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КОНСТРУКТИВНИЙ ХАРАКТЕР РЕКЛАМИ ЯК ЧИННИК 

КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

У статті проаналізовано комунікактивний характер реклами, який деретмінує комунікативну діяльність, соціально-

культурні аспекти виникнення реклами, її наслідки для соціальної комунікації. Із збільшенням обсягу комунікацій в 

сучасному суспільстві рекламна діяльність породжує умови для міжособистісної соціальної комунікації, створює умови 

для впливу через комунікацію. Дана проблема є актуальною на сьогодення, так як вона пов’язана із забезпеченням 

комунікативних потреб суспільства, вивчення якої дозволить краще пізнати буття людини і суспільства.  
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Постановка проблеми. Поступове збіль-

шення інформаційних та комунікативних про-

цесів у суспільстві продукується чинниками, в 

які входить реклама. Реклама є причиною ко-

мунікативної діяльності між суб'єктами суспіль-

ства, що є видом впливу одних суб'єктів на 

інших, з метою отримання певних вигод (еко-

номічних, соціальних, політичних). Конструк-

тивний характер реклами визначає комуніка-

тивний вплив на суб’єкта. Дослідження кострук-

тивного характеру реклами допоможе дослідити 

вплив на формування комунікацій у суспільстві. 

Аналіз останніх досліджень. Питання 

комунікаційних процесів в суспільстві пов'язаних 

з рекламою досліджували Бурдье П.,  Драгоми-

рецька Н. М., Кондратенко П. Б., Максим Д., 

Рожков І.Я., Соковнин В. М., Станкин М. И. , 

Шабанова Ю.О.   

Мета статті: дослідити комунікативний 

характер реклами в міжособистісній комунікації. 

Виклад основного матеріалу. Конструк-

тивний характер реклами спричиняє комуніка-

тивну діяльність і є одним з її чинників. Кому-

нікативна діяльність є наслідком рекламної 

діяльності.  

Комунікативна діяльність – це динамічна 

система, в якій зв'язки (особливо в міжособис-

тісній побудові взаємин із громадськістю) 

можуть установлюватися однозначно і мати 

прогнозовану спрямованість. Така діяльність є 

багатоканальною системою взаємодії, має 

комплекс професійних завдань, які стосуються 

комунікації, міжособистісного спілкування, 

міжгрупового спілкування, процесів спілкування 

між особистістю і групою, а також факторів 

впливу на навколишніх, з метою спонукання їх 

до діяльності [2, c.19]. Комунікативна діяльність 

характеризується активною взаємодією між 

суб’єктами, та їх впливом один на одного. Варто 

розрізняти поняття "комунікативна діяльність" та 

"комунікація", де останнє тлумачиться як процес 

спілкування, в якому беруть участь від двох 

суб'єктів, головним змістом чого стає духовне 

спілкування, де людина не перетворюється з 

суб’єкта на об'єкт масового впливу [8, c.7]. 

В усі часи існування людства, утилітарні цілі 

зміни поведінки інших індивидів та мотиви, 

спрямовані на отримання та володіння певних 

матеріальних цінностей, які належать іншим 

особам, спонукали людей до комунікації, 

впливу та домінантності над іншими. У процесі 

соціальної комунікації, реалізації мотивів, 

людина породжувала різні моделі 

комунікативної діяльності. В сучасному світі, 

цей принцип знайшов відображення в рекламі. 

На праксеологічному змісті реклами наголо-

шує професор І. Рожков, який її тлумачить як 

"вид діяльності, або призведена в її результаті 

інформаційна продукція, що реалізовує збутові 

або інші цілі промислових або сервісних під-

приємств, громадських організацій або окре-

мих осіб, шляхом поширення сплаченою ними 

і індентификующій їх інформації, сформованої 

так, щоб надавати посилену направлену дію на 

масову або індивідуальну свідомість з метою 

викликати певну реакцію вибраної аудиторії" 

[5, с.34]. Водночас, зазначимо, що зазначене 

поняття тридиційно позначає будь-який 

рекламний продукт взагалі. 

Реклама як комунікаційне явище, є 

причиною комунікативної діяльності між 

суб'єктами суспільства, що є видом впливу 
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одних суб'єктів на інших. Кінцевою метою 

реклами є отримання суб'єктом впливу 

прибутку а суб'єктом-реципієнтом реклами – 

вигоди (економічної, політичної чи соціальної). 

У цьому контексті рекламу можна окреслити як 

символічне культурне поле, яке, згідно теорії 

соціальних полів П. Бурд’є, задає і формує 

певні цінності й норми поведінки, тим самим 

«програмуючи» людину на певні дії [1, с. 17]. 

Різновиди впливу на суб'єкта-реципієнта 

визначає характер реклами. Конструктивний 

характер реклами постає як основотворча 

частина сукупності рис у діяльності реклами у 

ставленні до суб'єкта, як та, що створює основу 

для подальшого впливу, що вимагає отримання 

реальних характиристик об'єкта, його сутності, 

а не тільки фактів що об'єкт існує. 

Російський науковець М. Станкін уважає, 

що комунікативна діяльність як процес постає 

у формі послідовних взаємопов’язаних комуні-

кативних дій: входження суб’єкта в комуніка-

тивну ситуацію; розпізнання та оцінка суб’єк-

том характеру комунікативної ситуації (спри-

ятлива, несприятлива тощо); розуміння комуні-

кативної ситуації; обрання іншого суб’єкта 

партнером для можливої взаємодії; актуаліза-

ція комунікативного завдання відповідно до 

особливостей ситуації спілкування; підхід до 

суб’єкта взаємодії; налаштування на суб’єкта-

партнера зі взаємодії; залучення суб’єктом-

ініціатором уваги суб’єкта-партнера; оцінка 

емоційно-психологічного стану суб’єктапарт-

нера й виявлення ступеня його готовності до 

вступу у взаємодію; налаштування суб’єкта-

ініціатора на емоційно-психологічний стан 

суб’єкта-партнера; вирівнювання емоційно-

психологічних станів суб’єктів спілкування, 

формування загального емоційного тла 

спілкування; комунікативний вплив суб’єкта-

ініціатора спілкування на суб’єкта-партнера; 

оцінка суб’єктом-ініціатором реакції суб’єкта-

партнера на вплив; стимулювання «відповід-

ного ходу» суб’єктапартнера; «відповідний 

хід» суб’єкта-партнера зі спілкування. Відпо-

відно, саме з цих вище окреслених комуніка-

тивних дій постає акт діяльності спілкування [7]. 

Отримана інформація про раніше невідомий 

суб'єкту-реципієнту об'єкт реклами створює 

абстрактне уявлення про нього. На основі дос-

віду про використання об'єкту реклами суб'єкт 

вже має чітке уявлення про характер дій рекла-

мованого товару. Конструктивний характер 

реклами полягає у чіткості донесення прави-

льної інформації до реципієнта, ґрунтуючись 

лише на реальні факти про товар. Співвідно-

шення власного досвіду та інформації викли-

кають комунікативну діяльність: внутрішню – 

діалог реципієнта з собою та зовнішню –

реципієнта з суб'єктом. 

Комунікативна діяльність виникає тоді, коли 

у свідомості особистості актуалізується 

конкретний об'єкт, здатний задовольнити ці 

комунікативні потреби і таким чином стати її 

комунікативною метою. У всіх видах 

комунікацій предметом є не конкретна людина, 

а взаємодії або психологічні взаємини людей. У 

даному випадку система комунікацій – це 

спосіб діяльності, який полегшує взаємне 

пристосування поведінки людей.  

Свобода комунікативної діяльності разом з 

рекламою є обов'язковою умовою функціонування 

та забезпечення комуникативних потреб суспі-

льства. Завдяки появі цінностей, що їх на ни-

нішньому етапі суспільства утверджують, під-

тримують і розвивають масова культура та 

реклама, досягається прагненням індивідів 

дотримуватися схваленої суспільством 

соціальної поведінки [4, с. 3]. 

 Сучасне комунікаційне суспільство, вважає 

Кондратенко,  характеризується постійним 

примноженням, прискоренням, ущільненням і 

глобалізацією комунікацій, що призводить до 

поступового зростання кількості останніх, зміни 

їх змісту та характеру, а відтак все більше людей 

залучається до комунікаційного процесу, 

взаємозв'язки між окремими комунікаціями 

стають все ширшими. По суті розвиток 

сучасного суспільства безпосередньо залежить 

від ефективності їх функціонування [3]. 

Реклама не лише пропонує вибір альтер-

натив, а й здатна запрограмовувати реципієнтів 

за допомогою правильної подачі інформації. 

Виспупаючи в якості інформативного повідом-

лення, вона викликає відповідні реакції отри-

мувачів інформації, що, в свою чергу, визначає 

зміст процесу комунікативної діяльності. Рек-

лама як інформація може брати участь в одно-

сторонній комунікації, що спонукає до конк-

ретних дій, без втручання суб’єкта прямого 

впливу, або в багатосторонній комунікації, де 

існує об’єкт (чи об’єкти) впливу, спілкуючись з 

реципієнтом (чи реципієнтами). 

Комунікативна діяльність як процес являє 

собою систему елементарних актів. У цій системі 
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координат її розглядає В. Соковнін, який зауважує, 

що процес спілкування як діяльності має наступну 

структуру: програмування мети спілкування й 

напрямів її реалізації; вербальну та невербальну 

комунікацію, що сприяє реалізації програми; 

контроль за перебігом власної комунікативної 

поведінки; корекцію власної комунікативної 

поведінки; контроль за комунікативними вчинками 

Інших, що беруть участь в акті спілкування; 

звіряння результатів комунікативного акту з 

програмою; уточнення програми для наступних 

комунікативних актів [6, с. 63]. 

Якість реклами визначається її конструктив-

ним характером, що послідовно та повністю роз-

криває повідолмлення реклами. Реклама, конс-

труктивно побудована, не існує без комунікації бо 

є однією з її причин виникнення. Без комунікації 

об'єкт реклами інформаційно не існує (щось ре-

кламують, але невідомо, що рекламують), і 

навпаки, реклама не може існувати без її об’єкта 

(ми не знаємо, що рекламують). Звідси можемо 

вивести, що комунікативна діяльність породжується 

рекламою, тим самим вирішуючи головну пробле-

му – поширення інформації та реалізації її мети. 

Висновки. Сучасне комунікаційне 

суспільство характеризується постійним 

примноженням, прискоренням, ущільненням і 

глобалізацією комунікацій, Конструктивний 

характер реклами виступає чинником 

комунікативної діяльності.  Це дає змогу краще 

розуміти феномен реклами та розуміти її вплив 

на формування комунікацій в суспільстві.  
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Коваль В.А. 

КОНСТРУКТИВНЫЙ ХАРАКТЕР РЕКЛАМЫ КАК ФАКТОР КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В статье проанализирован комуникактивний характер рекламы, который деретминирует коммуникативную 

деятельность, социально-культурные аспекты возникновения рекламы, ее последствия для социальной 

коммуникации. С увеличением объема коммуникаций в современном обществе рекламная деятельность порождает 

условия для межличностной социальной коммуникации, создает условия для воздействия через коммуникацию. 

Данная проблема является актуальной на сегодняшний день, так как она связана с обеспечением коммуникативных 

потребностей общества, изучение которой позволит лучше изучить бытие человека и общества.  

Ключевые слова: коммуникативная деятельность, коммуникация, социальная коммуникация, общение, 

конструктивный характер рекламы, реклама. 

 

Koval V.  

THE CONSTRUCTIVE NATURE OF ADVERTISING AS A FACTOR IN COMMUNICATIVE ACTIVITY 

The article analyzes the communicative nature of advertising, which deremines communicative activities, socio-cultural aspects 

of advertising, its consequences for social communication. With the increase of the volume of communications in modern 

society, advertising activity generates conditions for interpersonal social communication, creates conditions for influence 

through communication. This problem is relevant to the present, since it is connected with the provision of the communicative 

needs of society. Learning of a problem helps study the being of human and society. 

Key words: communicative activity, communication, social communication, communication, constructive nature of the 

advertising, advertising. 


