в дослідженні залежить від тематики 

і характеру дослідження. Так, С. Дембіцьким для концептуального опису 

поведінкових практик студентів стаціонару, які поєднують роботу і навчання, 

було залучено студентів одного з комерційних вищих закладів освіти Києва 

[33, с. 107-112]. Тобто основним критерієм відбору учасників дослідження є 

достатній рівень компетентності cтосовно об’єкта дослідження, у цьому сенсі 

їх можна назвати «експертами» (тобто, у наведеному дослідженні 

С.Дембіцького студенти стаціонару є «експертами» з питань поведінкових 

практик студентів). Однак, це не означає, що експертами повинні бути фахівці, 

які досліджують дану наукову проблематику. Більше того, залучення фахівців з 

досліджуваної проблематики може суперечити принципам «природної 

типологізації», оскільки фахівці, будучи ознайомленими з існуючими 

теоретичними концепціями, в рамках яких сформована типологія 

досліджуваних об’єктів, можуть сортувати ці об’єкти за вже відомими їм, 

запозиченими із цих концепцій схемами (і, швидше за все, вони саме так і 

робитимуть). І в цьому сенсі сформовані ними типи аж ніяк не можна буде 

вважати «природними».  

Стосовно вимог до рівня компетентності учасників у нашому 

дослідженні, то вони встановлювалися з наступних міркувань. Як зазначалося в 

першому розділі, культурні коди, які представлені в зображеннях, носять 

характер «недостатньо усвідомлюваних, прихованих смислів». Однак, це не 

означає, що ці смисли є взагалі не усвідомлюваними. У першому розділі було 
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показано, що культурні коди можуть бути ідентифікованими через вербальні 

категорії, абстракті поняття. Однак, для того, щоб така ідентифікація у процесі 

реалізації процедури узгодження концептів стала можливою, учасники цієї 

процедури повинні мати певні навички і, відповідно, здатність до «понятійної 

рефлексії», необхідну для того, щоб культурні коди (конотативні, асоціативні 

смисли) рекламних зображень могли бути ідентифіковані ними через 

абстрактні поняття. Дослідження сприйняття реклами, проведене І. Агаповою, 

показало, що найкращим чином з подібними завданнями справляються 

досліджувані з високим освітнім рівнем [1, с. 85-86]. Тому автор роботи 

виходила з того, що люди з вищою освітою (повною або базовою) достатньою 

мірою володіють здатністю до «понятійної рефлексії» (однак, потребують 

короткого ознайомлення з суттю досліджуваної проблеми і знайомства з 

термінологією). Як показав подальший досвід проведення цього дослідження, 

всі залучені до нього люди з повною або базовою вищою освітою без 

особливих проблем справлялися із завданням, пов’язаним із «понятійною 

рефлексією» під час сортування рекламних зображень. Таким чином, для 

нашого дослідження
1
 критерієм достатнього рівня компетентності була 

визначена наявність вищої (повної чи базової) освіти.  

Найчастіше відбір учасників дослідження за методом узгодження 

концептів виконується методом цілеспрямованого добору. Цілеспрямований 

добір є засобом реалізації теоретичної вибірки, репрезентативність якої 

обґрунтовується «відбором одиничних випадків, що відповідають заданим 

критеріям» [132, с. 198]. Критеріям відбору у даному випадку, як випливає з 

вищесказаного, є наявність вищої освіти. Учасники відбиралися із 

застосуванням методу «снігової кулі». При цьому вибірка формувалася таким 

чином, щоб у ній були представлені різні соціально-демографічні групи 

(чоловіки і жінки, представники усіх вікових груп). 

                                                           
1
 Дослідження проводилося з червня 2012 р. по лютий 2013 р. [54, с. 39-49]. 
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Стосовно кількості досліджуваних, то М. Кейн і В. Трочим зазначають, 

що процедура узгодження концептів, як правило, передбачає залучення від 10 

до 40 учасників, хоча допускається і більша кількість учасників [175, p. 36]. В 

описуваному дослідженні взяли участь 49 осіб. Щодо фокусу концептуалізації, 

то він визначений метою нашого дослідження, згідно з якою узгодження 

концептів орієнтоване на отримання «природної типології» рекламних 

зображень за типом культурних кодів, трансляторами яких вони є.  

Другий етап процедури узгодження концептів називається «генерування 

тверджень». Як вже зазначалося, ми будемо структурувати не вербальні 

твердження, а візуальні зображення (розглядаючи їх як «візуальні 

повідомлення»). Тому на цьому етапі виконувалося завдання відбору 

візуальних зображень. При відборі візуальних зображень насамперед 

необхідно було визначити тип зображень, які передбачалося аналізувати. Цей 

тип був схарактеризований як «візуальні рекламні зображення із складною 

композицією». «Складна композиція» означає, що до групи аналізованих 

рекламних зображень не включалися ті зображення, де, наприклад, 

представлений лише рекламований товар. Це пов’язано з тим, що подібні 

зображення не викликають жодних конотативних асоціацій, не містять 

символів, яким з допомогою культурних кодів може бути приписаний 

конотативний, «доданий смисл». Іншими словами, такі рекламні зображення в 

принципі не можуть бути носіями культурних кодів.  

Візуальні рекламні зображення зі складною композицією містяться у 

журналах (точніше, у так званих «глянцевих» журналах) різної тематичної 

спрямованості. Оскільки характер цих зображень може відрізнятися залежно 

від тематичної спрямованості журналу (і, відповідно, цільової групи читачів), 

важливо, щоб у вибірці журналів, з яких передбачалося відбирати зображення, 

були представлені журнали, які охоплюють весь спектр тематичної 

спрямованості «глянцевих журналів», які містять візуальну рекламу, і які або 

видаються, або поширюються в Україні. 

Тут представлені журнали такої тематичної спрямованості: 
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– журнали суспільно-політичної спрямованості; 

– «жіночі» журнали;  

– інформаційно-розважальні журнали (наприклад, «Афиша», «What’s on»); 

– «чоловічі» журнали;  

– науково-популярні журнали (наприклад, «Psychologie») 

– журнали, орієнтовані на представників «середнього класу», представників 

бізнесу; 

– «спортивні» журнали; 

– інші журнали, орієнтовані на окремі сфери життєдіяльності та сфери 

інтересів, наприклад, журнали для автомобілістів, журнали з декору, дизайну 

приміщень тощо. 

Була сформована цільова вибірка журналів, орієнтована на 

представлення кожної тематичної групи. Як показав попередній аналіз 

рекламного контенту цих журналів, найчастіше рекламний контент різних 

номерів кожного журналу протягом значного періоду мало змінюється, тобто 

одні і ті ж самі зображення протягом певного періоду переважно 

повторюються з номера в номер. Тому вибір конкретного числа (номеру) 

журналу практично не впливав на відбір рекламних зображень. Були відібрані і 

придбані на журнальних розкладках київського ринку «Петрівка» 24 журнали, 

що представляють кожен із названих тематичних напрямів.  

З відібраних журналів були вирізані всі рекламні зображення, що мають 

складну композицію і розмір у повну журнальну сторінку формату А4. Таким 

чином, були відібрані 156 рекламних зображень. Однак, як зазначають М. Кейн 

і В. Трочим, існує ліміт тверджень, які можуть використовуватися при такому 

дослідженні. Велика кількість тверджень може створити проблеми у 

проведенні дослідження, зокрема, втому і втрату інтересу учасників до нього. 

На думку цих авторів, кількість тверджень, які включаються до аналізу, 

повинно бути менше 100. Якщо спочатку отримано більше 100 тверджень, їх 

кількість повинна бути скорочена. Зокрема, як спосіб скорочення числа 

тверджень ці автори називають відбір змістовно повторюваних тверджень та 
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тверджень, які «можуть бути відібрані як такі, що репрезентують низку інших 

тверджень» [175, p. 61]. Автором були залучені 6 досліджуваних, які у режимі 

мозкового штурму відібрали групи композиційно і змістовно повторюваних 

(схожих) рекламних зображень, у результаті чого частина цих «повторюваних 

зображень» була вилучена і у вибірці залишилося 49 зображень.  

Третій етап цієї дослідницької процедури передбачає сортування 

(типологізацію) тверджень. Оскільки у побуті пересічні громадяни не 

використовують поняття «культурний код», на підготовчому етапі роботи з 

досліджуваними проводилася коротка бесіда, покликана в доступній формі 

ознайомити їх з проблематикою дослідження. Тобто, їм розповідалося, що в 

рекламних зображеннях закладаються певні (часто приховані) смисли, які не 

пов’язані з інформуванням про споживчі якості товарів, але покликані 

створити привабливий образ рекламованого товарного бренду, викликаючи 

позитивні асоціації (таке трактування культурного коду у сфері рекламної 

діяльності, зокрема, застосовується К. Рапаєм). Слід зазначити, що для 

жодного з опитуваних (відібраних за критерієм наявності вищої освіти) не 

виникло труднощів із розумінням суті проблеми дослідження, вони досить 

адекватно розуміли, що мається на увазі під «прихованими смислами». Це 

можна розцінювати як підтвердження очевидної валідності методики (коли 

респонденти розуміють досліджувані концепти так само, як і дослідники). 

Після цього досліджуваний здійснював сортування рекламних зображень 

за «прихованими смислами» (культурними кодами), які вони в собі містять. 

Для жодного з досліджуваних не виникло особливих проблем із виконанням 

цього завдання. Досліджуваним пропонувався набір із 49 рекламних 

зображень, які потрібно було розсортувати. При цьому сортування відбувалося 

за тими критеріями, які досліджувані самі визначали. Завдання, що 

пропонувалося досліджуваним, звучало таким чином: «Будь ласка, розсортуйте 

ці рекламні зображення за «прихованими смислами», відносячи до однієї групи 

ті зображення, які несуть в собі схожі, подібні «приховані смисли». Ви можете 

сортувати ці рекламні зображення, виділяючи будь-яку кількість груп. Хоча 
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бажано, щоб група не складалася лише з одного зображення, але, якщо Ви 

вважаєте неможливим об’єднати якесь зображення з іншими, Ви маєте право 

відкласти його окремо. Після того, як Ви відсортуєте всі зображення, я 

попрошу Вас дати назву і охарактеризувати кожну групу. Тобто, який 

«прихований смисл» є «спільним», «об’єднуючим» для всіх рекламних 

зображень». Отже, після того, як досліджуваний здійснював сортування, він 

давав назву кожній групі (за спільним для всіх рекламних зображень цієї групи 

«прихованим смислом»). Як було показано у першому розділі, саме акт 

«відмежування інтуїтивно відмінних сутностей з допомогою імен» є 

передумовою культурного кодування. 

Також досліджуваних просили розповісти, які саме елементи зображень 

наводять на думку про те, що в даних зображеннях представлений саме цей 

«прихований смисл», а також – з якими прикметниками асоціюються 

зображення кожного виокремленого ними типу. Тут вже використовувалися 

елементи іншої дослідницької процедури, використовуваної в рамках 

«обґрунтованої теорії», а саме процедури «відкритого кодування». Як відомо, 

А. Страус і Дж. Корбін визначають відкрите кодування як «процес розбивки, 

дослідження, порівняння, концептуалізації і категоризації даних» [128, с. 64]. 

Під час реалізації процедури відкритого кодування якраз і виокремлюються ті 

категорії, які описують досліджувані, а також властивості, через які ці категорії 

проявляються. Наприклад, категорія «багатство» може появлятися через 

характеристики «розкішний», «гламурний», «благополучний» тощо. Ці 

результати можуть у подальшому бути використані при формуванні шкал 

семантичного диференціалу для розкриття кожного культурного коду. 

Відповіді досліджуваних, а також деякі соціально-демографічні 

характеристики (вік, стать, самооцінка рівня добробуту) заносилися в протокол 

дослідження.  

Після того, як досліджуваними були здійснені сортування рекламних 

зображень, будувалися індивідуальні матриці (для кожного опитуваного), 

отримані за результатами сортування, в яких одиницями в клітинках на 
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перетині n-го рядка і m-го стовпчика позначався факт віднесення n-го і m-го 

зображення до однієї групи. У невеликій кількості випадків деякі зображення 

досліджувані не могли ідентифікувати за прихованими смислами (тобто вони 

відповідали, що в зображенні відсутні які-небудь приховані смисли). У такому 

випадку зображення не включалося в індивідуальну матрицю.  

На основі індивідуальних матриць будувалася сумарна (результативна) 

матриця як сума всіх індивідуальних матриць, на основі якої можна здійснити 

попередній аналіз, які саме пари зображень відносяться досліджуваними до 

однієї групи. Наприклад, зображення 2 і 37, 2 і 34, 37 і 34 більшістю 

досліджуваних відносилися до однієї групи. Тому не дивно, що при подальшій 

типологізації вони увійшли до одного кластеру.  

Четвертий етап процедури узгодження концептів («репрезентація 

тверджень») передбачає здійснення типологізації із застосуванням 

багатовимірного шкалювання (ALSCALE) та ієрархічного кластерного аналізу. 

Багатовимірне шкалювання передбачає побудову точкової карти (коли кожне 

рекламне зображення співвідноситься з точкою на концептуальній карті із 

двовимірною системою координат). Багатовимірне шкалювання будувалося на 

основі факту віднесення чи невіднесення досліджуваними пар зображень до 

однієї групи (при цьому частота випадків віднесення двох зображень до однієї 

групи трактувалася як міра їх схожості), тобто мова йде про неметричне 

шкалювання. Вихідні дані можна представити у вигляді прямокутної матриці, 

де рядки відповідають респондентам, а стовпчики – об’єктам. Цю матрицю, як 

зазначають С. Клігер, М. Косолапов, Ю. Толстова, можна вважати умовною 

матрицею близькостей [51, с.94 ]. 

Приклад формування матриці близькостей наведений у роботі М. Кейн і 

В. Трочима [175, p. 92-93]. Так, у випадку, якщо досліджуваний відносить при 

сортуванні твердження № 5 і № 8 до першої групи, твердження № 6, № 2, № 1, 

№ 9 – до другої, твердження № 3 і № 4 – до третьої групи, твердження№ 10 – 

до четвертої групи, а твердження № 7 – до п’ятої групи (тобто до четвертої та 

до п’ятої груп було віднесено лише по одному твердженню), то рядок матриці 
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близькостей для цього досліджуваного буде мати такий вигляд, як наведено у 

табл. 3.1. 

Таблиця 3.1 

Приклад формування матриці близькостей 

№ досліджуваного  № твердження 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1-й досліджуваний 2 2 3 3 1 2 5 1 2 4 

 

На наступному етапі ці точки-твердження поділяються на групи за 

принципом просторової близькості (таким чином будується так звана точкова 

карта).  

Показниками якості отриманої моделі є стрес і коефіцієнт R
2
. Стрес 

характеризує відхилення результатів отриманої моделі від ідеальної (яка точно 

відповідає матриці відмінностей), тобто чим меншим є значення стресу, тим 

кращою є модель. Коефіцієнт R
2
 характеризує частку дисперсії в матриці 

відмінностей, що обумовлена даною моделлю (тобто чим більшим є значення 

цього коефіцієнта, тим кращою є модель). Значення стресу для нашої моделі 

дорівнює 0,227, а значення коефіцієнта R
2
 – 0,758, що є гарними показниками. 

Як пишуть М. Кейн і В. Трочим, у близько 95% дослідницьких проектів із 

застосуванням методу узгодження концептів значення стресу перебувають у 

діапазоні від 0,205 до 0,365 [175, p. 98].  

За результатами ієрархічного кластерного аналізу, здійсненого  на основі 

даних, внесених до матриці близькості, рекламні зображення були об’єднані в 

кластери. Як міра близькості застосовувалася міра хі-квадрат. Для здійснення 

ієрархічного кластерного аналізу був вибраний метод Варда. Використання 

цього методу рекомендоване М. Кейн і В. Трочимом, оскільки з його 

допомогою отримуються найкраще інтерпретовані рішення при реалізації 

методу узгодження концептів [175, p. 99].  

Як відомо, в ієрархічному кластерному аналізі однією з проблем є 

визначення кількості кластерів, які будуть піддані змістовому аналізу. При 
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визначенні кількості кластерів автор роботи орієнтувалася на кількість типів, 

які виділяли самі досліджувані. Респонденти найчастіше виділяли 5 груп –  їх 

виділили 16 досліджуваних. Другим за частотою показником кількості груп є 7 

груп – таку кількість виокремили 11 досліджуваних, 6 груп виокремили 9 

досліджуваних. При цьому важливим також є те, що модель із 5 кластерів 

найкраще змістовно інтерпретується. Кластерна карта, побудована за 

результатами виконання багатовимірного шкалювання і кластерного аналізу, 

наведена на рис. 3.1. 

Зображення першого кластеру під час процедури сортування самі 

досліджувані найчастіше характеризували як носіїв «прихованих смислів» 

«сексуальності», «краси», «чуттєвості». Він був названий «краса і 

сексуальність». Другий кластер, який досліджувані найчастіше називали 

«ніжність, любов, дружба, сімейні радощі, моральні почуття, моральна чистота, 

наївність», був названий «сімейне щастя і моральні почуття». Третій кластер 

респонденти називали «багатство, елітарність, гламур, задоволення, шикарне 

життя, світське життя, веселощі, розваги, безтурботне життя, розкіш, радість 

життя, розваги, щастя». Він був охарактеризований як «багатство і розкішне 

життя». Зображення четвертого кластеру найчастіше характеризуються 

досліджуваними як «здоров’я, здоровий спосіб життя, спорт, екстрим». Він був 

названий «здоровий спосіб життя». П’ятий кластер, який найчастіше 

досліджувані характеризувати як «комфорт, відпочинок, усамітнення, затишок, 

спокій, розслабленість, стабільність, релаксація, зручність, умиротвореність, 

відстороненість, нірвана» був названий «комфорт».  
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Рис. 3.1. Кластерна карта: 

1 – кластер «краса і сексуальність»; 

2 – кластер «сімейне щастя і моральні почуття»; 

3 – кластер «багатство і розкішне життя»; 

4 – кластер «здоровий спосіб життя»; 

5 – кластер «комфорт». 

Отже, за результатами реалізації методу узгодження концептів можна 

виділити п’ять типів культурних кодів сфери споживання, що транслюються 

через візуальну друковану комерційну рекламу: 1) «краса і сексуальність»; 

2)«сімейне щастя і моральні почуття»; 3) «багатство і розкішне життя»; 

4)«здоровий спосіб життя»; 5) «комфорт». 

Можна висловити припущення, що шкала 1 кластерної карти, створеної 

за результатами процедури багатовимірного шкалювання (рис. 3.1), пов'язана з 

дихотомією «біологічне – соціальне», оскільки на негативному полюсі цієї 

шкали опинилися центри кластерів «краса і сексуальність» і «здоровий спосіб 

життя», більше пов'язані з біологічними аспектами людського життя, а на 

позитивному – кластери «багатство і розкішне життя», «комфорт» та «сімейне 

щастя і моральні почуття», які більшою мірою асоціюються з соціальними 

аспектами людського існування.  
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Шкала 2, на думку автора, розділяє кластери на основі дихотомії 

«духовне – матеріальне». Тут на негативному полюсі шкали опинився кластер 

«багатство і розкішне життя», який відображає матеріальні цінності, а на 

позитивному – «сімейне щастя і моральні почуття», «комфорт», «здоровий 

спосіб життя», які частіше асоціюються з духовними цінностями. Центр 

кластера «краса і сексуальність» розташований ближче до середини цієї шкали, 

оскільки «красу і сексуальність» однозначно не можна віднести (і, очевидно, 

громадська думка також однозначно не відносить) до матеріальних або 

духовних цінностей. Цей культурний код є амбівалентним – він може 

асоціюватися як з духовними цінностями (тут можна пригадати відому фразу 

Ф. Достоєвського «Світ врятує краса»), так і з цінностями матеріальними 

(краса як символ багатства, успіху і соціального статусу у «суспільстві 

споживання»
1
). 

Важливо також зазначити, що після того, як у дослідженні взяли участь 

лише 29 осіб, також був здійснений кластерний аналіз і багатовимірне 

шкалювання, за результатами яких було виділено ті ж само 5 кластерів, що й 

на основі масиву у 49 осіб. Та обставина, що додавання ще 20 досліджуваних 

не змінило кластерну структуру, є свідченням її стійкості.  

Чи співвідносяться виокремлені в результаті застосування методу 

узгодження концептів типи культурних кодів із наведеними на початку 

розділу типологіями, побудованими на основі теоретичних концепцій? 

Стосовно того, яким чином співвідносяться виокремлені культурні коди із 

типами термінальних цінностей у концепції М. Рокіча, то можна відзначити 

відповідність культурного коду «краса і сексуальність» термінальним 

цінностям «краса природи і мистецтва» та «любов (духовна і фізична 

близькість з улюбленою людиною)». Культурному коду «сімейне щастя і 

моральні почуття» відповідають термінальні цінності «любові», 

«щасливого родинного життя», «наявності хороших і вірних друзів», 

                                                           
1
 Як писав Ж. Бодрійяр, «краса є настільки абсолютним імперативом лише тому, що 

вона являє собою форму капіталу» [18, с.172].  
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«щастя інших»; культурному коду «здоровий спосіб життя»  ̵ термінальні 

цінності «здоров'я (фізичне і психічне)» та «розвиток (робота над собою, 

постійне фізичне і духовне вдосконалення)»; культурному коду 

«комфорт»  ̵ термінальні цінності «упевненість у собі (внутрішня 

гармонія, свобода від внутрішніх протиріч, сумнівів)» (що відображає 

психологічний комфорт») і «матеріально забезпечене життя (відсутність 

матеріальних труднощів)» (як матеріальний комфорт). 

Категорія «багатство» у сфері споживання, а в більш широкому контексті 

– у «суспільстві споживання» – має надзвичайно велике значення. Досить 

виразно описав сприйняття багатства і грошей у культурі «суспільства 

споживання» К. Рапай, який писав, що гроші – «дещо більше, ніж засіб 

придбання товарів. Це мірило успіху, свідчення того, наскільки далеко 

ми пішли від нульової точки, з якої починали. Гроші – це ознака, що 

«справи йдуть», що ти чудово попрацював, що тобі посильна твоя ноша, 

що тебе цінують і що ти переходиш на новий рівень життя. … Єдиний 

спосіб довести, що ми чогось досягли – заробити грошей… Гроші – ніби 

шкільний щоденник з оцінками. Якщо хтось виконує таку ж роботу, що й 

ми, а отримує грошей більше, то підсвідомо ми вважаємо, що він 

справляється краще… Гроші, зароблені важкою працею, викликають 

захоплення і служать критерієм ваших чеснот, достоїнств» [113, с.104-

105].  

Отже, стосовно культурного коду «багатство і розкішне життя», то з 

огляду на те, що категорія «багатство» у «суспільстві споживання» відображає 

не лише матеріальний достаток та відповідний йому «розкішний» стиль життя, 

але також є символом життєвого успіху, соціального престижу, самореалізації, 

цей культурний код, на думку автора, пов'язаний не лише з термінальними 

цінностями «матеріально забезпечене життя», «розваги (приємне, 

необтяжливе проведення часу, відсутність обов’язків)», але також із 

термінальною цінністю «суспільне визнання» (К. Рапай характеризував 

розкіш як «засіб наочної демонстрації власних досягнень» [113, с.135]); із 
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цінністю «продуктивне життя (максимально повне використання своїх 

можливостей, сил і здібностей)» (оскільки продуктивність життя, з точки 

зору «споживацького» світогляду, значною мірою вимірюється 

матеріальним успіхом, досягненням матеріального достатку, що здатен 

забезпечити розкішне життя – К.Рапай писав про важливість в 

маркетингу предметів розкоші «ідеї просування вперед» [113, с.136]); із 

цінністю «активне діяльне життя (повнота і емоційна насиченість 

життя)» – оскільки «діяльне, активне, емоційно насичене життя» значною 

мірою асоціюється в рамках цього світогляду з активністю у сфері 

дозвілля (зокрема, шопінгу), наприклад, К. Рапай пише про походи по 

магазинах як «емоційно насичене, необхідне і бажане заняття.., це спосіб 

вибратися із дому і побачити світ.., тільки коли ми виходимо у світ, ми 

пізнаємо життя.., шопінг передбачає невідомість, відкриття, 

несподіванки» [113, с.129-130]; із цінністю «свобода» (самостійність, 

незалежність в думках і вчинках)» (високі матеріальні можливості, 

багатство є «матеріальною базою» свободи: «Гроші – відкарбована 

свобода» (Ф. Достоєвський), у тому сенсі, що лише людина з достатньо 

високим рівнем матеріального достатку може відчувати себе вільною 

людиною).  

Із цим, до речі, значною мірою пов’язані уявлення про те, що у 

сучасному суспільстві саме середній клас, тобто соціальний клас із 

достатньо високим рівнем матеріальної забезпеченості, щоб його 

представники відчувати себе достатньо впевнено і незалежно у 

суспільстві, є соціальною базою його демократичного розвитку: 

«середньому класу приписують роль вирішальної сили в стабілізації, інтеграції 

і розвитку суспільства, опори, гаранта демократичних і ліберальних цінностей» 

[35, с. 10].  

 Отже, кожному культурному коду відповідає по кілька 

термінальних цінностей, тобто кожен культурний код пов’язаний із 

кількома цінностями. Це підтверджує висловлене раніше припущення, 
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що характер взаємовідношення типів культурних кодів і типів цінностей або 

типів потреб може не бути взаємно-однозначним (коли одному культурному 

коду відповідає одна цінність чи одна потреба). Це можна розглядати як 

свідчення того, що різні цінності утворюють певні пов’язані між собою 

«ціннісні комплекси», «ціннісні структури», реалізація,  досягнення яких 

є взаємопов’язаними. Тобто вони пов’язані єдністю стилю соціальної 

діяльності, спрямованої на її досягнення: прагнучи досягнути, 

реалізувати одну із цих цінностей, індивід повинен досягнути й іншу, 

пов’язану з нею цінність. Цей зв’язок між окремими цінностями 

проявляється, зокрема, і у пов’язаності цих термінальних цінностей з 

певним культурним кодом. Таким чином, можна говорити, що культурні 

коди є чинником структурування цінностей у суспільстві. А оскільки 

цінності, ціннісні орієнтації є безпосереднім чинником формування 

соціальної поведінки, то можна стверджувати, що культурні коди, будучи 

чинником структурування цінностей, тим самим опосередковано 

структурують соціальну поведінку.  

Слід зазначити, що далеко не всі термінальні цінності суспільства 

можуть мати відповідники у системі культурних кодів, використовуваних 

у рекламі. Адже для того, щоб певна цінність відобразилася у 

культурному коді реклами, посилання на цю цінність у рекламі повинно 

носити систематичний і масовий характер, настільки  систематичний і 

масовий, щоб певна цінність закріпилася у масовій свідомості через 

створення ряду візуально-образних і вербальних асоціацій. Поодиноких 

випадків створення рекламних повідомлень (зображень) , де є посилання 

на цю цінність, ще недостатньо для створення і закріплення таких 

асоціацій. Тому, наприклад, деякі цінності із списку термінальних 

цінностей, що представлені в тестовій методиці М. Рокіча, не мають 

відповідників серед виокремлених у результаті здійсненої нами 

«природної типології» культурних кодів. Це такі термінальні цінності: 

життєва мудрість (зрілість думок і здоровий глузд, що досягаються 
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життєвим досвідом); цікава робота; пізнання (можливість розширення 

своєї освіти, кругозору, загальної культури, інтелектуальний розвиток); 

творчість. 

Як бачимо, це саме ті життєві цінності, що пов’язані із 

продуктивною і пізнавально-творчою сферою. Чи може та обставина, що 

деякі термінальні цінності у концепції  М. Рокіча не знаходять 

відповідників у типології культурних кодів, побудованих на основі  

застосування методу узгодження концептів, свідчити про неповноту 

побудованої типології, а отже, і про брак змістової валідності методики 

ідентифікації культурних кодів, яка розробляється? На думку, автора, це 

не так, оскільки розроблювана методика орієнтована на ідентифікацію 

культурних кодів реклами, що регулюють споживчу поведінку. Наведені 

ж цінності не є цінностями, що регулюють власне споживчу поведінку.  

Тому, наприклад, якщо в Україні теми роботи, службової кар’єри чи 

навчання, інколи використовуються в рекламі (наприклад, на біл-бордах 

чи в телевізійній рекламі – згадаймо тему «просування від 

прибиральника до директора ресторану у рекламі «Макдональдса»), то не 

настільки поширено, щоб «обрости» візуальним  и та вербальними 

асоціаціями. А отже, для цих цінностей не виробилася система 

конотативно-асоціативних образних і вербальних відповідників , а тому 

не вироблені культурні коди візуальної реклами, що мали б у якості 

відповідників такі цінності. Відмінність «природних» типологій від 

«теоретичних», власне, саме і полягає в тому, що «природні» типології 

можуть не охоплювати деякі сегменти «теоретичних» типологій, які не 

проявляються і не фіксуються у досліджуваних сегментах соціальної 

реальності. 

Спостерігається також співвіднесення між отриманою типологією 

культурних кодів із структурою потреб у концепціях А. Маслоу і 

К.Альдерфера. Кожен із виокремлених в результаті реалізації методу 

узгодження концептів типів культурних кодів відповідає певному рівню 
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людських потреб (виокремлених згідно з концепціями А. Маслоу і 

К.Альдерфера). Так, якщо порівнювати отриману типологію культурних 

кодів і типологію потреб А. Маслоу, то культурний код «здоровий спосіб 

життя» відповідає рівню біологічних потреб, код «комфорт» – потребі у 

безпеці, код «сімейне щастя і моральні почуття» – потребі у симпатії та 

любові та потребі у самореалізації, код «краса і сексуальність» – 

біологічним потребам і потребі у симпатії та любові, культурний код 

«багатство і розкішне життя» – потребі у визнанні та потребі у 

самореалізації. Отже, культурний код може відповідати більш, ніж одній 

потребі, і навпаки, одна потреба може відповідати більш, ніж одному 

культурному коду. Це пов’язано з тим, що наприклад, потреба в 

самореалізації може втілюватися як діяльність, спрямована на 

матеріальне благополуччя, і як діяльність, орієнтована на альтруїстичні 

(моральні) цінності. «Краса і сексуальність» як культурний код, з одного 

боку, пов’язана з біологічними потребами, з іншого – є важливим 

чинником формування системи соціальної взаємодії індивіда зі своїм 

соціальним оточенням. Тобто, різні культурні коди відображають різні 

аспекти потреби, а різні потреби відображають різні аспекти культурного 

коду.  

Така «взаємопов’язаність» типів культурних кодів візуальної 

реклами, отриманих за допомогою одного з методів виявлення 

«природної типології» з ієрархією (типологією) потреб А.Маслоу може 

розглядатися як підтвердження її змістової валідності, оскільки підтверджує 

концептуальний опис теорією А. Маслоу людських потреб, що включають такі 

види: фізіологічні, самозбереження, соціальні, в повазі та самореалізації. 

Однак, дискусійним є питання, чи підтверджується результатами проведеного 

дослідження композиційна валідність концепції А. Маслоу. З одного боку, 

кожен із виокремлених в результаті реалізації методу узгодження 

концептів типів культурних кодів відповідає певному рівню людських 

потреб, однак, не спостерігається однозначної відповідності отриманої нами 
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типології культурних кодів і структури потреб А. Маслоу (як зазначалося, 

культурний код може відповідати більш, ніж одній потребі, і навпаки, 

одна потреба може відповідати більш, ніж одному культурному коду) . 

Все вищесказане стосується також і концепції К. Альдерфера. 

Яким чином виокремлені типи культурних кодів пов’язані з типами 

потреб, виокремленими у концепції Дж. Роттера? На мою думку, культурний 

код «комфорт», відповідає потребі у фізичному комфорті і потребі, яку 

Дж.Роттер назвав «захист-залежність» (перша з цих потреб відповідає 

фізичному комфорту, друга – психологічному комфорту). Культурний код 

«здоровий спосіб життя» також відповідає потребі, яку Дж. Роттер назвав 

потребою у фізичному комфорті, оскільки фізичний комфорт Дж. Роттер, як 

було зазначено вище, пов’язує у тому числі з базовими потребами фізичного 

здоров’я. Культурний код «сімейне щастя і моральні почуття» пов’язаний із 

потребою у любові та прихильності. Культурний код «багатство і розкішне 

життя» пов’язаний із потребою у домінуванні (яка, у свою чергу, пов’язана з 

потребою у високому соціальному статусі, який значною мірою визначає 

можливості домінування), з потребою у визнанні та з потребою у незалежності, 

яка досягається через матеріальний достаток. Як було показано вище, 

матеріальний достаток, багатство значною мірою є втіленням і засобом 

досягнення незалежності особистості. Культурний код «краса і сексуальність» 

пов’язаний, з одного боку, з потребою у визнанні з боку інших людей – 

оскільки ця потреба передбачає визнання іншими людьми соціально значимих 

індивідуальних характеристик людини, до яких відноситься і краса, а також з 

потребою у фізичному комфорті, оскільки сексуальність і сексуальне 

задоволення (як і будь-яке фізичне задоволення) пов’язується Дж. Роттером із 

фізичним комфортом.  

Загалом, якщо розглядати співвідношення типів культурних кодів, 

отриманих у результаті реалізації процедури «природної типології» (методу 

узгодження концептів) і типів культурних кодів, які виділені на основі 

теоретичних концепцій, що типологізують цінності та потреби, то 
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співвідношення культурних кодів і цінностей, а також культурних кодів і 

потреб виявляється не взаємно-однозначним відношенням, а таким, коли 

одному культурному коду може відповідати не одна, а кілька цінностей або 

потреб, а кілька, і навпаки – коли одній потребі або одній цінності 

відповідають кілька культурних кодів. 

Можна порівняти результати отриманої типологізації із типологією 

рекламного вмісту телевізійної реклами гастрономічних продуктів, здійсненою 

І. Набруско на основі контент-аналізу телевізійної реклами. Так, вона зазначає, 

що «проаналізувавши зміст рекламних повідомлень, ми отримуємо підстави 

виокремити три основні ціннісні сценарії, де характеристики того чи іншого 

продукту подані через систему соціальних інтеракцій, які умовно можна 

визначити «dolche vita» (солодке життя. – А.К.) (шоколад «Корона», «Рошен», 

сиркові десерти «Дольче»), «сімейне щастя» (соуси «Чумак», «Торчин») та 

«здоровий спосіб життя» (молочні продукти «Активіа» та «Президент»). Тобто 

ми спостерігаємо становлення «їжі-симулякра», яка за допомогою рекламної 

комунікації перетворюється на знак. Тут конкретні продукти пов’язуються не 

стільки зі споживчими властивостями, скільки з символічними образами 

певних стилів споживання. В даному випадку реклама … створює особливі 

понятійні структури, які, будучи соціально значимими для людини, 

використовуються для «обслуговування» ритуалів соціального 

самовідтворення» [95, с. 319]. Тобто, автор здійснює типологію реклами за 

«символічними образами певних стилів споживання», що близько до розуміння 

нами культурних кодів сфери споживання. Три типи реклами, виокремлені 

І.Набруско, співвідносяться з виокремленими нами типами: «dolche vita» 

відповідає типу «багатство і розкішне життя», «сімейне щастя» – типу «сімейне 

щастя і моральні почуття», «здоровий спосіб життя» – однойменному типу 

отриманої нами типології. Немає відповідників у типології І. Набруско 

виокремленим нами типам «комфорт» і «краса і сексуальність», але це може 

бути пояснено особливістю реклами гастрономічних продуктів, адже харчові 

продукти тематично важко пов’язати із красою, сексуальністю та комфортом, 
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тому ці культурні коди практично не використовуються у рекламі цього 

сегменту товарів.  

Виокремлення домінуючих культурних кодів реклами дозволяє 

переходити до наступного етапу розробки методики ідентифікації культурних 

кодів реклами. А саме відбору в кожній групі зображень по одному 

зображенню, яке найчастіше асоціюється з певним типом культурних кодів. У 

кожній групі рекламних зображень (які досліджуваними при застосуванні 

методу узгодження концептів були віднесені до одного типу) на основі 

групової матриці можна визначити рекламні зображення, які найчастіше 

відносяться досліджуваними до однієї групи з представниками того ж 

кластеру. Наприклад, якщо до кластеру «сімейне щастя і моральні почуття» 

були віднесені зображення № 5, 17, 23, 25, 31, 36, то для кожного зображення 

цього кластеру була вирахувана сума випадків, коли це зображення 

відносилося досліджуваними до одного типу з іншими зображення цього ж 

кластеру. Так, зображення № 5, яке було віднесене до типу «сімейне щастя і 

моральні почуття» було віднесене досліджуваними до одного типу з іншими 

зображеннями цього ж кластеру 190 разів, 17 зображення – 205 разів, 23 

зображення – 171 раз, 25 зображення – 197 разів, 31 зображення – 203 рази, 36 

зображення – 182 рази. Отже, зображення № 17, 31 і 25, які отримали 

найбільші показники, можна розцінювати як «кластероутворюючі», які 

найчастіше відносяться до цього типу, і на наступному етапі розробки 

методики будуть розглядатися як найбільш імовірні «представники» 

культурного коду «сімейне щастя і моральні почуття».  

За цим критерієм було відібрано 19 рекламних зображень, які 

представляють кожен з виокремлених типів (по 3-5 для кожного типу, залежно 

від величини кластерів, виокремлених методом узгодження концептів). Із цих 

19 зображень необхідно відібрати 5 (по одному для кожного типу). 

 Яке саме із цих зображень буде відібране, передбачається встановити за 

допомогою опитування. Також шляхом опитування респондентів, які не брали 

участі в дослідженні методом узгодження концептів, буде перевірено, чи цей 
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контингент респондентів ідентифікує культурні коди реклами у тій же само 

системі смислових координат, яка була сформована за результатами 

застосування методу узгодження концептів. Тобто, чи ідентифікують ці 

респонденти рекламні зображення за допомогою тих само культурних кодів, 

що були виділені на основі застосування методів узгодження концептів («краса 

і сексуальність», «сімейне щастя і моральні почуття», «багатство і розкішне 

життя», «здоровий спосіб життя», «комфорт») чи ж будуть схильні до 

сприйняття цих рекламних зображень як носіїв інших культурних кодів. 

Було опитано 124 респонденти, яким пропонувалося віднести рекламні 

зображення до того чи іншого типу. Респондентам пропонувалося виконати 

наступне завдання: «Скажіть, будь ласка, із якою з нижчеперелічених тем (чи 

смислом, який закладений у рекламному зображенні) у Вас асоціюється кожне 

рекламне зображення у першу чергу? Якщо Ви вважаєте, що із жодною з п’яти 

наведених тем це зображення у Вас не асоціюється, а асоціюється з якоюсь 

іншою темою чи смислом, назвіть її». 

Опитування проводилося у березні-травні 2013 р. у містах Києві, 

Вишгороді, Борисполі (Київська обл.), с. Хотянівці (Вишгородський р-н 

Київської обл.), с. Михайлівці (Володарський р-н Київської області), у 

м.Алушті (АР Крим). У тому числі 46 респондентів (які є жителями інших 

областей України) було опитано у залі очікування Київського залізничного 

вокзалу. Загалом опитані є жителями 18 регіонів України (16 областей, Києва 

та АР Крим). Соціально-демографічні характеристики опитаних наведені у 

табл. 3.2-3.5. 

 

Таблиця 3.2 

Стать опитаних 

 Кількість 

опитаних у 

кожній групі 

% від усіх 

опитаних 

Чоловіча  65 52,4 

Жіноча  59 47,6 
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Таблиця 3.3 

Рівень освіти опитаних 

 Кількість 

опитаних у 

кожній групі 

% від усіх 

опитаних 

Неповна середня  3 2,4 

Середня  37 29,8 

Незакінчена вища 3 2,4 

Базова вища – (бакалаври, а також особи, що 

мають дипломи технікумів, коледжів)  
20 16,1 

Повна вища  61 49,2 

  

  

Таблиця 3.4 

 

Регіон, в якому живуть опитані 

 Кількість 

опитаних у 

кожній групі 

% від усіх 

опитаних 

Вінницька область 1 0,8 

Волинська область 1 0,8 

Дніпропетровська область 14 11,3 

Донецька область 1 0,8 

Запорізька область 4 3,2 

Івано-Франківська область 2 1,6 

м. Київ  42 33,9 

Київська область 22 17,7 

Кіровоградська область 1 0,8 

АР Крим 17 13,7 

Львівська область 3 2,4 

Одеська область 4 3,2 

Рівненська область 1 0,8 

Тернопільська область 1 0,8 

Харківська область 6 4,8 

Херсонська область 3 2,4 

Черкаська область 1 0,8 
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Таблиця 3.5 

Вік опитаних 

 Кількість 

опитаних у 

кожній групі 

% від усіх 

опитаних 

18-29 років 28 22,6 

30-39 років  28 22,6 

40-49 років 34 27,4 

50-59 років 18 14,5 

60 років і старші 16 12,9 

 

 

Насамперед автора цікавило, наскільки вичерпною є типологія 

рекламних зображень за культурними кодами, носіями яких вони є, отримана 

під час типології рекламних зображень методом узгодження концептів. 

Кожному респонденту наголошувалося, що якщо у нього не виникає асоціацій 

із жодним із виділених під час процедури узгодження концептів смислів 

(«краса і сексуальність», «сімейне щастя і моральні почуття», «багатство і 

розкішне життя», «здоровий спосіб життя», «комфорт»), він має назвати власні 

смислові асоціації. Як можна бачити у табл. А.1 Додатку А, такою можливістю 

респонденти користувалися дуже рідко (так само рідко вони відповідали, що у 

них не виникає жодних смислових асоціацій чи їм важко відповісти). Ці 

«додаткові» смислові асоціації, що у них виникали, можна віднести до двох 

груп: 

 1-а група – асоціації, що є «смисловими варіаціями» наведених 

культурних кодів (які були виокремлені за результатами здійснення процедури 

узгодження концептів). Так, 15-е, 38-е і 47-е зображення, які найчастіше у 

респондентів асоціювалися зі смислом «багатство і розкішне життя», у 

невеликої частини опитаних – від 0,8% (47-зображення) до 4,0% (15 

зображення) асоціювалися зі смислом «елітний відпочинок». Але елітний 

відпочинок є одним із елементів розкішного способу життя, тому, на мою 

думку, ці два поняття позначають один і той самий культурний код. Те ж само 
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стосується 49-го зображення, яке для більшості опитаних асоціюється із 

комфортом, але для 1,6% – з «розслабленістю», «відпочинком як релаксацією», 

що також є складовою комфорту.  

17-е і 31-е зображення, які у більшості опитаних викликають асоціації із 

«сімейним щастям і моральними почуттями», відповідно у 1,6% і 0,8% 

респондентів викликають асоціацію з «щасливим дитинством», що може 

розглядатися як «смислова варіація» культурного коду «сімейне щастя і 

моральні почуття». Це ж само стосується і «романтичних відносин, кохання», 

які також описують культурний код «сімейне щастя і моральні почуття». 

Частина респондентів (4,8%) інтерпретуючи 16-е зображення (яке більшістю 

пов’язується із «здоровим способом життя» додавали: «це, взагалі то, здоровий 

спосіб життя, але, разом з тим, тут забагато екстриму, тому це, швидше, 

екстрим». Один опитаний 31-е зображення інтерпретував як «дорогі речі і 

прагнення до них», що можна розглядати як варіацію культурного коду 

«багатство і розкішне життя» 

2-а група (що включає лише 2 випадки) – це, власне, не стільки смислові 

асоціації, скільки безпосередній опис того, що зображено у рекламі. Так, один 

респондент 17-е зображення, яке є рекламою дитячого одягу, інтерпретував як 

«мода», а 47-е зображення, де зображена жінка з пляшкою шампанського в 

руках, одним з респондентів було інтерпретоване як «алкоголізм».  

Отже, результати наведеного опитування показують, що культурні коди, 

виділені за результатами застосування процедури узгодження концептів, у 

сприйнятті іншого масиву респондентів (які не брали участі у процедурі 

узгодження концептів) покривають смислове поле реклами. Ті додаткові 

смисли, які приписуються рекламним зображенням представниками цього 

масиву опитаних, переважно є «смисловими інтерпретаціями», «смисловими 

варіантами» культурних кодів, виокремлених під час процедури узгодження 

концептів.  

Як зазначалося вище, до процедури узгодження концептів залучалися 

лише респонденти із вищою (повною чи базовою) освітою. Це було зумовлено 
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тим, що оскільки культурні коди ідентифікуються через вербальні категорії, 

абстрактні поняття, для того, щоб така ідентифікація у процесі реалізації 

процедури узгодження концептів стала можливою, учасники цієї процедури 

повинні мати розвинуті здібності до «понятійної рефлексії», необхідні для 

того, щоб культурні коди (конотативні, асоціативні смисли) рекламних 

зображень могли бути ідентифіковані ними через абстрактні поняття.  

Однак, у такому випадку залишається відкритим питання, чи здатні люди 

з нижчим освітнім рівнем (наприклад, середньою чи неповною середньою 

освітою), так само сприймати культурні коди, як і люди з вищою освітою. 

Оскільки на другому етапі дослідження респондентам пропонувався більш 

«простий» спосіб понятійно-смислової рефлексії, коли не потрібно самому 

генерувати асоціативно пов’язані із зображенням поняття, а вибрати смислові 

асоціації із запропонованого списку (із можливістю назвати власний варіант, 

якщо жоден запропонований не підходить), то до опитування залучалися люди 

не лише з вищою освітою, але і з більш низьким освітнім рівнем. Це дозволяє 

порівняти асоціативне сприйняття рекламних зображень людьми з різним 

освітнім рівнем. Як можна бачити у табл. А.1 Додатку А, асоціативне 

сприйняття рекламних зображень людьми з різним освітнім рівнем не 

відрізняється – більшість опитаних з середньою або неповною середньою 

освітою схильні приписувати рекламним зображенням ті ж само смисли, що й 

більшість респондентів з повною або базовою вищою освітою
1
.  

Також не відрізняється сприйняття культурних кодів, що транслюються 

рекламними зображеннями, представниками різних демографічних груп 

респондентів, зокрема, чоловіками і жінками (табл. А.2 Додатку А). Подібність 

сприйняття культурних кодів реклами представниками різних груп 

респондентів зумовлене, на мою думку, тим, що формування свідомості цих 

груп відбувається в одному соціокультурному полі.  

                                                           
1 Лише 15-е зображення ні в першій, ні в другій з названих груп опитаних не 

викликає домінуючої смислової асоціації (тобто такої, яка б виникала у більшості 

представників цих груп).  
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Як зазначалося вище, за результатами цього опитування передбачається 

відібрати по одному рекламному зображенню, яке буде виступати як 

зображення-транслятор кожного з виокремлених культурних кодів («краса і 

сексуальність», «сімейне щастя і моральні почуття», «багатство і розкішне 

життя», «здоровий спосіб життя», «комфорт»). Під час наступного етапу 

розробки методики емпіричної ідентифікації культурних кодів кожне з цих 

зображень буде виступати як стимульний матеріал-репрезентант відповідного 

культурного коду, тобто виступатиме як об’єкт, що оцінюється з допомогою 

семантичного диференціалу – біполярних градуйованих шкал, протилежні 

полюси яких задані з допомогою антонімів (наприклад: «красивий-

некрасивий»).  

Метод семантичного диференціалу є одним із найбільш релевантних для 

дослідження культурних кодів, оскільки, як було показано в першому розділі, 

культурні коди відображають конотативні значення, якими наділяються 

матеріальні та духовні об’єкти під впливом домінуючої в суспільстві культури, 

а Ч. Осгуд, розробник методу семантичного диференціалу, зазначав, що цей 

метод дозволяє досліджувати саме конотативні значення. Конотативні 

значення, за Ч. Осгудом, виникають після сприйняття символа-подразника і 

передують осмисленим операціям із символами [187].  

Як зображення-репрезентант кожного із вищенаведених культурних 

кодів передбачалося відібрати зображення, яке найчастіше асоціюється з 

певним культурним кодом. Також вимогою до відбору зображення була 

відсутність на зображенні таких рекламних слоганів, які б виступали як 

вербальна «підказка», стимул вибору одного зі слів-антонімів при дослідженні 

реакції на зображення за допомогою семантичного диференціалу. Так, одне із 

зображень було відкинуте через те, що містило слоган «Idylle: любить телом и 

душой», а отже, могло б стимулювати вибір респондентами слів, що 

асоціюються з любов’ю.  

У результаті були відібрані такі зображення як транслятори кожного з 

культурних кодів: «здоровий спосіб життя» – 4-е зображення, «краса і 
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сексуальність» – 34-е зображення, «комфорт» – 40-е зображення, «багатство і 

розкішне життя» – 47-е зображення, «сімейне щастя і моральні почуття» – 31-е 

зображення. 

Під час виконання процедури узгодження концептів досліджуваним після 

того, як вони відсортували рекламні зображення, пропонувалося назвати 

словесні асоціації (прикметники), з якими у них асоціюються зображення 

кожного відібраного ними типу. Тезаурус вербальних асоціацій, які у них 

виникали, наведений у табл. 3.6. 

 

Таблиця 3.6 

Вербальні асоціації, що виникають із зображеннями-трансляторами 

певних типів культурних кодів 

Типи культурних 

кодів 

Вербальні асоціації 

Здоровий спосіб 

життя 

Енергійний, здоровий, гармонійний, активний, сильний, 

граціозний, стрункий, здоровий, рухливий, изящный, 

впевнений, міцний, рішучий, цілеспрямований, невтомний, 

напористий, оптимістичний, переможний 

Краса і сексуальність Сексуальний, спокусливий, привабливий, звабливий, 

пристрасний, збуджуючий, розв’язний, нескромний, 

привабливий, елегантний, ніжний, вызывающий, желанный, 

відвертий, загадковий, манящий, грайливий, приємний, 

чувственный, ефектний, стильний, томный, чарівний 

 Комфорт  Розслаблений, спокійний, зручний, м’який, затишний, легкий, 

упевнений, теплий, заспокійливий, комфортний, отрешенный, 

безтурботний, надійний, приємний, стабільний, урівноважений 

Багатство і розкішне 

життя 

Дорогий, багатий, шикарний, модний, безтурботний, 

блискучий, успішний, розкішний, веселий, вызывающий, 

елітарний, престижний, вишуканий, аристократичний, 

показний, гламурний 

Сімейне щастя і 

моральні почуття 

Щасливий, задоволений, радісний, світлий, наївний, 

усміхнений, теплий, добрий, доброзичливий, лагідний, 

отзывчивый, комунікабельний, захищений, щирий, ніжний, 

романтичний, відкритий, довірливий, життєрадісний, 

люблячий, турботливий, чистий, моральний, любий, 

трогательный, симпатичний, дружній, обаятельный 
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Із цього тезаурусу були підібрані асоціації, які найбільш часто 

зустрічаються і до яких можливо підібрати антонім (хоча б шляхом логічного 

заперечення – з допомогою префікса «не-»). Ці вербальні асоціації і підібрані 

до них антоніми формуватимуть шкали семантичного диференціалу. 

Застосування цієї процедури дозволило розкрити типи культурних кодів через 

систему індикаторів, що забезпечує логічну валідність дослідницької 

методики. Список вербальних асоціацій (пар антонімів) до кожного типу 

культурних кодів наведений у табл. 3.7.  

 

Таблиця 3.7 

Пари антонімів, на основі яких формувався початковий набір шкал 

семантичного диференціалу  

Типи культурних кодів Пари антонімів 

Здоровий спосіб життя Активний – пасивний 

Впевнений – невпевнений 

Здоровий – хворий 

Невтомний – втомлений 

Оптимістичний – песимістичний 

Рухливий – статичний 

Сильний – слабкий 

Стрункий – огрядний 

Краса і сексуальність Еротичний – нееротичний 

Грайливий – сором’язливий 

Спокусливий – відштовхуючий 

Красивий – некрасивий 

Привабливий – непривабливий 

Стильний – без відчуття стилю 

Сексуальний – несексуальний 

Чуттєвий – нечуттєвий 

 Комфорт  Затишний – незатишний 

Зручний – незручний 

Комфортний – дискомфортний 

М’який – твердий 

Надійний – ненадійний 

Приємний – неприємний 

Спокійний – неспокійний 

Стабільний – нестабільний 
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Продовж. табл. 3.7 

Типи культурних кодів Пари антонімів 

Багатство і розкішне 

життя 

Багатий – бідний 

Гламурний – звичайний 

Престижний – непрестижний 

Розкішний – скромний 

Успішний – невезучий 

Дорогий – дешевий 

Модний – немодний 

Безтурботний – стурбований 

Сімейне щастя і 

моральні почуття 

Добрий – злий 

Щирий – нещирий 

Лагідний – жорсткий 

Люблячий – байдужий 

Ніжний – грубий 

Теплий – холодний 

Радісний – сумний 

Щасливий – нещасний 

 

 Отже, сформувавши шкали семантичного диференціалу і визначивши 

рекламні зображення, що будуть виступати як об’єкти оцінювання із 

застосуванням шкал семантичного диференціалу, можемо безпосередньо 

переходити до обґрунтування методики ідентифікації культурних кодів, що 

транслюються через візуальну рекламу. 

 

 

3.2. Процедура та результати валідизації дослідницької методики 

 

 

Після формування початкового варіанту шкал семантичного 

диференціалу автором спільно з Київським міжнародним інститутом 

соціології було проведене on-line опитування за вибіркою, що 

репрезентує населення міст України з чисельністю населення від 50 тис. і 

більше віком від 16 до 70 років. Вибір  такої генеральної сукупності був 

зумовлений тим, що саме міські жителі віком до 70 років є найбільш 

активними на ринку споживання, саме тому, наприклад, у значній 
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частині маркетингових досліджень як генеральна сукупність виступає 

саме ця група населення. Опитування було проведене з використанням 

дослідницької on-line-панелі Київського міжнародного інституту 

соціології за квотною вибіркою. З 1 по 21 серпня 2013 р. було опитано 

238 респондентів за вибіркою, що репрезентує вищезазначену генеральну 

сукупність за регіоном проживання, віком і статтю
1
. 

За шкалами семантичного диференціалу здійснювалися оцінки 

респондентами 5 рекламних зображень
2
. У вибірці було 238 

респондентів, які оцінювали 5 рекламних зображень, отже, статистичну 

базу аналізу становлять 238*5=1190 протоколів (кейсів) оцінок 

рекламних зображень, кожен з яких складається з 40 пунктів шкали 

семантичного диференціалу.  

Крім перевірки валідності методики, завданням емпіричного 

дослідження було також скорочення методики шляхом вилучення 

окремих пунктів шкали (насамперед тих, вилучення яких підвищує 

узгодженість шкал).  

Перш ніж розпочинати аналіз даних масиву опитаних, потрібно 

зупинитися на такому аспекті, як характер розподілу отриманих даних. 

Як відомо, оптимальним для здійснення статистичного аналізу 

вважається нормальний розподіл даних. Нормальний розподіл, як відомо, 

є результатом дії закону великих чисел. Згідно з центральною граничною 

теоремою завжди, коли випадкова величина утворюється в результаті 

складання великого числа незалежних випадкових величин, дисперсії яких малі 

порівняно з дисперсією суми, закон розподілу цієї випадкової величини 

виявляється нормальним законом. 

                                                           
1
 Було виокремлено 16 квотних груп (4 макрорегіони*2 вікові групи*2 гендерні 

групи). Макрорегіони: Західний, Центральний, Південний, Східний. Вікові групи: 16-39 

років, 40-70 років. 
2
 На цьому етапі дослідження зображення нумерувалися таким чином: зображення-

транслятор культурного коду «здоровий спосіб життя» – як зображення №1; зображення-

транслятор культурного коду «краса і сексуальність» – як зображення №2; «комфорт» – як 

зображення №3; «багатство і розкішне життя» – як зображення №4; «сімейне щастя і 

моральні почуття» – як зображення №5 (див. Додаток Б.). 
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У даному дослідженні, хоча число аналізованих кейсів є достатньо 

великим (1190), однак, число об’єктів, які оцінюються дорівнює лише 5. При 

цьому ці п’ять зображень на попередньому етапі дослідження відбиралися 

таким чином, щоб вони якомога найбільш однозначно сприймалися різними 

респондентами. У такій ситуації характер розподілу залежить не від числа 

опитаних, а насамперед від числа оцінюваних об’єктів. При такій кількості 

об’єктів не можна очікувати на нормальний характер розподілу їх оцінок.  

Наприклад, оскільки за результатами попередніх стадій дослідження 

п’яте рекламне зображення було визначене як репрезентант культурного коду 

«сімейне щастя і моральні почуття», цілком очікувано, що розподіл оцінок 

цього зображення за пунктом шкали семантичного диференціалу «лагідний» 

буде далеким від нормального, оскільки оцінки більшості респондентів цього 

зображення за цим пунктом шкали мають бути близькими до максимального 

значення шкали. Як можна бачити з рис. 3.2 це дійсно так (чорна лінія на 

рисунку відповідає нормальному розподілу, а стовпчики діаграми – 

реальному).  
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Рис. 3.2. Одновимірний розподіл оцінок зображення № 5 за пунктом 

шкали «лагідний» 
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Діаграма одновимірного розподілу оцінок за цією шкалою не 

одного, а п’яти рекламних зображень вже помітно менше відрізняється 

від нормального, але все ж ще відмінна від нього (рис. 3.3). Згідно із 

законом великих чисел, чим більшою буде кількість тестованих 

зображень, тим більше підстав очікувати, що розподіл оцінок буде 

близьким до нормального.  
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Рис. 3.3. Одновимірний розподіл оцінок усіх тестованих зображень за 

пунктом шкали «лагідний» 

 

У статистичній літературі часто зустрічається думка, що у випадку 

аномального розподілу вибірки застосування непараметричних критеріїв є 

важливим лише для малих вибірок: «До тих пір, поки вибірка достатньо велика 

(наприклад, 100 або більше спостережень), можна вважати, що вибірковий 

розподіл нормальний, навіть якщо ви не упевнені, що розподіл змінної в 

популяції, дійсно, є нормальним. Проте, якщо вибірка дуже мала, то критерії, 
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засновані на нормальності, слід використовувати тільки за наявності 

упевненості, що змінна дійсно має нормальний розподіл. Проте немає способу 

перевірити це припущення на малій вибірці. … Коли вибірки стають дуже 

великими, то вибіркові середні підкорюються нормальному закону, навіть 

якщо початкова змінна не є нормальною або виміряна з похибкою. Таким 

чином, параметричні методи, що є чутливішими (мають велику статистичну 

потужність), завжди підходять для великих вибірок» [194].  

 Як зазначає А. Наслєдов стосовно коефіцієнта кореляції Пірсона: 

«незважаючи на те, що величина r розраховується у припущенні, що значення 

обох змінних розподілені за нормальним законом, формула для їх обчислення 

дає достатньо точні результати і у випадках аномальних розподілів» [98, c. 

126]. Сказане стосується також інших статистик, заснованих на коефіцієнті 

Пірсона, наприклад, коефіцієнта узгодженості вимірювальної шкали Альфа 

Кронбаха, який вираховується за формулою: 

 

де k – число пунктів шкали,  

r – середній коефіцієнт кореляції Пірсона між кожним пунктом і сумою 

інших пунктів. 

Загалом, автор прагнутиме, за можливості, використовувати при аналізі 

обидва види статистичних критеріїв (як непараметричних, так і їх 

параметричних аналогів).  

На основі даних цього дослідження здійснювалася перевірка конструктної 

валідності дослідницької методики (яка «полягає у відповідності вимірюваного 

з допомогою даної методики ознаки теоретичній концепції дослідника, 

впровадженому ним поняттю, конструкту» [103, с. 107]). Вона проводилася із 

використанням факторного аналізу шляхом перевірки змістової відповідності 

отриманих факторів типам культурних кодів, виокремленим на попередньому 

етапі дослідження.  
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Стосовно того, яке значення має та обставина, що в отриманому 

масиві даних їх розподіл відрізняється від нормального, то, як 

зазначають О. Мітіна та І. Михайловська, для факторного аналізу 

«припущення, що стосуються розподілу змінних, не такі вже й важливі» 

[91, с.27] (тобто він може застосовуватися як для нормальних розподілів, 

так і для розподілів, відмінних від нормального) .  

Для аналізованих даних значення показника адекватності вибірки 

Кайзера-Мейера-Олкіна, що характеризує можливість застосування 

факторного аналізу для даної вибірки (тобто, що кореляції між парами 

змінних, задіяними в аналізі, можна пояснити іншими змінними), 

виявилося рівним 0,954, що свідчить про високу адекватність факторного 

аналізу. А показник значимості критерію сферичності Барлетта (критерію 

багатовимірної нормальності для розподілу змінних, що перевіряє, чи 

відрізняються кореляції від 0), є нижчим 0,001, що свідчить про те, що 

дані прийнятні для проведення факторного аналізу.  

Факторний аналіз здійснювався методом головних компонентів з 

наступним обертанням факторів методом Varimax, в результаті якого 

були отримані ортогональні фактори. Ч. Осгуд, розробник методу 

семантичного диференціалу, писав, що ортогональні фактори, які 

виокремлюються у процесі застосування методу, виявляються 

«ближчими до конотативних, ніж денотативних аспектів значення» [101, 

c. 177]. Як було показано у першому розділі, культурні коди пов’язані 

саме з конотативними значеннями візуальних образів реклами.  Фактори, 

сформовані в результаті факторного аналізу, утворюють семантичний 

простір конотативних значень із числом вимірів, що дорівнюють числу 

факторів. Отже, фактори, виступаючи «формотворчими осями» простору 

конотативних значень, змістовно можна трактувати як культурні коди.   
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При визначенні кількості факторів, які мають бути виокремлені, 

використовувався критерій Кеттела
1
 (рис.3.4). У результаті була 

сформована п’ятифакторна модель, в якій виокремлені 5 факторів 

описують 61,1% загальної дисперсії ознак, задіяних у факторному 

аналізі.  
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Рис. 3.4. Графік власних значень факторів. 

Виокремлені фактори пояснюють значну частину дисперсії переважної 

більшості шкал семантичного диференціалу (табл. 3.8). Виняток становлять 

лише шкали «безтурботний» (показник спільності (communality) цієї шкали 

становить 0,371) і «стрункий (0,300). Це може бути підставою для вилучення 

цих пунктів зі шкали. Однак, оскільки низькі показники спільності можуть 
                                                           

1
 При використанні цього критерію на графіку власних значень (screw plot) дослідник 

відзначає точку, після якої графік припиняє різко знижуватися, переходить у плавну, 

близьку до горизонтальної, лінію, і залишає кількість факторів, останньому з яких на цьому 

графіку відповідає ця точка. 
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поєднуватися із високими навантаженнями по якомусь одному фактору, 

остаточний висновок про вилучення цих пунктів зі шкали семантичного 

диференціалу слід робити після перевірки цих пунктів шкали за всіма іншими 

критеріями.  

 

Таблиця 3.8 

 Спільноти (частка дисперсії кожної змінної, обумовлена впливом усіх 

факторів) 

Ознаки (змінні) Спільноти Ознаки (змінні) Спільноти 

 Активний 0,612  Ніжний 0,719 

 Багатий 0,632  Оптимістичний 0,654 

 Безтурботний 0,371  Престижний 0,628 

 Впевнений 0,550  Привабливий 0,633 

 Гламурний 0,584  Приємний 0,691 

 Грайливий 0,595  Радісний 0,652 

 Добрий 0,563  Розкішний 0,614 

 Дорогий 0,671  Рухливий 0,721 

 Еротичний 0,659  Сексуальний 0,750 

 Затишний 0,663  Сильний 0,589 

 Здоровий 0,546  Спокійний 0,512 

 Зручний 0,706  Спокусливий 0,689 

 Комфортний 0,629  Стабільний 0,562 

 Красивий 0,639  Стильний 0,594 

 Лагідний 0,727  Стрункий 0,300 

 Люблячий 0,605  Теплий 0,512 

 М'який 0,637  Успішний 0,675 

 Модний 0,620  Чуттєвий 0,637 

 Надійний 0,562  Щасливий 0,671 

 Невтомний 0,460  Щирий 0,627 

 

За першим фактором (табл. 3.9) найбільші факторні навантаження мають 

ознаки «зручний», «стабільний», «надійний», «комфортний», «затишний», які 

при розробці методики розглядалися як індикатори культурного коду 
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«комфорт». Другий фактор найбільшою мірою пояснює дисперсію ознак 

«багатий», «дорогий», «розкішний», «грайливий», «гламурний», які при 

розробці методики розглядалися як індикатори культурного коду «багатство і 

розкішне життя». За третім фактором найбільші факторні навантаження мають 

ознаки «лагідний», «м'який», «ніжний», «теплий», «люблячий», «добрий». Цей 

фактор можна інтерпретувати як пов’язаний із культурним кодом «сімейне 

щастя і моральні почуття». Четвертий фактор найбільшою мірою пояснює 

дисперсію ознак «рухливий», «активний», «радісний», «оптимістичний», 

«сильний», «невтомний», більшість яких при розробці методики розглядалися 

як показники культурного коду «здоровий спосіб життя». За п’ятим фактором 

найбільші факторні навантаження мають ознаки «сексуальний», «еротичний», 

«спокусливий», «чуттєвий», «стрункий» і він розглядається як пов’язаний з 

культурним кодом «краса і сексуальність». 

Та обставина, що виокремлені фактори за змістом відповідають типам 

культурних кодів, виокремленим у результаті попереднього етапу дослідження 

(застосування методу узгодження концептів), підтверджує конструкту 

валідність розроблюваної методики.  

Таблиця 3.9 

Результати факторного аналізу показників, що характеризують 

сприйняття культурних кодів рекламних зображень 

Ознаки 
Фактори 

1 2 3 4 5 

Зручний 0,754     

Стабільний 0,726     

Надійний 0,699     

Комфортний 0,698  0,316   

Затишний 0,658  0,401   

Здоровий 0,594   0,319  

Приємний 0,588  0,314  0,338 

Спокійний 0,579   -0,339  

Красивий 0,563 0,370   0,315 
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Продовж. табл. 3.9 

Ознаки 
Фактори 

1 2 3 4 5 

Стильний 0,530    0,387 

Успішний 0,526 0,365  0,331 0,394 

Привабливий 0,505    0,401 

Престижний 0,489 0,478   0,315 

Багатий  0,743    

Дорогий  0,728    

Розкішний  0,683   0,346 

Грайливий  0,611 0,305   

Гламурний  0,610 0,326   

Модний 0,460 0,533    

Впевнений 0,410 0,524    

Безтурботний  0,491 0,318   

Лагідний   0,802   

М'який   0,786   

Ніжний   0,778   

Теплий 0,390  0,590   

Люблячий 0,412  0,562 0,302  

Добрий 0,342  0,553 0,353  

Рухливий    0,848  

Активний    0,772  

Радісний   0,356 0,652  

Оптимістичний 0,389   0,590  

Сильний 0,412   0,550  

Невтомний  0,313  0,546  

Щасливий 0,428   0,493 0,300 

Щирий 0,477  0,388 0,479  

Сексуальний     0,813 

Еротичний     0,730 

Спокусливий     0,720 

Чуттєвий   0,411  0,611 

Стрункий     0,486 

Інформативність фактора (% дисперсії 
результуючої ознаки, що пояснюється 
фактором)  

35,5% 8,2% 7,5% 6,0% 4,0% 

Примітка. Не показані факторні навантаження, значення яких менші 0,30. 
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Змістова інтерпретація виокремлених факторів може бути перевірена за 

зовнішнім критерієм валідності, а саме за тим, якою мірою ці фактори 

корелюють із відповідями респондентів на запитання «Із якою з 

нижчеперелічених тем («красою і сексуальністю», «сімейним щастям і 

моральними почуттями»,  «багатством і розкішним життям»,  «здоровим 

способом життя», «комфортом») у Вас асоціюється це рекламне зображення у 

першу чергу?» (назвемо це «тематичною асоціацією»). У такому випадку, 

якщо, наприклад, фактор, який був інтерпретований як «багатство і розкішне 

життя», найбільшою мірою корелює з прямою відповіддю респондентів про те, 

що у них певне зображення насамперед асоціюється саме з темою «багатства і 

розкішного життя», це буде розглядатися як підтвердження того, що ми не 

помилилися із змістовою інтерпретацією фактора. Аналогічна кореляція всіх 

факторів із прямими відповідями респондентів стосовно тематичної асоціації 

може розглядатися як підтвердження конструктної валідності дослідницької 

методики загалом. Кореляційний аналіз здійснювався як із застосуванням 

параметричного коефіцієнта кореляції Пірсона r, так і непараметричного 

коефіцієнта рангової кореляції Кендела K.  

Як можна бачити з табл. 3.10, застосування обох коефіцієнтів дає близькі 

результати. Перший фактор найбільшою мірою корелює з тематичною 

асоціацією «комфорт», другий фактор – з тематичною асоціацією «багатство і 

розкішне життя», третій фактор – з асоціацією «сімейне щастя і моральні 

почуття», четвертий фактор – з асоціацією «здоровий спосіб життя», п’ятий 

фактор – з асоціацією «краса і сексуальність». Це можна розглядати як 

підтвердження як змістової інтерпретації кожного фактора, так і підтвердження 

конструктної валідності розроблюваної дослідницької методики.  

Тут, однак, слід зазначити, що більшість факторів статистично значуще 

корелюють більш, ніж з однією тематичною асоціацією. Так, перший фактор 

корелює не лише з асоціацією «комфорт», але також із «здоровим способом 

життя» та «сімейним щастям і моральними почуттями»; другий фактор – крім 

«багатства і розкішного життя», також із «красою і сексуальністю», третій 
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фактор – крім «сімейного щастя і моральних почуттів», також із красою та 

сексуальністю, четвертий фактор – крім «здорового способу життя» також із 

«сімейним щастям і моральними почуттями». Лише п’ятий фактор статистично 

значуще корелює тільки з одною тематичною асоціацією – «красою і 

сексуальністю». 

 

Таблиця 3.10 

Кореляції між факторами і прямими тематичними асоціаціями, які 

викликають рекламні зображення у респондентів (коефіцієнти кореляції 

Пірсона r і рангової кореляції Кендела K) 

Фактори 

Прямі тематичні асоціації 

Краса і сексуальність  

Сімейне щастя і 

моральні почуття  
Багатство і 

розкішне життя  

R K r K r K 

1 фактор  -0,189** -0,167** 0,116** 0,108** -0,240** -0,196** 

2 фактор  0,089** 0,091** -0,013 -0,019 0,310** 0,266** 

3 фактор  0,251** 0,212** 0,383** 0,311** -0,203** -0,160** 

4 фактор  -0,206** -0,185** 0,155** 0,130** -0,049 -0,033 

5 фактор  0,442** 0,337** -0,372** -0,314** 0,040 0,035 

 Здоровий спосіб 

життя  Комфорт  

r K r K 

1 фактор  0,166** 0,141** 0,211** 0,172** 

2 фактор  -0,364** -0,322** -0,075** -0,068** 

3 фактор  -0,364** -0,307** -0,104** -0,086* 

4 фактор  0,353** 0,293** -0,253** -0,202** 

5 фактор  0,025 0,019 -0,190** -0,166** 

 

Примітка. ** Коефіцієнт кореляції значимий на рівні 0,01. 

 

Та обставина, що більшість факторів корелює з кількома тематичними 

асоціаціями, може бути пояснена «змістовою взаємопов’язаністю» культурних 

кодів. Так, та обставина, що ознаки, які формують фактор «комфорт», також 



148 

корелюють з асоціацією зі «здоровим способом життя», зумовлена тим, що, як 

зазначалося у попередньому параграфі, здоров’я може розглядатися як елемент 

комфорту (саме так його розглядав Дж. Роттер). А кореляція фактору 

«комфорт» з асоціацією «сімейне щастя і моральні почуття» можна розглядати 

як свідчення того, що культурні коди комфорту і сімейного щастя є змістовно 

взаємопов’язаними. Тобто уявлення про сімейне щастя передбачають комфорт 

(фізичний та душевний). Те, що третій фактор, який інтерпретується як 

«сімейне щастя і моральні почуття», також корелює з тематичною асоціацією 

«краса і сексуальність», можна трактувати таким чином, що сексуальність у 

культурі асоціативно пов’язана з сімейним щастям і моральними почуттями 

(наприклад, коханням).  

Кореляція третього фактора, який інтерпретується як «багатство і 

розкішне життя», з тематичною асоціацією «краса і сексуальність», може бути 

пояснена тим, що в сучасному суспільстві тілесна краса сприймається як 

показник високого соціального статусу. Як зазначав Ж. Бодрійяр, 

характеризуючи сучасне «суспільство споживання», у ньому зовнішня краса, 

здорове тіло, «сексапільний» вигляд є одними з атрибутів суспільного успіху і 

благополуччя [18, с. 180]. Особливо активно пов’язаність цих культурних кодів 

експлуатується в рекламі.  

Причому посилення взаємопов’язаності цих культурних кодів 

відбувається саме протягом останніх десятиліть, тоді як в епоху 

індустріального суспільства ці два культурні коди були чітко розмежовані. 

Наприклад, К. Маркс в «Економічно-філософських рукописах 1844 року» так 

характеризував світобачення представника економічної еліти того часу: «Те, 

що я є і що в змозі зробити, визначається зовсім не моєю індивідуальністю. Я 

потворний, але я можу купити собі найкрасивішу жінку. Значить, я не 

потворний, тому що дія потворності, її відлякуюча сила перетворюється на 

ніщо грошима» [85, с. 148]. Та обставина, що у ХІХ сторіччі культурні коди 

багатства, з одного боку, і краси та сексуальності, з іншого, були чітко 

розмежовані (навіть певною мірою протиставлені), а в сучасному суспільстві – 
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взаємопов’язані, можна розглядати як свідчення того, що культурні коди у 

різних суспільствах, у різній соціокультурній ситуації можуть співвідноситися 

по-різному.  

Стійкість отриманої факторної моделі перевірялася шляхом розщеплення 

масиву даних навпіл (розщеплення здійснювалося програмою SPSS 

випадковим чином) та здійснення факторного аналізу за тими само змінними у 

двох різних частинах масиву і порівняння двох отриманих факторних моделей. 

Отримані факторні моделі (табл. 3.11) виявилися однаковими (тобто 

сформовані в обох випадках із п’яти однаковим чином змістовно 

інтерпретованих факторів), що підтверджує їх стійкість і є одним із показників 

надійності отриманого результату [99, с. 105]. При здійсненні факторного 

аналізу у двох підвибірках, сформованих залежно від мови, якою заповнювалася 

анкета (українська чи російська), отримані факторні моделі також виявляються 

однаковими (табл. 3.12).  

 

Таблиця 3.11 

Результати факторного аналізу показників, що характеризують 

сприйняття культурних кодів рекламних зображень, у двох випадково 

сформованих підвибірках 

 Фактори: 

Ознаки 
Комфорт 

Багатство і 
розкішне 

життя 

Сімейне щастя 
і моральні 
почуття 

Здоровий 
спосіб життя 

Краса і 
сексуальність 

Підвибірки: Підвибірки: Підвибірки: Підвибірки: Підвибірки: 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Зручний 0,739 0,768         

Стабільний 0,707 0,722         

Надійний 0,705 0,717         

Комфортний 0,699 0,709   0,317 0,306     

Затишний 0,660 0,644  0,321 0,423 0,381     

Приємний 0,606 0,573   0,358    0,337 0,343 

Красивий 0,589 0,535 0,353 0,396       

Здоровий 0,579 0,624     0,308 0,311  0,329 
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Продовж. табл. 3.11 

 

 

Ознаки 

Фактори: 

Комфорт 
Багатство і 
розкішне 

життя 

Сімейне щастя 
і моральні 
почуття 

Здоровий 
спосіб 
життя 

Краса і 
сексуальність 

Підвибірки: Підвибірки: Підвибірки: Підвибірки: Підвибірки: 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Престижний 0,523 0,440 0,463 0,505     0,336  

Стильний 0,521 0,541       0,399 0,378 

Спокійний 0,516 0,613     0,448    

Успішний 0,511 0,518 0,334 0,413    0,387 0,484 0,318 

Привабливий 0,508 0,514       0,408 0,402 

Лагідний     0,824 0,777     

М'який     0,804 0,764     

Ніжний     0,780 0,776     

Люблячий 0,377 0,460   0,616 0,495  0,327   

Теплий 0,372 0,420   0,611 0,561     

Добрий 0,376 0,322   0,561 0,538 0,350 0,350   

Дорогий 0,310  0,760 0,693       

Розкішний   0,759 0,590      0,458 

Багатий   0,725 0,755       

Гламурний   0,682 0,495 0,323 0,341    0,368 

Грайливий   0,624 0,561 0,307 0,316    0,359 

Модний 0,492 0,433 0,601 0,473       

Впевнений 0,459 0,334 0,469 0,599       

Безтурботний   0,399 0,560  0,355     

Рухливий       0,839 0,857   

Активний       0,784 0,753   

Радісний     0,360 0,340 0,642 0,671   

Оптимістичний 0,429 0,357  0,303   0,595 0,577   

Невтомний    0,335   0,535 0,559   

Щирий 0,468 0,525   0,400 0,348 0,510 0,434   

Сильний 0,402 444   0,340  0,501 0,572   

Щасливий 0,440 0,408  0,360   0,472 0,505 0,363  

Сексуальний   0,324      0,806 0,816 

Еротичний   0,310      0,709 0,750 

Спокусливий     0,301    0,708 0,718 

Чуттєвий  0,302   0,439 0,371   0,613 0,599 

Стрункий         0,561 0,420 
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Таблиця 3.12 

Результати факторного аналізу показників, що характеризують сприйняття 

культурних кодів рекламних зображень, у двох підвибірках, сформованих 

залежно від мови, якою заповнювалася анкета 

 Фактори: 

Ознаки 

Комфорт 
Багатство і 
розкішне 

життя 

Сімейне щастя і 
моральні 
почуття 

Здоровий 
спосіб життя 

Краса і 
сексуальність 

Мова анкети: Мова анкети: Мова анкети: Мова анкети: Мова анкети: 

укр. рос. укр. рос. укр. рос. укр. рос. укр. рос. 

Зручний 0,754 0,757         

Стабільний 0,726 0,730         

Надійний 0,699 0,730         

Комфортний 0,698 0,709   0,316      

Затишний 0,658 0,654   0,401 0,399     

Здоровий 0,594 0,588       0,319 0,306   

Приємний 0,588 0,588   0,314 0,300    0,338 0,366 

Спокійний 0,579 0,581      -0,339 -0,369   

Красивий 0,563 0,556 0, 370 0,354       0,315 0,338 

Стильний 0,530 0,535  0,341       0,387 0,359 

Привабливий 0,505 0,517          0,401 0,398 

Щирий 0,477 0,513    0,388 0,335 0,479 0,477   

Успішний 0,526 0,491 0,365 0,366    0,331 0,324 0,394 0,427 

Багатий    0,743 0,765         

Дорогий    0,728 0,741         

Розкішний    0,683 0,698       0,346 0,362 

Гламурний    0,610 0,635 0,326 0,345      

Модний 0,460 0,407 0,533 0,561         

Грайливий    0,611 0,532 0,305 0,367     0,310 

Впевнений 0,410 0,364 0,524 0,525         

Престижний 0,489 0,448 0,478 0,519       0,315 0,338 

 Безтурботний    0,491 0,502 0,318        

Рухливий         0,848 0,849   

Активний         0,772 0,771   

Радісний      0,356 0,325 0,652 0,677   
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Продовж. табл. 3.12 

Ознаки 
 

Фактори: 

Комфорт 
Багатство і 
розкішне 

життя 

Сімейне щастя і 
моральні 
почуття 

Здоровий 
спосіб життя 

Краса і 
сексуальність 

Мова анкети: Мова анкети: Мова анкети: Мова анкети: Мова анкети 

укр. рос. укр. рос. укр. рос. укр. рос. укр. рос. 

Невтомний    0,313     0,546 0,623   

Оптимістичний 0,389 0,354      0,590 0,617   

Щасливий 0,428 0,404      0,493 0,523 0,300 0,320 

Сильний 0,412 0,366    -0,382 0,550 0,516   

Лагідний      0,802 0,803      

М'який      0,786 0,798      

Ніжний      0,778 0,772      

Теплий 0,390 0,406   0,590 0,575      

Люблячий 0,412 0,393   0,562 0,566 0,302 0,331   

 Добрий 0,342 0,372   0,553 0,527 0,353 0,368   

Сексуальний           0,813 0,824 

Еротичний           0,730 0,739 

Спокусливий           0,720 0,736 

Чуттєвий      0,411 0,341   0,611 0,664 

Стрункий          0,486 0,528 

 

Як зазначалося в параграфі 3.1, під час виконання процедури узгодження 

концептів досліджуваним після того, як вони відсортували рекламні 

зображення, пропонувалося назвати словесні асоціації (прикметники), з якими 

у них асоціюються зображення кожного відібраного ними типу. На основі 

відповідей досліджуваних був сформований тезаурус вербальних асоціацій. З 

тих асоціацій, які зустрічалися найчастіше, і до яких можливо було підібрати 

антонім (хоча б шляхом логічного заперечення – з допомогою префікса «не-»), 

були сформовані шкали семантичного диференціалу, кожному культурному 

коду відповідав власний список шкал. Наприклад, для культурного коду 

«сімейне щастя і моральні почуття» цей список виглядав таким чином: 
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«добрий – злий», «щирий – нещирий», «лагідний – жорсткий», «люблячий – 

байдужий», «ніжний – грубий», «теплий – холодний», «радісний – сумний», 

«щасливий – нещасний». 

Результати факторного аналізу дозволяють припускати, що деякі пункти 

шкали не є індикаторами тих культурних кодів, які вони, як припускалося на 

основі попереднього етапу дослідження (реалізації методу узгодження 

концептів), можуть репрезентувати. Так, ознака «радісний» має високе 

факторне навантаження за фактором, який був інтерпретований як «здоровий 

спосіб життя», тоді як на основі попереднього етапу дослідження 

припускалося, що ця ознака може виступати індикатором культурного коду 

«сімейне щастя і моральні почуття». 

Результати факторного аналізу дозволили сформувати набори ознак для 

профільних шкал (кожна з яких, як передбачається, має виступати індикатором 

відповідного культурного коду), які будуть перевірені на внутрішню 

узгодженість. До цих шкал включатимуться ознаки, які мають високі факторні 

навантаження по відповідному фактору. Стосовно того, наскільки високим 

повинно бути факторне навантаження, тобто починаючи з якого значення 

факторного навантаження ознаки слід включати до відповідної шкали, то тут 

автор керувалася рекомендацією А. Комрі та Г. Лі, які називають 

навантаження, які перевищують 0,71 (пояснюють 50% дисперсії ознаки) 

«чудовими», 0,63 (пояснюють 40% дисперсії) – «дуже хорошими», 0,55 

(пояснюють 30% дисперсії ознаки) – «хорошими» (цит. за: [91, с.111]). Отже, 

до початкового варіанту шкал передбачається включати ознаки, які мають 

факторні навантаженні по відповідному фактору не менші 0,55. 

Однак, перед цим ці ознаки також будуть перевірені за критерієм 

зовнішньої валідності (що є складовою перевірки емпіричної, або 

критеріальної валідності). Показником зовнішньої валідності виступала 

кореляція пункту шкали із прямою відповіддю респондентів на запитання, з 

яким поняттям у них асоціюється кожне рекламне зображення (коефіцієнти 
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кореляції Пірсона і Кендела з асоціацією, яка тематично відповідає 

культурному коду, індикатором якого розглядається ця шкала).  

Отже, розпочнемо з дослідження ознак, які передбачається включити до 

шкали «комфорт». Ознаки «зручний», «стабільний», «надійний», 

«комфортний», «затишний», «здоровий», «приємний», «спокійний», 

«красивий» мають факторні навантаження, що перевищують 0,55, за фактором 

«комфорт». Як можна бачити з табл. 3.13, зовнішньому критерію не 

відповідають ознаки ««здоровий», «приємний» «красивий» (коефіцієнти 

кореляції статистично не значимі або негативні), тому вони вилучаються з 

подальшого аналізу.  

Таблиця 3.13 

Значення коефіцієнтів кореляції із зовнішнім критерієм
1
 ознак, що мають 

високі факторні навантаження за фактором «комфорт»  

 
 

Ознаки 

Коефіцієнт кореляції Пірсона 
із прямою оцінкою 

респондентами тематичної 
асоціації зображення як 

«комфорт» 

Коефіцієнт рангової кореляції 
Кендела з прямою оцінкою 
респондентами тематичної 

асоціації зображення як 
«комфорт» 

Зручний 0,103** 0,101** 

Стабільний 0,113** 0,100** 

Надійний 0,075** 0,073** 

Комфортний 0,090** 0,102** 

Затишний 0,125** 0,130** 

Здоровий -0,044 -0,041 

Приємний -0,054 -0,055* 

Спокійний 0,128** 0,109** 

Красивий -0,046 -0,044 

 

Примітка. ** Коефіцієнт кореляції значимий на рівні p<0,01. 

 

Шкала, сформована з ознак «зручний», «стабільний», «надійний», 

«комфортний», «затишний», «спокійний» у подальшому буде перевірятися на 

                                                           
1
 Тобто коли респондент відповідає, що рекламне зображення в першу чергу 

асоціюється із цим поняттям (у даному випадку – «комфорт»).  
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внутрішню узгодженість. Дослідження внутрішньої узгодженості дозволяє 

також оцінити їх конструктну валідність. Є. Головаха, Н. Паніна і А. Горбачик 

зазначають, що «при побудові інтегрального індексу необхідно домагатися не 

взаємних кореляцій окремих пунктів (кожен з яких вимірює специфічний 

аспект складного соціального явища), але їх загальної внутрішньої 

узгодженості, для оцінки якої використовується коефіцієнт Альфа Кронбаха» 

[27, с. 55-56].  

Цей коефіцієнт може обраховуватися як загалом для всіх пунктів шкали, 

так і після видалення кожного із пунктів, щоб перевірити, як змінюється цей 

коефіцієнт при видаленні кожного пункту. Як зазначають Є. Головаха, 

Н.Паніна і А. Горбачик, «якщо видалення окремих пунктів шкали призводить 

до істотної зміни значення цього коефіцієнта, є підстави вважати цей пункт 

тесту не адекватним загальній структурі тесту» [27, с. 57]. А. Наслєдов вказує 

на те, що «застосування α Кронбаха ґрунтується на моделі, що передбачає 

наявність більшої дисперсії у більш надійного тесту: чим надійніший тест, тим 

більша чутливість (розрізнювальна спроможність) пунктів тесту» [98, c. 267]. 

Тут А. Наслєдов використовує поняття надійності у широкому сенсі 

(включаючи в нього і валідність), тому сказане стосується і валідності також. 

Отже, більш внутрішньо узгоджений тест має більшу дисперсію і більшу 

чутливість. Також для аналізу валідності шкал застосовують коефіцієнт 

кореляції окремих пунктів шкали із сумою інших пунктів та квадрат 

множинного коефіцієнта кореляції з іншими пунктами шкали (цей показник 

означає, яка частина дисперсії окремої змінної пояснюється іншими змінними, 

що входять до шкали [27, с. 63]. Крім зазначених показників, у таблицях також 

наведено коефіцієнт Альфа Кронбаха для всієї шкали (якщо жоден пункт не 

видалений).  

Як можна бачити з табл. 3.14, вилучення пункту «спокійний» дещо 

підвищує внутрішню узгодженість шкали, тому цей пункт може бути 

вилучений, а в шкалі залишаються ознаки «зручний», «стабільний», 

«надійний», «комфортний», «затишний».  
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Таблиця 3.14 

Статистичні показники зв’язку окремих пунктів шкали і сумарного 

показника за шкалою «комфорт» 

 

Ознаки 

Коефіцієнт 
кореляціїї з 

сумою інших 
пунктів шкали 

Квадрат коефіцієнта 
множинної кореляції із 

сукупністю інших 
пунктів шкали 

Альфа, якщо пункт 
видалений 

 Зручний 0,762 0,674 0,800 

 Стабільний 0,631 0,425 0,826 

 Надійний 0,560 0,341 0,839 

 Комфортний 0,724 0,632 0,808 

 Затишний 0,675 0,501 0,817 

 Спокійний 0,469 0,271 0,857 

Коефіцієнт надійності Альфа Кронбаха для всієї шкали (якщо 

жоден пункт не видалений) 
0,850 

Коефіцієнт надійності Альфа Кронбаха після стандартизації 

пунктів шкали 
0,851 

 

Проаналізуємо відповідність критеріям зовнішньої валідності і 

внутрішньої узгодженості пунктів шкали «багатство і розкішне життя» (табл. 

3.15 і 3.16). За другим фактором найбільші навантаження мають ознаки 

«багатий», «дорогий», «розкішний», «грайливий», «гламурний». Усі вони на 

статистично значимому рівні позитивно корелюють із зовнішнім критерієм. 

Узгодженість пунктів шкали досить висока і не підвищується після видалення 

якогось із пунктів, тому всі ці ознаки залишаються в шкалі.
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Таблиця 3.15 

Значення коефіцієнтів кореляції із зовнішнім критерієм ознак, що мають 

високі факторні навантаження за фактором «багатство і розкішне життя» 

 
 
 

Ознаки 

Коефіцієнт кореляції Пірсона із 
прямою оцінкою респондентами 

тематичної асоціації 
зображення як «багатство і 

розкішне життя» 

Коефіцієнт рангової кореляції 
Кендела з прямою оцінкою 
респондентами тематичної 

асоціації зображення як 
«багатство і розкішне життя» 

 Багатий 0,182** 0,183** 

 Дорогий 0,146** 0,156** 

 Розкішний 0,239** 0,220** 

 Грайливий 0,129** 0,122** 

 Гламурний 0,231** 0,211** 

 

Примітка. ** Коефіцієнт кореляції значимий на рівні p<0,01. 

 

Таблиця 3.16 

Статистичні показники зв’язку окремих пунктів шкали і сумарного 

показника за шкалою «багатство і розкішне життя» 

Ознаки 
Коефіцієнт 
кореляціїї з 

сумою інших 
пунктів шкали 

Квадрат коефіцієнта 
множинної кореляції 
із сукупністю інших 

пунктів шкали 

Альфа, якщо 
пункт видалений 

 Багатий 0,621 0,459 0,775 

 Дорогий 0,672 0,535 0,759 

 Розкішний 0,650 0,452 0,764 

 Грайливий 0,570 0,335 0,787 

 Гламурний 0,558 0,328 0,805 

Коефіцієнт надійності Альфа Кронбаха для всієї шкали (якщо жоден 

пункт не видалений) 
0,814 

Коефіцієнт надійності Альфа Кронбаха після стандартизації пунктів 

шкали 
0,824 

 

Проаналізуємо ознаки, які мають високі навантаження за третім 

фактором («сімейне щастя і моральні почуття»): «лагідний», «м’який», 

«ніжний», «теплий», «люблячий», «добрий» (табл. 3.17 і 3.18). Усі вони на 

статистично значимому рівні позитивно корелюють із зовнішнім критерієм. 
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Узгодженість пунктів шкали досить висока і не підвищується після видалення 

якогось із пунктів, тому всі ці ознаки залишаються в шкалі. 

Таблиця 3.17 

Значення коефіцієнтів кореляції із зовнішнім критерієм ознак, що мають 

високі факторні навантаження за фактором «сімейне щастя і моральні 

почуття» 

 
 
 

Ознаки 

Коефіцієнт кореляції Пірсона із 
прямою оцінкою 

респондентами тематичної 
асоціації зображення як 

«сімейне щастя і моральні 
почуття» 

Коефіцієнт рангової кореляції 
Кендела з прямою оцінкою 
респондентами тематичної 

асоціації зображення як 
«сімейне щастя і моральні 

почуття» 

Лагідний 0,272** 0,245** 

М'який 0,266** 0,239** 

Ніжний 0,204** 0,183** 

Теплий 0,227** 0,200** 

Люблячий 0,319** 0,290** 

Добрий 0,319** 0,295** 

Примітка.** Коефіцієнт кореляції значимий на рівні p<0,01. 

 

Таблиця 3.18 

Статистичні показники зв’язку окремих пунктів шкали і сумарного 

показника за шкалою «сімейне щастя і моральні почуття» 

  

Ознаки 

Коефіцієнт 
кореляціїї з 

сумою інших 
пунктів шкали 

Квадрат коефіцієнта 
множинної кореляції 
із сукупністю інших 

пунктів шкали 

Альфа, якщо 
пункт видалений 

Лагідний 0,776 0,621 0,817 

М'який 0,656 0,488 0,838 

Ніжний 0,724 0,561 0,827 

Теплий 0,591 0,358 0,852 

Люблячий 0,647 0,443 0,840 

Добрий 0,554 0,332 0,855 

Коефіцієнт надійності Альфа Кронбаха для всієї шкали (якщо жоден 

пункт не видалений) 
0,862 

Коефіцієнт надійності Альфа Кронбаха після стандартизації пунктів 

шкали 
0,864 
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Розглянемо ознаки, які мають високі навантаження за четвертим 

фактором («здоровий спосіб життя»): «активний», «оптимістичний», 

«радісний», «рухливий», «сильний», «невтомний» (табл. 3.19 і 3.20). Серед них 

на статистично значимому рівні позитивно корелюють із зовнішнім критерієм 

лише ознаки «активний», «оптимістичний», «рухливий» і «сильний», які 

перевірялися на узгодженість. Їх узгодженість є прийнятною, і не зростає після 

видалення якогось із пунктів, тому всі ці ознаки залишаються в шкалі. 

Таблиця 3.19 

Значення коефіцієнтів кореляції із зовнішнім критерієм ознак, що мають 

високі факторні навантаження за фактором «здоровий спосіб життя» 

 
 

Ознаки 

Коефіцієнт кореляції Пірсона 
із прямою оцінкою 

респондентами тематичної 
асоціації зображення як 

«здоровий спосіб життя» 

Коефіцієнт рангової кореляції 
Кендела з прямою оцінкою 
респондентами тематичної 

асоціації зображення як «здоровий 
спосіб життя» 

Активний 0,220** 0,203** 

Оптимістичний 0,123** 0,128** 

Радісний 0,009 -0,002 

Рухливий 0,340** 0,317** 

Сильний 0,398** 0,368** 

 Невтомний -0,008 0,009 

Примітка. ** Коефіцієнт кореляції значимий на рівні p<0,01. 

 

Таблиця 3.20 

Статистичні показники зв’язку окремих пунктів шкали і сумарного 

показника за шкалою «здоровий спосіб життя» 

  

Ознаки 

Коефіцієнт 
кореляціїї з 

сумою інших 
пунктів шкали 

Квадрат коефіцієнта 
множинної кореляції 
із сукупністю інших 

пунктів шкали 

Альфа, якщо 
пункт видалений 

Рухливий 0,681 0,493 0,636 

Активний 0,615 0,443 0,680 

Оптимістичний 0,486 0,247 0,746 

Сильний 0,495 0,253 0,741 

Коефіцієнт надійності Альфа Кронбаха для всієї шкали (якщо жоден 

пункт не видалений) 
0,763 

Коефіцієнт надійності Альфа Кронбаха після стандартизації пунктів 

шкали 
0,762 
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Стосовно ознак, які мають високі навантаження за п’ятим фактором 

(«краса і сексуальність»): «сексуальний», «еротичний», «спокусливий», 

«чуттєвий» (табл. 3.21 і 3.22), то усі вони на статистично значимому рівні 

позитивно корелюють із зовнішнім критерієм. Узгодженість пунктів шкали 

достатньо висока і не підвищується після видалення якогось із пунктів, тому 

всі ці ознаки залишаються в шкалі. 

Таблиця 3.21 

Значення коефіцієнтів кореляції із зовнішнім критерієм ознак, що мають 

високі факторні навантаження за фактором «краса і сексуальність» 

 
 
 
Ознаки 

Коефіцієнт кореляції 
Пірсона із прямою оцінкою 
респондентами тематичної 

асоціації зображення як 
«краса і сексуальність» 

Коефіцієнт рангової кореляції 
Кендела з прямою оцінкою 
респондентами тематичної 

асоціації зображення як «краса і 
сексуальність» 

Сексуальний 0,398** 0,387** 

Еротичний 0,466** 0,439** 

Спокусливий 0,347** 0,333** 

Чуттєвий 0,272** 0,260** 

 

Примітка. ** Коефіцієнт кореляції значимий на рівні p<0,01. 

 

Таблиця 3.22 

Статистичні показники зв’язку окремих пунктів шкали і сумарного 

показника за шкалою «краса і сексуальність» 

  

Ознаки 

Коефіцієнт 
кореляціїї з 

сумою інших 
пунктів шкали 

Квадрат коефіцієнта 
множинної кореляції 
із сукупністю інших 

пунктів шкали 

Альфа, якщо 
пункт видалений 

Сексуальний 0,735 0,584 0,742 

Еротичний 0,670 0,533 0,780 

Спокусливий 0,678 0,493 0,776 

Чуттєвий 0,561 0,388 0,821 

Коефіцієнт надійності Альфа Кронбаха для всієї шкали (якщо жоден 

пункт не видалений) 
0,827 

Коефіцієнт надійності Альфа Кронбаха після стандартизації пунктів 

шкали 
0,831 
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За результатами аналізу із 40 пунктів, які були в шкалі семантичного 

диференціалу, залишилося 24: 6 пунктів у шкалі «сімейне щастя і моральні 

почуття», по 5 пунктів – у шкалах «комфорт» та «багатство і розкішне життя», 

по 4 пункти – у шкалах «здоровий спосіб життя» та «краса і сексуальність» 

(табл. 3.23). 

Таблиця 3.23 

Пункти профільних шкал семантичного диференціалу, що відповідають 

критеріям зовнішньої валідності та внутрішньої узгодженості  

 

Шкали Пункти шкал 

Здоровий спосіб життя Активний – пасивний 

Оптимістичний – песимістичний 

Рухливий – статичний 

Сильний – слабкий 

Краса і сексуальність Еротичний – нееротичний 

Спокусливий – відштовхуючий 

Сексуальний – несексуальний 

Чуттєвий – нечуттєвий 

 Комфорт  Затишний – незатишний 

Зручний – незручний 

Комфортний – дискомфортний 

Надійний – ненадійний 

Стабільний – нестабільний 

Багатство і розкішне 

життя 

Багатий – бідний 

Гламурний – звичайний 

Грайливий – сором’язливий 

Розкішний – скромний 

Дорогий – дешевий 

Сімейне щастя і 

моральні почуття 

Добрий – злий 

Лагідний – жорсткий 

М’який – твердий 

Люблячий – байдужий 

Ніжний – грубий 

Теплий – холодний 

 

Важливо також перевірити, чи залежить узгодженість (а отже валідність 

та надійність шкал) від мови опитувальника. Адже конотативні смисли слів, 

що мають однакові денотативні значення у різних мовах, можуть певною 

мірою відрізнятися. Як зазначає В. Маслова, «зв’язок мови з національною 

культурою реалізується через культурну конотацію. Така культурно-маркована 
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конотація виникає як результат інтерпретації асоціативно-образної основи 

фразеологічної одиниці чи метафори за допомогою співвіднесення її з 

культурно-національними еталонами і стереотипами… Отже, співвіднесення з 

тим або іншим культурним кодом складає зміст культурно-національної 

конотації» [86]. Слова, які позначають практично одне й те ж саме поняття, в 

різних мовах можуть мати різні конотативні значення.  

Однак, оскільки, як випливає з гіпотези лінгвістичної відносності Сепіра–

Уорфа, близькі мови повинні мати близьку конотативно-змістову наповненість, 

то в силу близькості української та російської мов можна припускати, що 

результати, отримані з допомогою двох мовних варіантів опитувальника – 

українського та російського – не повинні відрізнятися. Тому автор висловила 

припущення, що узгодженість кожної із шкал (яка вимірюється коефіцієнтом 

Альфа Кронбаха) при використанні українського та російського варіантів 

опитувальників повинна бути приблизно однаковою. 

Як можна бачити з табл. 3.24, відмінності значення коефіцієнта Альфа 

Кронбаха при застосуванні українського і російського варіантів опитувальника 

незначні (від 0,01 для шкали «комфорт» до 0,09 для шкали – «краса і 

сексуальність»). При цьому значення коефіцієнтів узгодженості Альфа 

Кронбаха для всіх шкал при застосуванні українського та російського варіантів 

опитувальників є достатньо високими. Це свідчить про те, що як набори 

«україномовних» вербальних асоціацій, що характеризують певний культурний 

код («краса і сексуальність», «багатство і розкішне життя» тощо), так і 

відповідні їм набори «російськомовних» вербальних асоціацій є  близькими, 

узгодженими за змістом, а отже, і конотативні значення понять, які формують 

відповідні українські та російські шкали семантичного диференціалу, є 

близькими. Достатньо високі значення коефіцієнтів Альфа Кронбаха для 

кожної шкали для кожного мовного варіанту опитувальника свідчать про те, 

що, обидва мовні варіанти опитувальника є валідними. Разом з тим, кожен 

новий мовний варіант цієї тестової методики потребуватиме адаптації, яка 

включатиме і перевірку на валідність.  
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Таблиця 3.24 

Значення коефіцієнта надійності Альфа Кронбаха при використанні 

українського та російського варіантів опитувальників для кожної зі шкал 

Шкали 

Коефіцієнт надійності Альфа 
Кронбаха 

Коефіцієнт надійності Альфа 
Кронбаха після стандартизації 

пунктів шкали 

При 

використанні 

українського 

варіанту 

опитувальника  

При 

використанні 

російського 

варіанту опи-

тувальника 

При 

використанні 

українського 

варіанту 

опитувальника  

При 

використанні 

російського 

варіанту 

опитувальника 

Комфорт 0,845 0,852 0,846 0,853 

Багатство і розкішне 

життя 
0,803 0,818 0,815 0,828 

Сімейне щастя і 

моральні почуття 
0,869 0,859 0,870 0,862 

Здоровий спосіб життя 0,767 0,762 0,768 0,761 

Краса і сексуальність 0,760 0,851 0,761 0,856 

 

 Отримавши шкалу семантичного диференціалу з 24 пунктів (6 пунктів у 

шкалі «сімейне щастя і моральні почуття», по 5 пунктів – у шкалах «комфорт» 

та «багатство і розкішне життя», по 4 пункти – у шкалах «здоровий спосіб 

життя» та «краса і сексуальність»), ми можемо побудувати відповідні 

профільні шкали для кожного типу культурних кодів і розрахувати нормовану 

середню оцінку для кожної шкали
1
 (що дозволяє порівнювати між собою 

значення шкал, які включають різну кількість ознак).  

Після цього ми можемо перейти до перевірки емпіричної валідності вже 

не окремих пунктів шкал, а створених шкал загалом. Для цього 

застосовуватиметься спосіб використання паралельних даних, двох 

рівноправних прийомів вимірювання заданої ознаки, що дозволяє встановити 

обґрунтованість методів відносно один одного, тобто зіставлення двох 

незалежних результатів [117, c. 266]. До того ж, як зазначають Є. Головаха, 

                                                           
1
 Нормована середня оцінка – це сума оцінок за ознаками (пунктами шкали), які були 

включені до кожної профільної шкали, поділена на кількість ознак, що включені до цієї 

профільної шкали. 
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Н.Паніна і А.Горбачик, «при зіставленні вимірюваного показника з іншими 

показниками … перевіряється також і змістова валідність методики» [27, с. 59].  

Розрахуємо значення коефіцієнтів кореляції отриманих профільних шкал 

із вищеописаним зовнішнім критерієм валідності. У табл. 3.25 наведені 

коефіцієнти кореляції Пірсона шкал з прямими відповідями стосовно асоціації, 

яка тематично відповідає типу культурних кодів, індикатором якого є 

конкретна шкала (наприклад, шкала «комфорт», перевірялися на рівень її 

кореляції з вибором респондентом варіанту «комфорт» при прямій відповіді на 

запитання стосовно того, з якою темою у нього насамперед асоціюється дане 

зображення).  

 

Таблиця 3.25 

Значення коефіцієнтів кореляції Пірсона нормованих середніх оцінок 

профільних шкал із зовнішнім критерієм валідності 

Шкали 

Коефіцієнт кореляції 
Пірсона із прямими 

оцінками 
респондентами 

тематичної асоціації 
зображення 

Коефіцієнт рангової 
кореляції Кендела із 
прямими оцінками 

респондентами 
тематичної асоціації 

зображення 

Комфорт 0,127** 0,125** 

Багатство і розкішне життя 0,246** 0,216** 

Сімейне щастя і моральні почуття 0,346** 0,289** 

Здоровий спосіб життя 0,352** 0,309** 

Краса і сексуальність 0,463** 0,398** 

Примітка. ** Коефіцієнт кореляції значимий на рівні p<0,01. 

 

Як можна бачити у табл. 3.25, всі коефіцієнти кореляції є статистично 

значимими на рівні p<0,01, що підтверджує емпіричну валідність методики.  

Як відомо, емпірична (критеріальна) валідність полягає у відповідності 

інформації, отриманої за допомогою даної методики, та результатів 

вимірювання іншого показника, який називається критерієм . Тобто це 

валідність, обґрунтована контролем, зовнішнім по відношенню до 
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процедури та інструменту дослідження [103, c.103]. Тому для перевірки 

емпіричної валідності порівняємо результати двох методів виявлення 

домінантних культурних кодів, які транслюються кожним із п’яти аналізованих 

рекламних зображень. Перший метод полягає у ранжуванні прояву у кожному 

з тестованих рекламних зображень п’яти виокремлених культурних кодів за 

середньою нормованою оцінкою по кожній шкалі семантичного диференціалу, 

що відповідає кожному культурному коду. Другий метод полягає у ранжуванні 

культурних кодів за відповіддю на пряме запитання: «Скажіть, будь ласка, із 

якою з нижчеперелічених тем у Вас асоціюється це рекламне зображення у 

першу чергу?» (стосовно кожного рекламного зображення). Якщо виявиться, 

що найбільш вираженими у кожному рекламному зображенні виявляються 

одні і ті само культурні коди за оцінками двома методами, це можна буде 

розглядами як підтвердження емпіричної (критеріальної) валідності методики.  

Як можна бачити у табл. 3.26-3.30, по всіх без винятку зображеннях одні 

і ті ж само культурні коди отримали найвищий ранг оцінки вираженості при 

оцінці двома методами, а у чотирьох зображеннях з-поміж п’яти – одні і ті 

само коди отримали також другий ранг двома методами оцінювання. Отже, 

факт того, що обидва методи виявляють одні і ті ж само найбільш виражені 

культурні коди рекламних зображень, можна розглядати як підтвердження 

емпіричної валідності методики. 

 Порівняння рангів оцінки вираженості культурних кодів, які посідають 

низькі (нижче другого чи третього) рангові місця, ускладнюється тим, що при 

прямих відповідях стосовно тематичної асоціації вони, як правило, 

називаються менше, ніж 5-6% опитаними, тому отримати диференційовані 

(незв’язані) ранги для них при невеликих підмасивах (238 кейсів) для кожного 

зображення виявилося неможливим.  
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Таблиця 3.26 

Ранжування оцінок прояву культурних кодів, що транслюються першим 

рекламним зображенням, за результатами вимірювання з допомогою 

різних методів 

Шкали 

Ранжування за 

шкалами семантичного 

диференціалу* 

Ранжування за відповіддю 

на пряме запитання 

Середня 

нормована 

оцінка 

Ранг Асоціюється в 

першу чергу, 

% від тих, хто 

відповів 

Ранг 

Комфорт 5,1 2 8,1 2-3 

Багатство і розкішне життя 4,5 3 5,2 2-3 (3-5) 

Сімейне щастя і моральні 

почуття 
4,2 5 2,1 3-5 

Здоровий спосіб життя 6,0 1 83,8 1 

Краса і сексуальність 4,4 4 0,7 3-5 

Примітка. Різниця середніх нормованих оцінок при визначенні рангів вираховувалася з 

допомогою критерію Вілкоксона. 

 

Таблиця 3.27 

Ранжування оцінок прояву культурних кодів, що транслюються другим 

рекламним зображенням, за результатами вимірювання з допомогою 

різних методів 

Шкали 

Ранжування за шкалами 

семантичного 

диференціалу 

Ранжування за відповіддю 

на пряме запитання 

Середня 

нормована оцінка 

Ранг Асоціюється в 

першу чергу, % 

від тих, хто 

відповів 

Ранг 

Комфорт 5,0 4 4,2 3-5 

Багатство і розкішне життя 5,7 2 12,4 2 

Сімейне щастя і моральні 

почуття 
5,4 3 0,5 3-5 

Здоровий спосіб життя 4,0 5 0,5 3-5 

Краса і сексуальність 6,0 1 82,5 1 
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Таблиця 3.28 

Ранжування оцінок прояву культурних кодів, що транслюються третім 

рекламним зображенням, за результатами вимірювання з допомогою 

різних методів 

 

Шкали 

Ранжування за шкалами 

семантичного 

диференціалу 

Ранжування за відповіддю на 

пряме запитання 

Середня 

нормована оцінка 

Ранг Асоціюється в 

першу чергу, % від 

тих, хто відповів 

Ранг 

Комфорт 5,5 1 47,0 1 

Багатство і розкішне 

життя 
5,0 2 28,6 2 

Сімейне щастя і моральні 

почуття 
4,3 3-4 17,8 3 

Здоровий спосіб життя 3,8 5 1,3 4-5 

Краса і сексуальність 4,3 3-4 5,4 4-5 

 

Таблиця 3.29 

Ранжування оцінок прояву культурних кодів, що транслюються 

четвертим рекламним зображенням, за результатами вимірювання з 

допомогою різних методів 

Шкали 

Ранжування за 

шкалами 

семантичного 

диференціалу 

Ранжування за відповіддю 

на пряме запитання 

Середня 

нормована 

оцінка 

Ранг Асоціюється в 

першу чергу, % від 

тих, хто відповів 

Ранг 

Комфорт 4,3 4-5 0,7 3-5 

Багатство і розкішне 

життя 
6,0 1 67,0 1 

Сімейне щастя і моральні 

почуття 
4,4 4-5 2,1 3-5 

Здоровий спосіб життя 5,4 2 0,5 3-5 

Краса і сексуальність 5,2 3 29,8 2 
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Таблиця 3.30 

Ранжування оцінок прояву культурних кодів, що транслюються п’ятим 

рекламним зображенням, за результатами вимірювання з допомогою 

різних методів 

 

Шкали 

Ранжування за шкалами 

семантичного 

диференціалу 

Ранжування за відповіддю 

на пряме запитання 

Середня нормована 

оцінка 

Ранг Асоціюється в 

першу чергу, % 

від тих, хто 

відповів 

Ранг 

Комфорт 5,5 2 9,7 2-3 

Багатство і розкішне 

життя 
5,3 3-4 6,9 2-3 

Сімейне щастя і моральні 

почуття 
5,7 1 79,5 1 

Здоровий спосіб життя 5,4 3-4 2,2 4-5 

Краса і сексуальність 3,9 5 1,7 4-5 

 

Чи пов’язане сприйняття культурного коду рекламних зображень із 

ціннісними орієнтаціями респондентів? Як писав американський психолог, 

автор теорії особистих конструктів Дж. Келлі, «людина судить про свій світ за 

допомогою понятійних схем чи моделей, які вона створює і потім намагається 

пристосувати до об’єктивної дійсності. Це пристосування не завжди є вдалим, 

Втім, без таких систем світ становитиме собою щось настільки 

недиференційоване та гомогенне, що людина не зможе осмислити його» [176, 

р. 8-9]. Значною мірою саме ціннісні орієнтації лежать в основі таких 

понятійних схем і моделей, тому можна припускати, що особливості структури 

ціннісних орієнтацій індивіда зумовлюють особливості бачення і оцінки ним 

подій та об’єктів соціальної реальності. Цей механізм сприйняття соціальної 

реальності отримав назву проекції. «Проекція − це приписування іншій 

людині, предметам якостей, почуттів та намірів, що укорінені у самій 

особистості» [60, c. 208]. Отже, якщо виявиться, що частота «бачення» різних 
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культурних кодів в об’єктивній реальності (у нашому випадку – в оцінюваних 

респондентами об’єктах – рекламних зображеннях) відтворює структуру 

ціннісних орієнтацій респондентів, будуть підстави говорити, що культурні 

коди як конструкти свідомості є всього лише «функцією», проявом ціннісних 

орієнтацій. Якщо ж взаємозв’язку між частотою сприйняття культурних кодів і 

структурою ціннісних орієнтацій респондентів не буде виявлено, це буде 

підставою відкинути таке припущення і вважати, що сприйняття 

респондентами культурних кодів є незалежним від їх ціннісних орієнтацій.  

У процесі дослідження респондентам ставилося пряме запитання, 

наскільки важливі для них різні сфери (назви яких повторювали культурні 

коди, що досліджувалися): «Розставте, будь ласка, наступні сфери чи сторони 

життя по місцях (від першого до п’ятого) за ступенем значимості для Вас». Ми 

можемо розрахувати коефіцієнти рангової кореляції Кендела між значенням 

кожної зі шкал, яка відповідає певному типу культурних кодів, і рангом 

ціннісної орієнтації, однойменної з цим типом культурних кодів, у структурі 

ціннісних орієнтацій (який показує, як, наприклад, взаємопов’язаний рівень 

значимості для респондентів цінності комфорту і оцінка ними вираженості 

культурного коду «комфорт» у тестованих рекламних зображеннях). Як можна 

бачити у табл. 3.31, кореляція між оцінкою вираженості респондентами 

культурних кодів і ціннісними орієнтаціями респондентів у всіх випадках є 

надзвичайно низькою (не більше 0,02) і рівень значимості цих кореляцій є дуже 

низьким.  

За результатами опитування ми також можемо порівняти середні ранги 

оцінки значимості для респондентів різних сфер життя (тобто структури 

ціннісних орієнтацій) з рангами, побудованими на основі нормованих середніх 

оцінок за шкалами, що відображають рівень прояву культурних кодів у 

кожному з п’яти рекламних зображень, які тестувалися респондентами (табл. 

3.32).  
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Таблиця 3.31 

Значення коефіцієнтів рангової кореляції Кендела між кожною із шкал, 

яка відповідає певному культурному коду, і рангами ціннісних орієнтацій, 

однойменними з цими культурними кодами 

Шкали 
Коефіцієнт 
кореляції 
Кендела  

Рівень значимості 
коефіцієнта 

кореляції 

Комфорт -0,014 0,506 

Багатство і розкішне життя  0,002 0,918 

Сімейне щастя і моральні почуття 0,023 0,305 

Здоровий спосіб життя 0,021 0,328 

Краса і сексуальність 0,015 0,479 

 

Таблиця 3.32 

Порівняння ранжування прояву культурних кодів, що транслюються 

кожним із рекламних зображень, з ранжуванням ціннісних орієнтацій за 

рівнем їх значимості для респондентів 

Шкали 

1 

реклам-

не 

зобра-

ження 

(ранг) 

2 

реклам-

не 

зобра-

ження 

(ранг) 

3 

реклам-

не 

зобра-

жен-ня 

(ранг) 

4 

реклам

-не 

зобра-

ження 

(ранг) 

5 

реклам-

не 

зобра-

ження 

(ранг) 

Структура ціннісних 

орієнтацій 

Середня 

оцінка 

значимо-

сті  

Ранг 

Комфорт 2 4 1 4-5 2 3,1 5 

Багатство і 

розкішне життя 
3-4 2 2 1 3-4 3,9 3-4 

Сімейне щастя і 

моральні 

почуття 

5 3 3-4 4-5 1 1,6 1 

Здоровий спосіб 

життя 
1 5 5 2 3-4 2,6 2 

Краса і 

сексуальність 
3-4 1 3-4 3 5 3,8 3-4 

Коефіцієнт рангової 

кореляції Кендела зі 

cтруктурою 

ціннісних орієнтацій 

–0,333 –0,105 –0,667 0,000 0,222 

Рівень значимості 

коефіцієнта кореляції 
p=0,435 p=0,801 p=0,118 p=1,0 p=0,603 
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Як можна бачити у табл. 3.32, значення коефіцієнтів рангової кореляції 

Кендела, які характеризують зв’язок між структурою ціннісних орієнтацій і 

рангами нормованих середніх оцінок шкал для всіх п’яти зображень виявилися 

статистично незначущими. Отже, встановлена відсутність зв’язку між оцінкою 

респондентами рівня представленості культурних кодів в рекламних зображеннях 

і структурою ціннісних орієнтацій респондентів. Це можна розглядати як 

підтвердження того, що культурні коди, що виявляються з допомогою цієї 

методики, є змістовно іншим конструктом, ніж ціннісні орієнтації. 

У процесі теоретичного аналізу проблеми була сформульована гіпотеза, 

що перебування усіх членів суспільства у єдиному соціокультурному полі 

визначає подібність сприйняття ними культурних кодів (у тому числі й тих, що 

транслюються через комерційну рекламу), незалежно від приналежності до 

соціальних і соціально-демографічних груп. Для того, щоб перевірити цю 

гіпотезу, розглянемо, чи існують відмінності у сприйнятті культурних кодів, 

що транслюються окремими рекламними зображеннями, представниками 

різних груп опитаних (виділених за рівнем освіти, добробуту, віком, статтю, 

мовою, якою заповнювалася анкета, регіоном проживання). Порівняємо 

сприйняття культурних кодів представниками різних груп опитаних на 

прикладі другого рекламного зображення. Друге рекламне зображення було 

вибране для аналізу тому, що оцінка представленості респондентами 

культурних кодів, що транслюються цим зображенням, є найбільш чітко 

диференційованою серед всіх п’яти зображень (відмінності середніх оцінок, що 

характеризують оцінку респондентами представленості різних культурних 

кодів, є найбільшими). Це дозволяє у більшості випадків отримати статистично 

значимі відмінності середніх балів навіть на дуже малих вибірках, і відповідно, 

«проранжувати» культурні коди у сприйнятті представників різних груп. 

Як можна бачити у табл. 3.33-3.38, структура культурних кодів, що 

транслюються другим рекламним зображенням, у сприйнятті представників 

різних груп опитаних є або абсолютно ідентичною (тобто коефіцієнт рангової 



172 

кореляції Кендела, що характеризує зв'язок між оцінками представниками 

різних соціально-демографічних груп вираженості культурних кодів у другому 

рекламному зображенні, дорівнює 1), або відмінності обумовлені лише тим, що 

в деяких групах через їх незначну чисельність все ж не отримані статистично 

значимі відмінності між «сусідніми» ранговими місцями, тому були утворені 

«зв’язані» ранги (у такому випадку значення коефіцієнтів Кендела дорівнює 

0,95 при рівні значимості p=0,02, тобто все одно є дуже високими).  

Таблиця 3.33 

Результати ранжування оцінок прояву культурних кодів, що транслюються 

другим рекламним зображенням, залежно від рівня освіти респондентів 

Шкали 

Респонденти з середньою 

або неповною середньою 

освітою, N=32 

Респонденти з вищою або 

середньою спеціальною 

освітою, N=206 

Середня 

нормована оцінка 

Ранг Середня 

нормована оцінка 

Ранг 

Комфорт 4,7 4 5,0 4 

Багатство і розкішне життя 5,9 1-2 5,7 2 

Сімейне щастя і моральні почуття 5,3 3 5,4 3 

Здоровий спосіб життя 3,7 5 4,0 5 

Краса і сексуальність 6,1 1-2 6,0 1 

Примітка. Значення коефіцієнта рангової кореляції Кендела між двома групами 

респондентів дорівнює 0,949 (p=0,023). 

Таблиця 3.34 

Результати ранжування оцінок прояву культурних кодів, що транслюються 

другим рекламним зображенням, залежно від віку респондентів 

Шкали 

16-39 років, N=140 40 років і старші, N=98 

Середня 

нормована 

оцінка 

Ранг Середня 

нормована 

оцінка 

Ранг 

Комфорт 4,9 4 5,0 4 

Багатство і розкішне життя 5,8 2 5,6 2 

Сімейне щастя і моральні почуття 5,4 3 5,3 3 

Здоровий спосіб життя 3,9 5 4,0 5 

Краса і сексуальність 6,1 1 5,9 1 

Примітка. Значення коефіцієнта рангової кореляції Кендела між двома групами 

респондентів дорівнює 1,0. 
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Таблиця 3.35 

Результати ранжування оцінок прояву культурних кодів, що 

транслюються другим рекламним зображенням, залежно від самооцінки 

рівня добробуту респондентів 

Шкали 

Респонденти з середніми і 

низькими доходами, N=146 

Респонденти з високими 

доходами, N=88 

Середня 

нормована 

оцінка 

Ранг Середня 

нормована 

оцінка 

Ранг 

Комфорт 4,9 4 5,1 4 

Багатство і розкішне життя 5,8 2 5,7 2-3 

Сімейне щастя і моральні почуття 5,3 3 5,5 2-3 

Здоровий спосіб життя 3,9 5 4,0 5 

Краса і сексуальність 6,1 1 5,9 1 

Примітки: 

1. Респонденти з середніми і низькими доходами  ті, хто на запитання про матеріальне 
становище родини відповіли: «ледве зводимо кінці з кінцями, грошей не вистачає навіть 
на необхідні продукти», «вистачає на харчування та на придбання необхідних недорогих 
речей» або «у цілому на життя вистачає, але придбання речей тривалого вжитку, таких як 
меблі, холодильник, телевізор, уже викликає труднощі». 

2. Респонденти з високими доходами  ті, хто на запитання про матеріальне становище 
родини відповіли: «Живемо забезпечено, але зробити деякі покупки ми поки що не в 
змозі (купити квартиру, автомобіль тощо)» або «Ми можемо собі дозволити придбати 
практично все, що хочемо». 

3. Значення коефіцієнта рангової кореляції Кендела між двома групами респондентів 
дорівнює 0,949 (p=0,023). 

 

Таблиця 3.36 

Результати ранжування оцінок прояву культурних кодів, що транслюються 

другим рекламним зображенням, залежно від статі респондентів 

Шкали 

Чоловіки, N=115 Жінки, N=123 

Середня 

нормована 

оцінка 

Ранг Середня 

нормована 

оцінка 

Ранг 

Комфорт 5,1 4 4,8 4 

Багатство і розкішне життя 5,6 2-3 5,8 2 

Сімейне щастя і моральні почуття 5,5 2-3 5,3 3 

Здоровий спосіб життя 4,1 5 3,8 5 

Краса і сексуальність 6,0 1 6,1 1 

Примітка. Значення коефіцієнта рангової кореляції Кендела між двома групами 

респондентів дорівнює 0,949 (p=0,023). 
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Таблиця 3.37 

Результати ранжування оцінок прояву культурних кодів, що 

транслюються другим рекламним зображенням, залежно від того, якою 

мовою заповнювалася анкета 

Шкали 

Російською мовою, 

N=166 

Українською мовою, 

N=72 

Середня 

нормована 

оцінка 

Ранг Середня 

нормована 

оцінка 

Ранг 

Комфорт 5,0 4 4,9 4 

Багатство і розкішне життя 5,8 2 5,7 2 

Сімейне щастя і моральні почуття 5,4 3 5,4 3 

Здоровий спосіб життя 3,9 5 4,0 5 

Краса і сексуальність 6,1 1 5,9 1 

Примітка. Значення коефіцієнта рангової кореляції Кендела між двома групами 

респондентів дорівнює 1,0. 

 

Таблиця 3.38 

Результати ранжування оцінок прояву культурних кодів, що 

транслюються другим рекламним зображенням, залежно від регіону 

проживання 

Шкали 

Західний і Центральний 

регіони, N=111 

Південний і Східний 

регіони, N=127 

Середня 

нормована 

оцінка 

Ранг Середня 

нормована 

оцінка 

Ранг 

Комфорт 4,8 4 5,1 4 

Багатство і розкішне життя 5,6 2 5,8 2 

Сімейне щастя і моральні почуття 5,2 3 5,5 3 

Здоровий спосіб життя 4,0 5 3,9 5 

Краса і сексуальність 5,9 1 6,1 1 

Примітка. Значення коефіцієнта рангової кореляції Кендела між двома групами 

респондентів дорівнює 1,0. 
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Отримані дані підтверджують гіпотезу про подібність сприйняття 

культурних кодів, що транслюються через комерційну рекламу, незалежно від 

приналежності до соціальних і соціально-демографічних груп.  

Здійснивши розщеплення масиву даних навпіл (розщеплення 

здійснювалося програмою SPSS випадковим чином) і порівнявши ранжування 

оцінок прояву культурних кодів респондентами, що були віднесені до кожного 

з утворених таким чином підмасивів, ми можемо оцінити стійкість оцінок, 

отриманих з допомогою розробленої методики, що, як зазначалося вище, є 

одним із свідчень її надійності. Як можна бачити у табл. 3.39, ранжування 

оцінок прояву культурних кодів є ідентичним, що підтверджує стійкість оцінок 

і надійність методики.  

 

Таблиця 3.39 

Результати ранжування оцінок прояву культурних кодів, що 

транслюються другим рекламним зображенням, у двох частинах масиву, 

сформованих у результаті поділу масиву даних навпіл 

Шкали 

1 випадква підвибірка, 

N=120 

2 випадкова підвибірка, 

N=118 

Середня 

нормована 

оцінка 

Ранг Середня 

нормована 

оцінка 

Ранг 

Комфорт 5,0 4 4,9 4 

Багатство і розкішне життя 5,8 2 5,7 2 

Сімейне щастя і моральні почуття 5,4 3 5,3 3 

Здоровий спосіб життя 3,9 5 4,0 5 

Краса і сексуальність 6,0 1 6,0 1 

Примітка. Значення коефіцієнта рангової кореляції Кендела між двома групами 

респондентів дорівнює 1,0. 
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Висновки до розділу 3 

 

 

У даному розділі представлений процес розробки і валідизації методики 

ідентифікації культурних кодів комерційної реклами. Оскільки у першому 

розділі було встановлено, що культурний код є конструктом, який відображає 

конотативні (асоціативні) смисли, якими наділяються матеріальні і духовні 

об'єкти під впливом домінуючої в суспільстві культури, це дозволяє будувати 

методику дослідження культурних кодів, представлених у візуальній рекламі, 

на основі дослідження вербальних асоціацій (із застосуванням методу 

семантичного диференціалу).  

Застосування методу узгодження концептів дозволило виділити п'ять 

типів культурних кодів сфери споживання, що транслюються через друковану 

візуальну комерційну рекламу:  1) «краса і сексуальність»;  2) «сімейне щастя і 

моральні почуття»; 3) «багатство і розкішне життя»; 4) «здоровий спосіб 

життя»; 5) «комфорт».  

Змістова валідність системи соціокультурних координат, яка 

описується культурними кодами «краса і сексуальність», «сімейне щастя і 

моральні почуття», «багатство і розкішне життя», «здоровий спосіб життя», 

«комфорт» підтверджується її відповідністю типам ціннісних орієнтацій, 

що виділені в рамках концепції М. Рокіча, та типам потреб, що 

представлені в концепціях А. Маслоу, К. Альдерфера, Дж. Роттера.  

Характер взаємовідношення виокремлених у результаті цього 

дослідження типів культурних кодів, з одного боку, та типів цінностей і типів 

потреб, що представлені у зазначених теоретичних концепціях, з іншого боку, 

не є взаємно-однозначним (коли одному культурному коду відповідає одна 

цінність чи одна потреба). Одному культурному коду може відповідати не 

одна, а кілька цінностей або потреб, представлених у цих концепціях, і навпаки 

– одній потребі або одній цінності можуть відповідати кілька культурних кодів. 
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Це пояснюється природою культурного коду, який є комплексом конотативних 

смислів, а отже, має складну структуру і може бути пов’язаний не з однією 

потребою чи цінністю, а з цілим ціннісно-орієнтаційним комплексом (блоком 

цінностей).  

Пов’язаність культурних кодів із комплексами цінностей зумовлює 

роль культурних кодів у структуруванні цінностей, ціннісних орієнтацій .  

А оскільки ціннісні орієнтації є безпосереднім чинником формування 

соціальної поведінки, то можна стверджувати, що культурні коди, будучи 

чинником структурування ціннісних орієнтацій, тим самим 

опосередковано структурують, формують соціальну поведінку. З іншого 

боку, спостерігається і зворотний процес, коли культурні коди 

формуються як асоціативно-конотативні образи певних соціальних 

цінностей. 

Не всі термінальні цінності суспільства можуть мати відповідники у 

системі культурних кодів, використовуваних у рекламі. Адже для того, 

щоб певна цінність відобразилася у культурному коді реклами, 

посилання на цю цінність у рекламі повинно носити систематичний і 

масовий характер, настільки систематичний і масовий, щоб певна 

цінність закріпилася у масовій свідомості через створення ряду 

візуально-образних чи вербальних асоціацій. Поодиноких випадків 

створення рекламних повідомлень (зображень), де є посилання на цю 

цінність, ще недостатньо для створення і закріплення таких асоціацій. 

Тому, наприклад, деякі цінності із списку термінальних цінностей, що 

представлені в тестовій методиці М. Рокіча, але не мають відношення до 

регуляції споживчої поведінки (або їх прояв у споживчій поведінці слабо 

виражений), не мають відповідників серед виокремлених у результаті 

здійсненої з допомогою методу узгодження концептів «природної 

типології» культурних кодів реклами – оскільки не виробилася система 

конотативно-асоціативних образів, що пов’язані із цією цінністю, і як 
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наслідок, не вироблені культурні коди візуальної реклами, що мали б у 

якості відповідників такі цінності.  

Це, однак, не свідчить про неповноту розробленої методики, яка 

орієнтована на ідентифікацію культурних кодів реклами, що регулюють 

споживчу поведінку. Відмінність «природних» типологій від 

«теоретичних» саме і полягає в тому, що «природні» типології можуть не 

охоплювати деякі сегменти «теоретичних» типологій, які не 

проявляються і не фіксуються у певних культурах чи досліджуваних 

сегментах соціокультурної реальності. 

 Результати факторного аналізу за шкалами семантичного диференціалу, 

за якими оцінювалися рекламні зображення, підтверджують, що виокремлені 

фактори за змістом відповідають типам культурних кодів, виокремленим у 

результаті попереднього аналізу (застосування методу узгодження концептів). 

Тобто, результати факторного аналізу дозволяють говорити про те, що 

емпіричним шляхом була підтверджена конструктна валідність дослідницької 

методики.  

Для кожного типу культурних кодів була сформована профільна шкала, 

нормована сума значень за кожною з яких розглядається як індикатор 

представленості відповідного культурного коду у візуальній рекламі. Засобом 

перевірки конструктної валідності методики також виступала перевірка 

внутрішньої узгодженості профільних шкал, що входять до цієї методики, з 

допомогою коефіцієнта Альфа Кронбаха (оскільки внутрішня узгодженість 

шкал свідчить про те, що різні пункти цих шкал є показниками одного й того 

самого конструкту). Як показав аналіз, рівень внутрішньої узгодженості шкал 

після видалення окремих пунктів шкал виявився високим (значення 

коефіцієнта Альфа Кронбаха для різних шкал коливаються в діапазоні від 0,76 

до 0,86). 

Підтвердженням конструктної валідності методики також є 

підтвердження гіпотез стосовно властивостей конструкту. Так, підтвердилася 

гіпотеза, яка полягала в тому, що перебування усіх членів суспільства у 
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єдиному соціокультурному полі визначає приблизно однаковий характер 

сприйняття ними культурних кодів, незалежно від приналежності до 

соціальних і соціально-демографічних груп. Зокрема, не відрізняється 

сприйняття культурних кодів, представлених у тестованих рекламих 

зображеннях,  людьми з різним освітнім рівнем, різних статі та віку, 

представників різних регіонів, з різним рівнем добробуту.  

Емпірична і змістова валідність методики перевірялися шляхом 

порівняння результатів, отриманих з допомогою різних методів, а саме 

результатів двох способів виявлення культурних кодів (перший побудований 

на основі розробленої методики, а другий – на основі відповіді на пряме 

запитання). Отримана кореляція між результатами двох вимірювань може 

трактуватися як така, що підтверджує подібність результатів, отриманих з 

допомогою двох різних методів.  

Було емпірично підтверджено, що культурні коди, що виявляються з 

допомогою розробленої методики, є змістовно іншим конструктом, ніж 

ціннісні орієнтації. 

Дослідження показало, що оцінки прояву культурних кодів, що 

транслюються через візуальну рекламу, не відрізняються у групах, виділених 

залежно від того, який варіант методики – український чи російський – вони 

використовували. Відмінності значення коефіцієнта Альфа Кронбаха при 

застосуванні українського і російського варіантів опитувальника незначні. При 

цьому значення коефіцієнтів узгодженості Альфа Кронбаха для всіх шкал при 

застосуванні українського та російського варіантів опитувальників є достатньо 

високими. Це свідчить про те, що як набори «україномовних» вербальних 

асоціацій, що характеризують певний культурний код, так і відповідні їм 

набори «російськомовних» вербальних асоціацій є приблизно однаковою 

мірою узгодженими за змістом, а отже, і конотативні смисли понять, які 

формують відповідні українські та російські шкали семантичного 

диференціалу, є близькими. Достатньо високі значення коефіцієнтів Альфа 



180 

Кронбаха для кожної шкали для кожного мовного варіанту опитувальника 

свідчать про те, що обидва мовні варіанти опитувальника є валідними.  
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертаційному дослідженні були розв’язані поставлені завдання та 

була досягнута мета – розроблена методика ідентифікації культурних кодів 

комерційної реклами та здійснено її обґрунтування. За результатами 

проведеного дослідження зроблено такі висновки.  

1. На основі аналізу концептуальних підходів, представлених у 

соціологічній та філософській літературі, встановлено, що культурний код є 

конструктом, що відображає конотативні смисли, якими наділяються 

матеріальні та духовні об’єкти під впливом домінуючої в суспільстві культури. 

Культурні коди, надаючи символічного значення об’єктам (матеріальним 

об’єктам, станам), створюють основу для формування уявлень про ціннісну 

значимість цих об’єктів для індивіда. Оскільки культурні коди творяться на 

основі системи прецедентних феноменів, які є складовою культурної традиції 

суспільства, то культурні коди однаковим чином сприймаються 

представниками усіх соціальних і соціально-демографічних груп суспільства 

(це було підтверджено результатами проведеного емпіричного дослідження). 

Таким чином забезпечується подібність когнітивної складової ціннісних 

орієнтацій представників різних суспільних груп. Проте, за однакового 

сприйняття смислів культурних кодів, що асоціюються з певними об’єктами, 

емоційно-мотиваційна значимість цих об’єктів для представників різних груп 

може відрізнятися, що зумовлено відмінностями у соціальному становищі 

суспільних груп, різним ступенем досяжності цих об’єктів для представників 

різних груп. Це також визначає і відмінності у поведінці стосовно цих об’єктів.  

2. Встановлено, що оскільки культурні коди не можуть бути 

матеріальними об’єктами, а проявляються через символи, то ідентифікувати 

культурні коди можна, лише досліджуючи ці символи (та інші матеріальні 

об’єкти, які їх включають). Зокрема, джерелом інформації про культурні коди 

сфери споживання можуть бути дослідження візуальної комерційної реклами, 
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зразки якої містять у собі символічні зображення, створені з використанням 

культурних кодів. Культурні коди творяться на основі системи прецедентних 

феноменів, істотну роль у формуванні яких відіграють міфи та міфологеми. 

Передумовою творення культурних кодів повсякденної свідомості на основі 

міфів та міфологем стало, окрім «метафоризації» міфічної свідомості, 

формування понятійного міфу, що уможливлює ідентифікацію культурних 

кодів через абстрактні поняття. Отже, культурні коди, наявні в рекламних 

повідомленнях та зображеннях, можуть бути ідентифіковані шляхом 

дослідження вербальних (понятійних) асоціацій, які виникають у реципієнтів 

рекламних повідомлень при їх сприйнятті.  

3. На основі аналізу методик дослідження сприйняття комерційної 

реклами встановлено, що для дослідження асоціацій найбільш релевантною є 

методика на основі семантичного диференціалу. Адекватність методу 

семантичного диференціалу завданню емпіричної ідентифікації культурних 

кодів зумовлена тією обставиною, що культурні коди проявляються через 

конотативні смисли, на виявлення яких орієнтований цей метод, а також тим, 

що семантика міфів (яка впливає на формування смислового змісту культурних 

кодів) побудована на основі бінарних опозицій, тобто за тим самим 

принципом, за яким побудовані шкали семантичного диференціалу. 

4. Здійснено типологізацію культурних кодів, що транслюються через 

візуальну друковану комерційну рекламу. За результатами дослідження із 

застосуванням методу узгодження концептів виділено найбільш поширені 

культурні коди сфери споживання, що транслюються через візуальну 

друковану комерційну рекламу та можуть бути об’єднані у п'ять типів: 

1)«краса і сексуальність»; 2) «сімейне щастя і моральні почуття»; 3) «багатство 

і розкішне життя»; 4) «здоровий спосіб життя»; 5) «комфорт».  

5. Для кожного типу культурних кодів було сформовано набір шкал 

семантичного диференціалу (профільні шкали), для перевірки на внутрішню 

узгодженість яких було проведено емпіричне дослідження. Із профільних 

шкал були вилучені ті пункти, які не відповідають критеріям внутрішньої 
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узгодженості та зовнішньої валідності. Було сформовано шкалу семантичного 

диференціалу із 24 пунктів, які утворюють 5 профільних шкал, кожна з яких 

виступає індикатором відповідного типу культурного коду.  

6. Підтверджено очевидну, логічну, змістову, конструктну, емпіричну 

валідність розробленої дослідницької методики, а також її надійність. 

Очевидна валідність методики дослідження культурних кодів реклами 

ґрунтується на тому, що культурні коди як певна система знаків 

продукуються і поширюються у суспільній свідомості, у тому числі й будучи 

трансльованими через рекламні повідомлення і зображення. Логічна валідність 

методики забезпечується завдяки тому,
 
що культурні коди представлені через 

систему індикаторів (пунктів шкали семантичного диференціалу), що 

описують різні аспекти їх прояву у суспільній свідомості. Емпірична та 

змістова валідність методики перевірялися шляхом порівняння результатів, 

отриманих за допомогою різних методів. Змістова валідність методики 

також була забезпечена рівною кількістю індикаторів кожного 

культурного коду в початковому варіанті профільних шкал семантичного 

диференціалу. Підтвердженням конструктної валідності є змістова 

відповідність факторів, сформованих за результатами факторного аналізу шкал 

семантичного диференціалу, типам культурних кодів, виокремленим у 

результаті попереднього аналізу (за результатами застосування методу 

узгодження концептів), внутрішня узгодженість профільних шкал, а також 

емпіричне підтвердження гіпотези стосовно теоретично передбачених 

властивостей конструкту. Надійність методики підтверджується високим 

рівнем узгодженості профільних шкал, стійкістю результатів застосування 

методики у випадку розщеплення вибірки навпіл, у випадку застосування 

різних мовних варіантів дослідницької методики (українського та російського), 

а також методом паралельних форм (високою кореляцією з результатами, 

отриманими з допомогою інших дослідницьких методів).  Дослідження 

підтвердило валідність кожного мовного варіанту опитувальника (українського 
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і російського). Разом з тим, кожен новий мовний варіант цієї тестової методики 

потребуватиме адаптації, яка включатиме і перевірку валідності. 

7. Розроблена методика може бути застосована в соціологічних 

дослідженнях, спрямованих на вивчення соціокультурних чинників регуляції 

соціальної поведінки, а також в маркетингових дослідженнях. Підходи, 

використані при робробці цієї методики, можуть бути використані при 

розробці методик, орієнтованих на дослідження культурних кодів не лише 

сфери споживання, але і в інших сферах, наприклад, культурних кодів 

політичної свідомості. 
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ДОДАТКИ 

 

 

Додаток А. Таблиці двовимірних розподілів 

 

 

Таблиця А.1 

Смислові асоціації, які викликають рекламні зображення (серед усіх опитаних 

та в групах, виділених за рівнем освіти)
1
, % 

 Серед усіх 

опитаних, 

n=124 

Серед респондентів з 

вищою (повною чи 

базовою) або 

незакінченою вищою, 

n=84 

Серед респондентів 

із середньою або 

неповною 

середньою освітою, 

n=40 

1-е зображення    

Краса і сексуальність 16,9 14,3 22,5 

Сімейне щастя і моральні 

почуття 
1,6 0,0 5,0 

Багатство і розкішне життя 21,8 22,6 20,0 

Здоровий спосіб життя 0,8 1,2  

 Комфорт  57,3 59,5 52,5 

Важко відповісти 0,8 1,2  

Ні з чим не асоціюється 0,8 1,2 0,0 

3-е зображення    

Краса і сексуальність 5,6 4,8 7,5 

Сімейне щастя і моральні 

почуття 
16,1 16,7 15,0 

Багатство і розкішне життя 71,0 72,6 67,5 

Здоровий спосіб життя 3,2 2,4 5,0 

 Комфорт  2,4 2,4 2,5 

Важко відповісти 0,8 0,0 2,5 

Ні з чим не асоціюється 0,8 1,2 0,0 

                                                           
1
 За результатами дослідження, метою якого був відбір тестового матеріалу –

рекламних зображень, кожне з яких виступає при розробці дослідницької методики як 

репрезентант певного культурного коду (у березні-травні 2013 р. методом структурованого 

інтерв’ю було опитано 124 респонденти – жителі 16 областей України, Києва та АР Крим).   
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Серед усіх 

опитаних, 

n=124 

Серед респондентів з 

вищою (повною чи 

базовою) або 

незакінченою вищою, 

n=84 

Серед респондентів 

із середньою або 

неповною 

середньою освітою, 

n=40 

4-е зображення    

Краса і сексуальність 1,6 1,2 2,5 

Сімейне щастя і моральні 

почуття 
0,0 0,0 0,0 

Багатство і розкішне життя 0,0 0,0 0,0 

Здоровий спосіб життя 96,8 98,8 92,5 

 Комфорт  1,6 0,0 5,0 

Важко відповісти 0,0 0,0 0,0 

Ні з чим не асоціюється 0,0 0,0 0,0 

15-е зображення    

Краса і сексуальність 25,8 31,0 15,0 

Сімейне щастя і моральні 

почуття 
13,7 9,5 22,5 

Багатство і розкішне життя 29,0 29,8 27,5 

Здоровий спосіб життя 8,1 6,0 12,5 

 Комфорт  13,7 14,3 12,5 

Важко відповісти 0,0 0,0 0,0 

Ні з чим не асоціюється 4,8 4,8 5,0 

Відпочинок (елітний 

відпочинок) 
4,0 3,6 5,0 

Романтичні відносини 

(кохання), романтика 
0,8 1,2 0,0 

16-е зображення    

Краса і сексуальність 1,6 2,4 0,0 

Сімейне щастя і моральні 

почуття 
0,0 0,0 0,0 

Багатство і розкішне життя 0,8 1,2 0,0 

Здоровий спосіб життя 86,3 85,7 87,5 

 Комфорт  1,6 1,2 2,5 

Важко відповісти 2,4 1,2 5,0 

Ні з чим не асоціюється 1,6 2,4 0,0 

Екстрим, ризик, адреналін 4,8 4,8 5,0 

Відпочинок (елітний 

відпочинок) 
0,8 1,2 0,0 
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Серед усіх 

опитаних, 

n=124 

Серед респондентів з 

вищою (повною чи 

базовою) або 

незакінченою вищою, 

n=84 

Серед респондентів 

із середньою або 

неповною 

середньою освітою, 

n=40 

17-е зображення    

Краса і сексуальність 6,5 4,8 10,0 

Сімейне щастя і моральні 

почуття 
63,7 66,7 57,5 

Багатство і розкішне життя 6,5 4,8 10,0 

Здоровий спосіб життя 8,9 8,3 10,0 

 Комфорт  8,9 9,5 7,5 

Важко відповісти 1,6 1,2 2,5 

Ні з чим не асоціюється 2,4 2,4 2,5 

Мода  0,8 1,2 0,0 

Щасливе дитинство  0,8 1,2 0,0 

25-е зображення    

Краса і сексуальність 4,0 4,8 2,5 

Сімейне щастя і моральні 

почуття 
83,9 82,1 87,5 

Багатство і розкішне життя 4,0 4,8 2,5 

Здоровий спосіб життя 1,6 2,4 0,0 

 Комфорт  6,5 6,0 7,5 

Важко відповісти 0,0 0,0 0,0 

Ні з чим не асоціюється 0,0 0,0 0,0 

27-е зображення    

Краса і сексуальність 71,0 76,2 60,0 

Сімейне щастя і моральні 

почуття 
5,6 2,4 12,5 

Багатство і розкішне життя 18,5 16,7 22,5 

Здоровий спосіб життя 0,8 1,2 0,0 

 Комфорт  2,4 1,2 5,0 

Важко відповісти 0,8 1,2 0,0 

Ні з чим не асоціюється 0,0 0,0 0,0 

Романтичні відносини 

(кохання), романтика 
0,8 1,2 0,0 
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Серед усіх 

опитаних, 

n=124 

Серед респондентів з 

вищою (повною чи 

базовою) або 

незакінченою вищою, 

n=84 

Серед респондентів 

із середньою або 

неповною 

середньою освітою, 

n=40 

28-е зображення    

Краса і сексуальність 11,3 14,3 5,0 

Сімейне щастя і моральні 

почуття 
3,2 1,2 7,5 

Багатство і розкішне життя 27,4 25,0 32,5 

Здоровий спосіб життя 0,8 0,0 2,5 

 Комфорт  56,5 58,3 52,5 

Важко відповісти 0,8 1,2 0,0 

Ні з чим не асоціюється 0,0 0,0 0,0 

31-е зображення    

Краса і сексуальність 4,0 4,8 2,5 

Сімейне щастя і моральні 

почуття 
73,4 76,2 67,5 

Багатство і розкішне життя 5,6 7,1 2,5 

Здоровий спосіб життя 3,2 1,2 7,5 

 Комфорт  7,3 6,0 10,0 

Важко відповісти 2,4 2,4 2,5 

Ні з чим не асоціюється 1,6 1,2 2,5 

Щасливе дитинство 1,6 1,2 2,5 

Дорогі речі і прагнення до 

них («шопінгоманія») 
0,8 0,0 2,5 

32-е зображення    

Краса і сексуальність 79,8 79,8 80,0 

Сімейне щастя і моральні 

почуття 
0,8 1,2 0,0 

Багатство і розкішне життя 13,7 11,9 17,5 

Здоровий спосіб життя 0,0 0,0 0,0 

 Комфорт  4,8 7,1 0,0 

Важко відповісти 0,0 0,0 0,0 

Ні з чим не асоціюється 0,8 0,0 2,5 
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Серед усіх 

опитаних, 

n=124 

Серед респондентів з 

вищою (повною чи 

базовою) або 

незакінченою вищою, 

n=84 

Серед респондентів 

із середньою або 

неповною 

середньою освітою, 

n=40 

34-е зображення    

Краса і сексуальність 91,1 90,5 92,5 

Сімейне щастя і моральні 

почуття 
0,0 0,0 0,0 

Багатство і розкішне життя 5,6 6,0 5,0 

Здоровий спосіб життя 0,8 1,2 0,0 

 Комфорт  2,4 2,4 2,5 

Важко відповісти 0,0 0,0 0,0 

Ні з чим не асоціюється 0,0 0,0 0,0 

38-е зображення    

Краса і сексуальність 12,1 13,1 10,0 

Сімейне щастя і моральні 

почуття 
4,8 4,8 5,0 

Багатство і розкішне життя 62,1 61,9 62,5 

Здоровий спосіб життя 12,9 10,7 17,5 

 Комфорт  5,6 7,1 2,5 

Важко відповісти 0,0 0,0 0,0 

Ні з чим не асоціюється 0,8 1,2 0,0 

Відпочинок (елітний 

відпочинок) 
1,6 1,2 2,5 

 40-е зображення    

Краса і сексуальність 7,3 8,3 5,0 

Сімейне щастя і моральні 

почуття 
0,8 0,0 2,5 

Багатство і розкішне життя 20,2 21,4 17,5 

Здоровий спосіб життя 1,6 1,2 2,5 

 Комфорт  70,2 69,0 72,5 
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42-е зображення    

Краса і сексуальність 87,9 89,3 85,0 

Сімейне щастя і моральні 

почуття 
6,5 3,6 12,5 

Багатство і розкішне життя 0,8 0,0 2,5 

Здоровий спосіб життя 2,4 3,6 0,0 

 Комфорт  1,6 2,4 0,0 

Важко відповісти 0,8 1,2 0,0 

Ні з чим не асоціюється 0,0 0,0 0,0 

44-е зображення    

Краса і сексуальність 96,0 97,6 92,5 

Сімейне щастя і моральні 

почуття 
0,0 0,0 0,0 

Багатство і розкішне життя 2,4 0,0 7,5 

Здоровий спосіб життя 0,0 0,0 0,0 

 Комфорт  0,8 1,2 0,0 

Важко відповісти 0,8 1,2 0,0 

Ні з чим не асоціюється 0,0 0,0 0,0 

47-е зображення    

Краса і сексуальність 15,3 17,9 10,0 

Сімейне щастя і моральні 

почуття 
4,0 2,4 7,5 

Багатство і розкішне життя 73,4 73,8 72,5 

Здоровий спосіб життя 1,6 2,4 0,0 

 Комфорт  0,8 1,2 0,0 

Важко відповісти 0,8 0,0 2,5 

Ні з чим не асоціюється 1,6 1,2 2,5 

Елітний відпочинок 0,8 1,2 0,0 

Щастя 0,8 0,0 2,5 

Алкоголізм 0,8 0,0 2,5 
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48-е зображення    

Краса і сексуальність 79,8 79,8 80,0 

Сімейне щастя і моральні 

почуття 
2,4 2,4 2,5 

Багатство і розкішне життя 7,3 6,0 10,0 

Здоровий спосіб життя 1,6 2,4  

 Комфорт  4,8 6,0 2,5 

Важко відповісти 1,6 2,4  

Ні з чим не асоціюється 2,4 1,2 5,0 

49-е зображення 0,0 0,0 0,0 

Краса і сексуальність 0,8 0,0 2,5 

Сімейне щастя і моральні 

почуття 
2,4 3,6 0,0 

Багатство і розкішне життя 16,1 13,1 22,5 

Здоровий спосіб життя 16,9 14,3 22,5 

 Комфорт  58,1 61,9 50,0 

Важко відповісти 0,8 1,2 0,0 

Ні з чим не асоціюється 3,2 4,8 0,0 

Розслабленість, 

відпочинок  
1,6 1,2 2,5 
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Таблиця А.2 

Смислові асоціації, які викликають рекламні зображення (у групах, 

виділених за статтю опитаних), % 

 Чоловіки, n=65 Жінки, n=59 

1-е зображення   

Краса і сексуальність 24,6 8,5 

Сімейне щастя і моральні почуття 1,5 1,7 

Багатство і розкішне життя 18,5 25,4 

Здоровий спосіб життя 0,0 1,7 

 Комфорт  52,3 62,7 

Важко відповісти 1,5 0,0 

Ні з чим не асоціюється 1,5 0,0 

3-е зображення   

Краса і сексуальність 6,2 5,1 

Сімейне щастя і моральні почуття 15,4 16,9 

Багатство і розкішне життя 72,3 69,5 

Здоровий спосіб життя 3,1 3,4 

 Комфорт  1,5 3,4 

Важко відповісти 0,0 1,7 

Ні з чим не асоціюється 1,5 0,0 

4-е зображення 0,0 0,0 

Краса і сексуальність 3,1 0,0 

Сімейне щастя і моральні почуття 0,0 0,0 

Багатство і розкішне життя 0,0 0,0 

Здоровий спосіб життя 95,4 98,3 

 Комфорт  1,5 1,7 

Важко відповісти 0,0 0,0 

Ні з чим не асоціюється 0,0 0,0 
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 Чоловіки, n=65 Жінки, n=59 

15-е зображення   

Краса і сексуальність 23,1 28,8 

Сімейне щастя і моральні почуття 10,8 16,9 

Багатство і розкішне життя 29,2 28,8 

Здоровий спосіб життя 10,8 5,1 

 Комфорт  15,4 11,9 

Важко відповісти 0,0 0,0 

Ні з чим не асоціюється 6,2 3,4 

Відпочинок (елітний відпочинок) 4,6 3,4 

Романтичні відносини (кохання), романтика 0,0 1,7 

16-е зображення   

Краса і сексуальність 1,5 1,7 

Сімейне щастя і моральні почуття 0,0 0,0 

Багатство і розкішне життя 1,5 0,0 

Здоровий спосіб життя 86,2 86,4 

 Комфорт  0,0 3,4 

Важко відповісти 3,1 1,7 

Ні з чим не асоціюється 1,5 1,7 

Екстрим, ризик, адреналін 4,6 5,1 

Відпочинок (елітний відпочинок) 1,5 0,0 

17-е зображення   

Краса і сексуальність 7,7 5,1 

Сімейне щастя і моральні почуття 69,2 57,6 

Багатство і розкішне життя 7,7 5,1 

Здоровий спосіб життя 1,5 16,9 

 Комфорт  7,7 10,2 

Важко відповісти 0,0 3,4 

Ні з чим не асоціюється 4,6 0,0 

Мода  1,5 0,0 
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 Чоловіки, n=65 Жінки, n=59 

25-е зображення   

Краса і сексуальність 4,6 3,4 

Сімейне щастя і моральні почуття 86,2 81,4 

Багатство і розкішне життя 3,1 5,1 

Здоровий спосіб життя 1,5 1,7 

 Комфорт  4,6 8,5 

Важко відповісти 0,0 0,0 

Ні з чим не асоціюється 0,0 0,0 

27-е зображення 0,0 0,0 

Краса і сексуальність 70,8 71,2 

Сімейне щастя і моральні почуття 7,7 3,4 

Багатство і розкішне життя 15,4 22,0 

Здоровий спосіб життя 1,5 0,0 

 Комфорт  3,1 1,7 

Важко відповісти 1,5 0,0 

Ні з чим не асоціюється 0,0 0,0 

Романтичні відносини (кохання), романтика 0,0 1,7 

28-е зображення   

Краса і сексуальність 9,2 13,6 

Сімейне щастя і моральні почуття 6,2 0,0 

Багатство і розкішне життя 29,2 25,4 

Здоровий спосіб життя 1,5 0,0 

 Комфорт  52,3 61,0 

Важко відповісти 1,5 0,0 

Ні з чим не асоціюється 0,0 0,0 
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31-е зображення   

Краса і сексуальність 3,1 5,1 

Сімейне щастя і моральні почуття 70,8 76,3 

Багатство і розкішне життя 6,2 5,1 

Здоровий спосіб життя 4,6 1,7 

 Комфорт  9,2 5,1 

Важко відповісти 3,1 1,7 

Ні з чим не асоціюється 1,5 1,7 

Щасливе дитинство 1,5 1,7 

Дорогі речі і прагнення до них («шопінгоманія») 0,0 1,7 

32-е зображення   

Краса і сексуальність 86,2 72,9 

Сімейне щастя і моральні почуття 0,0 1,7 

Багатство і розкішне життя 9,2 18,6 

Здоровий спосіб життя 0,0 0,0 

 Комфорт  3,1 6,8 

Важко відповісти 0,0 0,0 

Ні з чим не асоціюється 1,5 0,0 

34-е зображення   

Краса і сексуальність 96,9 84,7 

Сімейне щастя і моральні почуття 0,0 0,0 

Багатство і розкішне життя 1,5 10,2 

Здоровий спосіб життя 0,0 1,7 

 Комфорт  1,5 3,4 

Важко відповісти 0,0 0,0 

Ні з чим не асоціюється 0,0 0,0 
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Продовж. табл. А.2  

 Чоловіки, n=65 Жінки, n=59 

38-е зображення   

Краса і сексуальність 7,7 16,9 

Сімейне щастя і моральні почуття 3,1 6,8 

Багатство і розкішне життя 67,7 55,9 

Здоровий спосіб життя 15,4 10,2 

 Комфорт  4,6 6,8 

Важко відповісти 0,0 0,0 

Ні з чим не асоціюється 0,0 1,7 

Відпочинок (елітний відпочинок) 1,5 1,7 

40-е зображення   

Краса і сексуальність 6,2 8,5 

Сімейне щастя і моральні почуття 1,5 0,0 

Багатство і розкішне життя 12,3 28,8 

Здоровий спосіб життя 3,1 0,0 

 Комфорт  76,9 62,7 

42-е зображення   

Краса і сексуальність 86,2 89,8 

Сімейне щастя і моральні почуття 0,0 0,0 

Багатство і розкішне життя 7,7 5,1 

Здоровий спосіб життя 1,5 0,0 

 Комфорт  0,0 5,1 

Важко відповісти 3,1 0,0 

Ні з чим не асоціюється 1,5 0,0 

44-е зображення   

Краса і сексуальність 95,4 96,6 

Сімейне щастя і моральні почуття 0,0 0,0 

Багатство і розкішне життя 3,1 1,7 

Здоровий спосіб життя 0,0 0,0 

 Комфорт  0,0 1,7 

Важко відповісти 1,5 0,0 

Ні з чим не асоціюється 0,0 0,0 
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Продовж. табл. А.2 

 Чоловіки, n=65 Жінки, n=59 

47-е зображення   

Краса і сексуальність 16,9 13,6 

Сімейне щастя і моральні почуття 6,2 1,7 

Багатство і розкішне життя 72,3 74,6 

Здоровий спосіб життя 1,5 1,7 

 Комфорт  0,0 1,7 

Важко відповісти 0,0 1,7 

Ні з чим не асоціюється 3,1 0,0 

Елітний відпочинок 0,0 1,7 

Щастя 0,0 1,7 

Алкоголізм 0,0 1,7 

48-е зображення   

Краса і сексуальність 78,5 81,4 

Сімейне щастя і моральні почуття 4,6 0,0 

Багатство і розкішне життя 10,8 3,4 

Здоровий спосіб життя 0,0 3,4 

 Комфорт  1,5 8,5 

Важко відповісти 0,0 3,4 

Ні з чим не асоціюється 4,6 0,0 

49-е зображення   

Краса і сексуальність 1,5 0,0 

Сімейне щастя і моральні почуття 3,1 1,7 

Багатство і розкішне життя 16,9 15,3 

Здоровий спосіб життя 15,4 18,6 

 Комфорт  56,9 59,3 

Важко відповісти 0,0 1,7 

Ні з чим не асоціюється 4,6 1,7 

Розслабленість, відпочинок,  1,5 1,7 
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Додаток Б. Рекламні зображення, що використовувалися як стимульний 

матеріал при проведенні дослідження 

 

Рис. Б. 1. Зображення №1
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Рис. Б.2. Зображення №2 
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Рис. Б.3. Зображення №3 
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Рис. Б.4. Зображення №4 
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Рис. Б.5. Зображення №5 
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Додаток В. Опитувальний аркуш методики ідентифікації культурних 

кодів комерційної реклами 

 

Вам будуть демонструватися рекламні зображення і Вам потрібно буде 

відповісти, які асоціації у Вас виникають, коли Ви їх розглядаєте. Відповіді 

потрібно буде давати за шкалами, які наведені нижче.  

На кожній шкалі наведені пари понять, протилежних за значенням. 

Виберіть на кожній шкалі значення (від 1 до 7), залежно від того, яке з двох 

понять більше (і наскільки більше) підходить для опису тієї реклами, яка Вам в 

даний момент демонструється. Іншими словами, чим більшою мірою певне 

поняття підходить для опису цієї реклами, тим «ближче» до нього значення на 

шкалі Ви обираєте. Якщо у якійсь парі понять вони однаково добре або 

однаково погано описують цю рекламу, або Вам важко визначитися, обирайте 

код «4» (тобто середнє значення на шкалі). 

Тут важливо не розмірковувати довго над відповіддю, нас цікавить Ваша 

перша, «миттєва» реакція. Отже, розпочнемо з першого рекламного 

зображення.  

Позначте, будь ласка, одну відповідь у кожному рядку.  

1 Пасивний  1 2 3 4 5 6 7 Активний  

2 Багатий  1 2 3 4 5 6 7 Бідний 

3 Гламурний 1 2 3 4 5 6 7 Звичайний 

4 Сором’язливий 1 2 3 4 5 6 7 Грайливий  

5 Добрий 1 2 3 4 5 6 7 Злий 

6 Дешевий 1 2 3 4 5 6 7 Дорогий 

7 Еротичний  1 2 3 4 5 6 7 Нееротичний 

8 Незатишний 1 2 3 4 5 6 7 Затишний 

9 Зручний  1 2 3 4 5 6 7 Незручний 

10 Дискомфортний  1 2 3 4 5 6 7 Комфортний 

11 Лагідний 1 2 3 4 5 6 7 Жорсткий 



223 

12 Байдужий 1 2 3 4 5 6 7 Люблячий 

13 М’який 1 2 3 4 5 6 7 Твердий 

14 Надійний 1 2 3 4 5 6 7 Ненадійний 

15 Грубий  1 2 3 4 5 6 7 Ніжний 

16 Песимістичний 1 2 3 4 5 6 7 Оптимістичний 

17 Скромний 1 2 3 4 5 6 7 Розкішний 

18 Рухливий 1 2 3 4 5 6 7 Статичний 

19 Несексуальний 1 2 3 4 5 6 7 Сексуальний 

20 Сильний 1 2 3 4 5 6 7 Слабкий 

21 Відштовхуючий 1 2 3 4 5 6 7 Спокусливий  

22 Нестабільний 1 2 3 4 5 6 7 Стабільний 

23 Холодний  1 2 3 4 5 6 7 Теплий 

24 Чуттєвий 1 2 3 4 5 6 7 Нечуттєвий 

 

Номери ознак, що входять до профільних шкал  

 

«Краса і сексуальність» – 7*, 19, 21, 24*; 

«Здоровий спосіб життя» – 1, 16, 18*, 20*; 

«Комфорт» – 8, 9*, 10, 14*, 22; 

«Сімейне щастя і моральні почуття» – 5*, 11*, 12, 13*, 15, 23; 

 «Багатство і розкішне життя» – 2*, 3*, 4, 6, 17. 

 

При підрахунку нормованої середньої оцінки по кожній профільній шкалі 

значення ознак, що позначені зірочкою (*), потрібно інверсивно перекодувати 

(значення «7» перекодовується на «1», «6» – на «2», «5» – на «3», «3» – на «5», 

«2» – на «6», «1» – на «7»). 

 


