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ОСОБЛИВОСТІ ГЕНДЕРНИХ МОДЕЛЕЙ РЕКЛАМНОЇ КОМУНІКАЦІЇ (ДО ПРОБЛЕМИ ПОШУКІВ 
НОВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ) 

 
Аналізуються особливості формування гендерних моделей  рекламної комунікації в умовах уніфікації, стандартизація 

та стереотипізація, які спричиняє  глобалізація. 
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Анализируются особенности формирования  гендерных моделей рекламной  коммуникации в условиях унификации, 

стандартизации и стереотипизации, свойственных глобализации. 
Ключевые слова: глобализация, гендерне модели, реклама, коммуникация, стереотипы, идентичность. 
 
The peculiarities of shaping gender models of advertizing communication are under study in the context of unification, 

standartisation and stereotyping, caused by globalization.  
Key word: globalization, gender models, advertizing, communication, stereotypes, identity. 

 
Вступ 
Однією з ознак сучасної  реклами є її активний вплив  на очікування споживача, а відтак і здатність такі 

потреби формувати, використовуючи для цього як власні технології, так і мас-медійні канали. Тим самим рекламна 
комунікація виходить за межі маркетингу, взаємодіючи вже не лише  з ринковими механізмами, але й з соціальною 
складовою суспільства. 

Однак глобалізація з її неодмінним устремлінням до уніфікації та стереотипізації потреб, бажань, устремлінь 
пересічного індивіда вносить в цей  процес суттєві акценти. З одного боку, реклама все активніше використовує 
«міфопоетичний» підхід до структури рекламного тексту. У зв’язку з цим образ споживача реклами моделюється 
за зразками міфологічної ініціації у більш досконалий, сакральний, «просунутий» світ (див.: [5, с.87]). 

З іншого, стирання відмінностей у соціокультурній  сфері, між стереотипами національної ментальності і, 
навіть, між  гендерними відмінностями (аж до появи усередненої фігури трансвестіта) змушує вже на новому етапі 
розвитку рекламної комунікації проаналізувати особливості змістовного наповнення здавалось би звичних 
моделей. 

Функціонування реклами як соціокультурного явища в умовах інформаційного суспільства та глобалізації  
призвело до нового наповнення  змісту «культурних кодів»,  тлумачення «колективної ідентичності», що 
досліджувалась починаючи з 60-х рр.. минулого століття в роботах семіологів-структуралістів та 
постструктуралістів (Р. Барт  [1],  Г. Башлар [2], Ж. Бодрійяр [3] та інших). 

Просування товарів в сучасних умовах дуже часто супроводжується створенням певної «міфології» 
споживача, формуванням такої його психології,  що поєднує в таких моделях  технічні та естетичні засоби, в 
основу яких покладено колективні архетипи, і, нарешті, вибором найбільш  підходящого масмедійного каналу для 
ефективного розповсюдження рекламних образів. 

У подібній структурі при визначенні цільової аудиторії вже недостатньо спиратись на одну модель 
(наприклад, гендерну чи національно-ментальну). Колись різні моделі нині об’єднуються для досягнення 
адекватного балансу і взаємодії усіх аспектів повідомлення у межах одного рекламного продукту. 

Постановка завдання 
Метою  розвідки є аналіз трансформації традиційних моделей рекламної комунікації, зокрема, створених за 

гендерним принципом, та формування синтетичних рекламних стратегій, що базуються на використанні декількох 
моделей. 

Зміст 
За свою майже двохсотрічну  історію реклама пережила не одну серйозну еволюцію, але лише в умовах 

інформаційного суспільства і процесу глобалізації вона остаточно перетворилась із прикладної сфери, покликаної 
всього лише інформувати про нові продукти,  в окремий сегмент як масової комунікації, так і масової культури. 
Споживач віднині виступає не лише в ролі пасивного об’єкту впливу, але й провокується на інтерактивне 
включення до рекламного процесу – головним чином емоційне та емпатичне.      

В технології створення і просування на ринок нового продукту сьогодні використовуються не лише технічні 
та технологічні прийоми, але й запозичення із сфери мистецтва для створення змісту, що починає мати вже й 
художнє звучання. 

І хоча реклама як і раніше орієнтується на сферу колективного несвідомого (З. Фрейд), доповненого 
швейцарським вченим К.Г. Юнгом вченням про індивідуальне несвідоме, в сучасних рекламних стратегіях ці 
архетипи переплітаються з культурними кодами, гендерними стереотипами, соціальними моделями, стереотипами 
національної ментальності. 

Прикладом такого синтетичного поєднання К. Рапай  - француз за походженням та американець по духу і 
місцю професійної самореалізації – вважає рекламні стратегії, в яких органічно поєднуються гендерні  стереотипи 
та національно-культурні цінності. Так, наприклад, для просування жіночої косметики фірми «Лореаль» (L' Oreal) 
на ринок у США акцентувався, скоріше, не гендерний стереотип, а соціально-культурний код, пов'язаний з 
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образом самостійної, незалежної жінки, для якої такі суто «жіночі» речі як косметика, прикраси, одяг не є 
визначальними серед інших життєвих пріоритетів. У Франції ж наголос робився на образі розкішної, навіть 
фатальної  (la femme fatale) жінки, для якої подібна косметика – це і засіб спокушати протилежну стать, і спосіб 
утвердження в непростій дійсності. Відповідно, суттєво відрізняються і рекламні слогани, і  основні тексти 
рекламних повідомлень, і моделі на рекламних фото та рекламних роликах (див.: [7, с. 97-101]). Разом з тим 
гендерні стереотипи є також основою і для колективної ідентифікації. 

Просування на ринок товарів для чоловіків і жінок інколи відрізняється кардинально (аж до особливостей їх 
розміщення на полицях), в ньому враховані не лише гендерні, але й соціально-рольові відмінності та специфічні  
психофізичні моделі  сприйняття оточуючого світу. 

Німецькі дослідники К. Опперман та Е. Вебер виділяють у зв’язку з вищесказаним «жіночі» та «чоловічі» 
форми комунікації, в яких врахована вся сукупність гендерних відмінностей і на які повинні орієнтуватись як 
виробники товарів, так і провайдери послуг, рекламодавці і рекламісти. Ідеї цих авторів можна викласти у вигляді 
таких тез: 

До типово «жіночих» рис комунікації відносяться: 
- здатність і бажання встановлювати контакти; 
- відмова від позиції домінування в діалозі; 
- вміння активно слухати; 
- суб’єктивна позиція відповідальності за свої судження (Ich – Botschaaft); 
- готовність звернутись за допомогою; 
- підвищена самокритичність (перфекціоналізм). 
До суто «чоловічої» форми комунікації віднесені такі якості: 
- позиція домінування в діалозі; 
- установка на об’єктивність власних суджень як критерій компетентності (Wir – und –  Man – Botschaften); 
- директивність суджень, гаслове мислення; 
- раціонально-аналітичний підхід до дійсності; 
- образ «Я» як вирішувача  усіх проблем; 
- неготовність звертатись за допомогою (відмова від позиції слабкого та беззахисного); 
- підвищена критичність по відношенню до інших [8, с. 37-41]. 
Як бачимо, виділені риси, які є результатом багаторічних спостережень, опитувань і таке інше не лише здатні 

допомогти рекламістам при створенні рекламних іміджів. Вони ще й руйнують ті стереотипи у сприйнятті жінок і 
чоловіків, що доволі глибоко укорінялись у повсякденній свідомості (жінка – обов’язково балакуча, безапеляційна, 
суб’єктивна, тоді як чоловік – слів на вітер не кидає, об’єктивний, хоча і залежний від «слабкої» статті). 

Результати дослідження підказують, що на рівні  структури текстів «жіноча» реклама повинна бути менш 
агресивною, ніж адресована чоловікам, в ній бажано створити комунікабельний, гармонічний образ героїні, яка 
прагне до досконалості. Займенник «Я», що часто зустрічається в подібних текстах, повинен виглядати як апеляція 
до загостреної  суб’єктивності комунікаційної позиції жінки. 

Натомість в «чоловічій» рекламі повинні домінувати лаконічність, схильність до «гасел», мовна комунікація, 
акцент на факти та аналітику, а не на емоції, наступальний характер та агресія. Агресивна модель «чоловічої» 
реклами особливо характерна для США, вона ж доволі  швидко прижилась і в пострадянських країнах, зокрема, в 
Росії і Україні. 

Прикладом синтетичного поєднання в одній рекламній стратегії цілої низки чинників (соціальних, 
гендерних, культурних, субкультурних та інших) може слугувати реклама товарів преміум-класу. Виділення 
престижних товарів в одну групу пов’язане з появою нової соціальної групи – VIP –осіб (особливо важливі 
персони). Власне, її представники існували і раніше , проте саме як особлива суспільна група вони заявили про 
себе не без впливу, так званих, «нових росіян», «нових українців» і таке інше. Довершила  справу реклама, яка 
змогла  об’єднати цю доволі «різношерстну» групу в цільову аудиторію, яка має високий рівень доходів,поважний 
суспільний статус, вплив на процеси, які відбуваються у соціумі тощо. 

Товари преміум-класу дуже швидко зайняли свою особливо нішу на споживацькому ринку. «Визначення 
«преміальності» товару, - як зазначає російський експерт, - включає в себе дві складових: з одного боку, цей 
продукт повинен відповідати високому рівневі якості та включати в себе певний унікальний сегмент (оригінальну 
рецептуру, технологію виготовлення, обмеженість партії товару, що пропонується, оригінальний дизайн упаковки), 
а з іншого, - споживач повинен виокремити «преміальний» продукт серед багатьох йому подібних і бути 
виявленим, що його придбання має виключний характер» [4, с. 23]. 

Товари  преміум-класу справді виділяються якістю, технологіями виробництва, оригінальною упаковкою, 
засобами представлення та позиціонування  (ексклюзивністю  бренду). Останній  критерій – один з 
найнеобхідніших та невід’ємних при визначенні належності  товарів до преміум-класу, бо створення  
незвичайного, унікального бренду, який цілеспрямовано працює на колективне несвідоме цільових покупців, і є 
ознакою найвищого класу. 

Однак, як показує практика (особливо в таких країнах, як наша)¸ «преміальність» товару – то найчастіше 
просто гра  з гонором  та завищеною самооцінкою нуворишів, а не віддзеркалення його реальних переваг. Адже 
визначити преміальність товару має сам споживач, а довести це до його свідомості повинні виробник і реклама.  

Характерно, що з цією метою використовуються і особливі канали розповсюдження.  В сфері друкованих 
ЗМК перевага віддається так званим «глянцевим» журналам та діловим виданням, бо завдяки своєму статусу і 
рівневі саме вони мають тотожну аудиторію. Форми рекламної комунікації можуть бути різними: рекламний 
модуль, рекламна стаття, рекламно-інформаційні рубрики, участь у редакційних проектах, висвітлення закритих 
VIP- вечірок, контакти з масмедійними фігурами. 
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Важливо, що більшість з цих видань вже самі є привабливими брендами, тому чіткий образ читача, що 

дбайливо формується журналом, в той же час є і для нього самого орієнтиром при підготовці наступного матеріалу  
(наприклад, узагальнений образ «дівчини в стилі «Cosmo» чи «гламурної дівчини» з обкладинки  часопису «Shape» 
і таке інше). 

Саме у форматі глянцевого  журналу з його біографічною установкою, орієнтацією на створення певного 
стилю життя («life style»), можливе необхідне для брендів сегменту  преміум-класу використання історій життя 
засновників чи топ-менеджерів з метою формування привабливого іміджу товару і тієї «філософії життя», яку він 
повинен втілювати. 

Висновки 
Таким чином, в умовах інформаційного суспільства і глобалізації рекламні стратегії, набуваючи складного 

синтетичного характеру, програмують  певні соціальні ролі, здатні підмінити індивідуальні сценарії життя. На 
зміну індивідуальній самоідентичності приходить колективна. В теорії західних ЗМІ цей феномен дістав назву 
«криза автобіографізму»: індивідуальна ідентичність в рекламному і глянцевому дискурсі витіснена колективною 
ідентичністю «ми», узагальненим «стилем життя», магією причетності споживача та анонімного автора 
рекламного тексту (копірмайтера). 

Тим самим реклама на порубіжжі ХХ-ХХІ століть все відчутніше набуває характеру автономного виду 
масового, розважального «мистецтва», поступово втрачаючи своє пряме призначення бути стимулом продажу  і 
перетворюючись у нову ідеологію, яка змикається зі сферою паблік рилейшинз (див. також : [6]). 

Подальшим напрямом дослідження може бути дослідження ідеологічної  функції реклами в нових 
соціальних та громадсько-політичних умовах. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПРОГРАМ БІЗНЕСОВИХ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ КАНАЛІВ  
 

Розглядається бізнесовий контент в ефірі спеціалізованих українських телевізійних каналів. Аналізуються його джерела 
і структура. Пропонується комплексна методика оцінки якості телевізійних програм бізнесової тематики.  

Ключові слова: українське телебачення, ділове/бізнесове телебачення, діловий/бізнесовий канал, бізнесовий контент, 
бізнесова аудиторія.  

 
Рассматривается бизнес-контент в эфире специализированных украинских телевизионных каналов. Анализируются его 

источники и структура. Предлагается комплексная методика оценки качества телевизионных программ деловой тематики.  
Ключевые слова: украинское телевидение, деловое/бизнес- телевидение, деловой/бизнес- канал, бизнес-контент, бизнес-

аудитория. 
 
The article deals with business content on Ukrainian television. Its structure, content, special features and target audience are 

analyzed. An integrated method to estimate its quality is proposed. 
Key words: Ukrainian television, business-TV, business content, business channel, business audience. 
 
Питання про затребуваність і ефективність бізнесового контенту в українському телевізійному мовленні на 

повний зріст постало 2008 року. Фінансова криза влаштувала пересічному українцеві доволі ефективний лікбез. 
Тоді вся країна дізналася, що таке міжбанківський валютний ринок (коротко – міжбанк) і яким чином за лічені дні 
він може зробити одних у рази багатшими, а других – біднішими. Раз у раз із екранів телевізорів політичні лідери, 
намагаючись пояснити, чому замість виконання красивих передвиборчих обіцянок українці здобули чергову 
скруту, оперували все новою і новою економічною термінологією. «Проблемні запозичення», «іпотечна криза», 
«мораторій на дострокове зняття депозитів», «технічний дефолт» тощо.  
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