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Тема 12. Етичні проблеми психології реклами. 
Психологічна експертиза реклами. Реклама і проблеми психічного здоров’я. Проблема 

ставлення населення до реклами. Вплив агресії в рекламі на населення. Вплив реклами на 

неповнолітніх. Концепція «мозаїчної культури» та роль реклами в змінах соціальних норм та 

цінностей. Концепція реклами в рамках соціально-етичного маркетингу 

Вплив реклами на психічне здоров'я споживача 

Аналіз сучасної вітчизняної реклами показує, що в результаті діяльності 

рекламістів на російському ринку часто з'являється продукція, яка може виробляти 

на споживача як запланований ефект впливу, так і безліч додаткових ефектів, що 

виникають крім намірів автора. Ці ефекти можуть бути і позитивними, і 

негативними. Тобто реклама, яку розробляють і виробляють творчі працівники 

рекламних агентств, може виявитися не тільки цікавою і корисною, а й нав'язливою, 

що викликає огиду, роздратування або агресію у споживача. 

Необхідно відзначити, що, за даними багатьох психологічних і соціологічних 

дослідників, сучасна російська реклама досить часто робить негативний вплив на 

населення. Крім бажання людей вона впливає на їх мотивацію, ціннісні орієнтації, а 

також багато інших психологічних характеристики і стану. Проте, об'єктивно 

реклама є важливим елементом економіки, і без неї суспільство не може ефективно 

розвиватися, створювати людям гідні умови для нормальної забезпеченого життя. 

Тому реклама виявляється одним з найбільш важливих і суперечливих соціально-

економічних явищ, які вимагають пильної уваги вчених, детального вивчення, а 

також контролю і регулювання з боку суспільства. 

Реклама, незважаючи на зовнішню простоту, використовує досить складні 

механізми утворення тих чи інших стереотипів і замість надання інформації про 

конкретний товар або послугу займається програмуванням поведінки споживачів. 

Однак недобросовісна реклама використовує часом таке цілеспрямований вплив на 

психіку людини, що може призвести до ущемлення його можливості самостійно 

приймати рішення внаслідок зроблених навіювань. 

Вона порушує права споживачів і завдає їм шкоди шляхом використання 

психологічних методів "контролювання свідомості", знижується критичність 

сприйняття інформації. Таке "вбивання" інформації в голови людей - насильство над 

особистістю, брехня, за які сьогодні неможливо притягнути до відповідальності. 

Тому по відношенню до рекламного шквалу необхідно вибудовувати психологічний 

захист, виробляти психологічний імунітет, що є складовою частиною властивою 

всім психічно здоровим людям здатності критично сприймати навколишню 

дійсність [2, с.39]. 

Дослідники з РІКАНН (Російський інтелектуальний корпус) встановили, що 

навіть три години, проведені за переглядом телепередач, перенасичених 

рекламними заставками, значно знижують обсяг оперативної пам'яті і уповільнюють 

швидкість мислення у людини. Іншими словами, деякі психологічні функції просто 

відмирають за непотрібністю, оскільки індустрія реклами несе в собі вже готові 

установки і звички, певні розумові схеми і емоційні реакції. Участь індивіда в їх 

виробленні зведено до мінімуму. Йому залишається тільки роль пасивного 

споживача готових смислів і стереотипів поведінки 
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Проблема ставлення населення до реклами. 

Досвід ринкової економіки показує, що цивілізована реклама, яка не завдає 

шкоди суспільству, необхідна. Більш того, обійтися без неї в сучасних умовах 

неможливо»  

Слід пам’ятати, що на всіх етапах свого розвитку реклама крім пропаганди 

товару виконувала й інші функції. Вона проникала у сферу формування естетичних 

поглядів залежно від того чи іншого соціального чи політичного клімату в країні в 

той чи інший історичний період. Уже наприкінці ХІХ ст. звичайний товар як 

предмет підвищення побутової чи технічної зручності виявився недостатнім для 

кола її діяльності. Товаром стають багато елементів культури, і реклама починає 

претендувати на створення духовної зручності, кумирів, еталонів. З цього моменту в 

ній починається втрата значеннєвої і художньої логіки, перетворення в шедеври 

несмаку й примітивізму. З’являється своєрідний рекламний кич, що спекулює 

досягненнями науки й техніки, дитячими обличчями, позолотою, прикрасами, 

засмаглими тілами та ін. Такий поворот у розвитку реклами став можливим у наш 

час, тому що до рекламо-творчості залучені різні засоби і способи. Слід зазначити, 

що це може бути небезпечно для суспільства. В умовах сучасного збільшення 

обсягів і каналів поширення реклами кичева інформація кінець-кінцем сприяє втраті 

національної культури, культури взагалі і веде до розкультурення нації (шляхом 

нав’язування далеких зразків, заміни культури товаром, що пропагується, 

маніпулювання свідомістю тощо). Із засобу економічної інформації реклама 

перетворюється в спосіб формування свідомості і способу життя, починає впливати 

на системи етичних, моральних, споживчих цінностей різних верств населення, 

позбавляє при цьому людей індивідуальності.  

Однак вплив реклами на формування свідомості не обов’язково негативний. 

Крім того, реклама може служити психотерапевтичним засобом для людей, які будь-

яким чином виключені зі звичного біологічного чи соціального способу життя. Вона 

заспокійливо діє на надмірно завантажених роботою людей, які позбавлені 

інформації про товари, але виявляють інтерес до них.  

Також позитивно реклама діє на людей, вибитих зі звичного русла життя, 

створює їм міф за типом мильної опери. Цю місію реклами — створити справжній 

комфорт людині в її повсякденному житті — сучасні рекламісти нерідко називають 

серед її головних заповідей.  

Психологи одного з найбільших у світі рекламних агентств «Денцу» (Японія) у 

1995 р. опублікували працю, в якій було описано три основні стилі загального 

ставлення споживачів до реклами:  

наївний реалізм, властивий переважно дітям і підліткам, але і певній частині 

дорослого населення. Це переконаність у тому, що рекламна інформація є «істиною 

в останній інстанції», що мета реклами — тільки розширити їхнє уявлення і 

допомогти точніше орієнтуватися у світі товарів і послуг, а крім того, ще й просто 

розважити чи відволікти від повсякденних справ. Уже сам той факт, що це ж саме 

рекламне повідомлення призначене не тільки для них, а й для багатьох інших 

людей, дає таким «наївним реалістам» відчуття причетності до якоїсь спільності, 

причетності до настроїв, думок і моделей поведінки інших людей. До речі, ці самі 

«наївні реалісти» не довіряють тим рекламам, які будуються на іронічному тексті чи 

контексті, у них знижена здатність відрізняти іронію від неправди;  
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логічний об’єктивізм, побудований на порівнянні та зіставленні між собою 

різних рекламних повідомлень про один і той самий товар, а також на пошуках у 

рекламній інформації якихось критеріїв, за якими можна судити про її повноту і 

вірогідність. Ці люди вибудовують гіпотези щодо вірогідності — невірогідності 

отриманої інформації, ставлять самі собі запитання, відбирають відому їм 

інформацію для відповідей на ці запитання, а на основі відповідей формують власні 

висновки;  

скептичний суб’єктивізм, заснований на тому, що будь-яка інформація 

доповнюється якимись попередніми думками чи переконаннями, на споконвічній 

оцінці рекламної інформації з погляду її збігу чи розбіжності з уже сформованими 

уявленнями, з якимись суб’єктивними чи інтуїтивними перевагами. «Скептичні 

суб’єктивісти» негативно і без довіри оцінюють таке рекламне повідомлення, що не 

збігається чи входить у якусь суперечність з уже наявними в них установками 

стосовно певних товарів, послуг чи фірм.  

Треба думати, що всі ці три стилі так чи інакше й у різних пропорціях 

притаманні будь-якому споживачу рекламної продукції. А в основному впевненість 

людини у вірогідності якої-небудь отриманої інформації та у правильності своїх 

оцінних суджень ґрунтується на двох способах одержання цієї впевненості. Перший 

спосіб — безпосередня перевірка отриманої рекламної інформації: можливість, 

приміром, самому випрати забруднену річ у рекламованому пральному порошку, 

переконатися в його перевагах чи недоліках, і вже на основі результатів сприймати 

подальшу інформацію про нього як достовірну чи недостовірну. Другий спосіб — 

це так звана соціальна перевірка, заснована на збиранні та врахуванні думок 

інших людей. Така перевірка ґрунтується, як правило, на власному збиранні думок, 

але можна припустити, що в якихось випадках цими іншими людьми можуть бути і 

герої реклами.  

Можна стверджувати, що в різних людей загальний рівень довіри до реклами з 

різних причин коливається в дуже широких межах. Цей рівень практично ніколи не 

буває стовідсотковим, але ніколи не буває і нульовим.  

Але від цього самого рівня довіри до рекламної інформації багато в чому залежить 

те, наскільки людина під її впливом здатна змінювати свої сформовані думки про ті 

чи інші товари чи продукцію якоїсь фірми.  

Таким чином, під впливом реклами споживач дійсно здатний змінити свої 

попередні погляди, стереотипні судження і сформовані думки. Тобто навіть у тому 

разі, коли рекламна інформація суперечить індивідуальному досвіду, людина все 

одно може бути заглиблена в неї у комунікативній взаємодії. Це означає, що 

рекламна комунікація — такий вид взаємодії, у який споживач включається, навіть 

сам того не бажаючи і не помічаючи. Інша справа, що від рівня його довіри до 

реклами, від ступеня його включеності та заглибленості у діалог залежить те, 

наскільки ефективно реклама виконає свої інформативні функції і наскільки 

продуктивно здійснить комунікативні функції.  

Методи психологічного впливу у рекламі (Проніна) 
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Концепція «мозаїчної культури» та роль реклами в змінах соціальних 

норм та цінностей 

Відомий футуролог Геман Кар спрогнозував глобальне поширення «чуттєвого 

мистецтва», зорієнтованого не на ідейно-інтелектуальну змістовність, а на 

спонтанно-чуттєве ставлення особистості до оточуючого середовища. Ці 

концептуальні положення утворили підґрунтя для розробки концепції «мозаїчного 

мистецтва» як противаги уніфікованої і гомогенної культури. У цьому ж контексті 

формується образ глобального метрополісу – міста, де співіснують багато 

народностей і культур, утвердження права на незалежне особисте життя. Мозаїчна 

культура поширюються не тільки завдяки ЗМІ, але і транснаціональним 

корпораціям постіндустріального суспільства – основної сили у розвитку світової 

економіки, культури і суспільства. 

Поняття мозаїчної культури розвиває французький дослідник А. Моль у 

праці «Соціодинаміка культури». Дослідник стверджує, що спосіб отримання знань 

за принципом структурованості, поступальності, виходячи із фундаментальної 

основи, у сучасному суспільстві не функціонує. Сьогодні на тлі знецінення логічних 

ієрархій людина пізнає за випадковісним принципом. Мозаїчна культура 

формується на основі множинності взаємодіючих, але не утворюючих цілісності 

сукупності знань. Ця культура – є продуктом щоденного впливу великого потоку 

різноманітної інформації, яку людина засвоює через ЗМІ. «Ми залишаємось на 

поверхні явищ, отримуючи випадкові враження <…>, не докладаючи ані сил 

критичних суджень, ані розумових зусиль». 

Саме фактор різноманіття, незмірно збільшився до XX ст., врахував у своїй 

моделі французький дослідник Абраам Антуан Моль (р. 1930), який назвав свою 

модель мозаїчної культури. Модель мозаїчної культури утворюється як результат 

осмислення тих процесів, які виникають під впливом засобів масової комунікації в 

західному суспільстві.  мозаїчній культурі Л. Л. Моля знання формуються не 

системою освіти, а засобами масової комунікації. Швидкий розвиток науки і 

техніки, засобів масової комунікації створює в сучасному світі певну мозаїчність у 

знаннях і культури як окремих людей, так і соціальних колективів. Як вважає А. А. 

Моль, поява такого роду культури неминуче, тому слід змиритися з цим. Таке 

зібрання окремих фрагментів і є культура в повному сенсі цього слова. Раціональне 

мислення, засноване на знанні формальної логіки, повинно поступитися місцем 

менш точним систем, іншого типу мислення. 

Чітко виділяються зазвичай факти замінюються явищами, які можуть бути 

досить розпливчастими. Мислення стає асоціативним. На цю характеристику 

зміненого мислення звертав увагу К. Леві-Стросс, вважаючи, що асоціативність 

стане домінуючою рисою мислення в майбутньому. Нагадаємо, що осягнення сенсу 

коанов також передбачає асоціативне мислення. А. А. Моль ж запропонував 

називати, як сам він пише, "ці гнучкі і розпливчасті, але дуже важливі закони, 

керуючі з'єднанням ідей", инфралогическими законами. Коментуючи цей термін, 

можна помітити, що А. А. Моль зберігає поняття "логіка", але вводить додаткове 

утримання за рахунок поняття "інфра" (від лат. infra - нижче, під), з тим, щоб 

підкреслити прагнення проникнути в глибини свідомості. 

Поняття соціально-етичного маркетингу і маркетингу взаємодії  

Соціально-етичний маркетинг  - це комплексна взаємодія комерційної фірми, 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B8
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яка працює на ринку, з клієнтами, контрагентами, різними громадськими 

інститутами, засноване на визнанні вирішальної ролі соціальної відповідальності 

фірми.  

У виробництві враховуються не тільки інтереси споживача, але і необхідність 

виконання держзамовлення, експортної діяльності, імпортозаміщення, випуску 

товарів для соціально незахищених груп населення. Ціна диктується не тільки 

співвідношенням попиту та пропозиції, а й соціальними, екологічними, 

геополітичними чинниками. Пошук місця на ринку, збутова політика фірми повинна 

враховувати стан ринкової інфраструктури, психологію споживачів, соціокультурні 

реалії.  

Соціально-етичний маркетинг передбачає задоволення потреб споживачів без 

обмеження інтересів інших споживачів і суспільства в цілому. В умовах 

становлення постіндустріальної епохи здатність підприємства продовжити 

своє існування і його успіх залежать від своєчасного обліку розвитку зовнішнього 

середовища, тобто від маркетингу, і від безперервного зростання свого 

інформаційного потенціалу (в широкому сенсі цього слова), можливості гнучко 

адаптуватися до вимог ринку. Соціально-етичний маркетинг - це вивчення і 

формування потреб покупців, і задоволення їх більш ефективними методами, ніж 

конкуренти, за умови підвищення добробуту всіх членів суспільства.  

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D1%94
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ua-referat.com/%D0%86%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F

