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Дис курс-аналіз ко мерційної рек ла ми в кон тексті 
досліджен ня прак тик спо жи ван ня

Анотація

У статті за про по но ва но кон цеп ту альні уяв лен ня, не обхідні для обґрун ту ван -
ня ха рак те рис тик про це су ко нстру ю ван ня ко мерційною рек ла мою дис кур сив -
них прак тик укр аїнських спо жи вачів. Автор роз кри ває про цес ко нстру ю ван ня
дис кур сив них прак тик спо жи вачів у полі ко мерційної рек ла ми. Для досліджен ня 
особ ли вос тей ко нстру ю ван ня дис кур сив них прак тик спо жи ван ня у полі ко -
мерційної рек ла ми за сто со ва но дис курс-аналіз, що поєднує підхо ди кри тич но го
дис курс-аналізу (Н.Фер кло, Р.Во дак) та дис курс-аналізу в ца рині соціології
знан ня (Р.Ке лер). Цей ме тод дис курс-аналізу у дослідженні поля рек ла ми над ав
мож ливість де ко ду ва ти інфор маційні по си ли, що містять ся в рек лам них по -
відом лен нях, та виз на чи ти їхній вплив на за своєння й фор му ван ня пев них цін -
нос тей, куль тур них зразків по ведінки, пра вил та норм, тоб то вплив дис курсів
рек ла ми на про цес фор му ван ня спо жи ва ча ми влас но го на бо ру прак тик спо жи -
ван ня. Емпірич но виз на че но та дослідже но чин ни ки відтво рен ня по ши рю ва них
ко мерційною рек ла мою спо жив чих прак тик у су час но му укр аїнсько му су -
спільстві.

Клю чові сло ва: спо жи ван ня, ко мерційна рек ла ма, прак ти ки спо жи ван ня, рек -
ла ма, поле рек ла ми, дис курс, дис кур сивні прак ти ки, дис курс-аналіз, ко нстру ю -
ван ня дис кур сив них прак тик
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Дис курс-ана лиз ком мер чес кой рек ла мы 
в кон тек сте ис сле до ва ния прак тик по треб ле ния

Аннотация

В статье пред ло же ны кон цеп ту аль ные пред став ле ния, по зво ля ю щие об осно -
вать ха рак те рис ти ки про цес са ко нстру и ро ва ния ком мер чес кой рек ла мой дис -
кур сив ных прак тик укра ин ских по тре би те лей. Автор рас кры ва ет про цесс
 кон струирования дис кур сив ных прак тик по тре би те лей в поле ком мер чес кой
рек ла мы. Для ис сле до ва ния осо бен нос тей ко нстру и ро ва ния дис кур сив ных
прак тик по треб ле ния в поле ком мер чес кой рек ла мы при ме нен дис курс-ана лиз,
со че та ю щий под хо ды кри ти чес ко го дис курс-ана ли за (Н.Фер кло, Р.Во дак) и
дис курс-ана ли за в об лас ти со ци о ло гии зна ния (Р.Кел лер). Исполь зу е мый ме тод 
дис курс-ана ли за в ис сле до ва нии поля ком мер чес кой рек ла мы дает воз мож -
ность де ко ди ро вать ин фор ма ци он ные по сы лы, со дер жа щи е ся в рек лам ных со -
об ще ни ях, и опре де лить их вли я ние на усво е ние и фор ми ро ва ние опре де лен ных
цен нос тей и куль тур ных об раз цов по ве де ния, пра вил и норм, то есть вли я ние
дис кур сов рек ла мы на про цесс фор ми ро ва ния по тре би те ля ми со бствен но го на -
бо ра прак тик по треб ле ния. Эмпи ри чес ки опре де ля ют ся и ис сле ду ют ся фак -
то ры вос про из во дства рас прос тра ня е мых ком мер чес кой рек ла мой по тре би -
те льских прак тик в со вре мен ном укра ин ском об щес тве.

Клю че вые сло ва: по треб ле ние, ком мер чес кая рек ла ма, прак ти ки по треб ле -
ния, рек ла ма, поле рек ла мы, дис курс, дис кур сив ные прак ти ки, дис курс-ана лиз,
ко нстру и ро ва ние дис кур сив ных прак тик
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Abstract

The paper focuses on how commercial advertisements shape discursive practices of
Ukrainian consumers and suggests some ideas for explaining the main characteristics
of this process. For this purpose, a method combining critical discourse analysis, or
CDA (mainly credited to Norman Fairclough and Ruth Wodak), with the sociology of
knowledge approach to discourse, or SKAD (developed by Reiner Keller) have been
used. This method helps to decode advertising messages and determine their influence
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contributing to the reproduction of consumption practices popularised by commercial
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За умов ґло баль но го роз вит ку та по ши рен ня різно манітних за собів
 масової ко мунікації невіддільним чин ни ком, що спри чи няє та сти му лює
транс фор мації у різних сфе рах життєдіяль ності, зок ре ма в еко номіці, по -
літиці та куль турі, є рек ла ма, в тому числі ко мерційна. Рек ла ма не лише
орієнтує та фор мує по ведінку індивідів, сти му лює по пит або ідеї, а й відіграє 
важ ли ву роль у про це сах соціокуль тур ної ди наміки су час но го суспільства,
впли ває на про це си соціалізації та фор му ван ня соціаль них і спо жив чих
прак тик [Ко валіско, 2017: с. 5].
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Стрімкий роз ви ток суспільства спо жи ван ня спри чи нив фор му ван ня у
то ва ро ви роб ників по тре би до впро вад жен ня та ких но вих тех но логій і тех -
нік, як рек ла ма, для при вер нен ня ува ги спо жи вачів, а відтак ак ту алізу ва ла -
ся не обхідність звер нен ня до на уковців та дослідників з ме тою підви щен ня
ефек тив ності впли ву на вибір спо жи ва ча.

Сьо годні рек ла ма є сим волічним по лем, цілес пря мо ва на дія яко го ство -
рює нові смис лові зв’яз ки та пе ре тво рює спо жи ва ча на дієвого аґента спо -
жи ван ня. Мож ли вості впли ву на по ведінку спо жи вачів по в’я зані із фор му -
ван ням зна ко во-сим волічної скла до вої поля рек ла ми. Рек ла мо давці та то -
ва ро ви роб ни ки че рез рет ран сляцію ціннісних уста но вок та мо де лей по -
ведінки, так звані дис кур си, сти му лю ють про це си інтеріори зації спо жи ва -
ча ми цих дис курсів, пе ре тво рен ня їх на індивіду альні прак ти ки, дис по зиції,
зраз ки по ведінки, що діста ють под аль ше відтво рен ня у куль турі спо жи ван -
ня [Ге рус, 2015: с. 1]. Отже, на уко ва про бле ма досліджен ня по ля гає в тому,
що ціннісне поле су час ної ко мерційної рек ла ми сьо годні об ме жується зде -
більшо го ефек тивністю еко номічно го впли ву на по ведінку спо жи вачів. При 
цьо му не бе руть до ува ги, що візу альні об ра зи та сим во ли, за сто со ву вані в
рек ламі, де далі частіше охоп лю ють шир ший кон текст соціаль них відно син.
Рек ла ма стає не лише сим волічним відоб ра жен ням ціннос тей того су спіль -
ства, в яко му рет ран слюється та відтво рюється, а й відіграє пев ну роль в ко -
нстру ю ванні ціннос тей та норм як спо жив чої, так і соціаль ної та куль тур ної
по ведінки.

Мета статті — на основі аналізу дис кур сив но го поля рек ла ми дослідити
про цес ко нстру ю ван ня прак тик спо жи ван ня та роз кри ти соціаль ну скла до -
ву цьо го про це су. Це зу мо ви ло не обхідність ви ко нан ня низ ки дослідниць -
ких за вдань:

— роз кри ти кон цеп ту альні за са ди досліджен ня рек ла ми як зна ко во-
 сим волічно го поля;

— обґрун ту ва ти доцільність за сто су ван ня ме то ди ки дис курс-аналізу
для досліджен ня про це су ко нстру ю ван ня спо жив чих прак тик у ко -
мерційній рек ламі;

— вста но ви ти ха рак тер впли ву дис курсів укр аїнської ко мерційної  ре -
кла ми на фор му ван ня дис кур сив них прак тик та ціннос тей спо жи -
вачів.

Об’єктом досліджен ня є прак ти ки спо жи ван ня, пред ме том — особ ли -
вості ко нстру ю ван ня дис кур сив них прак тик спо жи ван ня ко мерційною рек -
ла мою в су час но му укр аїнсько му суспільстві.

Для фор му лю ван ня та емпірич но го підтвер джен ня те о ре тич них по ло -
жень ви ко рис та но якісні та кількісні соціологічні ме то ди: 

1 Дис курс-аналіз, за сто со ва ний в ав то рсько му емпірич но му дослi джен -
ні про це су ко нстру ю ван ня дис курсів ко мерційної рек ла ми. Досліджен -
ня про во ди ло ся в червні 2013 — лю то му 2015 року ме то дом дис -
курс-аналізу. Об’єктом досліджен ня була те левізійна ко мерційна ре -
к ла ма, відібра на за час то тою транс ляції на укр аїнських те ле ка на лах
та виз на че ною час ткою сфе ри рек ла мо дав ця. Вибірко ву су купність
ста но ви ли 456 ко мерційних те левізійних рек лам них ро ликів.

Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг, 2018, 2 145

Дис курс-аналіз ко мерційної рек ла ми в кон тексті досліджен ня прак тик спо жи ван ня



2 Очне стан дар ти зо ва не інтер в’ю. Поль о вий етап реалізо ва но у бе рез -
ні — квітні 2015 року в рам ках щорічно го Омнібуса ка фед ри історії та
теорії соціології Львівсько го національ но го універ си те ту ім. І.Фран -
ка. Об’єктом досліджен ня ста ли жи телі Льво ва, відібрані із за сто су -
ван ням ба га тос ту пе не вої реп ре зен та тив ної квот ної вибірки, а ви -
бірко ву су купність ста но ви ли 384 осо би.

Фе но мен спо жи ван ня є склад ним та ба га тог ран ним яви щем су час но го
світу. В ньо му пе ре плітається чи ма ло суспільних явищ — еко номічних,
куль тур них, соціаль них. Cу час ний стан роз вит ку суспільства сфор му вав
по тре бу в кон цеп ту алізації по нят тя “спо жи ван ня”, що інтеґрує різні на укові 
по гля ди сто сов но спо жи ван ня, фор му ванні по яс ню валь них мо де лей цьо го
фе но ме ну на рівні суспільства за га лом [Наб рус ко, 2012: с. 6–7]. Се ред на й -
по ши реніших інтер пре тацій спо жи ван ня, для кож ної з яких ха рак терні свої
на уко во-світог лядні та ме то до логічні при нци пи інтер пре тації, вирізня ють -
ся еко номічна, мар ке тин го ва, соціологічна і пси хо логічна теорії.

Усе роз маїт тя соціологічної кон цеп ту алізації спо жи ван ня в су часній
науці мож на ди фе ренціюва ти на гру пи підходів, що розрізня ють ся за кри -
терієм виз на чен ня функціональ ної зна чи мості спо жи ван ня у відтво ренні та
транс фор мації соціаль ної сис те ми. 

Уза галь нені за зна чені на укові кон цепції умов но мож на поділити на дві
гру пи [Ко валіско, 2012]:

— кон цепції кла сиків соціології, що роз гля да ють спо жи ван ня як об’єк -
тив не соціаль не яви ще, що пря мо за ле жить від особ ли вос тей соціаль -
ної ієрархії (К.Маркс, М.Ве бер, Т.Веб лен, В.Зом барт, Г.Зи мель);

— інтеґра тивні кон цепції, згідно з яки ми спо жи ван ня роз гля дається як
про цес соціаль но го ко нстру ю ван ня, фор му ван ня та підтвер джен ня
соціаль но го ста ту су спо жи ва ча (Г.Мар ку зе, Ж.Бод ри яр, П.Бурдьє,
С.Лені, Дж.Урі, З.Ба у ман, Е.Ґіденс).

Отже, го ловні ідеї те о ре тиків кон цепцій аналізу спо жи ван ня як об’єк -
тив но го соціаль но го фе но ме ну були по в’я зані із соціаль ною ієрархією та по -
тенціалом ви ра жен ня індивідом че рез спо жи ван ня сво го ста ту су чи кла со -
вої на леж ності, при чо му ха рак тер відповідно го типу спо жи ван ня ро зуміли
як куль тур но та соціаль но зу мов ле ний, як та кий, що виз на чається мо дою,
пре стижністю, особ ли ви ми ха рак те рис ти ка ми то ва ру чи ве ли чи ною його
ціни.

На відміну від кон цепцій кла сиків, спе цифіка інтеґра тив них кон цепцій
у ро зумінні спо жи ван ня по ля гає у відході від досліджен ня прак тик спо жи -
ван ня в ієрархічно му вимірі та зо се ред женні на індивіду аль них особ ли вос -
тях лю ди ни, її іден тич ності та сти лю жит тя. Пред став ни ки цьо го на прям ку
вва жа ють, що спо жи ван ня — це своєрідне поле соціаль ної діяль ності, в яко -
му фор мується став лен ня лю ди ни до на вко лиш ньо го світу і до себе са мої.
Вони відзна ча ють, що в по стсу час но му суспільстві по си люється сим во -
лічна функція спо жи ван ня, і речі мо жуть вис ту па ти вже не лише як сим во ли 
соціаль ної відмінності, зна ки пре сти жу. Спо жи ван ня по сту по во стає сво го
роду лан кою, час ти ною більшо го сим волічно го обміну, в який за лу чені всі
чле ни суспільства [Тим чен ко, 2002].
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У по стмо дерністських кон цепціях сти ра ють ся чіткі міждис циплінарні
рам ки. Спо жи ван ня як об’єкт досліджен ня роз гля дається в різних ас пек тах,
а пред ме том аналізу стає не про стий акт купівлі, а про цес спо жи ван ня в
цілому, тоді як рішен ня про купівлю вип ли ває як з усієї по пе ред ньої історії
цьо го індивіда, впле те ної в куль ту ру краї ни, так і з досвіду ви ко рис тан ня та -
кої са мої чи ана логічної речі цим індивідом або інши ми людь ми. 

Пос тмо дерністський підхід до досліджен ня по ведінки спо жи вачів та
їхніх соціаль них прак тик спря мо ва ний на ро зуміння зна чень, змісту різних
видів куль тур ної прак ти ки. Про цес спо жи ван ня кон крет но го пред ме та роз -
гля дається та опи сується в де та лях, які по ка зу ють зв’я зок із шир шим кон -
тек стом соціаль них, еко номічних і куль тур них відно син [Зось ка, 2012].

Проб ле ма ти ка спо жи ван ня в українській на уковій тра диції роз кри ва -
ється з по зиції досліджен ня окре мих ас пектів фе но ме ну. Зок ре ма, роз гля ду
про це су спо жи ван ня приділяли ува гу такі на уковці, як В.Та ра сен ко, який
здійснив сис те ма тич ний аналіз спо жи ван ня як соціаль но го інсти ту ту,  ви -
значив його озна ки, еле мен ти та функції [Та ра сен ко, 1993: с. 8–14]; Н. Ли -
сиця, яка вив чає вплив рек ла ми та соціокуль тур них чин ників на фор му ван -
ня мо де лей спо жи ван ня [Ли си ца, 1999]; Ю.Пач ко вський, який за й мається
досліджен ням по всяк ден ності із ха рак тер ним для неї світом спо жив чих
прак тик і стилів спо жи ван ня [Пач ко вський, 2009: с. 169–171]; Н.Ко валіско,
яка зо се ред жується на вив ченні сти лю жит тя в кон тексті спо жив чої по -
ведінки, інтер пре тації та ти по логізації соціаль них прак тик індивідів у най -
різно манітніших по лях, зок ре ма в полі спо жи ван ня [Ко валіско, 2012]; І.Чу -
до вська-Кан ди ба, пред ме том досліджен ня якої є соціокуль турні рек ламні
прак ти ки, зміст та зна чен ня рек ла ми у су час но му укр аїнсько му суспільстві
[Чу до вська-Кан ди ба, 2010: c. 44]; І.Наб рус ко, яка аналізує спо жи ван ня як
ме ханізм соціаль но го ко нстру ю ван ня та соціокуль тур ний чин ник, що впли -
ває на фор му ван ня іден тич ності [Наб рус ко, 2012]; Р.Сав чи нський, який,
зок ре ма, ро бить на го лос на муль типлікації основ них типів прак тик спо жи -
ван ня в умо вах суспільства спо жи ван ня [Сав чи нський, 2010]; Я.Зось ка,
яка роз гля дає спо жи ван ня як різно вид соціаль них прак тик [Зось ка, 2012:
c. 22–23], та ін.

Отже, сьо годні в інтер пре тації спо жи ван ня на уковці де далі частіше при -
ста ють до дум ки про те, що про цес спо жи ван ня зу мов ле ний струк ту рою
 люд ських по треб, які скла ли ся на пев но му етапі суспільно го роз вит ку і
віднос но відповіда ють сис темі благ, що їх надає суспільство [92]. Спо жи -
ван ня  постає як фор ма соціаль ної дії, як соціаль ний та соціаль но-пси хо -
логічний фе но мен, як сфе ра соціалізації осо бис тості, фор му ван ня соціаль -
них норм, ціннос тей, куль ту ри тощо. Спо жи вач у такій мо делі є не лише еко -
номічно- раціональ ним, умо ти во ва ним, ке ро ва ним пев ни ми пси хо логічни -
ми особ ли вос тя ми індивід, а й лю ди ною в сис темі соціаль них зв’язків,  за -
лученою до різно манітних соціаль них струк тур суспільства. Спо жи ван ня
 починає пе ре тво рю ва ти ся на зна чу щий чин ник соціаль но го роз вит ку [Пач -
ко вський, 2009: c. 525]. 

Для спо жи ва ча у тра диційно му суспільстві ха рак тер ний низ ь кий рівень 
стилізації жит тя, відсутність різно маніття спо жив чих прак тик, не знач на
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кількість відмінних мо де лей спо жив чої по ведінки. Сама по ведінка спо жи -
вачів була чітко де терміно ва на соціаль ним ста ту сом індивіда. Але із транс -
фор мацією яви ща спо жи ван ня як та ко го відбу ли ся істотні зміни в струк -
турі, мо ти вах та ролі фе но ме ну спо жи ван ня, а особ ли во по гли би лась його
ко муніка тив но-сим волічна функція. При цьо му за со би ма со вої ко мунікації
на бу ли настільки ма со во го ха рак те ру, що пе ре тво ри ли ся на по туж них ру -
шіїв суспільства спо жи ван ня [Ку лик, 2010: c. 17–18].

По нят тя “спо жив ча прак ти ка” зорієнто ва не на ре альні дії (діяльність)
спо жи вачів, які за га лом трак ту ють ся як сво го роду прак ти ки [Пач ко вський,
2014: с. 17]. В інтер пре тації за зна че но го по нят тя термін “прак ти ка” виз на -
чається як: послідовність дій і вис лов лю вань, які роз гор та ють ся в часі та
про сторі (А.Ворд); здатність соціаль них суб’єктів пе ревіряти свої по ве -
дінкові акти на їхню відповідність сфор мо ва ним уяв лен ням про на вко лиш -
ню дійсність (П.Бурдьє); фор ми по ведінки лю дей, стійкі су куп ності дій, що
ста нов лять зміст соціаль ної сис те ми (Е.Ґіденс); комбінація опе рацій та дій
— діалек тич ний син тез того, що відбу вається в суспільстві, й того, що роб -
лять люди (П.Штом пка) [Ко валіско, 2017: с. 67].

Отже, спо жи ван ня пе ре стає бути лише утилітар ним про це сом за до во -
лен ня по треб, а й на бу ває сим волічно го зна чен ня. Інсти туціональні ме -
ханізми спо жи ван ня (рек ла ма, мода, ме ханізми про су ван ня то варів) та со -
ціокуль тур не поле спо жи ван ня фор му ють спо живчі прак ти ки та над а ють
то ва рам та по слу гам сим волічно го змісту. Зок ре ма, рек ла ма не лише орієн -
тує та фор мує по ведінкові траєкторії індивідів [Ильи на, 2005: c. 3–4]; вона
сти му лює по пит (ко мерційна рек ла ма) та про су ває ідеї (політич на, соціаль -
на рек ла ма), про те вод но час відіграє важ ли ву роль у про це сах соціокуль -
тур ної ди наміки су час но го суспільства. Цілес пря мо ва на смис ло ва дія рек -
лам но го поля при вно сить у світ спо жи ван ня нові смис лові зв’яз ки та пе ре -
тво рює спо жи ва ча на дієвого аґента.

Згідно з теорією соціаль них полів, рек ла ма задає і фор мує певні цінності 
та нор ми по ведінки, тим са мим “про гра му ю чи” лю ди ну. Індивіди, котрі ке -
ру ють ся ціннос тя ми й нор ма ми поля, че рез сис те му влас них взаємодій за -
лу ча ють до цієї ціннісно-нор ма тив ної сис те ми тих, хто чи нить опір або
вагається. Пос ту по во про ти лежність сво бо ди індивіда і при му су си ло во го
поля знімається, і люди про сто не поміча ють при му со вої дії поля [Са вель е -
ва, 2006: c. 201–202]. При цьо му індивід за знає впли ву з боку чис лен них
чин ників, по род жу ва них соціаль ним по лем рек ла ми.

Лю ди на, по трап ля ю чи в поле рек ла ми, фор мує свій вибір, орієнту ю чись 
на цінності, нор ми, зраз ки, що цир ку лю ють в цьо му полі, зістав ляє те, що
про по нує поле із свої ми соціаль ни ми па тер на ми, уста нов ка ми та ціннос тя -
ми. Тим са мим індивід здо бу ває спе цифічну, про по но ва ну рек ла мою, мо -
дель по ведінки. Посіда ю чи пев ну по зицію в полі рек ла ми, спо жи вач, під
впли вом габітусу, фор мує влас не ба чен ня та інтер пре тацію под а но го і, як
наслідок, може інтер налізу ва ти певні мо делі по ведінки. Тож дис курс у
свідо мості спо жи ва ча мож на опи са ти як на кла дан ня от ри ма ної інфор мації
на індивіду аль не знан ня про об ста ви ни та си ту ацію, в якій відбу вається дис-
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курс. Наслідком інтеріори зації та реф лексії на от ри ма ну інфор мацію ста ють 
сфор мо вані індивіду альні дис кур сивні прак ти ки.

Рек ла ма че рез роз ви не ну зна ко во-сим волічну сис те му транс лює в ау ди -
торію смис ли та мо делі по ведінки, вигідні про ду цен там рек ла ми — рек ла мо -
дав цям та за мов ни кам рек ла ми. Її ви ко рис то ву ють як ка таліза тор, що має
вик ли ка ти імпуль си до спо жи ван ня. У пе ребігу візу аль но го та аудіосприй -
нят тя рек лам них сим волів відбу вається про цес на вчан ня спо жи ва ча.

Особ ли во го зна чен ня в кон тексті ко нстру ю ван ня соціаль них прак тик
на бу ва ють досліджен ня не вер баль них еле ментів ко мунікації, які ви ма га ють 
від соціоло га на ви чок схоп лен ня інфор мації, яку не суть в собі різні семі о -
тичні втілен ня та їх поєднан ня. Аналіз вер баль них, не вер баль них та зміша -
них текстів по в’я за ний з пев ни ми ме то до логічни ми про бле ма ми, роз в’я зан -
ня яких не може об ме жу ва ти ся лише соціологією [Ге рус, 2015: c. 113]. Та кий 
аналіз ви ма гає від дослідни ка ши ро ко го кола знань і ком пе тенції, які не за -
вжди впи су ють ся в рам ки однієї дис ципліни. У зв’яз ку з цим ак ту алізується
не обхідність не тільки вив чен ня текстів, ство рю ва них різни ми семіот ич ни -
ми за со ба ми, а й за лу чен ня до ви ко нан ня цьо го за вдан ня на пра цю вань із
різних суміжних дис циплін [Вдо ви на, 2012].

Дис курс-аналіз є не тільки ме то дом, а й своєрідною ме то до логією, яка
базується на соціаль но-ко нструк тивістсько му ба ченні соціаль ної ре аль нос -
ті. Дис курс-аналітичні підхо ди при вер та ють ува гу до ко нструк тив них ефек -
тів мови і є підґрун тям реф лексійних та інтер пре та тив них спо собів аналізу.
Тоб то йдеть ся не лише про ком плекс технік струк ту ро ва но го якісно го до -
сліджен ня текстів, а й низ ку при пу щень про ко нструк тивні ефек ти мови.
Сьо годні дис курс-аналіз пе ре тво рюється на якісну дослідниць ку ме то до -
логію й ак тив но за сто со вується, зок ре ма, при дослідженні соціаль них медіа
[Bell, 2015].

У дис курс-аналізі при сутній інте рес усіх якісних підходів до про цесів
озна чен ня соціаль но го жит тя. Вод но час він спря мо ва ний на глиб ше  ви -
вчення не одноз нач но го ста ту су смислів. Тра диційні якісні підхо ди час то
при й ма ють соціаль ний світ як са моз ро зумілий і спря мо вані на ви яв лен ня
сен су цьо го світу для учас ників. На томість дис курс-аналіз по в’я за ний зі
спро ба ми вив чен ня того, як ство рю ють ся соціаль но зу мов лені ідеї та об’єк -
ти, що утво рю ють соціаль ний світ, і як вони підтри му ють ся та ак ту алізу -
ють ся у ча со во му вимірі [Фил липс, 2002].

Якщо по гля ну ти із соціологічної пер спек ти ви, то в пе ребігу дис курс-
 аналізу вив чається та аналізується не лише син так сич на або се ман тич на
струк ту ра тек сту (мов них оди ниць); по ряд із лінґвістич ним ас пек том роз -
гля дається і соціокуль тур ний. Дис курс-аналіз вив чає, як мова ко нструює
фе но ме ни, а не як вона відби ває або роз кри ває їх. Го лов на ме то до логічна
особ ливість дис курс-аналізу по ля гає у ви яв ленні при хо ва но го смис лу тек -
сту, кон тек сту його ство рен ня, мож ли вих інтер пре тацій чи та чем/слу ха чем
тощо [Се мигіна, 2001: c. 322].

Дис курс-аналіз пе ре дба чає, що не мож ли во відок ре ми ти дис курс від
його ши ро ко го кон тек сту, і за сто со вує різно манітний інстру мен тарій ана -
лізу текстів як фор ми втілен ня дис курсів, в які вони інтеґро вані. Це від -
різняє дис курс-аналіз від інших видів якісних досліджень.
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У соціологічній пер спек тиві вирізня ють кілька шкіл і на прямів
 дискурс-аналітич них теорій: лінґвістич ний дис курс-аналіз (Е.Лак ло,
Ш.Муф, Т.А. ван Дейк); дис кур сив на пси хо логія (Дж.По тер, С.Віди ком,
Р.Вофіт, М.Біліґ, М.Ве те рел); кри тич ний дис курс-аналіз (Н.Фер кло,
Р.Во дак); куль ту ро логічний дис курс-аналіз (Ши Сюй); дис курс-аналіз у
сфері соціології знан ня (Р.Ке лер). Усі вони утвер ди ли ся як са мостійні
дослідницькі прак ти ки із влас ною ме то до логією. Ко жен підхід ха рак те ри -
зується те о ре тич ни ми за снов ка ми, що вклю ча ють особ ли ве ро зуміння
дис кур су, дис кур сив ної та соціаль ної прак ти ки [Ко валіско, 2017: с. 68]. 

Уза галь ню ю чи різні підхо ди, мож на сха рак те ри зу ва ти яви ще “дис кур -
су” як пев ну ко муніка тив ну подію, яка пред став ле на у різних фор мах (візу -
альній, аудіальній, пись мовій чи усній) і фор мується та функціонує в меж ах
пев но го се ре до ви ща, об ме жу ю чись рам ка ми ха рак тер них для суспільства
соціаль них, політич них, куль тур них та інших норм. Дис кур си є невід діль -
ною час ти ною соціаль но го се ре до ви ща, з од но го боку, відтво рю ю чи цін -
нісну кар ти ну суспільства, а з іншо го — са мостійно ко нстру ю ю чи цінності
та нор ми. Внаслідок пе ре осмис лен ня та інтеріори зації їх спо жи ва ча ми дис -
кур си пе ре тво рю ють ся на індивіду альні дис кур сивні прак ти ки, дис по зиції,
зраз ки діяль ності (габітуси).

Дис кур сивні прак ти ки ста нов лять ко мунікаційні мо делі, пря мо по в’я -
зані із кон тек стом дис кур су [Keller, 2012]. Дис кур сивні прак ти ки  ви зна -
чають умо ви ви ник нен ня не лише пев них вис лов лю вань (М.Фуко), а й
індивіду аль них при пу щень та уяв лень спо жи вачів, що фор му ють ся вна -
слідок сприй нят тя та пе ре осмис лен ня повідом лень, под а них у тому чи
тому інфор маційно му дис курсі. Без та ких при пу щень ко мунікація була б
не мож ли вою, адже важ ко об умо ви ти всі ас пек ти мови й озна чу ва но го з її
до по мо гою світу, по чи на ю чи зі зна чень усіх ужи ва них слів [Ку лик, 2010:
c. 23–27]. 

Жит тя тек сту в нашій свідо мості че рез таке на кла дан ня інфор мації, от -
ри ма ної з цьо го тек сту, на влас не знан ня про об ста ви ни — це й виз на чає ті
дис по зиції, що фор му ють ся у ре ципієнтів дис кур су. Та ким чи ном, дис кур -
сив на прак ти ка є важ ли вим ме ханізмом ста нов лен ня індивіда як суспільної
осо бис тості, тоб то ва го мим еле мен том про це су соціалізації ре ципієнта дис -
кур су.

Дис кур сивні прак ти ки ма ють місце у по всяк ден но му житті та ви яв ля -
ють ся у про це сах ви роб ниц тва і спо жи ван ня тек сту. Це тяг не за со бою про -
це си ви роб ниц тва знан ня, його роз поділу і спо жи ван ня (сприй нят тя та
інтер пре тації) [Ге рус, 2015: c. 113]. У дис кур сив них прак ти ках про по но вані
мо делі по ведінки для реалізації їх ви ма га ють від соціаль них ак торів во -
лодіння на ви ка ми інтер пре тації та відтво рен ня.

Ре зуль та том дис кур сив но го діало гу між кілько ма учас ни ка ми ко му -
нікації, в пе ребігу яко го відбу вається фор му ван ня та пе ре тво рен ня змістів
дис курсів, є соціаль на прак ти ка. Нап рик лад, учас ник ко муніка тив но го діа -
ло гу, пе ре бу ва ю чи в си ту ації спілку ван ня з інши ми учас ни ка ми, не за леж но
від сво го ба жан ня де мо нструє сприй няті інфор маційні змісти, відтво рює
власні реф лексії, тим са мим про ду ку ю чи дис кур сивні прак ти ки [Се ра жим,
2002: c. 13–15]. 
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Соціаль не жит тя мож на роз гля да ти як ме ре жу взаємо за леж них соціаль -
них прак тик різно го роду (еко номічних, політич них, куль тур них, сімей них
і т. д.). Кон цепт “соціальні прак ти ки” є в цьо му зв’яз ку цен траль ним, оскіль -
ки дає змо гу по до ла ти роз рив між уста нов кою на вив чен ня соціаль них
струк тур і уста нов кою на вив чен ня соціаль ної дії та соціаль ної взаємодії.
Під соціаль ною прак ти кою тут ро зуміється віднос но стійка фор ма соціаль -
ної діяль ності (на прик лад, вик ла дан ня, те левізійні но ви ни, сімейні ве чері,
ме дичні кон суль тації).

Го ловні пи тан ня, на які має відповісти дис курс-аналіз, сто су ють ся ра ди -
каль них змін, що відбу ва ють ся в су час но му житті, того, яку роль відіграє
дис курс у транс фор маційних про це сах, а та кож зміни у співвідно шенні між
зна ко вою сфе рою й інши ми соціаль ни ми еле мен та ми в рам ках соціаль них
прак тик, по за як зна чен ня і роль дис кур су мо жуть зміню ва ти ся за леж но від
тієї чи іншої соціаль ної прак ти ки. 

Роз глянь мо про цес фор му ван ня дис кур сив них та соціаль них прак тик
у полі ко мерційної рек ла ми, який відбу вається на трьох рівнях: 1) мак ро,
2) мезо і 3) мікро. Скла до ви ми про це су фор му ван ня дис кур сив них та со -
ціаль них прак тик є аґенти рек ла ми (рек ла мо давці), рек ла ма, ак то ри поля
рек ла ми (спо жи вачі, ре ципієнти), індивіду альні дис кур сивні прак ти ки, со -
ціальні прак ти ки спо жи ван ня, мо делі спо жи ван ня у соціокуль тур но му се -
ре до вищі [Ко валіско, 2017: с. 134].

Поле ко мерційної рек ла ми є су купністю взаємо пов ’я за них між со бою
ство ре них аґен та ми (рек ла мо дав ця ми) дис курсів, які чи нять без по се редній
соціалізаційний вплив на ак торів (ре ципієнтів) рек ла ми.

Cоціалізація ви яв ляється у сприй нятті, за своєнні та мо дифікації ак то -
ром про по но ва них рек лам них дис курсів, фор му ванні пев них уяв лень та пе -
ре ко нань, соціаль них схем, відповідно до влас них індивіду аль них пе ре ко -
нань, логіки й т. ін. У ре зуль таті цьо го ре ципієнт (ак тор) фор мує власні уяв -
лен ня про ці схе ми по ведінки, при й має або ж відки дає певні нор ми та
цінності й відповідно ви бу до вує влас ну стра тегію ро зуміння пре зен то ва но -
го яви ща.

Соціалізаційний вплив дис курсів поля рек ла ми втілюється го лов но у
рам ках дис кур сив них прак тик на індивіду аль но му рівні. У ре зуль таті со -
ціаль ної ко мунікації та взаємодії ак торів індивіду альні дис кур сивні прак ти -
ки пе ре тво рю ють ся на соціальні прак ти ки спо жи ван ня. В про цесі акту
соціаль ної ко мунікації відбу вається пе ре дан ня за своєних мо де лей по ве -
дінки, соціаль них схем, дис кур су за га лом. Та ким чи ном фор мується сис те -
ма соціаль них гру по вих очіку вань та дис по зицій, а індивіду альні уяв лен ня
пе ре хо дять у роз ряд суспільних, що зу мов лює фор му ван ня відповідних мо -
де лей спо жи ван ня.

Рек ла ма вдається до ви хо ду на рівень пре зен тації ре аль ності, а не лише
її відтво рен ня [Чу до вська-Кан ди ба, 2009: c. 282]. Рек ла ма звер тається не до
всіх, а до кож но го й у та кий спосіб праг не ско ро ти ти дис танцію між річчю і
ак то ром. Під впли вом рек ла ми спо жи ван ня пе ре стає бути лише утилітар -
ним про це сом, на бу ває сим волічно го за бар влен ня. 
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Спо живчі прак ти ки че рез інсти туціональні ме ханізми спо жи ван ня, зок -
ре ма че рез рек ла му та соціокуль тур не поле спо жи ван ня за га лом, над а ють
то ва рам та по слу гам сим волічно го зна чен ня, а спо жи ва чам — мож ливість
самоіден тифікації че рез спо жи ван ня то варів та здійснен ня соціаль ної ко -
мунікації. 

Про цес фор му ван ня дис кур сив них та соціаль них прак тик у ко мер цій -
но му полі рек ла ми ста но вить за мкну тий цикл, оскільки ре ципієнти (спо жи -
вачі), увіхо дя чи в поле рек ла ми, не лише пе рей ма ють про по но вані дис кур -
сивні прак ти ки, а й при вно сять влас не ро зуміння дис курсів і та ким чи ном
мо дифіку ють їх.

Зас то су ван ня те о ре ти ко-ме то до логічних по ло жень дис курс-аналізу в
дослідженні поля рек ла ми надає мож ливість виз на чи ти та де ко ду ва ти іде о -
логічні за кли ки, що містять ся в рек лам них повідом лен нях, і виз на чи ти їхній 
вплив на за своєння та фор му ван ня пев них ціннос тей та куль тур них зразків
по ведінки, пра вил та норм, тоб то вплив дис кур су рек ла ми на про цес со -
ціалізації спо жи вачів, фор му ван ня ними влас но го на бо ру прак тик спо жи -
ван ня [Ге рус, 2013: c. 436–437].

Дис курс-аналіз як ме тод досліджен ня спря мо ва ний на вив чен ня ко н -
струк тив них ефектів дис кур су в рам ках струк ту ро ва но го і сис те ма тич но го
досліджен ня текстів [Ге рус, 2015: c. 115]. Щоби зро зуміти дис курс і його
ефек ти, пе ре дусім не обхідно зро зуміти кон текст, в яко му він ви ни кає. У
дослідженні дис кур сив них прак тик важ ли вою є не лише сама струк ту ра
дис кур су, теорія жан ру та аналіз роз мо ви, а й соціаль но-істо рич ний кон -
текст утво рен ня дис кур су, з яким по в’я зані сприй нят тя соціаль них ак торів
та їхні функції в дис курсі [Keller, 2012]. 

Для досліджен ня про це су ко нстру ю ван ня спо жив чих прак тик у ко -
мерційній рек ламі доцільно за сто со ву ва ти ме то ди ку, що поєднує підхо ди
кри тич но го дис курс-аналізу (Н.Фер кло, Р.Во дак) та дис курс-аналізу в ца -
рині соціології знан ня (Р.Ке лер), які інтер пре ту ють та по яс ню ють зв’я зок
між тек стом і соціаль ни ми умо ва ми, в яких він ство ре ний.

В ав то рсько му емпірич но му дослідженні про це су ко нстру ю ван ня дис -
курсів ко мерційної рек ла ми було за сто со ва но ме тод дис курс-аналізу із по -
кро ко вим аналізом тек сту з ме тою ви ве ден ня ха рак тер них фреймів дис -
кур су. Відкри та про це ду ра ко ду ван ня, роз роб ле на на підставі “сход жен ня
до теорії” (Grounded Theory), пе ре дба ча ла три ком по нен тний аналіз дис -
курсів: 1) аналіз дис кур су як уяв лен ня (цен тральні фрей ми, сю жетні лi -
нії); 2) аналіз прак тик ак торів (основні фор ми по ведінки); 3) аналіз кон -
тек сту (інсти туціональні мож ли вості та об ме жен ня фреймів, сю жет них
ліній та ак торів). Виз на че на про це ду ра ко ду ван ня та аналізу тек сту дала
змо гу відсте жи ти ме ханізм за пов нен ня рек лам но го поля дис кур са ми та
окрес ли ти струк ту ру фор му ван ня дис кур сив них прак тик спо жи ван ня [Ге -
рус, 2015: с.11].

Унаслідок за сто су ван ня три вимірної мо делі аналізу на й частіше по вто -
рю ва них слів, сло вос по лу чень, фраз, візу аль них об разів, звуків та му зи ки,
було роз роб ле но сис те му ко ор ди нат утво рен ня дис курсів. До неї на ле жать

152 Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2018, 2

Ольга Ге рус



ба зові па ра мет ри життєдіяль ності суспільства спо жи ван ня, а саме: “орієн -
тація на себе” та “орієнтація на соціум”; “соціальність” та “еко номічність”.
Виз на че на сис те ма ко ор ди нат до по ма гає з’я су ва ти ме ханізм за пов нен ня
рек лам но го поля дис кур са ми та окрес ли ти струк ту ру фор му ван ня дис кур -
сив них прак тик спо жи ван ня.

Отри мані ре зуль та ти да ють підста ви ствер джу ва ти, що рек ламні по -
відом лен ня спря мо вані як на зовнішні, так і на внутрішні ас пек ти жит -
тєдіяль ності індивіда: на лежність до суспільства (“тур бо та”, патріот изм,
історія та тра диції), ви ко нан ня пев них соціаль них ро лей (сімейні та вi -
тальні цінності), са мо ре алізація че рез спо жи ван ня рек ла мо ва них то варів і
по слуг (ге донізм, стиль жит тя), взаємодія у суспільстві спо жи ван ня (еко -
номічні цінності), са мо роз ви ток та вдос ко на лен ня (інно вації) [Ко валіско,
2017: с. 143].

Виз на чен ня змісто во го ком по нен ту рек лам них повідом лень дає змо гу
ви ок ре ми ти такі ка те горії дис курсів рек ла ми:

— “дис курс сімей ності” пе ре дба чає ви ко рис тан ня об ра зу бла го по луч ної
щас ли вої іде аль ної сім’ї, слів “бути ближ чи ми”, “діли ти ся по чут тя ми”,
“близькі по руч у потрібну мить”, що є ха рак тер ним для “дис кур су сімей -
ності”; цей тип дис кур су є спільним для ба гать ох аналізо ва них текстів
та пе ре дба чає ро зуміння сім’ї як не замінної об’єктив ної на й ви щої лю д -
ської цінності; ви хо дя чи з та ко го змісту підтри ман ня сімей них ціннос -
тей (доб ро бу ту, бла го по луч чя, без пе ки рідних, їхньо го щас ли во го жит -
тя тощо) є го лов ним за вдан ням кож но го індивіда;

— “дис курс тур бо ти” про паґує до по мо гу в роз в’я занні про блем, час то
спря мо ва ний на підтрим ку сте ре о ти пу “силь но го ав то ри тет но го ке -
рівни ка” як ґаран та без пе ки та за до во лен ня різно манітних по треб; цей
дис курс має дещо при хо ва ну фор му і про ду кується не пря мо, а за ву -
аль о ва но у та ких сло вах та фра зах: “дбає”, “надійний”, “піклу ва ти ся”,
“тур бо та”, “до по мо га”, “за хист”, “я за вжди буду по ряд”, “ми  потур -
бувалися, щоб ваші близькі були за вжди по руч”, “тут вас зро зуміють”;
для укр аїнсько го соціуму цей тип дис кур су є до волі ак ту аль ним сьо -
годні;

— “дис курс патріот из му” відтво рює патріот ичні, зок ре ма українські, цін -
ності: “Украї на”, “українці”, “батьківщи на”, “рідна зем ля”, “краї на”, “на -
ціональ ний”, “ми — українці”, “це моя краї на. це смак мого жит тя”, “ве -
ли кий банк ве ли кої землі”; окрім того він ви яв ляється у відоб ра женні
національ них об разів, пер со нажів, ви ко рис танні пей зажів, реп ро дукції
істо рич них фактів та подій; за га лом цей дис курс спря мо ва ний на під -
три ман ня національ ної іден тич ності та гор дості;

— “дис курс віталь ності” зорієнто ва ний на при вер нен ня ува ги спо жи вачів
до якості про дуктів, фор му ван ня уста нов ки на здо ро вий спосіб жит тя,
здо ро ву та на ту раль ну їжу; клю чо вим у “дис курсі віталь ності” є  ви -
користання слів та об разів здо ро во го спо со бу жит тя, на ту раль них та
еко ло гічних про дуктів: “без печ ний”, “еко-”, “на ту раль ний”, “ко рис ний”,
“при род ний”, “до ро гоцінний дар при ро ди”, “на ту раль не — при род не”,
“справжнє”, “від при ро ди — на ту раль но го по ход жен ня”;
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— “дис курс ге донізму” скла дається із трьох близь ких за змістом дис кур -
сів — “елітар ності”, “моди”, “ґен де ру”; на прик лад, змісто вою скла до -
вою “дис кур су елітар ності” є про паґуван ня ознак, при та ман них лю дям 
із ви со ким соціаль ним ста ту сом; цей дис курс за охо чує спо жи вачів
відчу ти свою соціаль ну зна чущість, доміна нтність: “добірний”, “без до -
ган ний”, “дос ко на лий”, “№1”, “на ви соті”, “пе ре мо га”, “до вер ше ний”,
“іде аль ний”, “чу до вий”, “кра щий”, “на й кра ще”, “су пер”; цей дис курс яс -
кра во ви ра же ний у фра зах: “все на й кра ще по чнеть ся з тебе”, “до ро го -
цінний дар”, “фірмо вий смак та чу до вий на стрій”, “я не ан гел, я — ко ро -
ле ва”, “ви цьо го варті”, “ство ре на для мене”; “дис курс моди” відоб ра -
жається у про паґуванні останніх но ви нок моди: “по пу ляр ний”, “диз ай -
не рський”, “ексклю зив ний — унікаль ний”, “найвідоміший”, “мода —
фешн”; до волі про гно зо ва ним для ко мерційної рек ла ми є й “дис курс
ґен де ру”, який пе ре дба чає ви ко рис тан ня жіно чих та чо ловічих рис, об -
разів, тіла для при ваб лен ня тієї чи іншої ка те горії спо жи вачів; зреш -
тою, “дис курс ге донізму” пе ре дба чає про паґуван ня ком фор тно го за -
без пе че но го жит тя, ви щих благ фізич но го, ду хов но го, мо раль но го,
 естетичного за до во лен ня: “спо ку са”, “на со ло да — за до во лен ня”, “відпо -
чи нок”, “ви цьо го варті”, “ство ре но для мене”, “за роб ляй те відпо чи ва ю -
чи”, “мрії здійсню ють ся”; цей тип дис кур су підтри мує ко рис ли вий по -
гляд на жит тя та по пу ля ри зує ге доністичні цінності влас но го за до во -
лен ня та втіхи;

— “дис курс без кош тов ності” уяв нюється че рез такі сло ва та візу альні об -
ра зи: “фіна нси”, “без комісії”, “без пе ре плат”, “де шев ше”, “еко но міч -
ний”, “зниж ка”, “акція”, “под а рун ки”, “ціна”, “%”, “кре дит”, “грив ня”,
“нуль”, “без кош тов но”; сло вос по лу чен ня та фра зе о логізми: “зби рай те
бали та за мов ляй те ба жані при зи”, “3D нуль”, “з без кош тов ни ми вхід -
ни ми у роумінгу”, “за спеціаль ною ціною”, “те ри торія низ ь ких цін”; а
та кож такі гру пи слів: “еко номія” — “де шев ше”, “вит ра ча ти” — “пла ти -
ти”, що є ха рак тер ни ми для “дис кур су без кош тов ності”; ви ко рис то ву -
ю чи такі лек сичні струк ту ри, рек ла мо давці підкрес лю ють реалістич -
ність яви ща без кош тов ності та укоріню ють сте ре о тип щодо його нор -
маль ності та при й нят ності для укр аїнсько го суспільства; це підтвер -
джує дослідниць ку гіпо те зу про те, що рек ла ма про ду кує нові для
суспільства ціннісні орієнтації та нор ми не лише спо жив чої, а й со -
ціаль ної по ведінки;

— “дис курс інно вацій” де мо нструє ви ко рис тан ня новітніх тех но логій,
пре зен тацію пе ре ваг останніх інно вацій та но ви нок: “су час ний”,  “ і н -
новації”, “смар тфон”, “тех но логії”, “впер ше”, “но вин ка”, “нове по ко -
ління”, “тех но логічність та інно ваційність”, “тільки впе ред”, “часи
зміню ють ся раз ом з інно ваціями”, “інтер нет — сер це су час но го світу”;
пер вин на мета цьо го дис кур су — при вер ну ти ува гу до рек ла мо ва но го
про дук ту чи по слу ги, про те опо се ред ко ва но він впли ває на фор му ван -
ня уста нов ки на мобільність, мож ливість ви ко рис тан ня новітніх тех -
но логій, при сто су ван ня до но ви нок, осу час нен ня са мо го ре ципієнта
і т. д.;

154 Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2018, 2

Ольга Ге рус



— “дис курс історії та тра дицій” скла дається із двох схо жих за своїм пер -
вин ним зна чен ням дис курсів — “тра дицій” та “нос тальґії”; об ид ва на го -
ло шу ють ва гомість історії, про те відрізня ють ся у ма нері її трак ту ван ня;
так, “дис курс тра дицій” зо се ред жує ува гу на пе ре ва гах ми ну ло го, їхньо -
му впливі на су часність та важ ли вості збе ре жен ня тра дицій: “ле ген да”,
“історія”, “ко роль”, “тра диції”, “в дав ни ну — ко лись”, “наше коріння”; на -
томість у “дис курсі нос тальґії” про сте жується тен денція до по вер нен ня
в ми ну ле, відтво рен ня істо рич них подій, стилів, епізодів: “”Жи гу ли бар -
ное” — пиво для куль тур но го відпо чин ку”, “‘Наш сік’”— ро дом із ди ти н -
ства!”, “Відчуй на стрій епо хи!”; цей дис курс, зок ре ма, втілюється у ви -
ко рис танні по всяк ден них об разів з ми ну ло го; отже, “дис курс історії та
тра дицій” ак цен тує ува гу на ми ну ло му, його впливі на су часність та
важ ли вості збе ре жен ня тра дицій, відтво рен ня істо рич них подій, стилів, 
епізодів;

— “дис курс за кор до ну” відоб ра жає цінності та нор ми пев них стилів жит тя, 
ха рак тер них для іно зем них дер жав: “Do you drink English?”, “Great times
are waiting. Grab some Bud”.

За га лом у полі рек ла ми доміну ють дис кур си “ге донізму”, “без кош тов -
ності” та “віталь ності” (рис. 1). Одна че гіпо те за про те, що для ко мерційної
рек ла ми більш ха рак тер ни ми є дис кур си, зорієнто вані на реалізацію еко -
номічних та мар ке тин го вих цілей, підтвер ди ла ся лише час тко во, оскільки
ви я ви ло ся, що се ред рек лам них дис курсів ма ють місце і соціаль но зоріє н -
товані. 

Рис.1. Дис кур сив не поле ко мерційної рек ла ми, % (N = 456)

Вирізнені дис кур си мож на об’єдна ти в аґреґовані ка те горії: 1) суміжні
дис кур си, які відоб ра жа ють схо жу ідею, зміст (“нос тальґія” — “тра диція”;
“елітарність” — “мода” — “ге донізм”); 2) кон фрон таційні, що про ду ку ють
про ти лежні за змістом цінності, які су перечать одна одній (“патріот изм” —
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“за кор дон”; “інно вації” — “тра диції”); 3) са мо дос татні, що про паґують пев ну
цінність і є до волі са мостійни ми та стабільни ми (“сімейність”; “без кош -
товність”; “тур бо та”).

Аналіз ба зо вих змісто вих ка те горій рек лам них дис курсів свідчить про
те, що в полі рек ла ми функціонує низ ка взаємо пов ’я за них між со бою дис -
курсів, підтрим ка яких суспільством по ля гає в орієнтації на за дані дис кур -
са ми схе ми по ведінки, нор ми та цінності [Ко валіско, 2017: с. 134]. Дис кур си
рек ла ми — це ди намічні утво рен ня, де терміно вані ча сом та ста ном того
суспільства, в яко му вони функціону ють. Нап рик лад, у червні — жовтні
2013 року доміна нтни ми дис кур са ми поля ко мерційної рек ла ми були “дис -
курс без кош тов ності”, “ге доністич ний дис курс” та “дис курс тур бо ти”. На -
томість вплив суспільних подій в Україні в лис то паді 2013 року виз на чив
доміна нтні по зиції “дис кур су патріот из му”. Отже, соціаль ний кон текст (рi -
вень роз вит ку суспільства, панівні цінності та нор ми по ведінки тощо) знач -
ною мірою впли ває на дис кур си, про ду ко вані рек ла мою.

Під час про ве ден ня дис курс-аналізу було виз на че но дослідницькі гіпо -
те зи щодо дис кур сив них прак тик спо жи ван ня для под аль шої пе ревірки у
кількісно му дослідженні у 2015 році.

Ви яв ле но, що на фор му ван ня соціаль них прак тик спо жи ван ня впли -
ває низ ка чин ників: соціальні, еко номічні, пси хо логічні та по ведінкові. Не
менш важ ли вою гру пою чин ників є без по се ред ньо дис кур си рек ла ми та їхні
змістові ха рак те рис ти ки, ви ра жені у сло вах, сло вос по лу чен нях та об ра зах, і
це дає змо гу виз на чи ти, яким із дис курсів рек лам них повідом лень спо жи -
вачі над а ють пе ре ва гу, і вста но ви ти міру важ ли вості кож но го із виз на че них
дис курсів та їхніх смислів для ре ципієнта.

Згідно з да ни ми досліджен ня, у суспільстві є до волі ви со кий відсо ток
тих, хто неґатив но ста вить ся до рек ла ми: 14,1% — “неґатив но” і 31,1% —
“більше неґатив но, ніж по зи тив но”; на томість “по зи тив но” став лять ся лише
9,2%, а “більше по зи тив но, ніж неґатив но” — 21,2%. Відповідь “важ ко від -
повісти” (25,4%) свідчить про те, що сьо годні в Україні рек ла ма ще не на бу -
ла на леж но го рівня довіри, і здебільше рес пон ден ти не виз на ють її як до -
поміжний засіб при ви борі пев но го то ва ру чи по слу ги. 

Отже, підтвер ди ла ся дослідниць ка гіпо те за про те, що за га лом став лен -
ня до рек ла ми є не одноз нач ним. Тен денція неґатив но го став лен ня не свід -
чить про те, що рек ла ма не впли ває на фор му ван ня дис кур сив них спо жив -
чих прак тик і що спо жи вачі не орієнту ють ся на неї. Рад ше це підтвер джує
сте ре о тип не став лен ня спо жи вачів до рек ла ми, вкорінене в укр аїнсько му
суспільстві.

Се ред найбільш важ ли вих ас пектів рек ла ми (рис. 2.) рес пон ден ти  ви -
значають пе ре дусім об ра зи щас ли вої сім’ї, дітей, батьків, сімей но го кола,
тур бо ту про близь ких, сімей ний доб ро бут, бла го по луч чя, без пе ку рідних
(14,6%); здо ро вий спосіб жит тя, еко логічно чисті то ва ри та про дук ти, збе ре -
жен ня еко логії, охо ро ну здо ров ’я (13,8%); до по мо гу у роз в’я занні влас них
про блем, об раз ав то ри тет но го ек спер та, помічни ка, ґарантію без пе ки
(13,2%). Ці ас пек ти рек ла ми зна ме ну ють відповідно сімейні, вітальні цін -
ності та цінність тур бо ти. Окре мо вар то за зна чи ти важ ливість соціаль ної
рек ла ми про про бле ми та за гро зи суспільству (13,1%). 
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Рис. 2. Най важ ливіший для спо жи вачів ас пект рек ла ми, %

Та кож рес пон ден ти відзна ча ють важ ливість кла сич ної для ко мерційної
рек ла ми інфор мації про нові до сяг нен ня на уки й техніки, інно ваційні тех но -
логії (12,0%) та ви ко рис тан ня об разів ком фор тно го за без пе че но го жит тя,
ви щих благ фізич но го, мо раль но го й ес те тич но го за до во лен ня (12,4%). 

Патріот изм, патріот ичні цінності, то ва ри вітчиз ня но го ви роб ниц тва
посіда ють лише сьо ме місце із по каз ни ком 10,4%. Це спрос то вує гіпо те зу,
сфор муль о ва ну при якісно му дослідженні дис курсів рек ла ми, а саме: ак -
тив не зрос тан ня та по ши рен ня дис кур су “патріот из му” зу мов ле не на стро -
я ми та орієнтаціями в суспільстві. Дані кількісно го досліджен ня, на томість, 
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по ка зу ють, що цей дис курс не є по пу ляр ним се ред без по се редніх спо жи -
вачів і не при вер тає до себе на леж ної ува ги. 

Най менш зна чи мою для спо жи вачів є рек ла ма, що містить інфор мацію
про фіна нсо ву цінність то ва ру (4,5%), за кор донні то ва ри, іно зем ний досвід
(3,4%) та тра диції (2,5%).

Рис. 3. Най важ ливіший для спо жи вачів ас пект рек ла ми
(роз поділ за стат тю), %
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Щодо роз поділу відповідей у ґен дер но му розрізі (рис. 3), то слід за вва -
жи ти, що для чо ловіків більше ва жать інфор мація про но вин ки, інно ваційні
до сяг нен ня (20,6%), здо ро вий спосіб жит тя, еко логічно чисті то ва ри та про -
дук ти (17,5%), про за без пе чен ня ком фор тно го жит тя, вищі бла га фізич но го,
мо раль но го й ес те тич но го за до во лен ня (16,3%). На томість для жінок до -
міна нтною є орієнтація на об раз сім’ї (23,1%), соціаль ну рек ла му (16,9%) та
інфор мацію про до по мо гу у роз в’я занні влас них про блем (14,4%).

Отри мані дані да ють змо гу ствер джу ва ти, що гіпо те за про те, що дис кур -
си рек лам но го поля є суспільно зу мов ле ни ми й діста ють відоб ра жен ня в
дис кур сив них прак ти ках, підтвер ди лась лише час тко во, оскільки спос те -
ріга ють ся ґен дерні відмінності у став ленні до рек ла ми. Так, жінки як спо жи -
вачі та ре ципієнти рек ла ми є більш соціаль но зорієнто ва ни ми. Вони сприй -
ма ють рек ла му рад ше як транс ля тор соціаль них ціннос тей та засіб соціаль -
но го реґулю ван ня і є більш схиль ни ми до сприй нят тя об разів і сим волічних
зна чень у рек ламі. На про ти ва гу жінкам чо ловіки більш кон сер ва тивні. У
своїх відповідях вони ви яв ля ють став лен ня до рек ла ми як до ко мерційно го
інстру мен ту, інфор маційно го за со бу у про цесі спо жи ван ня.

Для вирізнен ня ціннісних ком по нентів дис курсів рек ла ми було за сто со -
ва но фак тор ний аналіз ознак, що відоб ра жа ють орієнтацію спо жи вачів на
рек лам ну інфор мацію; з ура ху ван ням реґресії ваги ком по нентів для аналізу
інших ком по нентів1 було виз на че но два основні ком по нен ти дис кур сив них
прак тик спо жи ван ня, а саме: 1) соціаль ний ком по нент дис кур сив них прак -
тик спо жи ван ня, що пе ре дба чає інтеріори зацію об разів та стилів жит тя,
сімей них та віталь них ціннос тей, підтри ман ня ви со ко го рівня патріот из му і
ша ну ван ня історії та тра дицій. Дис кур сивні прак ти ки, що містять цей ком -
по нент, є суто соціаль но зорієнто ва ни ми, а ви ко рис то ву вані рек ламні об ра -
зи (еко логічні, на ту ральні про дук ти, чис та при ро да; істо ричні подіі та по -
статі; рідна зем ля, національні тра диції; щас ли вий сімей ний по бут, відно си -
ни бать ки–діти тощо) діста ють відоб ра жен ня й підтрим ку в оцінках спо жи -
вачів; 2) еко номічний ком по нент дис кур сив них прак тик ви яв ляється в за -
своєнні та відтво ренні еко но мічних, ге доністич них ціннос тей, підтри манні
яви ща “тур бо ти про себе та близь ких лю дей”, поціно ву ванні інно вацій та
стилів за кор дон но го спо со бу жит тя. Такі дис кур сивні прак ти ки більшою
мірою зорієнто вані на спо жи ван ня у його кла сич но му ро зумінні. Най час -
тіше наслідком відтво рен ня цьо го типу прак тик є без по се ред ньо прак ти ки
спо жи ван ня рек ла мо ва них товарів та послуг.

Порівнян ня да них дис курс-аналізу і кількісно го досліджен ня став лен -
ня спо жи вачів до рек ла ми спрос то вує гіпо те зу про те, що при пе ре гляді
рек ла ми спо жи вачі більшою мірою звер та ють ува гу на “ге доністич ний”
дис курс, “інно вації” та “без кош товність”. Нас правді для спо жи вачів на й -
ва гомішими є соціаль но зорієнто вані дис кур си: “сімей ний дис курс”, “дис -
курс тур бо ти” та блок соціаль ної рек ла ми. Орієнтації спо жи вачів свідчать
про не обхідність соціаль но го ком по нен ту, а отже, за вдан ням та пер спек ти -
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вою роз вит ку ко мерційної рек ла ми є поєднан ня еко номічної та соціаль ної
скла до вих, що має підви щи ти по тенціал рек ла ми як соціаль ної тех но логії.

Вис нов ки

1. Спи ра ю чись на аналіз кон цеп ту аль них підходів та виз на че них ін -
теґра тив них кон цепцій, спо жи ван ня роз гля ну то як про цес соціаль но го ко -
нстру ю ван ня, фор му соціаль ної дії, соціаль но-пси хо логічний фе но мен, під
впли вом яко го відбу вається фор му ван ня соціаль них норм та ціннос тей. З’я -
со ва но, що спе цифіка про це су спо жи ван ня зу мов ле на та ки ми чин ни ка ми:
по-пер ше, вплив цілес пря мо ва но го тис ку еко номічних ва желів та сис те ма
ціннісних де термінант, які ко нстру ю ють ся в меж ах пев но го суспільства, пе -
ре важ но че рез медіа-про стір; по-дру ге, той факт, що об’єкта ми спо жи ван ня
ста ють не ма теріальні, а соціокуль турні об’єкти (зок ре ма, для суспільства
спо жи ван ня ха рак тер ни ми є сим волічні види спо жи ван ня); по-третє, особ -
ли вості по ведінки спо жи вачів та відтво рен ня ними прак тик спо жи ван ня.
Че рез спо жи ван ня лю ди на са мо ре алізується і са мо ут вер джується.

2. Рек ла му роз гля ну то як засіб транс лю ван ня соціаль них смислів, цін -
нісних орієнтацій, норм та зразків по ведінки, ме тою яко го є пев ний вплив,
на в’я зу ван ня пев ної ідеї. Підтвер дже но, що ефек тивність впли ву на спо жи -
ва ча за ле жить від змісту рек лам них повідом лень та ціннісних орієнтацій
спо жи ва ча. Рек ла ма од но час но є рет ран сля то ром і про ду цен том соціаль них
та спо жив чих ціннос тей: з од но го боку, вона відоб ра жає сис те му ціннос тей
суспільства, а з іншо го — впли ває на спо жив чу по ведінку лю ди ни та су -
спільство спо жи ван ня за га лом, сприяє фор му ван ню пев них ціннос тей,
норм та сте ре о типів. Виз на че но, що під впли вом кон крет них видів рек ла ми
відбу вається фор му ван ня спе цифічних мо де лей спо жи ван ня.

3. Вста нов ле но, що дис курс-аналіз спря мо ва ний на вив чен ня ко нструк -
тив них ефектів дис кур су в рам ках струк ту ро ва но го і сис те ма тич но го до -
сліджен ня текстів. Дис кур си є соціаль ни ми, суспільно зна чи ми ми. Від -
повідно, щоб зро зуміти дис курс і його ефек ти, пе ре дусім не обхідно зро -
зуміти кон текст, в яко му він ви ни кає.

4. Для досліджен ня про це су ко нстру ю ван ня спо жив чих прак тик у ко -
мерційній рек ламі за сто со ва но дис курс-аналіз, що поєднує підхо ди кри тич -
но го дис курс-аналізу (Н.Фер кло, Р.Во дак) та дис курс-аналізу в ца рині
соціології знан ня (Р.Ке лер), що інтер пре ту юють, по яс нюють зв’я зок між
тек стом та його соціаль ни ми умо ва ми. Зас то су ван ня дис курс-аналізу в
дослi дженні поля рек ла ми надає мож ливість де ко ду ва ти інфор маційні по -
си ли, що містять ся в рек лам них повідом лен нях, та виз на чи ти їхній вплив на 
за своєння і фор му ван ня пев них ціннос тей та куль тур них зразків по ведінки,
пра вил та норм, тоб то вплив дис кур су рек ла ми на про цес соціалізації спо -
жи вачів і фор му ван ня ними влас но го на бо ру прак тик спо жи ван ня.

5. Отри ма но дані емпірич но го досліджен ня дис курсів укр аїнської ко -
мерційної рек ла ми, які свідчать про те, що в полі ко мерційної рек ла ми
функціону ють кілька типів дис курсів, які чи нять вплив на спо жи вачів,
підтри му ють ся і відтво рю ють ся суспільством. Виз на че но такі змістові дис -
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кур си: “без кош товність”, “сімейність”, “вітальність”, “історія та тра диції”,
“ге доністич ний”, “за кор дон”, “інно вації”, “патріот изм”, “тур бо та”. Вста нов -
ле но, що поле ко мерційної рек ла ми має інтер дис кур сив ний ха рак тер. Усі
дис кур си є взаємо пов ’я за ни ми між со бою, вони підтвер джу ють суспільно
при й няті ціннісні уста нов ки, нор ми та мо делі по ведінки. Про ве де ний аналіз 
дис кур сив но го поля рек ла ми дає підста ви виз на чи ти ціннісні ком по нен -
ти дис кур сив них прак тик спо жи вачів, що фор му ють ся під впли вом та вна -
слідок дії дис кур сив но го поля рек ла ми, а саме соціаль ний ком по нент дис -
кур сив них прак тик та еко номічний ком по нент дис кур сив них прак тик спо -
жи ван ня.

У порівнянні да них дис курс-аналітич но го досліджен ня поля рек ла ми
ви яв ле но пев ну невідповідність окре мих типів дис курсів і сис тем ціннос тей
у суспільстві. Орієнтації спо жи вачів спря мо вані на соціаль ний ком по нент
рек ла ми, тому за вдан ням та пер спек ти вою роз вит ку є поєднан ня ко мер -
ційної й соціаль ної скла до вих, що має підви щи ти по тенціал ко мерційної
рек ла ми й ви вес ти її у ранґ соціальних технологій. 
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