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ВСТУП 

 

Одну з провідних ролей у сучасному інформаційному просторі 

відіграють масовокомунікаційні технології впливу на людську свідомість, які 

реалізуються в багатьох сферах діяльності, зокрема в маркетингу, рекламі, 

журналістиці тощо.  

Реклама стає інструментом глобальної комунікації. Вона використовує 

новітні технічні засоби, ефективні креативні технології і має високий 

сугестивний потенціал. Щоб підтримувати ефективність реклами в 

повторних актах рекламної комунікації, доводиться застосовувати потужніші 

інструменти, які діятимуть нетривіальним чином. Саме тому відбувається 

постійний пошук нової «гострої виразності» візуального та вербального 

складників рекламного повідомлення, розвиваються креативні технології і 

нестандартні підходи до промоції товарів та послуг. Одним із елементів 

активізації уваги та впливу на людську свідомість є апеляція до потаємних 

бажань, страхів людини, її граничних життєвих ситуацій. Прагнення 

завоювати аудиторію у будь-який спосіб зумовлює актуалізацію в рекламі 

відверто шокуючих ідей, гасел, образів, які межують з відкритим епатажем. 

Такі явища поступово стають частиною сучасної культури, змінюють 

ставлення суспільства до традиційних цінностей. 

Актуальність теми. Сучасна реклама створює нескінченний потік нової 

інформації, яка доносить до споживачів конкретні ідеї про матеріальні чи 

нематеріальні об’єкти.  

Застосування шокових образно-змістових елементів у рекламній 

діяльності ще з початку її зародження вважалося новаторським підходом. Із 

плином часу ця теза не втратила своєї актуальності, оскільки кожна нова 

рекламна інформація, яку прагнуть виділити її творці, має викликати активну 

реакцію аудиторії й спричинити конкретну відповідну дію.  
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Звернення до теми шоку в рекламі зумовлено потребою вирішення 

низки теоретичних і практичних завдань, а саме: опису історичних витоків 

цього феномену, аналізу динаміки розвитку зазначеної форми реклами та її 

інтеграції в сучасне українське суспільство. 

Закордонні вчені почали досліджувати вплив шокуючої рекламної 

комунікації у 80-х роках ХХ ст. та означали її контекстуально синонімічними 

термінами такими: провокаційна, суперечлива, образлива, жорстока, відверта 

та дратівлива реклама. У вітчизняній теорії реклами проблема шокової 

реклами почала розвиватися з кінця 90-х років ХХ ст., де синонімічними 

термінами виступали девіантна та неетична реклама, але сам вплив шокової 

реклами на суспільство майже не досліджувався. Зацікавлення науковців у 

неетичності рекламного контенту зумовлене тим, що з поширенням реклами 

на пострадянському просторі, із загостренням конкурентної боротьби в 

сучасних ринкових обставинах стали нещадно порушуватись усталені норми 

етики та моралі задля залучення уваги споживачів та реалізації 

рекламованого товару. 

Методи, які широко використовують сучасні практики реклами, можна 

умовно поділити на стандартні і креативні. Останні є «групою ризику» з 

погляду етичності, правдивості й адекватності подачі матеріалу. Їх і 

застосовує шокова реклама. Ефективність її впливу на суспільство може бути 

доволі високою, оскільки українська аудиторія є достатньо консервативною з 

огляду на культурні, релігійні та соціальні традиції. Тому провокаційні та 

шокові рекламні повідомлення можуть вразити вітчизняного адресата 

рекламної комунікації, а отже, надовго залишитись у пам’яті. Тобто шокова 

реклама існує, обговорюється практиками реклами та журналістами, але 

практично немає науково виваженого теоретичного підґрунтя.  

Комплексне вивчення шокової реклами потребує огляду витоків явища, 

аналізу наукових надбань закордонних і вітчизняних учених, виявлення 

специфічних компонентів цієї форми рекламної комунікації та емпіричного 

дослідження реакцій аудиторії на шокові елементи в рекламному 
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повідомленні. Основні проблеми, з якими довелось зіткнутися, це: 

1) відсутність наукового теоретичного підходу до розгляду шокової реклами; 

2) відсутність єдиного підходу в іноземних дослідженнях щодо цього 

питання; 3) незначна кількість вітчизняних наукових робіт. 

Недостатня опрацьованість теми у вітчизняному рекламознавстві й 

відсутність будь-яких практичних досліджень, присвячених впливу шокової 

реклами на українську аудиторію зумовили актуальність пропонованого 

дослідження.  

Характеризуючи ступінь наукової розробки питання, варто зазначити, 

що проблемне поле шокової реклами перебуває на перетині багатьох галузей 

наукового знання: соціальних комунікацій, культурології, психології, 

економіки, соціології. У дисертаційній роботі шокову рекламу розглянуто в 

аспекті прикладних соціальнокомунікаційних технологій, теорії і психології 

реклами.  

Вітчизняні та зарубіжні вчені дослідили окремі елементи аналізованого 

явища. Вагомими зарубіжними доробками, що висвітлюють тему шокової 

реклами, є дослідження Н. Абі-Хана і Р. Венката, А. Бродеріка і Д. Піктона, 

Б. Густафсона і Дж. Ясселя, Д. Дала, Р. Манчанди та К. Франкенбергер. 

Кожна група вчених проводила самостійні дослідження та пропонувала 

власні визначення шокової реклами. Так, провокаційну та еротичну рекламу 

вивчали Д. Белло, Р. Везін М. Етцель, О. Пол, Н. Поуп, Р. Піттс. Походження 

та чинники впливу образливої реклами досліджували Дж. Барнс, М. Дотсон, 

Г. Прендегаст, Д. Уоллер, К. Фам, І. Фау, Х. Хва. Реакцію жіночої аудиторії 

на образливу рекламу та зміну ціннісних орієнтацій висвітлила Т. П. Крісті. 

Д. Бенаді виокремив ознаки суперечливої реклами. М. Крофт здійснив аналіз 

відразливої реклами, дослідив специфіку її впливу на реципієнта. С. Бліс, 

Р. Снайпс та М. Ла Тур вивчали проблему доцільності апеляції до страху в 

рекламі. Х. Кафтанджиєв аналізує специфіку втілення теми сексу та 

насильства в рекламі. Російські дослідження шокової та девіантної реклами 
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допоки представлені поодинокими науковими розвідками М. Макарова, 

О. Проніної, В. Тулупова, С. Шомової. 

Базовими вітчизняними працями в цій сфері вважаємо дослідження 

Л. Хавкіної, присвячені девіантній рекламі та девіаціям у суспільстві,  також 

M. Лозинського і Б. Потятиника, Л. Масімова, С. Проскуріна, К. Серажим, 

О. Семенюк, О. Синявської, які продовжують розвивати означену тему. Так, 

Т. Кузнєцова розглядає зміни ціннісних орієнтацій сучасного споживача під 

впливом ЗМІ. Наукові розвідки В. Бугріма, Н. Грицюти, І. Лилик 

висвітлюють питання неетичної реклами та актуальних методів її 

регулювання.  

Незважаючи на зацікавлення дослідників питаннями неетичності, 

патогенності й девіантності сучасного рекламного контенту, рівень 

теоретичного осмислення проблеми шокової реклами у вітчизняній науці є 

недостатнім. На наш погляд, поодинокі наукові розвідки не вичерпують 

усього кола питань, пов’язаних зі специфікою її творення, функціонування та 

впливу на аудиторію. Відтак, шокова реклама потребує комплексного 

теоретичного обґрунтування. Вагомим внеском у вивчення проблеми має 

стати практичне дослідження, націлене на аналіз впливу конкретних 

шокуючих елементів у рекламній комунікації. 

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

Дисертаційну роботу виконано відповідно до комплексної наукової теми 

кафедри документознавства та інформаційної діяльності гуманітарного 

факультету Одеського національного політехнічного університету 

«Дослідження закономірностей соціальних комунікацій, процесів, структур 

та форм соціокомунікативних відносин» (реєстраційний номер 

№ 0108U010252). 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у 

визначенні комунікаційної сутності шокової реклами, зокрема специфіки 

вияву та впливогенного потенціалу цього соціокомунікаційного феномену в 

системі соціальних комунікацій. 
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Досягнення зазначеної мети потребує вирішення таких завдань: 

- на основі узагальнення зарубіжних і вітчизняних теоретичні та 

практичні підходи запропонувати теоретичну модель феномену шокової 

реклами; 

- запропонувати дефініцію «шокова реклама»; 

- висвітлити основні компоненти шокової реклами; 

- виявити контекстуальні особливості зарубіжних та вітчизняних 

шокових рекламних повідомлень; 

- виявити афективні реакції споживачів на шокові рекламні 

повідомлення; 

- запропонувати можливі механізми регулювання використання 

шокових образно-змістових елементів у рекламі з урахуванням принципів 

етики рекламно-комунікаційної діяльності. 

Об’єктом дослідження є феномен шокової реклами у системі 

соціальних комунікацій. 

Предметом дослідження є особливості шокових рекламних повідомлень 

та їх впливогенний потенціал. 

Джерельна база: теоретична частина дисертаційної роботи написана на 

основі дослідження законодавства України, наукових праць провідних 

українських та зарубіжних науковців, публікацій у наукових журналах та на 

відповідних Інтернет-ресурсах. 

Емпіричну базу дослідження становлять закордонні та вітчизняні 

рекламні матеріали різного періоду (від 1990 року до 2014), частиною яких є 

українська зовнішня (білборди, сіті-лайти), поліграфічна (плакати, 

оголошення, листівки) реклама та реклама в пресі (у часописах), решта - 

зразки шокової реклами в мережі Інтернет. 

Методи дослідження. У ході роботи використано набір 

загальнонаукових та спеціальних методів, а саме: джерелознавчий пошук – 

для визначення релевантних досліджень з теми дисертації; метод аналізу 

наукової літератури, порівняння й узагальнення – для опрацювання 
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закордонних і вітчизняних досліджень з проблем неетичної, шокової та 

девіантної реклами; аналізу та синтезу – для виведення дефініції поняття 

«шокова реклама» та його відокремлення від суміжних понять; теоретико-

типологічний – для виявлення закономірностей функціонування шокових 

образно-змістових елементів реклами в контексті сучасного рекламознавства, 

їх типологічних характеристик; метод анкетного опитування – для збирання 

емпіричних даних про когнітивні та афективні реакції респондентів на 

шокову рекламу; порівняльний аналіз – для виявлення конкретних елементів 

шоку в рекламному матеріалі; статистичний метод, методи прогнозування та 

абстрагування – для кількісного і якісного аналізу результатів дослідження. 

Наукова новизна одержаних результатів. У роботі проаналізовано 

феномен шокової реклами й отримано та опрацьовано практичні результати 

щодо реакції споживачів на шокові образно-змістові елементи реклами.  

У дослідженні вперше: 

- опрацьована тема шокової реклами, узагальнено наукові надбання 

закордонних та українських дослідників щодо феномену; 

- визначено соціально-історичні засади розвитку та функціонування 

шокової реклами; 

- теоретично обґрунтовано поняття «шокова реклама», запропоновано 

його дефініцію; 

- виявлено реакції українських споживачів на шокові образно-змістові 

елементи реклами та визначено спектр емоцій, які вона спричиняє; 

- висловлено пропозиції щодо внесення нових пунктів, згідно з 

комунікаційною специфікою шокової реклами, у кодекси та правила, які 

регулюють етику українського рекламного ринку;  

удосконалено: 

- дефініцію поняття «девіантна реклама», зокрема у співвідношенні з 

поняттями «шокова реклама» та «неетична реклама»; 

- шкалу вимірювання емоцій адресатів у рекламній комунікації, яка 

охоплює всі можливі базові емоційні стани; 
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набули подальшого розвитку: 

- теоретичний аналіз та практичне дослідження впливу шокової 

реклами на споживачів; 

- наукове осмислення питань і проблем, пов’язаних із використанням 

елементів шоку в рекламі, узагальнення понять та термінів. 

Практичне значення отриманих результатів. Матеріали дисертації 

мають практичне значення для подальшої науково-дослідницької діяльності в 

галузі соціальних комунікацій, рекламознавства, культурологічних та 

соціологічних розвідок. Теоретичні і практичні матеріали дисертації можуть 

доповнити зміст навчальних курсів з реклами, інтегрованих маркетингових 

комунікацій, соціальних комунікацій, ЗМІ, а також можуть бути використані 

для розробки спецкурсів із зазначених напрямів. Матеріали дослідження 

можуть бути корисними як для теоретиків реклами, так і для практиків, які 

матимуть змогу керуватись теоретичними та науково обґрунтованими 

практичними результатами проведеного дослідження. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота, автореферат та 14 

наукових публікацій, у яких викладені основні положення наукової роботи, 

виконано дисертантом самостійно. 

Апробація результатів дисертації. Дисертацію обговорено на 

науковому семінарі кафедри документознавства та інформаційної діяльності 

гуманітарного факультету Одеського національного політехнічного 

університету. Результати досліджень апробовано у виступах та публікаціях 

на десяти наукових конференціях, серед яких 5 міжнародних і 1 

всеукраїнська, а також на 4 міжнародних симпозіумах. Із них 

найважливішими є: Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту» (Київ, 

2012), V Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна освіта 

та комунікативні технології ХХІ століття» (Одеса, 2012), Всеросійський 

науково-практичний симпозіум «Соціальні комунікації: репертуари 

ефективності сучасних технологій» (Санкт-Петербург (Російська Федерація), 
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2012), XXXVII Міжнародна науково-практична конференція «Форми 

соціальної комунікації в динаміці розвитку людського суспільства» (Одеса-

Лондон, 2012), III / IV / V Міжнародний симпозіум «Світ соціальних 

комунікацій» (Київ, 2013–2014), Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Критерії діагностики та методики розрахунку впливу медіа» 

(Київ, 2014), І Міжнародна науково-практична конференція «Вплив нових 

медіа: міждисциплінарний підхід» (Одеса, 2014). Авторка дослідження також 

брала участь у роботі 4-ї глобальної Європейської конференції з комунікацій 

(ECREA-2012) (Стамбул (Туреччина), 2012). 

Публікації. Основні результати дослідження викладено у 

14 одноосібних публікаціях, чотири з яких оприлюднено у фахових виданнях 

України, дві – у міжнародних наукових журналах (Лондон, Великобританія), 

три – у періодичних наукових виданнях, п’ять – у збірниках матеріалів 

конференцій і симпозіумів. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаної літератури, що налічує 225 позицій 

(24 сторінки), та додатків (47 сторінок). Повний обсяг дисертації складає 270 

сторінок, з них 198 сторінок основного тексту.  
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РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЯВЛЕННЯ ФЕНОМЕНУ  

ШОКОВОЇ РЕКЛАМИ 

 

1.1. Теоретико-методологічні аспекти вивчення шокової реклами 

 

Сучасні споживачі щодня зазнають впливу тисяч рекламних 

повідомлень, і тому перед рекламодавцями постає досить складне завдання – 

прорватися крізь вир нової інформації, закріпити увагу цільової аудиторії на 

певному рекламованому товарі. Як зазначають Д. Мур, В. Харрис: «Щоб 

рекламні заклики були більш чіткими, а отже, і більш переконливими, 

рекламодавці часто роблять акцент на драматичних емоціях – повідомленнях 

призначених «шокувати емоції та розбурхати мозок» [201, c. 38]. Шокова 

реклама – нова форма комунікації, яку останнім часом усе частіше 

використовують сучасні практики реклами. Ця технологія рекламування 

виявилася ефективною для численних організацій, у той час як інші 

зіткнулися з проблемою рентабельності втрат на її виготовлення або з 

можливістю руйнації власного іміджу. Збільшилися випадки використання 

такої практики в некомерційних організаціях. Багато хто з них довів, що 

шокуючі рекламні кампанії в соціальній сфері можуть бути не менш 

успішними, ніж у комерційній. Однак шокова комунікація має й зворотний 

бік: це реакція аудиторії на нові демонстровані образи. Оскільки до 

двосторонньої комунікації завжди залучено щонайменше два суб’єкти – 

адресант та реципієнт – аудиторія є тим самим реципієнтом інформації, 

реакція якої свідчиить про рівень успішності нової стратегії [23, c. 138]. 

Тобто, крім комерційних, економічних та соціально-орієнтованих чинників, 

необхідно враховувати інтерактивність комунікації та наслідки взаємодії 

рекламного повідомлення з аудиторією.  
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Варто зазначити, що провокація завжди мала місце в рекламі, однак 

тільки нещодавно вона стала «заплановано і в повній мірі використовуватись 

як комунікаційна стратегія» [217, с. 177]. К. Фам і Д. Уоллер стверджують, 

що «використання суперечливих зображень, які «прориваються крізь 

інформаційний хаос», збільшується в усьому світі» [186, c. 237], а не тільки в 

Північній Америці, Європі чи інших конкретних регіонах світу. Це глобальна 

тенденція в комунікації, яка характерна для сучасного суспільства. В основі її 

стрімкого росту та популярності лежать причини, зумовлені багатьма 

соціальними, культурними, політичними, психологічними та економічними 

чинниками. Наразі, коли споживачі бачать тисячі повідомлень щодня, 

шокова реклама штучно створює протиріччя, щоб у сучасному контексті 

здаватися сміливою та бунтівною [173, c. 23], і привертати увагу аудиторії до 

продукту, сервісу або ідеї. Крім того, сучасні споживачі стали більш 

скептичні у своєму ставленні до медіа. Рекламній індустрії зараз набагато 

важче прорватися крізь «інформаційну завісу», а тому рекламодавці 

використовують шокову рекламу як дієвий засіб, що пронизує 

«інформаційний хаос» та доносить інформацію до споживача. Закордонні 

дослідники виділяють ще дві важливі причини появи шокової реклами:         

Д. Ліон, стверджує, що «оскільки кількість реклами і конкуренція між 

компаніями збільшується щороку, збільшуватиметься й кількість 

суперечливої/неоднозначної реклами, адже компанії намагатимуться 

привернути до себе увагу аудиторії і подолати «інформаційний хаос» [цит. за 

219, c. 290]. Д. Уоллер пише з цього приводу: «Оскільки суспільство стало 

більш складним, зросла обізнаність людей зі згубними вадами деяких 

продуктів, агенції намагатимуться стати більш творчими у свої роботі, щоб 

прорватися крізь «інформаційний хаос» і утримати увагу споживачів» [220, c. 

2]. Як ми бачимо з сучасних прикладів реклами, вона тяжіє до творчого 

утілення реальності. Однак часто така креативність починає виходити за 

усталені межі, що зумовлює розширення меж сучасного мистецтва і 

творчості та рекламної індустрії зокрема. 
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Говорячи про появу шокового феномену в рекламі, майже всі 

дослідники перш за все згадують приклад компанії Benneton, котра у 1980-х 

рр. започаткувала шокову концепцію. Фотографу Олів’єро Тоскані, який на 

той час працював з брендом, отримав повну свободу дій. Саме під його 

керівництвом реклама Benneton стала надзвичайно провокаційною. Нова 

рекламна концепція виправдовувала використання неоднозначних 

зображень,  демонструючи стурбованість компанії соціальними проблемами 

суспільства, намагалася підняти рівень обізнаності та привернути увагу 

аудиторії до важливих суспільних питань, а не лише до своєї продукції. Як 

стверджував О. Тоскані, «у рекламі немає шокових картинок, є тільки 

шокуюча реальність» [134]; її він власне й використовував фотограф у своїй 

роботі. О. Тоскані актуалізував теми сексу, расизму, смерті, хвороб, релігії, 

війни, нерівності суспільства тощо. (Додаток А). Звісно, така реклама не 

залишитись непоміченою і компанія миттєво підвищила обізнаність 

аудиторії зі своїм брендом та привернула увагу загалу до важливих 

соціальних проблем. Водночас Benneton отримала велику кількість скарг на 

нову концепцію рекламування, нарікання на методи, якими вона намагається 

привернути увагу до соціально важливих питань. Тому часто рекламні 

компанії торговельної марки заборонялися владою, але навіть це ставало 

своєрідною рекламою і допомогло компанії здобути популярність [223, с. 92]. 

Оскільки досвід Benneton виявився успішним, багато модних брендів 

теж почали випробовувати цей метод на своїх аудиторіях: FrenchConnection, 

Diesel, Esprit, CalvinKlein, YvesSaintLorеn та інші. І так само як Benneton, 

зіштовхнулися з суворою критикою (Diesel), а іноді навіть заборонами 

демонстрації (FrenchConnection, кампанія F.C.U.K. 2003 року, де в 

англійському лайливому слові літери просто змінені місцями) (Додаток Б) 

[174; 185]. Calvin Klein зазнала утисків з боку державних установ та активних 

політичних груп: його звинувачували у експлуатації жіночого тіла, надмірній 

сексуалізації товарів та використанні в рекламі неповнолітніх моделей 

(рекламна кампанія 1980 року з 15-ти річною Брук Шілдс, де її фото 
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супроводжував напис «Ви хочете знати, що знаходиться між мною і цими 

джинсами? Нічого!»). Крім цього, багато невеликих компаній, які теж 

вирішили використати шокові прийоми у своїй рекламній кампанії, так і не 

дійшли до нашого часу, оскільки не витримали критики, а їхній досвід 

виявився згубним.  

Незважаючи на те, що першими шокову рекламну стратегію 

апробували комерційні організації, її активно підхопили соціальні фонди, 

некомерційні об’єднання для висвітлення соціально важливих проблем.        

А. Вілсон та С. Вест аналізуючи ситуацію зазначають, що «дитячі благодійні 

фонди, кампанії із захисту (людини і тварин), лікування наркозалежних, 

правозахисники, активісти безпеки дорожнього руху, фонди природи та інші 

почали звертатися до більш чіткого зображення своєї роботи, щоб шокувати 

публіку, привернути її увагу і отримати додаткові кошти на соціальну 

роботу» [224, c. 40]. Сьогодні майже всі некомерційні організації (WWF, 

Amnisty International, Barnardo, Greenpeace та інші) використовують шокові 

прийоми, щоб прорватися крізь інформаційний шум сучасного медіа 

середовища (Додаток В). 

Отже, послідовність виникнення та розвитку шокової реклами можна 

представити таким чином: організації побачили успішний приклад залучення 

уваги аудиторії шоковими зображеннями і, щоб не лишитися в тіні 

провокаційної реклами лідера, вони вирішили наслідувати тенденції. 

Передусім ідею використання провокаційних закликів у рекламних 

оголошеннях запозичили комерційні компанії, а потім цю традицію 

продовжили некомерційні організації, адже побачили можливість наочно 

продемонструвати принципи своєї роботи широким масам. Таким чином, 

компанії подвоїли присутність шокуючих образів у медіасередовищі. 

Важливим стало те, що н в гонитві за першість бути почутим, усі не- / 

комерційні організації почали конкурувати за «перший шок» споживача, чим 

постійно підганяли одна одну до використання потужніших образів, до 

порушення сакральних традицій, до відкритого протесту проти традиційних 
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цінностей та суспільної моралі. Р. Блек, креативний директор рекламної 

агенції «Джон Бевінс» (Сідней), порівнював шокуючі рекламні кампанії з 

наркотиками: «як у випадку з наркотиком, ви повинні збільшувати дозу 

кожного разу, щоб бути поміченим глядачами» [174]. Тобто вперше реклама 

викликає позитивну реакцію на продукт, послугу або соціальну ідею, але з 

плином часу та з підвищенням частоти перегляду, вона втрачає свою силу і 

кожен раз, коли рекламодавець хоче почати нову кампанію, він повинен 

продукувати більш відверті матеріали. Це стало однією з причин, чому 

шоковий складник переважає не тільки в рекламній індустрії, а й у культурі 

загалом. Вона є одним із основних принципів сучасної комунікації 

споживача та медіасередовища.  

Фактом, що підтверджує вищезазначений «зсув» у сприйнятті світу, є 

спостереження А. Вілсона та К. Веста: «криза, викликана СНІДом у середині 

1980-х років, засмутила весь світ… Рекламні оголошення, які мали справу з 

цим питанням, насправді мали справу з тим, що вважалося забороненою 

темою, табу в той час» [224, c. 45]. Таким чином, навіть у висвітленні 

актуальних питань реклама переступала межу чуттєвості суспільства. Все 

зазначене вище вплинуло на появу сучасної реклами, у якій межі того, що 

загалом прийнятне для громадськості, значно трансформувалося, порівняно з 

попередніми десятиліттями [173]. 

Аналітичні дослідження та наукові розвідки зарубіжних учених 

засвідчують, що, незважаючи на достатню кількість праць щодо 

досліджуваного феномену, допоки не існує повної картини шокового впливу 

на аудиторію. Учені почали детально аналізувати сучасний шоковий вплив у 

рекламі порівняно нещодавно. Причому кожен з авторів надавав перевагу 

дослідженню конкретного напряму феномену, його характеристик чи видів 

впливу, і практично не намагався узагальнити отримані дані та акумулювати 

здобутий досвід у широке повноцінне дослідження або теорію. Тому роботи, 

присвячені шоковому впливу в рекламі можна віднайти переважно у 

збірниках матеріалів наукових конференцій та наукових статтях профільних 
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видань, які висвітлюють проблеми соціальних комунікацій та сучасних медіа 

(теоретичні розробки та практичні дослідження). Вагомими зарубіжними 

доробками, що аналізують шокові заклики в рекламі, вважаємо дослідження 

Б. Густафсона і Дж. Ясселя [189], Н. Абі-Хана і Р. Венката [216], 

А. Бродеріка і Д. Піктона [203]. Кожна група вчених проводила самостійне 

дослідження і запропонувала власний підхід до витлумачення шокової 

реклами. Провокаційну та еротичну рекламу аналізували Р. Везін і О. Пол 

[217], М. Браун, К. Воджес та Н. Поуп [206], Д. Белло, М. Етцель, Р. Піттс, 

[172]. Д. Уоллер та К. Фам [186], Дж. Барнс та М. Дотсон [169]. Причому 

Д. Уоллер самостійно досліджував образливу [219] та суперечливу [218; 220] 

рекламу; Г. Прендегаст, Б. Хо, І. Фау, Х. Хва [202; 207; 208] вивчали 

образливу рекламу, її походження та чинники впливу; Т. Крісті [176] 

досліджувала реакцію жіночої аудиторії на образливу рекламу та зміну 

ціннісних орієнтацій; Е. Міллан та Р. Елліот розглядали правові засади 

функціонування образливої реклами [200]. Д. Бенаді [173]  виокремив ознаки 

суперечливої реклами. М. Крофт [178] писав про відразливу рекламу та 

ефекти її впливу. М. ЛаТур, Р. Снайпс, і С. Бліс [198] висвітлювали тему 

доцільності апеляції до страху в рекламі. Теоретичний аналіз шокової 

реклами та результати практичної роботи щодо впливу шокової реклами на 

студентів, наведені у наукових розвідках Д. Дала, К. Франкенбергера та 

Р. Манчанди [180], вважаємо одними з найоб’ємніших у контексті 

аналізованої проблеми. 

Українське рекламознавство як частина соціальних комунікацій 

перебуває на початковій стадії глобальних науково-аналітичних досліджень. 

Українські вчені, як М. Бутиріна [20; 21; 22], Н. Грицюта [32; 35], В. Іванов 

[71; 72; 72; 74], О. Іванова [69; 70], Т. Кузнєцова [86], Б. Потятиник [111], 

Г. Почепцов [112; 114], Л. Хавкіна [146; 147; 148; 150], О. Холод [152; 153; 

154; 155] та інші, досліджують різні комунікаційні технології, розбудовують 

теорію мас-медійної комунікації. Окрім теоретичного обґрунтування новітніх 

підходів у науці, вони шукають практичне застосування розроблених 
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концепцій. Молоде покоління українських вчених продовжує наукові 

розробки щодо теоретичного та практичного аналізу соціальних комунікацій 

[29; 46; 48; 53; 68; 87; 81; 97; 105; 160]. 

Приклади провокації в рекламі з’являються дуже швидко, тому 

науковці не завжди встигають їх аналізувати, тому зараз досить мало 

актуальних та повноцінних досліджень цього феномену та його впливу на 

українську аудиторію. Однак агресивна реклама не може залишитися 

непоміченою для вітчизняної наукової спільноти. Так, базовими 

українськими та російськими науковими працями у сфері шокової реклами є: 

дослідження Б. Потятиника і M. Лозинського «Патогенний текст» [111], у 

якому вчені вперше обґруновують термін «патогенність» рекламного тексту, 

говорять про його хворобливі, нездорові патерни, негативний вплив на 

здоров’я людини  та зміну цінностей суспільства; монографію російського 

вченого В. Тулупова «Парадокси шокової реклами» [140], яка присвячена 

опису феномену шоку в сучасній комунікації. У дослідженні розглядаємо 

також низку наукових статей, що присвячені вивченню девіантної і шокової 

реклами. Це, зокрема, розвідки Л. Хавкіної «Альтернативна реальність в 

українському рекламному міфі: руйнування стереотипів шляхом рекламних 

експериментів і девіацій» [146] та «Поведінкові девіації в рекламі в аспекті 

корелювання з міфологічними мотивами ініціації та порушення табу» [148], у 

яких дослідниця аналізує девіантну рекламу й альтернативну реальність, 

котру ця реклама створює; дослідження О. Проніної «Девіантна реклама» 

[116], у якому чітко окреслено проблему девіацій у рекламі, проаналізовано 

їх на прикладі сучасного медійного контенту. Цікавою в контексті нашого 

дослідження також є праця російської дослідниці С. Шомової «Шокові 

технології сучасної реклами» [161] у котрій авторка аналізує порушення табу 

в рекламній комунікації, уперше пропонує перелік вимог, яким повинна 

відповідати шокова реклама. 

Якщо більш конкретно зупинитися на вказаних вітчизняних роботах, то 

варто перш за все окреслити погляди науковців на явище патогенності тексту 
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та реклами, яке тісно пов’язане з досліджуваною темою, а потім детально 

розглянути праці тих науковців, що досліджують поняття шокової та 

девіантної реклам. 

Важливим надбанням українського рекламознавства вважаємо 

дослідження Б. Потятиника, М. Лозинського «Патогенний текст», у якому 

автори акцентують увагу на патогенності (тобто хворобливості, 

маргіналізації) рекламного тексту. Основу патогенності тексту дослідники 

пов’язують зі своєрідним вірусом, який може вплинути на сприйняття 

людиною друкованої інформації. Учені визначають патогенний текст як 

«текст, який не тільки викликає страждання, а може генерувати хворобливі 

відхилення в психіці реципієнта, викликати моральну і психічну деградацію 

особистості... Йдеться про інформаційні потоки (макротекст тоталітарної 

ідеології, порнографію, відеонасилля, гіпертрофовану рекламу), які, діючи 

достатньо довго, помітно впливають на спосіб життя і світовідчуття як 

окремої особистості, так і спільноти, нації загалом» [111, с. 9]. Автори 

наголошують, що в такій суспільно-культурній ситуації, у якій функціонують 

українські медіа, будь-який текст повинен бути нейтралізований 

протилежними за змістом словами: «Пропагування насильства може бути 

нейтралізоване пропагандою ненасильства, пропагування атеїзму – 

пропагандою релігії, пропаганда тоталітарної ідеології – поширенням 

демократичних ідей та плюралізму» [111, с. 5]. 

Інша українська дослідниця К. Серажим відносить до патогенних ті 

тексти, що містятьпропаганду класової, расової ворожнечі, порнографію, 

гіперболізовану рекламу, тоталітарного спілкування. Вона наголошує, що 

патогенні тексти «можуть генерувати хворобливі відхилення в психіці 

реципієнта, викликати моральну і психічну деградацію особистості. Тобто 

мова йде не про окремі випадки, пов'язані, наприклад, з неточною 

інформацією, обманом, який, звичайно, може мати для певної людини 

шкідливі або навіть фатальні наслідки. Мова йде про інформаційні потоки 

(гіпертрофованої реклами), які, діючи тривалий час, роблять помітний вплив 



19 
 

на спосіб життя і світобачення як окремої особистості, так цілої нації» [131, 

с. 156-157]. 

Л. Масімова вважає, що «у широкому розумінні, патогенним є будь-

який неякісний текст. У вузькому – текст, у який вмонтовано механізм, що 

змушує читача марнувати свій час. …Це тексти на перший погляд 

нешкідливі, адже не містять порушення усталених норм моралі… 

Шкідливість таких текстів полягає в тому, що вони привчають споживати 

інформацію, не докладаючи жодних зусиль, … виробляють звичку 

некритичного сприйняття текстів. Об’єднувальним елементом у цій 

класифікації виступає маніпуляція свідомістю та негативний вплив на 

аудиторію» [97]. 

Ще одна українська дослідниця С. Проскуріна пропонує вважати 

патогенними тексти, які «спрямовані на знищення віри в Бога; націлені на 

підрив національних та державних інтересів; ті, що загрожують безпеці 

людства; тексти, що становлять загрозу суспільній моралі; тексти, що 

пропагують зло у будь-якій формі: це і черствість, і жорстокість, і ненависть, 

і хамство, і вседозволеність, й інше…» [117]. 

Для унаочнення того, який саме текст варто вважати патогенним, 

звернемося до дисертаційної роботи М. Кіци. Учена пропонує цілий перелік 

критеріїв патогенності рекламного тексту [81, c. 243-244]: 

- марнування часу читача; 

- маніпулювання увагою реципієнта; 

- некоректне застосування технічних засобів; 

- неграмотність рекламних текстів; 

- стереотипне зображення жінки; 

- використання дітей у рекламі «недитячих» товарів; 

- порушення законодавчих норм та інше. 

Робота Б. Потятиника, опублікована у 1996 році є базовою для молодих 

учених, які цікавляться аналізом сучасних рекламних текстів та досліджують 

їх впливу на аудиторію. Однак, як помітно з доробок учених, патогенність у 
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рекламі, як правило, розглядають як ознаку рекламного тексту, а не 

візуального утілення рекламного матеріалу.  

Незважаючи на те, що проаналізовані праці корелюються з нашим 

дослідження (маючи на увазі патогенність інформаційних потоків), більш 

детально розглянемо дослідження, які вивчають реакцію аудиторії на 

візуальну складову частину рекламних повідомлень, а не на вербальну. 

Відтак, у роботі будемо спиратись не лише на зазначені наукові праці, а 

продовжимо пошуки наукових розвідок, у яких здійснено аналіз візуального 

утілення рекламної ідеї. 

Дотичними до нашого дослідження є поняття «девіантної реклами», яке 

було розглянуто у працях Л. Хавкіної [146] та О. Проніної [116]. Обидві 

дослідниці описують означений феномен у розрізі медійної культури та 

розглядають шокову рекламу як частину сучасної медіакомунікації (ЗМІ та 

споживач). О. Проніна вивчає медійний контекст, у якому поступово 

з’являються телевізійні шоу, передачі та реклама такого типу. Авторка 

наводить приклади численних передач початку 2000-х років, які були 

націлені на приниження учасників, апелювали до почуття страху, насильства 

над особистістю, демонстрували асоціальну поведінку тощо. Дослідниця 

посилається на роботу І. Борисова «Гедонічний ризик у неформальних 

молодіжних об’єднаннях» і наочно демонструє «принцип дії» такого типу 

ставлення та сприйняття життя. 

Л. Хавкіна опрацьовує поняття «девіантна реклама», пропонує його 

тлумачення, ґрунтуючись на «теорії розриву» Ж.-М. Дрю. Авторка аналізує 

численні приклади, поділяючи рекламний контент на дві групи – 

експериментальну і розважальну. Як зазначає Л. Хавкіна, «у сукупності 

рекламні продукти цих груп творять в українському рекламному дискурсі 

площину, пов’язану з відображення «нової» реальності, що активно сприяє 

перетворенню реклами на новітній міф про буття людини, усебічне вивчення 

якого становить потенційно актуальний об’єкт майбутніх досліджень» [149, 

с. 80]. Наразі дві останні наукові праці вважаємо основними щодо розкриття 
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проблеми девіантної реклами, позаяк решта мають розрізнений характер і 

торкаються питання тільки поверхово. А тому започаткований науковцями 

напрям дослідження потребує більш ґрунтовного та виваженого 

теоретичного опрацювання. 

Повноцінною та завершеною науковою розвідкою пострадянського 

періоду, яка присвячена шоковій рекламі, є праця «Парадокси шокової 

реклами» В. Тулупова та його колег Е. Красової та Е. Малихіної  [140]. 

Автори вважали, що аналізований тип реклами є неоднорідним і вбирає в 

себе, принаймні, чотири понятійні характеристики: власне шокову рекламу, 

епатажну рекламу, тривожну рекламу, бентежну рекламу. Учені 

стверджували, що запропоновані підвиди різняться ступенем шоку та 

використаними прийомами. Наприклад, епатажна реклама відкрито грає на 

заборонених і напівзаборонених темах (секс, расизм), тривожна – часто 

експлуатує різні комплекси і фобії, в бентежній рекламі (найслабша за 

силою) сам товар може дратувати деякі сегменти аудиторії (наприклад, 

гігієнічні прокладки), а безпосередньо шокова реклама експлуатує теми 

смерті, насилля та відкритої агресії. Важливим у праці науковців є те, що 

вони запропонували  визначення шокової реклами [140, c. 10-13]. Означена 

робота має для нас особливе значення, оскільки є першою спробою 

масштабного аналізу феномену шоку у рекламі на пострадянському просторі.  

Особливий підхід до витлумачення феномену шокової реклами 

запропонувала С. Шомова. Авторка вивчала поняття «культурологічного 

шоку», порушення табу та застосування цих елементів у рекламній 

комунікації [162]. Важливим надбанням її наукової розвідки є те, що 

дослідниця запропонувала класифікацію прийомів актуальних для шокової 

соціальної та комерційної реклами. Такі розробки дають нам змогу 

поглянути на аналізований феномен під різними кутами зору та усвідомити 

можливе розмаїття підходів до витлумачення явища. 

У своїй роботі ми не можемо залишити без уваги дослідження 

Х. Кафтанджиєва «Секс та насилля у рекламі» [78], оскільки воно стало 
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однією з підвалин наших наукових пошуків. Дослідження містить значну 

кількість прикладів реклами, яка апелює до сексу та насилля. Якщо бути 

точнішим – це величезне зібрання зразків неоднозначної реклами (понад 800 

одиниць), на основі яких автор аналізує сучасні комунікативні стратегії 

реклами. Дослідник класифікує рекламу за видами сексу, аналізує семіотику 

та риторику рекламних повідомлень, окреслює сексуалізовані маркетингові 

комунікації тощо. Даний доробок став для нас базою для пошуку 

практичного матеріалу та допоміг розкрити комунікаційний потенціал 

сексуалізованої реклами, що допомогло нам подивитись на предмет нашого 

дослідження під іншим кутом. 

Надалі ми працюватимемо з усіма описаними вище працями, але 

особливу увагу приділимо дослідженням, які торкаються питань шокової чи 

девіантної реклами. Більш детально схарактеризуємо їх у продовженні 

пункту. 

Якщо повернутися до відстеження розвитку наукової думки в 

зарубіжних дослідженнях, то можна помітити чітку хронологію роботи з 

темою. Прикметною рисою перших досліджень нестандартної реклами було 

те, що рекламні повідомлення розглядали як образливі, суперечливі та 

провокаційні, пов’язували їхню специфіку з характером самого продукту (це 

було зумовлено природою походження продуктів/послуг); у той час мало 

враховували креативне втілення рекламного задуму. Дж. Барнс і М. Дотсон, 

досліджуючи природу образливої телевізійної реклами, визначили два виміри 

«образливості»: образливий продукт і його образливе втілення [169, с. 62]. У 

науковій літературі сам продукт, як суперечливе/спірне явище, визначали 

різними термінами: «образливі продукти» [169], «непристойні продукти» 

[224], «суперечливі» [175; 209] та «соціально чутливі продукти» [213]. 

Однак, як з’ясувалося з часом, «образливі» продукти чи послуги у 

рекламному повідомленні були не єдиним чинником, що міг образити 

реципієнта. Тому досить швидко дослідники прийшли до висновку, що і 

природа продуктів, і естетичне втілення реклами можуть впливати на рівень 
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«образливості» рекламного повідомлення, тобто обидва складника мають 

силу маніпулятивного впливу. І чим більше досліджень проводилось, тим 

очевиднішим ставав факт, що візуальне втілення реклами має значно 

сильніший вплив на реципієнтів реклами. Наприклад, Г. Прендергаст і Х. Хва 

[207] стверджували, що, навіть якщо рекламне повідомлення визнане 

образливим, походження продукту тут не грає основної ролі: усе повністю 

залежить від типу впливу та манери репрезентації інформації, тобто 

естетичного відтворення ідеї. Дотримуючись такої думки, Г. Прендергаст, 

Б. Хо і І. Фау у 2002 році в Гонконгу намагалися дослідити два типи 

образливості [208, с. 168]: продукту та стилю виконання реклами, які 

споживачі сприйматимуть як найбільш неприпустимі та бридкі. У ході 

експерименту вони виявили, що саме теми сексизм, непристойні слова та 

нагота – головні причини для образи респондентів, а не походження 

продукту, як було прийнято вважати.  

Зазначимо, що у більшості наукових праць, присвячених 

неординарному втіленню реклами, дослідники фокусувалися тільки на 

одному аспекті провокації: на сексі – Н. Поуп і колеги [206], страху – М. Ла 

Тур і колеги [198], відразі – М. Крофт [178] тощо. Тобто звужували коло 

наукових інтересів до якогось конкретного факту «порушення» норми. 

Згодом, коли вчені звернули увагу на візуальний складник реклами і почали 

досліджували суперечливе виконання реклами, вони не одразу означили 

аналізоване явище терміном «шокова реклама», хоча вивчали саме його. 

Д. Дал, К. Франкенберген, Р. Манчанда [180] були першими, хто використав 

поняття «шокова реклама», а до того часу Р. Везіна і О. Пол [217] активно 

послуговувалися терміном «провокаційна» реклама. Згодом і автори книг з 

маркетингових комунікацій, зокрема К. Філл [187], Д. Піктон і А. Бродерік 

[203] долучилися до ідеї науковців і почали досліджувати так звані шокові 

тактики в маркетингових комунікаціях. 

Паралельно з розробкою підходів до розуміння сутності шокових 

рекламних повідомлень учені звернули увагу на те, що рівень суперечливості 
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в рекламі може залежати від специфіки її персонального сприйняття [169, с. 

65]. Наприклад, Д. Уолер з’ясував, що жінки менш чутливі до тем расизму, 

сексизму в рекламних повідомленнях, їх більше зачіпають антисоціальна 

поведінка та непристойна мова [219, с. 291]. Тому сила шокового впливу 

варіюється ще й за гендерною ознакою, різністю культур і країн. Це 

корелюється із твердженням Дж. Шеннона, що реклама, яка шокує одну 

націю, може бути непоміченою в іншій [212]. Наприклад, «у часи розквіту 

реклами Benneton вона викликала численний резонанс у Великобританії, 

однак не спровокувала негативних відчуттів в інших європейських країнах» 

[219, с. 291]. 

Усе це – розмаїття підходів, багатоплановість досліджень та відсутність 

сукупної теорії – ускладнювало нашу роботу за темою. Кожний дослідник 

вивчав окремий аспект феномену шокової реклами, що породило різницю 

поглядів та визначень. Загалом пошуки найбільш вдалого терміна для 

означення аналізованого феномену є дуже заплутаними та неоднозначними. 

Головним аргументом закордонних дослідників, яким вони оперували під час 

«називання» явища, була відсутність структури в цій сфері наукових 

досліджень. Виходячи з предмета та цілей дослідження, науковці 

дефініціювали рекламу так, як вважали за потрібне, створюючи та 

стимулюючи плюралізм термінів. Рекламу, яка порушувала усталені 

соціальні норми, визначали як обурливу, образливу, провокаційну, огидну, 

шокуючу тощо. 

Важливо, що усі терміни мають єдине ядро, однак їх не обов’язково 

застосовувати до окреслення одних і тих самих явищ. Відтак, не вся 

суперечлива чи провокаційна реклама обов’язково має шокувати чи 

ображати аудиторію. Деякі типи аудиторії навіть можуть не сприймати 

шокову рекламу як образливу, і розглядатимуть її як креативну, модну чи 

творчу. Варто зазначити, що шокова реклама відрізняється від провокаційної, 

образливої чи суперечливої, бо саме вона ставить за мету якомога сильніше 
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вразити та зачепити аудиторію, обирає для цього найдієвіші елементи, а саме 

кров, розчленовані тіла, надто відверті сексуальні сцени та подібне. 

Як відомо, дослідження нової теми чи розвиток уже розроблених 

напрямів починається з визначення базових понять, якими слід оперувати в 

подальшій роботі [204, с. 24]. Означення базових дефініцій та принципів 

роботи необхідне для створення єдиного наукового простору, у площині 

якого буде проводитися саме дослідження. З огляду на те, що соціальні 

комунікації є досить молодою наукою, яка ще до кінця не сформувала свій 

понятійний апарат, та на те, що рекламні студії перебувають на етапі 

становлення, важливим етапом нашого дослідження є не тільки робота з 

практичним матеріалом, а й аналітичний огляд матеріалів з досліджуваної 

теми, спробу запропонувати логічне та виважене тлумачення терміна 

«шокова реклама». 

Одним із першочергових завдань дисертації ми обрали визначення 

понять, які не мають чіткого трактування в сучасному рекламознавстві. Наші 

наукові зусилля спрямовані на обґрунтування дефініцій «шокова реклама» та 

модифікацію визначення «девіантна реклама», а також на їх класифікування 

та параметризацію. Відтак, робота містить комплексний аналіз праць 

вітчизняних та зарубіжних учених щодо сучасних тенденцій рекламної 

індустрії. 

Послідовність роботи з термінологічною базою має такий вигляд: 

1) аналіз вітчизняних та закордонних наукових підходів щодо 

визначення шоку в рекламі; 

2) дефініціювання базових понять у контексті сучасного українського 

рекламознавства; 

3) виявлення співвідношення понять «девіантна реклама» та «шокова 

реклама».  

Передусім доцільним видається підсумувати усі відомі терміни, що 

були використані для позначення шокового впливу в рекламі, позаяк усі вони 

допоможуть розширити сприйняття поняття в контексті нашої роботи. У 
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зарубіжних дослідження, присвячених темі шокової реклами, віднаходимо 

такі терміни на позначення цієї комунікаційної стратегії: шокова (Д. Дал, 

К. Франкенбергер, Р. Манчанда [180]), суперечлива (Д. Уолер [218; 220]; 

К. Фам і Д. Волер [186]; К. Кросер і Д. Ердоган [179]), провокаційна 

(Р. Везіна і О. Пол [217]), образлива (Д. Уолер [219]; Дж. Барнс і М. Дотсон 

[169], Е. Миллан і Р. Елліотт [200]), дратівлива (Д. Аакер і Д. Брюззон [168]), 

виразна (А. Вілсон і С. Вест [224]) чи обурлива (М. Джонс [196]). 

Натомість в українському рекламознавстві існують два основні терміни 

– девіантна (Л. Хавкіна [146]) та патогенна реклама (Б. Потятиник [111]). 

Російська дослідниця О. Проніна [116] також дотримується терміну 

девіантна реклама, а шокову рекламу розглядають російські дослідники 

В. Тулупов [140], С. Шомова [161], М. Макаров [94]. 

У вітчизняному науковому середовищі, коли йдеться про насичення 

реклами шоковими образами, дослідники чомусь послуговуються терміном 

«девіантна», а не «шокова» реклама. Нам така тенденція здається дивною, 

оскільки обидва терміни існують та широко використовуються в 

українському медіасередовищі, але при цьому належать до паралельних 

світів: «шокова реклама» – в інтернет-середовищі (вона прийнята 

практиками, бізнес-аналітиками та оглядачами), а «девіантна» – у науковому 

обізі (визначена в наукових статтях для дослідників сучасних комунікацій). 

На перший погляд, обидва терміни говорять про одне і те  саме, але різними 

словами, чим породжують плюралізм думок. Однак під час  підготовки до 

практичного дослідження, для якого необхідно було відібрати шоковий 

рекламний матеріал, ми зіткнулися з дилемою: яку рекламу слід вважати 

шоковою, а яку девіантною; можливо це одне і те саме явище, позначене 

різними термінами. Це змусило нас заглибитись у сутність проблеми і 

віднайти адекватні визначення кожного з понять. Щоправда дослідницький 

пошук ускладнював той факт, що в науковій літературі допоки немає єдиної 

думки щодо співвідношення термінів «девіантна» та «шокова» реклама. 

Найчастіше вчені розглядають їх як синонімічні. Побачивши перспективу 
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теоретичного пошуку, нового розвитку теми та «білу пляму» в сучасному 

рекламознавстві, ми здійснили спробу теоретично обґрунтувати означений 

феномен сучасної реклами та запропонувати необхідні для подальшої роботи 

визначення. 

Реклама, що містить візуальні образи, які порушують прийняті 

суспільством норми, має широкий спектр визначень – прихована, 

недобросовісна, неетична та ін. Кожне зафіксоване в науковій чи 

законодавчій літературі поняття, яке фіксує «відхилення» реклами від 

загальноприйнятої суспільної норми, має низку специфічних характеристик, 

за якими ми можемо уналежнити ту чи ту рекламу до певної категорії 

(неетична, недобросовісна, прихована, порівняльна тощо). 

Суттєва проблема більшості визначень полягає в тому, що, по-перше, в 

кожній країні науковці по-своєму трактують окремі поняття (в тому числі на 

законодавчому рівні), тому усі дефініції мають різну сутність і практичне 

втілення. По-друге, з розвитком сучасних технологій кожний репортер, 

копірайтер чи блогер може легко опублікувати власне визначення поняття, 

яке поширитися мережею чи потрапить до авторитетного видання і 

спричинити плутанину в сприйнятті дефініції. Обидва чинники впливають на 

невизначеність ситуації з витлумаченням понять, формують нечіткий 

понятійний апарат, у якому одне поняття «перетікає» чи заміщує інше або 

саме себе визначає [3, с. 69].  

Останнє зауваження вважаємо цілком вірогідним, оскільки термін 

«шокова реклама» спершу почав з’являться на шпальтах газет та журналів 

[26]. З легкої руки журналістів реклама, що вибивалася із 

загальноприйнятого візуального ряду, порушувала межі дозволеного та 

усталені норми соціуму, отримала назву «shockvertising», тобто «шокова 

реклама» [215, c. 30]. Термін «девіантна реклама» став своєрідним 

продовженням дослідження феномену шокової реклами і почав 

використовуватися вітчизняними вченими як наукове визначення. Таким 

чином, обидва поняття зараз маловивчені в українському рекламознавстві. 
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Іноді складається враження, що науковці концентрують увагу на одному з 

понять і повністю ігнорують інший, ніби вони логічно не пов’язані між 

собою. На нашу думку, така ситуація з визначенням основних дефініцій 

сучасної реклами ускладнює кристалізацію структури категоріального 

апарату. 

Логічно розпочати роботу з дефініціювання означених понять, а потім 

продовжити з’ясовування їх співвідношення, оскільки до категорії 

ненормативної реклами, що порушує загальноприйняті суспільні та 

законодавчі норми, можна також уналежнити неетичну, недобросовісну, 

приховану та порівняльну рекламу. Так, у статті 10 Закону України «Про 

рекламу» подано такі тлумачення понять [64]: 

недобросовісна реклама – реклама, яка вводить або може ввести в  

оману  споживачів  реклами,  завдати  шкоди особам,  державі чи суспільству 

внаслідок неточності, недостовірності, двозначності, перебільшення,  

замовчування, порушення вимог щодо часу, місця і способу 

розповсюдження.  

порівняльна реклама  –  реклама,  яка  містить  порівняння з іншими 

особами та/або товарами іншої особи;  

прихована реклама – інформація про особу чи товар у програмі, 

передачі, публікації, якщо така інформація слугує рекламним цілям і може  

вводити в оману осіб щодо дійсної мети таких програм, передач, публікацій. 

Поняття «неетична реклама» в Законі України не прописане, хоча у 

1999 році народні депутати А. Деркач, О. Волков запропонували проект «Про 

внесення змін і доповнень до Закону України «Про рекламу»» (28.01.99), у 

якому Статтю 10 доповнили новими визначеннями (до переліку ввійшов 

термін «неетична реклама») [118]. Наразі в Законі України означені зміни не 

внесені, однак ми скористаємося ними для окреслення аналізованих явищ. 

Неетичною вважаємо рекламу, яка утримує текстову, візуальну або  

звукову інформацію, яка порушує загальноприйняті норми гуманності і 

моралі шляхом зневажливих слів, порівнянь, образів в відношенні раси,  
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національності, професії, соціальної категорії, статі, мови, релігійних, 

філософських, політичних та інших поглядів; зневажає та принижує 

культурні здобутки, які є національним та світовим надбанням; зневажає  та  

принижує державний стяг, герб, гімн, національну валюту України та 

релігійні символи; зневажає та принижує особу, діяльність, професію, товар.  

Незважаючи на те, що межі між усіма поняттями досить розмиті, нам 

важливо окреслити коло термінів, що становлять основу наукових студій з 

рекламної індустрії. Безумовно, зазначені вище види неналежної реклами не 

є безпосереднім предметом нашого дослідження, однак вони стануть в 

пригоді під час подальшої роботи. Оскільки розглянуті різновиди реклами 

мають чітке витлумачення, вони допоможуть визначити необхідний базис 

для інших форм реклами. Беручи до уваги законодавчо визначені різновиди 

реклами, які порушують норми чесного рекламування, та спираючись на 

визначення дослідників, спробуємо вивести дефініцію поняття «шокова 

реклама» та розглянути співвідношення понять «девіантна реклама» і 

«шокова реклама». 

Як ми вже зазначали, в українському рекламознавстві допоки не 

сформовано більш-менш чіткої дефініції поняття «девіантна реклама». Це 

пов’язано з його відносною новизною, багатогранністю та постійним 

сплутуванням із «шоковою рекламою» чи іншими синонімічними поняттями. 

При аналізі деяких інформаційних ресурсів може скластися враження, що 

обидва поняття пояснюють самі себе та замикаються в собі: «девіантна 

реклама – це реклама, що шокує», «шокова реклама – це поведінка, що 

відхиляється від норми». На нашу думку, означені поняття не слід 

ототожнювати. Вони хоча й залежать одне від одного, однак є цілком 

самостійними. 

Л. Хавкіна у статті «Альтернативна реальність в українському 

рекламному міфі: руйнування стереотипів шляхом рекламних експериментів 

і девіацій» пропонує чітку дефініцію поняття «девіантна реклама». Це одна з 

небагатьох спроб українських учених дослідити цей феномен в українській 
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рекламі та ЗМІ. Спираючись на саме визначення девіації, наведене у 

Великому тлумачному словнику сучасної української мови (2002) та 

експериментальний досвід наповнення сучасного медійного контенту, 

пропонуємо таке визначення.  

Девіантна реклама – це реклама, до складу якої входять здебільшого 

елементи розважальної реклами; вона демонструє девіації різного типу 

(відхилення, аморальні форми поведінки). Девіацію в цьому випадку авторка 

розуміє як демонстрацію соціальної поведінки, що відхиляється від тієї, яка 

вважається нормальною чи соціально прийнятною в суспільстві або 

соціальному контексті [146, с. 73]. 

Цікаво, що Л. Хавкіна до девіації в рекламі, окрім очевидних 

«нездорових» відхилень, додає розважальні елементи, у яких також вбачає 

відхилення від загальноприйнятих норм. Такий підхід є цікавим та 

нестандартним, він спирається на концепцію «теорії розриву», розроблену 

Ж.-М. Дрю [54], у якій автор говорить про те, що в рекламному просторі 

«розрив» відбувається тоді, коли з’являється реклама, котра суттєво 

відрізняється від усього, що було раніше, і тому вона має успіх. Тобто у 

такому розрізі можливі різні форми «відхилення від норми»; вони не 

обов’язково негативні, агресивні та жорстокі, апелюють до насильства, сексу 

чи первинних інстинктів.  

Л. Хавкіна пропонує власну класифікацію, у якій чітко демонструє усі 

приклади «відхилення», які мають негативний культурний відтінок, але не 

шокують. Аналізуючи українські рекламні ролики, дослідниця виділяє 

експериментальну групу, у якій реклама завжди твориться на новому ефекті, 

тобто максимально дистанціюється з відомими образами і сюжетами, та 

розважальну, що представлена розважально-ігровим контентом, що повинен 

зацікавити сюжетом, діалогом, галасом – і при цьому здивувати. Обидві 

групи підрозділяються на типи [146, с. 74-77]. 

1. Експериментальна група: 

- лінгвістично-експериментальний; 
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- мистецький; 

- рекламно-пародійний; 

- епатажний, девіантний. 

2. Розважальна група: 

- несподіваного розв’язання; 

- реклама, що змінює світ; 

- парадоксальних історій; 

- розважально-пізнавальний; 

- мовчазний. 

Як видно з класифікації, девіантна реклама стоїть поряд с епатажною і 

складає незначну частину реклами, що демонструє відхилення від норми. 

Цікавим є аналіз усіх видів реклами в контексті теорії розриву, однак, 

оскільки об’єктом нашого дослідження є саме шокова реклама, зосередимо 

увагу саме на ній. 

Говорячи про шокову рекламу, ми не можемо спиратися на конкретні 

вітчизняні наукові праці, оскільки цей термін побутує здебільшого в 

Інтернет-середовищі. У глобальній мережі кожний автор пропонує власне 

визначення поняття, розділяє чи поєднує його з усіма можливими 

дефініціями, підтверджує різними прикладами. Більшість визначень в 

україно-російському Інтернет-просторі звучить приблизно так: «Шокова 

реклама – це реклама, що змушує забути про все та переключитися – навіть 

незважаючи на свою волю – на сприйняття інформації» [161], чи «Шокова 

реклама покликана сколихнути в людині всі таємні та заборонені почуття» 

[160] – тобто статті надзвичайно просторово та емоційно описують явище. 

Як ми зазначали, єдиним повноцінним та завершеним науковим 

дослідженням з цього питання на пострадянських теренах є робота 

В. Тулупова та його колег Е. Красової та Е. Малихіної. У роботі, крім 

складових частин шокового впливу, дослідники пропонують визначення 

шокової реклами. На думку науковців, власне шокова реклама – це агресивна 

реклама, у якій використовується найвищій ступінь шоку: тема смерті, 
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зображення або припущення про заподіяння фізичної або моральної шкоди 

живим організмам, неживим предметам [140, с. 10-13]. Дане визначення є 

цінним, адже воно мало не єдине в сучасній науковій практиці. 

Цікавим є ще те, що західні науковці також пропонують чимало 

визначень, які так чи так розглядають шок у рекламі, але при цьому не 

оперують поняттям «девіантна реклама». Термін взагалі не трапляється в 

наукових дослідженнях, що аналізують агресивні компоненти сучасного 

рекламного контенту та відхилення від норми. Більшість зарубіжних 

публікацій, що присвячені питанню шокового впливу в різних його проявах, 

не містять поняття девіантна реклама. Саме такий підхід продукує 

В. Тулупов, поділяючи шокову рекламу на різні підвиди чи складники. Це 

підтверджує думку про те, що комплекс поняття «шокова реклама» 

складається з багатьох компонентів і різних підпорядкованих понять. Відтак, 

він потребує подальшої роботи та деталізації теоретичного матеріалу, що, на 

жаль, у межах нашого дослідження неможливо, має широкі перспективи 

теоретизація питання. 

Сама ж проблематика шокового рекламного контенту почала 

розвиватися на Заході ще з кінця 80-х років ХХ ст. Найбільш активно вона 

обговорювалась з середини 90-х років ХХ ст. до початку 2000-х років, а 

потім поступилася місцем новим невивченим медійним феноменам. І тільки 

тепер означена тема набула нової гостроти і популярності серед вітчизняних 

науковців. 

Зарубіжні вчені загалом схильні до використання коротких, простих 

але змістовних визначень. Так, Б. Густафсон і Дж. Яссель, Р. Венкат і Н. Абі-

Хана визначають шокову рекламу, як «таку, що спрямовано, а не випадково, 

вражає та ображає аудиторію; це завжди має бути «розрахований» ризик» 

[187, с. 487]. Схожу думку висловлюють Р. Везіна і О. Пол. Провокацію в 

рекламі вони визначають як «навмисне звернення в контексті реклами до 

стимулів, які мають вражати хоча б частину аудиторії, позаяк вони, по-

перше, пов'язані з цінностями, нормами та табу, тобто не є непорушними, а, 
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по-друге, через їх самобутність та двозначність» [217, с. 179]. Д. Піктон і 

А. Бродерік стверджували, що «шокова тактика – це використання 

шокуючих (незвичайних, провокаційних, суперечливих, нав'язливих) 

зображень, які мають на меті залучення уваги та широке обговорення, часто 

генерують безкоштовну масову увагу» [203, с. 234]. Практик реклами 

А. Купер узагальнено визначав шокову рекламу, як «yoboo advertising» (пер. з 

англ. – паскудна, паршива реклама), тобто таку, що «бажає шокувати публіку 

застосовуючи усі можливі засоби» [177]. 

Знаковим дослідженням шокової реклами стала робота Д. Дала, 

К. Франкенбергер та Р. Манчанда «Чи варто шокувати? Реакції на шокуючий 

та не шокуючий рекламний контент серед студентів університету» [180]. 

Автори послідовно проаналізували нові поняття сучасної рекламної культури 

та детально описали експеримент, який мав на меті виявити, чи справді 

шоковий складник рекламного повідомлення є більш дієвою, ніж реклама, 

що апелює до страху, та інформативна рекламою. У дослідженні вони 

визначили шокову рекламу як «спробу здивувати аудиторію, навмисне 

порушуючи норми суспільних цінностей і особистих ідеалів» [180, с. 269]. 

Автори вважали, що нівелювання норм відповідає за здатність цього виду 

реклами «прорватися крізь інформаційний шум» і привернути увагу цільової 

аудиторії. 

Отже, зарубіжні дослідники не змогли дійти згоди щодо визначення 

поняття. На нашу думку, це цілком логічно, адже кожен із науковців 

акцентував увагу на якомусь конкретному аспекті шокового впливу. Як 

зазначено вище, автори часто проводили паралель між шоковою та 

провокаційною (provocative), суперечливою (controversial), образливою 

(offensive), жорстокою (outrageous), відвертою (explicit) та дратівливою 

(irritating) рекламами, вживали поняття як синонімічні, що апріорі не 

правильно. Об’єднуючим фактором у зарубіжних дослідженнях є те, що усі 

вони робили акцент саме на «shock appeal», тобто апеляції до шоку, навіть 

якщо досліджувана реклама мала іншу назву (типу «образлива» чи 
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«жорстока»). Жодного разу вони вживали поняття «deviation» чи «pathologic» 

– девіація чи патологія. Зрештою, для нас важливо те, що зарубіжні 

дослідники не об’єднували ці поняття, більше того – вони взагалі не 

пов’язували їх. У вітчизняному науковому просторі спостерігаємо 

протилежну тенденцію: дослідники часто підміняли одне поняття іншим 

через відсутність чіткої структури проблеми та несформованого понятійно-

категоріального апарату в цій сфері. 

Орієнтуючись на сучасну ситуацію з дефініціюванням понять у сфері 

відносно молодої науки – соціальних комунікацій та спираючись на 

зарубіжні надбання щодо визначення суміжних явищ реклами, спробуємо 

запропонувати визначення терміна «шокова реклама». Однак для повноти 

дослідження зосередимо увагу на актуальній для українського 

рекламознавства дефініції поняття «девіантна реклама».  

Наведемо ще два терміни, які допоможуть у визначенні поняття. 

Соціальна девіація – соціальна поведінка людини, що відхиляється від 

загальноприйнятих та усталених норм у відповідних спільнотах у певний 

період їх розвитку [135]. 

Девіація, у нашому випадку (за Л. Хавкіною) – це демонстрація 

соціальної поведінки, що відхиляється від тієї, яку вважають нормальною чи 

соціально прийнятною в суспільстві або соціальному контексті [146, с. 73].  

З огляду на все вищезазначене, в межах нашої роботи пропонуємо 

використовувати такі тлумачення понять «девіантна» та «шокова» реклама.  

Девіантна реклама – це рекламна комунікація, що спрямовано чи 

опосередковано демонструє соціальну поведінку (вербальну, візуальну), яка 

відхиляється від тієї, що вважається нормальною, етичною чи соціально 

прийнятною в суспільстві або соціальному контексті конкретної спільноти. 

Відповідно, шокова реклама – це рекламна комунікація, яка 

здійснюється шляхом демонстрації поведінки, що навмисно порушує 

загальноприйняті норми моралі, правила та табу, використовує емоційно 

сильні та яскраві образи, які легко привертають увагу і стимулюють активне 
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сприйняття поданої інформації. 

Запропоновані дефініції акумулюють західний та вітчизняний досвід, 

практичне буденне застосування методу шокового впливу на споживачів 

реклами. На відміну від зарубіжних дослідників, ми намагалися узагальнити 

та розширити дані, зробити їх більш повними та запропонувати універсальні 

визначення, які можна було б застосовувати як у науці, так і в популярних 

виданнях. 

Після визначення понять спробуємо з’ясувати їхнє співвідношення, 

окреслити відмінності.  

На наш погляд, на відміну від шокової, девіантна реклама значно 

ширша, оскільки відхилення від норми може бути різне за формою та 

походженням. Як підтверджує класифікація Л. Хавкіної [150; 147], лише 

невелику частку образно-змістових елементів реклами складають епатажні та 

девіантні. Тому вважаємо за потрібне обґрунтувати озвучену тезу щодо місця 

шокової реклами серед інших видів ненормативної, щоб вільно оперувати 

кожним із означених понять. 

Проаналізувавши значний масив теоретичної інформації та практичних 

матеріалів, ми звернули увагу, що реклама може порушувати визначені 

законом норми, ображати конкретні групи населення (за расовою, 

релігійною, національною, гендерною та іншою приналежністю), 

переступати межу моральності та етичності, але при цьому вона не 

обов’язково має бути шоковою. Такі рекламні повідомлення, навпаки, 

можуть мати досить невинне візуальне чи вербальне оформлення і глибокий 

образливий для аудиторії зміст (Додаток Д).  

Реклама може бути некоректною, але не обов’язково міститиме шокові, 

яскраві та відверті елементи. При цьому девіантний складник все одно буде 

присутній, хоча й не виражено. Відсутність яскравих та провокаційних 

образів, на нашу думку, не робить таку рекламу «менш шокуючою», оскільки 

елементи, які порушують норми моралі та етики, завжди присутні в 

аналогічних повідомленнях. Однак вони не роблять рекламу такою, що 
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«виходить за межі пристойності». Тому в цій ситуації можна говорити, що 

комунікація зі споживачем належить до неетичної, але, оскільки вона все ж 

містить девіантні елементи то її можна вважати різновидом девіантної.    

Так само й шокова реклама, яка містить яскраві, відштовхуючі, 

жорстокі зображення, що декларують насильство, агресивну поведінку, 

відверту сексуальність, містить у собі елементи, які за текстовим та 

візуальним наповненням можна вважати девіантними. Однак, на відміну від 

неетичної реклами, шокова – робить це відкрито та «яскраво». 

Таким чином, у ході аналітичного дослідження ми дійшли висновку, 

що «девіантна реклама» є узагальнювальним поняттям щодо шокової та 

неетичної реклами, оскільки вбирає характерні ознаки обох цих видів. Цей 

поділ актуальний, якщо за основу брати зміст та візуальне відтворення 

рекламного повідомлення. Схему підпорядкування пропонуємо розглянути 

на схемі 1.1.  

 

 

 

 

Схема 1.1. Складники девіантної реклами 

Варто зазначити, що «неетичну рекламу» ми включили в схему лише 

для наочної демонстрації підпорядкування та зіставлення понять. Вона 

виступає третім чинником, який допомагає більш чітко продемонструвати 

тезу про те, що девіантна реклама – узагальню вальне поняття не тільки щодо 

шокової, а й стосовно інших проявів відхилень від стандартизованих 

рекламних образів. Запропонована схема відкрита для подальшого 

доповнення та дослідження.  

Запропоноване розмежування понять дає змогу більш чітко 

зорієнтуватися в різновидах «відхилень» у рекламі та сконцентрувати увагу 

саме на тому матеріалі, який плануємо дослідити. Крім того, ми змогли більш 

чітко окреслити позицію шокової реклами серед інших існуючих видів 

Неетична 

реклама 

Шокова 
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«відхилень» у рекламі. 

Підсумовуючи історичний огляд, можемо сказати, що одна креативна 

ідея, започаткована компанією модного одягу, переросла у дещо більше, ніж 

одноразова рекламна кампанія, вона перетворилась на цілий напрям сучасної 

реклами. Спочатку модні торговельні бренди пішли за лідером ринку, потім 

до них приєдналися громадські некомерційні організації, і згодом усі гравці 

ринку почали продукувати провокаційний рекламний контент, конкуруючи 

між собою за «перший шок» споживача. 

Якщо говорити про розвиток наукової думки, то усвідомлення нового 

типу рекламної комунікації почалося з 1980-х років, коли дослідники 

намагалися з’ясувати, що саме викликає образу та огиду у споживачів – 

продукти чи креативна реалізація реклами. Потім науковці намагалися 

виявити взаємозалежність цих складників: чи може бути реклама невинного 

продукту образливою або образливий продукт сприйматися нормально. І 

тільки згодом з’явились практичні дослідження, що аналізували реакції 

споживачів на окремі складники реклами (нагота, страх, нецензурна вимова 

тощо) та декілька робіт, присвячених вивченню емоційного стану людини під 

час перегляду шокової реклами. В українському рекламознавстві 

повноцінних наукових досліджень цього феномену допоки немає. Дотичними 

є праці Б. Потятиника та Л. Хавкіної. Серед російських наукових студій 

виокремлюємо праці В. Тулупова, С. Шомової та О. Проніної, присвячені 

висвітленню проблеми шоку в рекламі розглядали 

У подальшій роботі спиратимемося на їхні думки щодо того, що  

шокову рекламу варто аналізувати як складову частину девіантної реклами, 

апелюватимемо до їхнього тлумачення ключових понять. Це дасть змогу 

виділити яскраві шокові рекламні образи, котрі, на нашу думку, матимуть 

сильніший вплив на аудиторію, ніж приклади неетичної реклами, у якій 

девіантний зміст рекламного повідомлення ховається за візуально невинною 

картинкою. Проаналізовані джерела та практичні матеріали дають змогу 

зробити перші наукові кроки в галузі соціальних комунікацій, класифікувати 
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великий масив даних щодо відхилень патогенного характеру в сучасній 

рекламі. Надалі проаналізуємо культурний контекст існування і 

функціонування шокової реклами в сучасному медійному просторі. 

Сьогоднішній тема шоку в рекламі не перестала хвилювати наукову 

спільноту. Вона залишається відкритою для досліджень, оскільки 

утвердилася як чинний феномен, допоки всебічно не вивчений. Кожного дня 

рекламісти розробляють новий креативний контент, який повинен бути 

кращім «за попередній», чим продукують матеріал для подальших наукових 

студій. Отже, шокова реклама активно розвивається, а тому становить 

особливий науковий інтерес для діахронічних досліджень. 

 

1.2. Шокова реклама у сучасному соціально-культурному контексті 

 

Як зазначав Норман Дуглас, «про ідеали нації можна робити висновки з 

її реклами» [82, с. 11], а оскільки сучасна реклама насичена безліччю 

мультикультурних символів, наскрізь інтертекстуальна й полісемічна, 

можемо стверджувати, що сучасний український соціокультурний простір 

також неусталений. Нині реклама використовує гру як ключовий принцип 

репрезентації інформації, тому рекламні повідомлення нерідко 

характеризуються іронічністю, карнавальністю, алюзивністю, 

фрагментарністю, постулюють ненормальність, несправжність, 

протиприродність панівного в реальності способу життя тощо. Сучасна 

реклама із механізм примусу споживача до виконання бажаної дії, 

перетворилася в звабу, «спокушання» рекламним дискурсом. «Спокушати – 

значить умирати як реальність і народжуватися у вигляді принади», – 

зазначав французький культуролог Жан Бодрійяр [16]. 

Актуалізовані в рекламі креативні технології, традиції неокультури 

якісно вплинули на вербальний й візуальний складники рекламної 

комунікації [197]. Мейнстрим сучасного креативу – це використання 

стилістики постмодернізму в усіх її проявах, у різних типах медіакомунікації. 
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Уся нестандартна реклама, що виходить «за межі» прийнятного і руйнує 

канони, як не дивно, створюється в контексті сучасної культури. Одна з її 

цілей – змусити споживачів поглянути на продукт/проблему по-іншому, 

розширити рамки усталеного сприйняття. Експерименти з образами, формою 

подання інформації якісно впливають на реципієнта, можуть спричинити 

культурний шок. Саме цієї реакції очікують творці шокової реклами, 

оскільки вважають, що єдиним ефективним способом привернення уваги є 

оригінальність, незвичність, що балансує (чи переступає) на грані 

дозволеного. 

Якщо говорити про сучасну медійну культурну, то ключові риси 

постмодернізму чітко відображаються в усіх її проявах. Для більшої 

наочності пропонуємо розглянути характерні ознаки сучасної глобальної 

культури. Наприклад, І. Хассан виділяє такі риси постмодернізму [82, c. 12]: 

1) руйнування традиційних форм; 

2) інтертекстуальність; 

3) прояв маргінальності відносно моралі й моральності; 

4) відмова від канонів; 

5) розмитість (невизначеність); 

6) фрагментарність; 

7) іронія, насмішка, цинізм; 

8) гібридизація (зміна жанрів, що породжує неясні форми) 

9) карнавалізація життя; 

10) безликість, поверховість; 

11) цитатність; 

12) розуміння світу як постійно мінливої, аморфної, різноманітної у 

своєму розвитку реальності. 

Проблемі постмодернізму сьогодні присвячено чимало праць. Серед 

усього масиву виокремлюємо дослідження О. Овруцького, М. Свєтлакова, 

Л. Стародубцевої, Е. Тоффлера та інших, присвячені проникненню традицій 

постмодерністської культури в медіасферу [140; 137; 107; 128]. Цікавою в 
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контексті нашого наукового пошуку також є праця Е. Безносюка та 

М. Князевої «Психопатологія сучасної культури», у якій йдеться не просто 

про постмодернізм, а про деструктивну масову культуру, псевдокультуру, що 

руйнує усталене суспільство. Автори виокремлюють базові принципи, за 

якими формується і функціонує сучасна соціокультурна дійсність [12, с. 22-

24]: 

1. Підміна природних форм реагування, тобто, порушення, руйнування 

емоційності людини, її природної контактності, органічних, емоційних 

зв'язків. У цій культурі схвалюється порушення відносин між людьми, 

руйнування емоційного середовища.  

2. Будь-який твір – це структура, яка побудована за певним принципом. 

Витвір мистецтва є своєрідною пасткою: людина повинна увійти в неї, 

пережити певний емоційний і енергетичний віраж, і вийти в іншому стані, 

тобто пережити катарсис. Певний емоційний зсув передбачений і в 

деструктивній культурі, але виникає він на іншому ґрунті – унаслідок 

актуалізації механізму емоційного шоку. Причому, цей шок зумовлює не 

очищення, а сильне деструктивне переживання. Наприклад, на екрані діють 

двоє – жертва і мучитель. За законом катарсису людина повинна 

ототожнювати себе з кимось із них. Глядач, який дивиться, як садист мучить 

жертву, не бажає ідентифікувати себе ні з тим, ні з тим, позаяк не хоче бути 

жертвою, і, водночас, не може стати катом, бо не визнає жорстокість, насилля 

тощо. Отже, людина хвилюється не співпереживаючи, що спричинює 

емоційний зсув. Такі моменти діють як своєрідна анестезія – індивід ніби 

глухне, втрачає почуття природної резонансної взаємодії.  

3. Підміна матеріалу зображення. Об'єктами відтворення стають 

маргінальні, кримінальні або патологічні обставини: акти насильства, кров, 

трупи – усі зони болю і смерті. Сучасний глядач бачить сцени насильства і 

чує про них більше сотні разів на добу. Прицільна демонстрація жахів 

призводить до ефекту, який можна назвати кризою співчуття. Багаторазово 

перейшовши поріг чутливості, людина емоційно оглушується, її запас емоцій 
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виснажується, вона втрачає природну співчутливість, жар живої реакції і стає 

не просто холодною, а цілковито і глибоко байдужою до проявів зла. 

Сутність деструктивної культури – заклик до смерті, її культивація.  

4. Патологічна уява, хворобливе бачення. Демонструє нескінченну 

кількість видінь, що нагадують галюцинації, маревні переживання, тобто 

людей змушують переживати стани, схожі на продуктивну психопатологічну 

симптоматику. 

5. Відсутність сакральних речей. Один із принципів, за яким 

розвивається культура, – тайнодійство. Будь-яка культура ґрунтується на 

таємницях, які не можуть бути предметом повсякденності. Псевдокультура 

руйнує ореол таємничості. Відкритість і доступність спричинюють цинізм та 

аморальність. Актуалізують ще одна якість такої культури – еротизм і 

постійна демонстрація інтимних сторін людського життя. Про це писав 

О. Шпенглер у «Присмерку Європи»: «…одна з ознак кризи і розпаду 

цивілізації – перетворення всіх сторін людського життя в спорт. Політика – 

спорт, наука – спорт, любов (секс) – спорт» [163, с. 237].  

6. Механістичність. Жодна праця не є єдиною, унікальною і 

неповторною. Існують основні принципи, за якими можна зняти кіно, серіал, 

написати роман тощо. Вони можуть бути сфабриковані, тому люди не 

чекають індивідуальності, а націлені на старі комбінації, знайомі блоки, які 

будуть апелювати до необхідних точок свідомості. Зараз в усьому 

спостерігається тенденція спрощеного ставлення до життя, до людей, відмова 

від високих почуттів, висміювання глибоких переживань. Відбувається 

інтелектуальна редукція, огрубіння, спрощення свідомості.  

7. Розрив між поколіннями. З давніх часів молодь вчилися у старших, 

поважала і оберігала старійшин. Нині псевдокультура підтримує нігілізм 

підлітків. ЗМІ і реклама формують «тінейджерівську» субкультуру з її 

особливою мовою (сленг) та правилами поведінки («Не кажи батькам!», 

«Батьки не дізнаються…» – рекламні слогани). Але ситуація ускладнюється 

тим, що саме батьки повинні оплачувати місце підлітка в соціумі, його 
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статус. Слабкі в економічному плані родини стають найбільш вразливою 

ланкою, а їх конфлікт з дітьми набуває особливої гостроти. Це дуже 

серйозний механізм руйнування не тільки природної єдності етносу, але й 

зупинки, переривання традицій, зокрема і духовних, перешкода до 

інтелектуальної наступності поколінь.  

8. Деструктивна культура ґрунтується також на принциповій відсутності 

дихотомії «низ – верх», запереченні або перекручуванні вищих цінностей. 

Будь-яка традиційна (активна, здорова) культура світу будується за 

вертикаллю, тобто в її структурі завжди є буденні і піднесені речі. 

Деструктивна культура не визнає вищих речей у принципі. Все, що 

знаходиться вище рівня розуміння пересічної, «простої» людини – недоречне 

і дивне. Тому звернення до вищих цінностей висміюється і осоромлюється. 

Антикультура взагалі не передбачає вищого рівня людських взаємин: вона 

стимулює клішовану поведінку. 

9. Один із чільних принципів антикультури – принцип тотального 

відторгнення, дисгармонії: людини людиною, людини світом і людини 

самим собою. Будь-яке культурне явище є само відтворювальною 

структурою, в основу якої покладено чітку систему координат. Так, 

підґрунтям стійких, здорових культур є віра і любов, деструктивної культури 

– одержимість і задоволення. Віра і Любов – це почуття, спрямовані від 

однієї людини до іншої, вони підтримують стійку структуру цілісного зв'язку 

людей. Одержимість та задоволення мають іншу природу: людина стає 

зацикленою на конкретних якостях чи властивостях, на предметах. Так 

знижується духовність світу і людини в ньому. 

Розглянуті принципи надзвичайно чітко окреслюють новітню культуру 

парадигму, зображають сучасний екстремальний світ (от лат. extremus – 

крайній), у якому людину постійно штовхають з однієї крайності в іншу 

(супер-розпродаж дешевих товарів/VIP послуги автосалону), виховуючи 

постійно невдоволеного споживача. Нашу дійсність формує культура крайніх 

бажань, показників та цілей («швидкі» гроші, «ненав’язливі» сексуальні 
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стосунки, орієнтація на отримання постійного задоволення від їжі, машин, 

компанії, роботи, книжок, фільмів тощо) [142, с. 99]. 

Сьогодні проблема збереження культури, традицій, відмежування від 

псевдодійсності звучить особливо гостро. Цікавою в цьому контексті є праця  

австрійського вченого-етолога, лауреата Нобелівської премії, Конрада 

Лоренца. «Інша сторона дзеркала» (прим., рік видання – 1973) – одне з 

небагатьох етичних досліджень науковця, у якому визначено вісім різних, але 

тісно пов’язаних причинно-наслідковими зв’язками процесів («смертних 

гріхів»), що загрожують загибеллю не тільки нинішній культурі, а й усьому 

людству. Розглянемо більше детально кожен зі «смертних гріхів»[93, Гл.2–9]:  

1. Перенаселення Землі, що змусить кожного з нас захищатись від 

надмірних соціальних контактів, які збуджують агресивність через скупчення 

індивідів у просторі. «Усі ми, хто живе у густонаселених культурних країнах 

та великих містах, вже не усвідомлюємо наскільки не вистачає нам звичайної 

теплоти та чесної людської любові»  ̶  пише дослідник. 

2. Спустошення природнього життєвого простору: не тільки 

руйнування самої природи, а і знищення в самій людині благоговіння перед 

красою та величчю відкритого творіння. 

3. Біг людства наввипередки з самим із собою, що стимулює згубний, 

прискорений розвиток техніки, робить людей сліпими до усіх істинних 

цінностей і не залишає часу для справжньої людської діяльності – роздумів. 

4. Зникнення усіх сильних почуттів та афектів унаслідок зніженості. 

Розвиток техніки та фармакології породжує нетерпимість до всього, що 

викликає найменше невдоволення.  

5. Генетичне виродження. Суспільство стає в’язнем своїх етичних 

принципів, вимоги людяності щодо індивіда (йдеться про маргіналів) іноді 

суперечать інтересам усього людства.  

6. Розрив із традиціями. Він трапляється, коли молодше покоління не 

може знайти взаєморозуміння зі старшими. Молодь сприймає попереднє 

покоління як чужу етнічну групу, виражає їм свою недовіру та ненависть. 
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Таке порушення ототожнення трапляється через недостатній контакт між 

батьками й дітьми і викликає патологічні зрушення ще в немовлят. 

7. Індоктринованість людства. Збільшується кількість людей, що 

належать до однієї культурної групи. Удосконалення технічних засобів 

впливу на громадську думку зумовлює таку уніфікації поглядів, якої досі не 

бачила історія. При цьому маніпулятивна дія доктрини зростає відповідно до 

того, як зростає кількість твердо переконаних у її справедливості 

послідовників, тобто збільшується в геометричній прогресії. Навіть зараз 

індивіди, що свідомо ухиляються від впливу засобів масової інформації, 

наприклад, телебачення та реклами, розглядаються суспільством як 

патологічні суб'єкти. Ефекти, що знищують індивідуальність, вітають усі, хто 

хоче маніпулювати великими масами людей. 

8. Ядерна зброя накликає на людство небезпеку, однак її легше 

подолати, ніж описані вище процеси. 

Як бачимо, трансформаційні процеси в суспільстві та культурі 

сьогодення досліджені в працях багатьох учених. Причому, більшість 

науковців твердять про одні й ті самі «хвороби» сучасності. Тому варто 

говорити про тривожну ситуацію, що склалася в соціокультурному просторі. 

О. Проніна згадує роботи І. Борисова [17] та Т. Лєйє [89] про теорію 

гедонічного ризику, сутність якої полягає в тому, що кожна людина прагне до 

задоволення від гострих почуттів [116, с. 48]. Саме на це робить ставку 

сучасна реклама. Вивчаючи феномен гедонічної поведінки в масовій та 

молодіжній культурі, дослідники роблять висновок, що існують дві основні 

форми ризику: перша – загроза життю, фізичній цілісності організму, друга 

– загроза самооцінці, особистісній цілісності. І якщо в 2000-х роках 

особливою популярністю користувалися саме лінгвістичні перверсії в 

рекламі та реаліті-шоу, у яких люди показували свою «істину» сутність, 

відкрито демонструвались найганебніші якості – хтивість, жорстокість, 

зрадництво та насилля («За склом», «Моя сім’я», «Велике прання», 

«Останній герой», «Слабка ланка» тощо), тобто виникала загроза самооцінці. 
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То сьогодні в рекламній комунікації починають домінувати гедонічні мотиви 

загрози життю. Рекламісти частіше експлуатують теми смерті, трупів, 

зомбі, закривавлених частин тіла, фізичного насилля (як у сім’ї, так і з боку 

сторонніх), агресивної поведінки людей та подібне.  

Отримати «гострі відчуття» можна не тільки беручи безпосередню 

участь у реальній небезпеці, але й спостерігаючи за тим, як наражаються на 

небезпеку чи гинуть інші люди (можна побачити в сучасній рекламі, кіно, на 

телебаченні). Це ослаблена, «безпечна» форма ризику. Отже, можемо 

констатувати, що, помічена дослідниками ескалація жорстокості в масовій 

комунікації – прагнення журналістів і рекламістів демонструвати більш 

відверті, жахливі сцени насильства, знущань та болю, – спроба експлуатації 

рефлекторних механізмів гедонічного ризику [116, с. 49]. У ціннісній ієрархії 

внутрішнього світу багатьох людей (особливо молодих) вона утворює 

порожнини на верхніх щаблях. Таким чином, морально-етичні домінанти 

часто знижують свій статус, опиняючись на одному рівні з цінностями 

споживацтва та гедонізму [86, с. 33–34]. 

Говорячи про культурні парадигми сьогодення, ми постійно 

повертаємося до питання ролі медіа у житті людини, оскільки сучасні 

медіакомунікації стають «голосом» культури, поширюють, підтримають та 

стимулюють її розвиток і трансформацію. Наразі важко аналізувати 

культурну ситуацію і при цьому не спиратися на силу ЗМК, адже саме вони 

формують уявлення суспільства про навколишню дійсність. Без ЗМІ, фільмів, 

реклами, Інтернет ресурсів сучасній людині було б важко уявити світ, у 

якому вона живе, осмислити культурний глобальний контекст існування. 

Тому культура та глобальні соціальні комунікації сьогодні формують єдиний 

інформаційний простір життєдіяльності людини.  

Як зазначає Т. Кузнєцова, сучасна людина не лише перебуває в 

медіасередовищі, а й потребує цього перебування. Для багатьох респондентів 

(насамперед дітей і підлітків) медійна інформація стає найактивнішим 

«співрозмовником». Так, за даними Національного союзу сімейних асоціацій 
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(UNAF – Union National des Associations Familiales) неповнолітня аудиторія 

щороку проводить приблизно 154 год. якісного часу (у період активної 

діяльності) у спілкуванні з батьками, 850 год. – з учителями і 1400 год. – з 

медіа [86, с. 32].  

Про визначальну роль ЗМК та реклами в сучасному суспільстві твердять 

чимало вчених. А. Моль, французький культуролог, філософ XX століття, так 

писав про ЗМІ: «Вони фактично контролюють всю нашу культуру, 

пропускаючи її через свої фільтри, виділяють окремі елементи із загальної 

маси культурних явищ і надають їм особливої ваги, підвищують цінність 

однієї ідеї, знецінюють іншу, поляризують, таким чином, все поле культури. 

Те, що не потрапило в канали масової комунікації, у наш час майже не 

впливає на розвиток суспільства» [142, с. 100]. М. Маклюен зазначав: 

«Архімед якось сказав: “Дайте мені точку опори і я переверну Землю”. 

Cьогодні він ткнув би пальцем у наші електричні засоби комунікації і сказав: 

“Я обіпрусь на ваші очі, вуха, нерви і мозок і світ буде крутитися в будь-

якому ритмі і на будь-який манер, як тільки я побажаю”. Ці “точки опори” ми 

і здали в оренду приватним корпораціям» [95, с. 81]. Т. Кузнєцова вважає, що 

«транслюючи систему поглядів на світ, які структурують інтереси й цінності 

суспільства, ЗМК формують особливу медійну аксіосферу, що здійснює 

аксіологічний вплив на реципієнтів. Інформуюючи аудиторію про ті чи інші 

події, вони транслюють й оцінюють дійсність, тим самим формують 

уявлення про добро і зло, правильне й неправильне» [86, с. 29]. Фотограф 

О. Тоскані вважав, що рекламу можна успішно використовувати для 

інформування громадськості. «Реклама повинна означати набагато більше, 

ніж просто продаж товарів. Це верх цинізму – сприймати людей виключно як 

споживачів, продавати їм фальшиві мрії, запевняти їх, що вони стануть 

красивішими, якщо куплять той чи інший продукт. Одна з головних переваг 

реклами – її непередбачуваність» – твердив учений [134]. 

Упорядкований, кодифікований, «нормальний» світ, що викликає у 

людей почуття безпеки і комфорту – це, власне, і є світ всередині певної 
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культури: її правил, настанов і норм. Однак двадцять перше століття, крім 

багатьох інших поглядів, змінило і уявлення про те, якою саме має бути 

«правильна» реклама. Сьогодні замість «заспокійливої образності» і 

позитивних емоцій реклама все частіше орієнтується на зовсім інші творчі 

парадигми; вона може викликати у аудиторії занепокоєння, страх, обурення, 

гидливість, навіть огиду [161]. 

О. Проніна виокремлює три етапи еволюції реклами «пострадянського 

простору». Перший етап, коли реклама демонструвала ідеальний, з точки 

зору традиційних цінностей, спосіб життя (кінець 80-х – початок 90-х років 

ХХ ст.). Ідеальний товар повинен був вписуватися в аналогічну ідеальну 

картину світу. На другому етапі (середина та кінець 90-х років ХХ ст.) 

першочерговою стає ідея влади (вплив, управління та контроль). У цей 

період утвердилися такі цінності, як домінування, необмежена влада і 

хитрість. На третьому етапі розвитку реклами саме «негідна», 

«недостойна» поведінка героїв стає основною складовою частиною 

комунікації, її лейтмотивом (ганебна, спонтанно-егоїстична, 

безвідповідальна, орієнтована на задоволення бажань за чужий рахунок). 

Така реклама характерна для початку 2000-х років [116, с. 43–44].  

На підставі характеристики означених вище етапів, можемо зробити 

висновок, що сучасний український рекламний ринок перейшов на четверту 

віху розвитку, на якій усі надбання на початку 2000-х років посилилися, тому 

реклама все більше наповнюється девіантними елементами (саме 

девіантними, спрямованими чи опосередкованими відхиленням від норми). З 

огляду на ці обставини ми зацікавилися дослідженням шокового феномену 

сучасної рекламної комунікації. Крім того, нас зацікавив факт чи жорстокість 

і насильство сучасного активно насичують сучасну рекламу і пропагуються в 

ній, чи, можливо, навпаки – реклама сама почала стимулювати девіантний 

розвиток суспільства, «підігрівати» первинні інстинкти аудиторії. 

На думку сучасних дослідників, західна цивілізація дуже близько 

підійшла до того, щоб виключити неприємні чинники з повсякденного життя, 
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зі світовідчуття і культури. Адже культура споживання спрямована 

насамперед на отримання задоволення і реалізацію потреб. Звідси і 

емоційний “голод” за гострими відчуттями. Причому чим благополучніше 

живе суспільство, тим вищою стає його потреба в емоційному «струсі». 

Таким чином, зовнішній, штучно викликаний шок стає невід'ємною 

частиною постіндустріальної культури [11, с. 238]. Звідси й прагнення 

реклами не просто заінтригувати аудиторію, а вразити, налякати, викликати 

гостру емоційну реакцію, шок. 

Емоційний шок, про який згадували Е. Безносюк та М. Князева, за 

визначенням психіатрів, це психоз – реакція на раптові, загрозливі обставини 

чи ситуації, що спричинюють виникнення короткотривалого, але дуже 

сильного страху. Вплив шоку – індивідуальний, він може викликати як 

катарсис, так і хворобу. Шокована людина стає керованою, адже 

неконтрольований страх заворожує, знімає психологічний захист Таким 

чином, людина перебуває під впливом шокової реклами, яка запам'ятовується 

та успішно здійснює вплив [1; 9; 52]. Відтак, демонстровані образи, щоб 

закарбуватися в пам’яті, повинні бути яскравими, різкими, страшними, 

такими що порушують кордони. 

Найяскравішим прикладом радикального прояву шокового стану, у 

якому може опинитися людина, вважаємо випадок, описаний у книзі 

«Мехвнічний апельсин» Ентоні Берджиса [15]: вплив візуальних шокових 

картинок (у поєднанні з ліками) зумовлює хворобливу реакцію організму, 

судоми. 

Цікавою, з позиції культурного аналізу, є класифікація шокової реклами 

яка за основу бере порушення табу. Такий розподіл запропонувала 

С. Шомова в статті «Шокові технології сучасної реклами». Авторка детально 

аналізує шоковий феномен реклами з точки зору порушення табуйованих тем 

суспільства. С. Шомова зазначає, що «все, що претендує на руйнування 

сакральних образів, сприймається непристойним або забороненим в рамках 

тих чи інших культурних традицій, – безумовно, є шокоутворювальним 
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механізмом» [161]. Саме тому аудиторія сучасної реклами не завжди може 

пояснити, що саме викликає відторгнення, відштовхує в тій чи іншій 

картинці або фразі. Дослідниця виокремлює табу, які найчастіше порушує 

сучасна реклама: 

1. Табу, пов'язані зі смертю, убивством і вбивцями. Експлуатація теми 

смерті, тим більше насильницької, є одним із улюблених прийомів шокової 

реклами. 

2. Поєднання табу на насильство з табу на вбивство тварин. У 

системі етичних заборон древніх культур такі табу були зумовлені 

тотемізмом – вірою в заступництво різних тварин. Наприклад, у сучасній 

соціальній рекламі, яка присвячена темі захисту природи, рекламні 

звернення, що зображують вбивство тварин, не рідкість, адже сама тема 

диктує вибір прийому. 

3. Табу на оголення різних частин тіла. Раніше це було обличчя, груди, 

ноги, шия тощо. У сучасній культурі такі норми «урізані» до заборони на 

зображення нижньої частини торса, причому і ці обмеження не можна 

назвати надто суворими. 

4. Табу, пов'язані з охороною життєво важливих актів, фізіологічних 

процесів людини. Варіанти тут різноманітні: сексуальний акт, пов'язаний із 

продовженням роду, акт пологів, коли жінка особливо беззахисна перед 

злими силами, акт прийняття їжі. 

5. Табу пов'язані з фізичним станом людини (і одночасно з 

необхідністю захищати слабких), складають заборони на спілкування з 

хворими та каліками. 

«У табу завжди існує небезпека «роздратувати амбівалентність людини і 

розбудити в ньому спокусу, переступити заборону – стверджує науковець 

[143, с. 58]. Цим, зокрема, і користується шокова реклама: спокушаючи 

людину річчю або послугою, вона одночасно створює ілюзію 

вседозволеності («Ти – особливий, тобі – можна», «Тому що я цього варта» – 

рекламні слогани). Реклама такого типу грає на бажаннях (пов'язаних з 
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сексом, агресією і т.д.), які цивілізована людина звикла тримати в собі, але 

які, залишаються для неї спокусою. Це ще один механізм виникнення 

культурного шоку через рекламу, який сприяє «роздвоєнню» особистості між 

«можна» і «не можна» [161]. 

Т. Кузнєцова вважає, що «активізуючи у свідомості читача коло 

негативних проблем, мас-медіа можуть породжувати почуття тривоги, 

страху, невпевненості. «Переважання негативної інформації у ЗМІ зумовлює 

песимістичну налаштованість людей, викликає страх перед майбутнім, 

психосоматичні захворювання, депресивні стани”, – говорить доктор 

медичних наук, спеціаліст із проблем вивчення мозку У. Лущик» [86, с. 36]. 

Таке зауваження цілком актуальне для індустрії реклами. Відомий 

американський психолог Л. Берковіц, посилаючись на роботу Г. Тарда, 

зазначає, що з поширенням повідомлень про жорстокі злочини в деяких 

людей з’являються агресивні ідеї, а дехто навіть копіює описану в 

повідомленні поведінку [цит. за 86, с. 242]. 

Цікавими в такому контексті є надбання західних дослідників, які 

вказують, що стандарти та очікування аудиторії змінюються з часом: те, що 

було розцінене як недоцільне, неналежне, образливе п’ятдесят років тому, не 

обов’язково буде сприйняте так само сьогодні [178; 205; 214; 222; 224]. 

Аналізуючи рекламу Saatchi & Saatchi з вагітним чоловіком, яка глибоко 

шокувала громадськість у 1969 році (Додаток Е), Дж. Шеннон зазначає, що 

сьогодні дуже мало людей знайшли б таку рекламу образливою та 

неприйнятною [212]. Н. Поуп стверджує, що соціальне ставлення до 

оголеності з часом теж змінюється [206], і це чітко помітно в сучасному 

візуальному відтворенні будь-яких соціокультурних продуктів та проектів 

(реклама, фільми, публічні обговорення делікатних тем, новини та подібне). 

Водночас варто зазначити, що така зміна смаку до рекламних оголошень 

відбулася не лише через рекламодавців, які стали сміливішими у комунікації 

зі споживачами і почали більш широко використовувати провокаційні, огидні 

і/або образливі образи в усіх формах масових комунікацій [214]. Доречним є 
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зауваження Р. Поллая, що «стандарти громадської порядності сильно 

змінилися у ХХ столітті, і реклама була одним із елементів, що зробили свій 

важливий внесок у цю зміну норм» [205, c. 28]. Однак не тільки реклама 

винна в кардинальних змінах смаку аудиторії. Цей процес заохочувався усіма 

ЗМІ упродовж тривалого часу, але, як ми бачимо з історії шокової реклами, 

вона теж зіграла неабияку роль у зміні вектору промоції товарів та ідей у 

суспільстві. 

Особливої аксіологічної значущості мас-медіа набувають у кризові, 

переломні моменти, коли в суспільстві відбуваються процеси нівелювання 

соціально важливих цінностей, витіснення загальнолюдських морально-

етичних домінант на нижні щаблі ціннісної шкали. Саме тоді ЗМК 

претендують на роль посередника в пошуку ціннісних орієнтирів людини. 

Визначальним у цьому процесі є те, що масові комунікації не лише 

забезпечують можливість охоплення великих аудиторій, а й привносять у 

суспільство цілу низку нових ціннісних домінант, які можуть «вростати» в 

масову свідомість, витісняти попередні цінності реципієнта, соціальних груп 

чи соціуму загалом [86, с. 33–41].  

Сьогодні ми перебуваємо в кризовій точці руху культури, коли процеси 

розпаду старої і становлення нової моделі відбуваються одночасно, 

паралельно, але не пов'язані один з одним. Вони йдуть невидимими один для 

одного потоками. Наразі існують три основні тенденції розвитку [12]: перше 

– це елементи кризи («екстремізм» культури), друге – рух національного 

відродження, і третє – моменти становлення нової культурної матриці, 

культурного зростання. У період пошуку нової культурної моделі 

відбувається злам старих традицій та усталеної моралі. Людей кидають «з 

вогню і в полум'я», постійно випробовують їх сили, грають на емоціях, 

притупляють і без того перевантажений інформацією мозок, але не дають 

головного: культура повинна бути упорядкованою систематизацією світу для 

людини, а сучасна масова культура бажає, але не може дати чіткого уявлення 

про світ, про місце сучасної людини в ньому. Водночас на іншому, 
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законодавчому, рівні можна внести ясність та стабільність у життя. Правила 

та закони покликані визначати поведінку людини та контролювати 

інформаційні потоки суспільства. У наступному підрозділі розглянемо хто і 

як саме регулює етичність медійного контенту в Україні. 

 

1.3. Актуалізація етичних засад шокової реклами 

  

Якщо в 20-х роках ХХ ст. рекламу тільки починали розглядати як 

рушійну культуротворчу силу, то сьогодні, у перші десятиліття ХХІ ст., 

практично неможливо віднайти сферу життєдіяльності людини, на яку б не 

впливала реклама. Складається враження, що її інформативна функція, яка 

колись була основною, зараз поступається місцем соціально-психологічній, 

ідеологічній та комунікативній. Відтак, на перший план виходять 

культурологічні та соціальні аспекти рекламної комунікації. 

Наразі реклама перетворилась на окремий соціальний інститут, що має 

змогу впливати на сучасні суспільні процеси. Важко не погодитися з 

дослідницею Л. Хавкіною в тому, що реклама стає своєрідним документом 

епохи: «Як альтернативно-міфологічна картина світу, реклама відображає 

реальність часу і простору, у межах яких твориться, – стаючи внаслідок 

цього своєрідним документом, що передає різноманітні, найчастіше 

стереотипні, реалії буття – і матеріальні, і соціальні, і духовні» [149, с. 79]. 

Реклама віддзеркалює проблеми та моральні цінності соціуму, соціальні 

негаразди суспільства, як-от: алкоголізм, загрозу ВІЛ-інферкції, насильство в 

сім’ї, паління, сексизм, расову та етичну дискримінацію; промоцію 

девіантної поведінки молоді, байдужість до літніх людей, політичну 

нестабільність, боротьбу за владу, релігійні та конфесійні неузгодження та ін. 

Це наочно підтверджує, що реклама, окрім інформації про продукт, 

несе в собі соціальні та моральні настанови, за якими живе соціум. Шокова 

реклама як соціокомунікаційний феномен досить агресивно відображє 

сучасний світ, демонструє тенденції його розвитку та уподобання людей. 
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Шокова реклама за своєю природою покликана порушувати кордони 

пристойності, зсунути поняття «норми». Зазвичай моральні та етичні норми 

представляють собою неписані правила, порушити які легко через розмитість 

самих кордонів абстракцій «погано» / «добре», але це не відміняє 

необхідності продовжувати спроби прописати такі правила та слідкувати за 

рекламним контентом. Будь-яка реклама має враховувати інформаційне 

законодавство тієї країни, у якій вона створюється чи буде поширюватися, і 

це, насамперед, стосується реклами, що застосовує шокові образно-змістовні 

елементи. Це питання особливо актуальне для України та українського 

законодавства, оскільки на ринку тільки нещодавно почала з’являтися 

подібна реклама, яка ставить під удар загальноприйняті моральні норми та 

правила поведінки. Актуалізація етичних засад шокової реклами у розрізі 

українського законодавства та системи саморегулювання рекламної індустрії 

наразі становить головний предмет висвітлення у цьому підрозділі. 

Без сумніву, аналіз контенту рекламних повідомлень українського 

ринку реклами має особливу практичну цінність, однак потребує вивчення 

законодавчої бази, міжнародних стандартів та угод, національних і 

зарубіжних кодексів професійної етики, які містять інформацію про захист 

реклами від неетичного та девіантного контенту, морально-етичні вимоги, які 

ставляться до суб’єктів рекламного ринку та до самої реклами як продукту 

діяльності цього ринку [6, c. 146]. Однак у документах нічого не сказано про 

те, як створювати коректну рекламу, які методи та тактики застосовувати, 

якими інструментами послуговуватися. У процесі роботи фахівці стикаються 

з цілою низкою запитань, а саме: як не порушити суспільну мораль, як не 

завдати шкоди етичній стороні рекламної комунікації, як зберегти культурні 

традиції тощо, що не зовсім правильно з огляду на масштабність порушеної 

проблеми. 

Сьогодні в Україні рекламну діяльність, зокрема її морально-етичні 

засади, регулює цілий ряд законів. Однак такі обмежувальні документи часто 
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не впливають на те, як зразки некоректної та вульгарної реклами стають 

надбанням громадськості.  

Для вітчизняної науки в сфері прикладних соціальних комунікацій 

означена проблема набуває особливої актуальності, позаяк, по-перше, 

рекламна індустрія в Україні тільки набирає сили, а, по-друге, морально-

етичні порушення, зокрема в рекламі, є ключовою проблемою сучасного 

українського суспільства, яку необхідно вирішувати ще на етапі формування. 

Б. Потятиник висловлює думку про те, що медіадослідження в Україні 

повинні науково обґрунтувати вимоги до держави: запропонувати 

законодавчі чи організаційні обмеження потоків екранного насильства, 

порнографії, реклами/пропаганди; поставити на порядок денний завдання 

щодо формування адекватного психологічного захисту масової аудиторії [80, 

с. 31]. 

Увага до етичних аспектів рекламної комунікації зросла, коли кількість 

рекламних повідомлень почала безупинно помножувалася, коли 

рекламодавці перейшли межі устояних принципів задля привертання уваги 

до свого товару, відмежування від конкурентів. Із середини ХХ ст. вчені, 

практики реклами та небайдужі активісти розпочали аналіз процесів, що 

відбуваються в рекламному бізнесі: вони відстежували ціннісні орієнтири, 

що декларує реклама, соціальні та культурні традиції, які вона порушує, 

вивчали вплив на моральну свідомість соціуму [104, c. 15]. 

Усі отримані результати утілені в аналітичних дослідженнях, наукових 

статтях, дискусійних клубах, законодавчих проектах, професійних 

обговореннях на форумах, на шпальтах газет та в Інтернет-просторі. 

Сьогодні до вирішення цієї проблеми все частіше долучаються як зарубіжні, 

так і вітчизняні учені. У своїх наукових розвідках вони вивчають питання 

появи неетичної реклами під різними кутами зору та з позиції різних 

історичних та соціальних парадигм. 

Першими роботами, які присвячені морально-етичним аспектам 

реклами вважаємо книги Х. Кеннера «Боротьба за правду в рекламі» (1936), 
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Ф. Бішопа «Етика реклами» (1949) та Ф. Куїнна «Етика, реклама й 

відповідальність» (1963). Згодом як соціологічне явище етику реклами 

почали розглядати В. О’Барр, М. Сімон, Х. Танслі. Етичні аспекти реклами в 

контексті бізнесу та маркетингових стратегій вивчали Т. Гаррет, С. Ґрейзер, 

Дж. Коста. Моральні параметри рекламної комунікації як особливого виду 

маніпулятивних технологій аналізували такі зарубіжні науковці, як 

М. Філліпс, М. Друмрайт, П. Мерфі, Дж. Хоуд, Р. Дентон та ін. Філософські 

дослідження реклами допоки представлені незначною кількістю наукових 

праць. Серед найвідоміших варто назвати ґрунтовну монографію 

американських учених Е. Спенсера та Б. Хеекерена [34, с. 145–146]. 

Розглядати етику реклами як об’єкт інформаційних правовідносин 

нетипово для зарубіжних дослідників, оскільки законодавчі та конституційні 

засади морально-правових аспектів рекламної діяльності їх країн давно 

сформовані та злагоджено працюють з локальними саморегульованими 

системами професійної діяльності у сфері реклами. Однак правове 

врегулювання неетичної рекламної комунікації цікавить багатьох учених 

пострадянського простору. Особливу увагу цьому питанню приділяють 

російські вчені, зокрема Д. Бадалов, М. Медведєв, О. Мінбалєєв, К. Сиротін, 

Ю. Куліков, О. Кузнєцова, О. Кислицин, Р. Мартиросов.  

На українських теренах повноцінне вирішення означеної проблеми 

запропоноване в докторській дисертації Н. Грицюти «Рекламна етика: 

принципи, чинники, реалії, тенденції» [35], захищеній у 2013 році. Інші 

дослідження, що торкаються питань морально-етичного впливу рекламної 

комунікації на соціальну свідомість є поодинокими та, на наш погляд, дещо 

розрізненими. Як зазначає Н. Грицюта, «системності у вивченні природи 

етичних парадигм реклами та різновидів етично некоректної реклами 

практично немає в жодній із наявних наукових праць (українських – прим.), 

де розглядаються певні конкретні аспекти, здебільшого оманливість реклами, 

або етична небезпека реклами стосовно підростаючого покоління» [34, 

с. 146].  
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Українські науковці й активісти роблять поодинокі спроби аналізу 

етичних питань у сфері інформаційної діяльності, зокрема в журналістиці та 

рекламознавстві: вивчають морально-етичні аспекти соціальної та політичної 

реклами, а також найбільшого сектору інформаційного ринку – комерційної 

реклами, яка тяжіє до використання сексуально-еротичних образів, 

сексистських мотивів, расової дискримінації та агресивної неадекватної 

поведінки [36; 37; 72; 72; 91; 120; 121]. Тому, як бачимо, в українській 

рекламістиці системний підхід до етики рекламної діяльності поки що не 

склався. Відтак, аналіз законодавчої бази з цього питання – перший важливий 

крок до глибшого розуміння української системи регулювання питань щодо 

порушення суспільної моралі у сфері реклами. 

Отже, обмеження на створення неетичної реклами майже ніколи не 

застосовувалися в повному обсязі, оскільки при прийнятті рішень закони, 

етика та прагматичні цілі рекламодавців завжди вступають у конфлікт. Тому 

для початку доцільним видається проаналізувати Закони України щодо 

використання реклами, яка порушує суспільну мораль, а потім 

схарактеризувати роботу органів галузевого саморегулювання.  

Безумовно, головним документом, що детально описує та регулює 

галузь є Закон України «Про рекламу». Інші законодавчі документи 

концентрують увагу на деталях комунікаційних та інформаційних процесів, 

що відбуваються в суспільстві на різних рівнях. Тому вони, своєю чергою, 

загострюють увагу на захисті споживачів від недобросовісної інформації та 

реклами. 

У Законі України «Про рекламу» наведено послідовний, але 

достатньо нечіткий перелік того, що не повинно використовуватися в рекламі 

з огляду на мораль та етику суспільства [64]. Згідно з цим Законом 

заборонено використовувати  приховану (ст. 9, п.5) та недобросовісну 

рекламу (ст. 10, п. 1). Оскільки реклама не повинна підривати довіру 

суспільства до себе, містити інформацію або зображення, які порушують 

етичні, гуманістичні, моральні норми, нехтують правилами пристойності; 
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реклама повинна відповідати засадам добросовісної конкуренції, а також 

враховувати особливу чутливість дітей і не завдавати їм шкоди (ст. 7, п. 1-4). 

Йдеться про те, що усі перелічені аспекти повинні бути відсутні в сучасній 

рекламі. Водночас немає жодних коментарів або детального опису поняття 

«недобросовісна реклама», не вказано, що може порушувати етичні, 

гуманістичні, моральні норми суспільства. Ця прогалина у вітчизняному 

законодавстві дозволяє трактувати його положення досить вільно. 

Крім основних морально-етичних положень про «неетичну» рекламу 

(ми вживаємо цей термін у лапках, оскільки в законі немає такої дефініції, 

тобто законодавчо воно не обґрунтоване, але присутнє в загальному вжитку 

практиків реклами) у концептуальному підході до її створення є окремі 

статті, які стосуються спеціальних груп товарів, на промоцію яких слід 

звертати особливу увагу. А саме у статті 20 пп. 1-5 визначено ставлення 

держави до рекламного впливу на дітей, а також використання їх зображень 

у рекламних зверненнях. Цікавою, на нашу думку, є заборона, згідно з якою 

реклама не повинна «створювати у дітей враження, що володіння 

рекламованою продукцією дає їм перевагу над іншими дітьми» (ст. 20, п.1-5). 

Однак сьогодні реклама якраз намагається створити саме таке 

враження. І реклама для дітей переважно на це орієнтована, але робить все 

більш завуальовано, тому що бажання, які вона передає, для дитини 

презентуються у матеріалізованих товарах та не є усвідомленими (йогурти, 

соки, солодкі напої, ігри, солодощі). Крім того, сучасні бренди з дитинства 

намагаються оточити людину своєю продукцією (канцелярські товари, дитячі 

портфелі та шкільні речі з логотипом брендів H&M, Sisley, Burberry, легкі 

дитячі парфуми Dolce&Gabbana, HelloKitty, Burberry, брендована дитяча 

спортивна форма та ін.). Все це створює для дитини світ з торговельних 

марок, які її оточують, але такі «світи» в кожної дитини різні, що породжує 

суперництво та боротьбу за відстоювання брендів/світів. 

Стаття 21 висвітлює особливості рекламування лікарських засобів, 

медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і 
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реабілітації, що теж є важливим сегментом етичного регулювання. Наведемо 

приклади кількох пунктів. Забороняється розміщення: 

• відомостей, які можуть справляти враження, що за умови вживання 

лікарського засобу чи застосування медичної техніки консультація з 

фахівцем не є необхідною, або що лікувальний ефект є гарантованим; 

• рекомендацій або посилань на рекомендації медичних працівників, 

науковців, медичних закладів та організацій щодо рекламованого товару; 

• зображень і згадок імен популярних людей, героїв кіно-, теле- та 

анімаційних фільмів, авторитетних організацій; 

Якщо все вищеозначене заборонено законодавством, тоді чому ми 

постійно бачимо популярних людей та зірок, які рекламують певні ліки, чи 

фахівців, що, по-перше, ставлять діагноз прямо з екрана телевізора, по-друге, 

рекомендують ліки та «гарантують» покращення після їх прийому? Реклама 

«Іммодіуму», «Мезиму», «Простамолу» та інших ліків наочно демонструє, 

що перш за все нам ставлять діагноз – «простатит», «розлад шлунка», 

«застуда», –  а потім чарівні ліки миттєво нас лікують від будь-якої хвороби. 

Дрібним шрифтом унизу екрану написано, що «самолікування може 

зашкодити Вашому здоров’ю» чи «потрібна консультація зі спеціалістом», 

але такі зауваження, як правило, сприймаються скоріше як порада, ніж 

необхідність. Тому наразі репрезентація ліків є неетичною з точки зору 

споживачів та держави, однак стає дієвим способом рекламування. 

Стаття 22 Закону України «Про рекламу» має особливий статус, 

оскільки хвилює велику кількість підприємців України. Вона стосується 

рекламування алкогольних та тютюнових виробів. Оскільки алкоголь та 

паління наразі, на жаль, є популярними та досить доступними «розвагами» у 

сучасному суспільстві, законодавство приділяє особливу увагу регулюванню 

реклами цих виробів. Щоб реклама не підпала під означення «некоректної», 

вона повинна уникати зазначених у законі вимог. 

Загалом майже вся алкогольна та тютюнова реклама є іміджевою, 

позаяк демонструє певні життєві патерни поведінки, які популярні та нібито 
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схвалені сучасним суспільством. Тобто знову бачимо «слизький» момент у 

законодавстві, бо як саме мають рекламуватися ці вироби, чітко не 

визначено, і наскільки реклама демонструє, що вони сприяють успіху 

людини в різних сферах життя, теж визначити складно. Тому частіш за все 

маємо рекламу сексуального (напої з високим вмістом алкоголю), дружньо-

легковажного (слабоалкогольні напої) та іміджевого (тютюнові вироби) 

характеру, авторів  якої важко притягнути до відповідальності, бо Закон 

прописаний нечітко. 

Наступним документом, що регулює відносини в аналізованій сфері, є 

Закон України «Про інформацію» [63]. Він закріплює право громадян 

України на інформацію, закладає правові основи інформаційної діяльності. 

Закон встановлює загальні правові основи одержання, використання, 

поширення та зберігання інформації, закріплює право особи на інформацію в 

усіх сферах суспільного і державного життя України, а також визначає статус 

учасників інформаційних відносин, регулює доступ до інформації та 

забезпечує її охорону, захищає особу та суспільство від неправдивої 

інформації, що також відноситься до етичних аспектів подання інформації. 

Третім важливим документом у сфері реклами є Закон України «Про 

захист прав споживачів» [61], що регулює відносини між споживачами 

товарів та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і 

працедавцями різних послуг, встановлює права споживачів, а також визначає 

механізм їх захисту та основи реалізації державної політики у сфері захисту 

прав споживачів.  

У наступних Законах регулюванню питання неетичної реклами 

приділяються окремі статті, де описані ситуації, в яких рекламна комунікація 

класифікується як неправомірна та недобросовісна в умовах означеної 

Законами діяльності.  

У Законі України «Про захист від недобросовісної конкуренції» 

[60], статті, що стосуються реклами, вміщені в розділі 2: стаття 4 

«Неправомірне використання чужих позначень, рекламних матеріалів, 
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пакування», стаття 5 «Неправомірне використання товару іншого 

виробника», стаття 6 «Копіювання зовнішнього вигляду виробу», стаття 7 

«Порівняльна реклама». 

Закон України «Про авторське право і суміжні права» [57] охороняє 

особисті немайнові і майнові права авторів та їх правонаступників, пов'язані 

зі створенням та використанням творів науки, літератури і мистецтва, 

авторське право, а також суміжні права. У тому числі регулює етичні 

параметри такої діяльності. 

Закон України «Про видавничу справу» [58]. Відповідно до 

Конституції України цей Закон покликаний сприяти національно-

культурному розвитку українського народу, підтримувати його моральний 

дух. У статті 28 визначено, що у видавничій справі заборонено виготовляти 

чи розповсюджувати продукцію, яка містить інформацію, віднесену до 

недобросовісної реклами, рекламу з використанням шаржування державних 

символів України (неважко згадати політичні перегони перед виборами, коли 

цей пункт відверто проігноровано). 

Стаття 6 Закону «Про друковані ЗМІ (пресу) в Україні» [59] 

визначає, що діяльність друкованих засобів масової інформації у сфері 

виробництва та розповсюдження реклами здійснюється відповідно до Закону 

України «Про рекламу», а діяльність пов'язана з передвиборчою агітацією чи 

політичною рекламою під час виборчого процесу або процесу референдуму, 

провадиться з урахуванням вимог законодавства про вибори та референдуми.  

У Законі України «Про телебачення та радіомовлення» [64] 

вміщено статтю (№ 8) «Захист економічної конкуренції у сфері 

телерадіомовлення», яка забороняє застосування демпінгових тарифів на 

рекламу та надання послуг. Такі тарифи можуть бути неетичними відносно 

інших організацій, що користуються послугами цих компаній для 

популяризації своєї діяльності. 

Контроль за дотриманням законодавства України про рекламу щодо її 

етичності здійснюють у межах своїх повноважень спеціальні органи: 
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Центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів, що 

регулює захист прав споживачів, Антимонопольний комітет України, який 

контролює дотримання законодавства про захист економічної конкуренції, 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, котра 

регламентує діяльність телерадіоорганізацій усіх форм власності. Також з 

метою координації діяльності суб'єктів рекламного ринку Кабінет Міністрів 

України створив Раду з питань реклами [64, Ст. 26]. Окрім цього, активно 

працює Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної 

моралі, що є державним органом контролю. Вона має право «здійснювати 

перевірки ЗМІ, юридичних осіб усіх форм власності, які займаються 

організацією видовищних заходів та діяльністю з обігу продукції 

сексуального чи еротичного характеру або такої, що містить елементи 

насильства і жорстокості» [106]. 

Як ми бачимо, законодавчих обмежень, законів та органів контролю за 

рекламодавцями і виробниками реклами в Україні багато. Наразі видно, 

скільки законів регулюють рекламну та інформаційну діяльність в багатьох 

їх аспектах. Однак, незважаючи на те, що деякі пункти нормативно-правових 

актів прописані досить детально, нескладно знайти можливість їх оминути та 

застосувати шокові образно-змістовні елементи, що принесуть користь 

бізнесу, збільшуть прибутки та залучать нових клієнтів. 

Водночас зазначимо, незважаючи на те, що сумарна кількість обмежень 

щодо етичності створення та розміщення реклами досить велика, визначити, 

чи є реклама неетичною, дуже складно. Ця теза – наслідок суб’єктивної, 

«людської», а не законодавчої чи загальносуспільної точки зору, оскільки, з 

одного боку, реклама може бути неетичною щодо конкурентів, а з іншого –  

етичною (оскільки захищає споживачів від неякісного товару) відносно 

споживачів [101]. Наразі виникає дилема, яке «зло обирати». Такий факт 

ускладнює процес конкретизації окремих пунктів закону, оскільки межа між 

вказаними заборонами і цензурою надзвичайно тонка. 
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Як бачимо, українське законодавство у сфері реклами потребує 

суттєвого доопрацювання та виключення з тексту суперечливих пунктів і 

означень. Крім того, сучасна реклама існує виключно у сексуально-

еротичному контексті промоції будь-яких товарів (замовники реклами все ще 

гадають, що «секс завжди продає», хоча ця теза досі є суперечливою). Тому 

стає очевидним, що регулюванням морально-етичних аспектів рекламної 

комунікації більшою мірою повинні займатися місцеві органи 

саморегулювання рекламної діяльності, аналоги яких успішно функціонують 

на теренах іноземних держав. У саморегулюванні рекламної галузі можна 

виокремити чіткіші межі морально-етичних норм, які дають змогу швидше 

вирішувати питання щодо врегулювання рекламної комунікації та контенту 

рекламних кампаній; більш уважно реагувати на скарги щодо морального 

складника рекламних повідомлень, проводити цільові моніторинги думки 

населення та правомірності діяльності рекламних агенцій. Органи 

саморегулювання реклами не повинні замінити чинні державні органи 

контролю або звести нанівець силу законів, а, навпаки, – мають 

перетворитися в єдину систему, яка кооперуватиме зусилля і працюватиме 

задля поліпшення ситуації з рекламним контентом в Україні, дасть змогу 

знизити рівень сексизму, насилля, еротики, жорстокості та агресії в сучасній 

рекламній комунікації [24, с. 27].  

Проте слабкий рівень громадської та соціальної відповідальності в 

Україні зумовлює те, що окремі індивіди не відчувають персональної 

відповідальності перед суспільством за свої дії, проекти, розробки. Як ми вже 

зазначали, промоція суперечливих, неетичних, дискримінаційних та 

вульгарних ідей наразі набирає неабиякої популярності в сучасній світовій та 

вітчизняній рекламі. Але якщо у світі ці тенденції здебільшого обмежуються 

внутрішнім саморегулюванням рекламного ринку та прийнятими галузевими 

стандартами, які визнають усі суб’єкти ринку, то в українській практиці 

рекламісти легко можуть обійти чинне законодавство та практично легально 

поширювати вульгарну рекламу, оскільки наразі в Україні немає 
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контролюючого органу, чинних внутрішніх стандартів та загальноприйнятих 

кодексів етики рекламної індустрії. Відсутність таких важливих 

внутрішньогалузевих фільтрів, по-перше, накладає велику відповідальність 

на практиків реклами, а, по-друге, залишає їх наодинці з ринком і не 

окреслює орієнтири щодо недопустимих з позиції законів та індустрії явищ. 

Так, відсутність стандартів саморегулювання на ринку української реклами 

спричинила вседозволеність і породижує девіації в сучасній рекламній 

комунікації. Коли ми говоримо про відсутність кодексу чи стандарту 

саморегулювання рекламної індустрії, маємо на увазі не його фактичну 

відсутність (існують розроблені Правила професійної етики рекламіста, але, 

нажаль, вони так і полягли «мертвим вантажем» у журналі 1999 року [115, с. 

10-11]), а те, що чинні правила та внутрішньогалузеві стандарти не 

виконуються, не беруться до уваги при розробці будь-якого рекламного 

продукту. 

Згідно з міжнародними стандартами реклама має бути «законною, 

порядною, чесною і правдивою, зробленою з почуттям соціальної 

відповідальності перед споживачем і суспільством в цілому та з належною 

повагою до правил справедливої конкуренції» [125, с. 8]. Сьогодні існує 

декілька шляхів регулювання рекламної комунікації. Окрім очевидного 

законодавчого процесу регулювання, існують також інші – суспільні та 

громадські важелі, які здатні впливати на рекламну сферу, аналізувати 

етичність контенту рекламних повідомлень. Академік В. Бугрим. у своїй 

класифікації визначає такі види регулювання [130, с. 3-4]: 

1. Державне регулювання, тобто контролювання рекламної діяльності 

органами державної влади (законодавчою, виконавчою та судовою).  

2. Корпоративне регулювання. Здійснюється рекламними 

об’єднаннями, громадськими організаціями.  

3. Громадське регулювання. Здійснюється різними організаціями та 

фондами такого статусу, виключно з політичними партіями. 
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4. Професійне регулювання. Передбачає врахування законодавчих 

норм і актів керівниками й спеціалістами агентств/фірм/компаній, а також 

напрацювання власних правил ринкової «бізнес-гри».  

5. Споживче регулювання. Відображається в діяльності вітчизняних 

організацій цієї сфери, передбачає експертизу, консалтинг, просвітництво, 

надання юридичної допомоги.  

6. Ментальне регулювання. Спирається на національні традиції, 

вірування, мораль та інші важливі устої суспільства.  

7. Авторське регулювання. З одного боку є виключно особистим для 

менеджера; а в широкому сенсі, це інтуїція, самоцензура, внутрішня 

моральність, що проявляються автором при створенні реклами. 

8. Міжнародне регулювання. Проявляється у впливі на рекламний 

процес, координації зусиль та уніфікації вимог міжнародних недержавних 

організацій.  

Питання саморегулювання рекламної діяльності наразі є найбільш 

важливим та обговорюваним у сучасній рекламній практиці. Вони 

неодноразово порушувалися у працях багатьох вітчизняних та зарубіжних 

дослідників. На переконання більшості з них, зокрема І. Лилик [91; 92], 

Є. Ромата [123], Н. Грицюти [34; 35], О. Голик [27], Н. Кочкіної [138], О. Кіся 

[123], Ю. Громенко [38], Н. Стеблина [138] саморегуляція рекламної галузі, 

тобто фактична згода безпосередніх учасників рекламного ринку діяти за 

усталеними правилами, залишається більш дієвим інструментом, аніж закони 

та накази. 

Наведена вище класифікація є широкою та детальною, але якщо 

подивитись на ситуацію з практичної точки зору, то можна виділити декілька 

реальних дієвих схем регулювання рекламної сфери [92, с. 6]: 

1) механізм законодавчого регулювання – коли рекламна 

галузь функціонує виключно на основі законів та постанов, 

прийнятих у державі (Україна допоки формує законодавчу базу); 
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2) визнаються лише механізми саморегулювання через 

прийняття відповідних зобов’язань фаховими асоціаціями (США);  

3) змішаний механізм – питання узгоджено на законодавчому 

рівні відповідними законами та нормативними документами, а 

також на рівні саморегулювання (Австрія, Бельгія, 

Великобританія, Іспанія та інші). 

Як зазначають вітчизняні дослідники, саме третій варіант є найбільш 

прийнятним та бажаним для України. В «Інструкції EASA зі створення 

організації саморегулювання» визначено як саме бачать систему 

саморегулювання європейські організації, як її можна створити у власній 

країні, описано приклади вирішення питань з неетичною рекламою. 

«Саморегулювання – це система, завдяки якій рекламна індустрія активно 

бере участь у власному регулюванні. Три частини індустрії – рекламодавці, 

які оплачують рекламу, рекламні агентства, що відповідають за її форму та 

зміст, і медіа, які поширюють рекламу, – досягають згоди за стандартами 

практики реклами і створюють систему, що забезпечує швидке видалення 

або коригування реклами, яка не відповідає цим стандартам. Це досягається 

за допомогою правил і принципів кращої рекламної практики, якими 

рекламна індустрія «пов'язує» себе добровільно» [125, с. 7-8]. 

Процес функціонування та регулювання рекламної індустрії в різних 

країнах проходить по-різному, але основні принципи залишаються 

незмінними. Для підтримки цього процесу рекламна сфера добровільно 

погоджується з обмеженнями, приймаючи певні правила і принципи 

регулювання [19, с. 28]. Ці правила втілюються в життя органами 

самоврядування, створеними самою індустрією. Метою діяльності таких 

органів є підтримка високих стандартів реклами, а отже підтримка довіри 

споживача до реклами – у такій ситуації виграють усі учасники ринку. 

Саморегулювання найкраще функціонує в широких рамках законодавчої 

системи, визначаючи загальні принципи роботи та детальні правила 

функціонування індустрії [33, с. 119]. Працюючи з деталями рекламного 
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процесу, особливо з «важливими дрібницями», які так багато важать для 

пересічного споживача, інститут саморегулювання має низку суттєвих 

переваг порівняно з скрупульозним законодавчим процесом. 

По-перше, це швидке прийняття рішень (скарги здебільшого 

розглядаються протягом 3–30 робочих днів [30, с. 93]). Натомість 

законодавчому регулюванню притаманна тривала процедура прийняття на 

коригування самого закону, що спричинює неминуче відставання чинного 

комплексу юридичних норм від розвитку реального процесу рекламування. 

По-друге, гнучкість – адаптація до технологічних та соціальних змін. 

Для законодавства характерна сталість юридичного регулювання, коли 

кожний випадок співвідноситься із певною схемою закону. Це зумовлює 

недотримання закону при його формальному виконанні [165, с. 28]. 

По-третє, можливість охопити всі сторони суспільного життя та 

розглядати кожний конкретний випадок окремо. Для законодавства 

існують галузі суспільного життя, де юридичне регулювання важко 

реалізувати, а саме виховання доброго смаку, виконання етичних та 

моральних норм, підтримка ціннісних життєвих орієнтацій та інше. 

Окрім цього, до визнаних переваг саморегулювання уналежнюють: 

дешевизну процесу обробки скарг та роботи системи порівняно з 

законодавчими структурами; відповідність національній культурі і 

медіасередовищу; застосування законів не тільки згідно з буквою правил, а й 

їхнім духом; можливість застосування негайних санкцій завдяки 

оприлюдненню рішень і відмові/відкликанню неналежної та неетичної 

реклами з медіа [8, c. 174]. 

Незважаючи на всі розглянуті переваги, система може самостійно 

контролювати цю сферу діяльності тільки в деяких розвинених країнах з 

високим рівнем соціальної відповідальності. Тому законодавство і 

саморегулювання доповнюють один одного; разом вони домагаються того 

результату, якого ніколи б не змогли досягти окремо. 
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Основою міжнародної системи саморегулювання є стандарти, 

розроблені Міжнародною рекламною асоціацією (IAA), заснованою в Нью-

Йорку в 1938 р., та Європейським альянсом стандартів у рекламі (EASA), 

створеним у 1992 р. у Брюсселі. Обидві організації мають на меті 

врегулювати рекламну діяльність у світі та, безпосередньо, в Європі. Кожна 

із організацій має свою широку мережу національних на регіональних 

представництв і стандартів в усьому світі: до IAA входить більше 4 тисяч 

міжнародних членів, до EASA – 25 європейських країн, 5 країн Латинської 

Америки, Австралія, Нова Зеландія, Індія та Південна Африка [195]. 

Тому бажання та прагнення вітчизняних практиків виробити свою 

реальну систему саморегулювання, яка би співпрацювала із законодавством, 

але при цьому була націлена на самостійне та швидке врегулювання 

внутрішніх питань індустрії, є справедливим та актуальним. Нині в Україні 

систему органів саморегулювання рекламної діяльності представляють такі 

громадські організації: Спілка рекламістів України, Всеукраїнська рекламна 

коаліція, Українська асоціація маркетингу, Асоціація зовнішньої реклами 

України, Українська асоціація директ-маркетингу, Міжнародна асоціація 

маркетингових ініціатив, Індустріальний телевізійний комітет [136, с. 3]. 

Кожна з цих організацій намагається просувати ідеї саморегулювання в 

конкретному напрямі рекламної діяльності, формуючи в практиків розуміння 

своєї відповідальності перед суспільством за кінцевий продукт творчості та 

збуту. Але, на наш погляд, таких організацій забагато і їх співпраця не є 

регулярною, що породжує той самий девіантний контент реклами, який є 

об’єктом нашого дослідження. 

Робота організацій, націлених на саморегулювання, – перший крок до 

створення єдиної цілісної системи самостійної роботи індустрії. Наприклад, у 

1999 році Спілка рекламістів України за дорученням Антимонопольного 

комітету розробила перші (і останні, поки що) «Правила професійної етики в 

рекламі» (Додаток Ж). Вони опубліковані у журналі «Маркетинг та реклама» 

[115, с. 10-11]. Їх підґрунтя склали основні «ідеальні» та правильні 



68 
 

постулати, яких повинна дотримуватися уся індустрія. Головну роль їх 

полягала в тому, що майже з самого початку свого існування український 

рекламний ринок розумів необхідність саморегулювання та раціонального 

обмеження творчості. На жаль, розробникам та практикам не вдалося одразу 

включити ринок до таких самозрегульованих відносин, але сьогодні поява 

агресивної та відверто шокової реклами, що порушує більшість уталених 

норм, почала стимулювати індустрію до слідування нормам, міжнародним 

стандартам та підвищила увагу до етики креативного процесу створення 

рекламної продукції. У результаті усіх цих внутрішніх змін постала потреба 

створення незалежних організацій (наприклад, Комітету з етики, 

adlaw.com.ua) та розробки важливих документів для саморегулювання 

індустрії. Наприклад, результатом діяльності членів Української асоціації 

маркетингу стала ініціатива створення та прийняття професійною 

спільнотою Стандартів недискримінаційної реклами за ознакою статі в 

Україні [136].  

Після численних досліджень, практичних спостережень та обговорень на 

професійних форумах Українська асоціація маркетингу в партнерстві з 

Представництвом Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні об’єднала зусилля 

провідних фахівців у сфері маркетингу та реклами, а також експертів з 

питань ґендерної рівності для розробки Стандартів і впровадження 

механізмів саморегулювання рекламного ринку. 30 вересня 2011 року на 

Всеукраїнському Форумі прийнято Стандарти недискримінаційної реклами 

за ознакою статі та створено Індустріальний ґендерний комітет з реклами, 

який повинен стежити за впровадженням стандартів у життя [130, с. 3–4]. 

Цьому важливому кроку передували підготовчі етапи, а саме: Форум 

«Саморегулювання в рекламній індустрії та підходи до вирішення проблеми 

дискримінації за ознакою статі» (листопад 2010 року), організований 

Представництвом Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні, та тренінг для 

викладачів і практиків «Саморегулювання рекламної діяльності в Україні та 

світі. Стандарти недискримінаційної реклами за ознакою статі» (травень 2011 
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року), проведений Українською асоціацією маркетингу, Всеукраїнською 

рекламною коаліцією та Програмою рівних можливостей і прав жінок 

ПРООН-ЄС. 

Відносно нещодавно Росія прийняла Кодекс практики реклами та 

маркетингових комунікацій (13.03.2012) [83], на який покладаються великі 

сподівання. Як розраховують фахівці, кодекс має стати базовим документом 

при формуванні ефективної системи саморегулювання рекламної галузі та 

стимулом для прийняття необхідних самообмежень її учасниками [119]. 

Зараз Україна все ще перебуває на етапі формування теоретико-

практичних засад галузі, коли дооформлюється фундамент подальшого 

розвитку рекламної діяльності. Наразі в нашій країні існує тільки один 

документ – Кодекс принципів учасників Асоціації зовнішньої реклами 

України [84], – який регулює окремі аспекти індустрії. Розробка 

національного кодексу саморегулювання рекламної діяльності в Україні 

наразі є однією з найактуальніших проблем цієї сфери, однак процес 

затягування створення такого легітимного документа ще більше ускладнює 

ситуацію. Наразі законодавство не в змозі стримати потік неетичної реклами 

та не може встигнути за швидкими темпами розвитку рекламних технологій і 

методів впливу на споживачів. За більш ніж 20 років незалежності існує 

покоління, яке виросло на неетичній рекламі та сприймає її як належне (тому 

що вітчизняна реклама з дискримінаційним контентом навіть перемагає на 

конкурсах) [136, с. 10].  

Вірним напрямом для змістовного розвитку рекламної комунікації 

Н. Грицюта вважає, і ми згодні з дослідницею, національну та культурно-

історичну спадщину. «Креатив рекламних технологій на основі 

національного фольклору – цілком можливий і продуктивний шлях до 

вдосконалення етичної сутності сучасної рекламної комунікації. Звернення 

до етно-культурного архетипного мислення як до впливотворчого чинника 

етичної парадигми сучасних рекламних комунікацій – перспективний напрям 

розвитку рекламної творчості, який захистить інформаційне середовище від 
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безсоромності, моральної і гендерної розпусти, приниження й дискримінації» 

– пише вчена [32; 34, с. 149]. Історія свідчить, що Україна завжди до когось 

тяжіла, то до західної культури, то до Російської імперії, але зараз настав час, 

коли ми мусимо знайти свій шлях розвитку. Наша національна ідея має бути 

оригінальною та орієнтуватися на українські традиції, а оскільки реклама 

стає документом епохи, саме зараз варто приділити національному 

компоненту рекламної комунікації особливу увагу. Реклама повинна 

викликати довіру, впевненість (у продукті, у виробнику, в інформації) та 

підтримувати цінності, яким надається пріоритет у сучасному українському 

суспільстві, тому етика цього процесу – це колективна відповідальність усіх 

суб’єктів ринку [101]. 

Таким чином, коли законодавча база справно працює, організації, які 

займаються саморегулюванням рекламної діяльності, мають налагоджену 

систему співпраці та впливають на усіх суб’єктів ринку, коли рекламодавці 

сумлінно ставляться до своєї діяльності та підтримують національні ідеї у 

своїй продукції, коли агенції чітко стежать за своєю роботою та діють у 

рамках законодавчих національних та міжнародних актів, саме тоді реклама 

буде відмінно виконувати усі свої функції та, найголовніше, – подаватиме 

чесну, правдиву, достовірну та етично коректну інформацію споживачам.  

  

Висновки з першого розділу 

Характеристика історичних витоків шокової реклами уможливила 

реконструювання етапів виникнення шокової реклами у сучасній індустрії. 

Усвідомлення шоку як нової форми рекламування почалося у 1980-х роках і 

було присвячене з’ясуванню, впливу рекламного контенту на споживача. 

Науковців цікавило, що саме викликає образу й огиду – конкретні продукти 

чи креативна реалізація реклами. Тільки згодом з’явились практичні 

дослідження, що вивчали реакції реципієнтів на окремі елементи реклами 

(нагота, страх, нецензурна лексика) та роботи, які аналізували емоційний 
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стан людини під час перегляду шокової реклами. В українському 

рекламознавсті тема шокової реклами досі не опрацювана належним чином.  

З огляду на малу вивченість феномену, перед нами постала проблема 

відсутності понятійно-категоріального апарату та термінологічної бази 

дослідження. При заглибленні в теоретичні основи досліджуваного феномену 

було помічено плюралізм понять (девіантна, неетична, патогенна, 

провокаційна, шокова, еротична, образлива, суперечлива, дратівлива 

реклама) і відсутність чіткого витлумачення терміна «шокова реклама». Тому 

в розділі ми здійснили спробу самостійно обґрунтувати поняття «шокова 

реклама» та «девіантна реклама»; структурувавши отримані дані, 

запропонували основу розмежування означених понять, а саме визначили, що 

шокова реклама знаходиться у родо-видових відносинах з девіантною, 

причому девіантна реклама ширше поняття (видове), аніж шокова (родове). 

Зважаючи на те, що шокова реклама з самого початку свого 

виникнення була прикладною формою реклами, вона не досліджувалася на 

теоретичному рівні. Соціокультурний контекст вивчення феномену шоку в 

рекламі, започаткований у дисертації, дає підстави стверджувати, що шок, як 

ефективний засіб привертання уваги, давно експлуатується усіма засобами 

масової комунікації. Поступово він стає частиною сучасної культури, 

елементом простору існування людини. Таку ситуацію можна назвати 

кризовою, оскільки індивіду все важче зорієнтуватися в дійсності, віднайти 

традиційні точки опори – добро, віру, любов, мораль тощо.  

У цьому сенсі постає необхідність регулювання етичності рекламного 

контенту. Широка законодавча база України регулює чимало питань, 

пов’язаних з інформаційними порушеннями, однак сучасні тенденції 

рекламного ринку залишає поза увагою. Без сумніву, зміна законів, їх 

корегування – це тривалий процес, тому індустрія повинна виробити  

ефективну систему саморегулювання. Нажаль, її впровадження сьогодні є 

надзвичайно складним для суб’єктів ринку. Кроки в цьому напрямі вже 
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робляться, але вони малоефективні, позаяк не знаходять підтримки серед 

більшості рекламодавців.   

Проаналізовані джерела та практичні матеріали дають змогу зробити 

перші наукові кроки в галузі соціальних комунікацій в обгрунтуванні 

феномену шокової реклами; класифікувати великий масив даних щодо 

відхилень патогенного характеру в сучасній рекламі та з’ясувати специфіку 

функціонування шокової реклами в соціумі.  
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РОЗДІЛ 2 

КОМУНІКАЦІЙНА СУТНІСТЬ ШОКОВОЇ РЕКЛАМИ 

 

2.1. Роль візуального складника в шоковій рекламі 

 

Оскільки реклама призначена впливати на людину, а точніше, на її 

психіку й поведінку, то в аспекті психології рекламне повідомлення можна 

розглядати з огляду на специфіку сприйняття інформації. Як відомо, 

перцепція інформації відбувається на двох рівнях – свідомому та 

підсвідомому. Причому вплив реклами на підсвідомість вважають більш 

ефективним, ніж апеляцію до свідомості та раціональності. 

У такому контексті важливого значення набуває використання символів 

у рекламі, які, з одного боку, дозволяють стиснути інформацію, тобто 

представити її універсальним замінником – символом, що дозволяє протягом 

дуже короткого часу передати велику інформацію. З іншого боку, символи 

активно сприймаються як свідомістю (візуально і естетично), так і змушують 

підсвідомість аналізувати образи, переробляти закодовану інформацію і 

встановлювати асоціативний зв'язок між ними і рекламною інформацією. 

А. Лебедєв-Любімов зазначає, що «саме цей факт має пряме 

відношення до проблеми впливу різних видів і форм рекламної діяльності ... 

Адже не тільки об'єктивна інформація про товар, а й рекламні сюжети, 

образи, слогани, кольори та їхнє поєднання, шрифти, форма звернення до 

покупця та ін., стаючи модними, змушують мільйони людей свідомо чи 

несвідомо відтворювати їх у реальному житті, вони закріплюються в 

поведінці, соціальних нормах і культурних традиціях, іноді на якийсь 

незначний час, а іноді на довгі роки»  [88, с. 325]. Отже, щоб бути дієвим та 

цікавим, рекламне повідомлення повинно впливати на підсвідомість людини 

та апелювати до знайомих людині символів, які вона зможе підсвідомо 

асоціювати з товаром. 



74 
 

Усі можливі рівні інформації рекламного повідомлення дослідниця 

Є. Єліна пропонує виявляти шляхом семіотичного аналізу. Авторка пише: 

«Маємо на увазі рекламне зображення-повідомлення, оскільки знаки в ньому 

особливо змістовні та повноцінні – вони зроблені так, щоб їх неможливо 

було не прочитати, проігнорувати: рекламне зображення дуже чесне, 

відверте, інакше кажучи, вкрай виразне і зрозуміле» [55, с. 100]. Висловлена 

думка, на наш погляд, дещо суперечлива щодо всього масиву реклами, однак 

може бути доречною щодо аналізу шокового рекламного повідомлення. 

Дослідниця розщеплює одне рекламне повідомлення на три окремих, а саме: 

1) мовне, яке складають: підпис під візуальною частиною реклами, 

слоган, а також інші написи; 

2) іконічне повідомлення, в основі якого немає ніякого коду 

(буквальне), що передбачає відволікання від першого, мовного, 

повідомлення, і демонструє зображення. Нічого не знаючи про знаки, ми 

«читаємо» його і розуміємо, що перед нами не просто форми і кольори, а 

просторове втілення сукупності предметів, які необхідно розпізнати та 

ідентифікувати; 

3) іконічне повідомлення, в основі якого покладено деякий код 

(небуквальний), що вимагає виходу за межі очевидного, у сферу додаткових 

смислів, тобто ґрунтується на певному коді – системі умовних знаків, що 

шифрують інформацію, яку потрібно зрозуміти.  

Є. Єліна зазначає, що третє повідомлення відповідно до специфіки 

кодування може складатися з окремих знаків, які споживач «зчитує» 

підсвідомо. «Чи можемо ми розмежовувати іконічні повідомлення, якщо 

вони утворені за допомогою одного і того самого зображення? – пише 

авторка. – Очевидно, що подібне розмежування не може здійснюватися 

спонтанно, у процесі звичайного читання реклами: споживач сприймає 

буквальне і небуквальне зображення одночасно. Але наше розмежування 

виправдане, якщо дозволяє описати структуру зображення. З двох іконічних 
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повідомлень буквальне відіграє роль «опори» для небуквального, тобто воно 

первинне» [55, с. 101]. 

Для наочної ілюстрації теоретичного семіотичного «розщеплення» 

рекламного повідомлення розглянемо відому рекламу італійського морозива 

Antonio Federichi (Додаток З). 

Як бачимо, у шоковому рекламному повідомленні наявні усі, виділені 

Є. Єліною, рівні. Однак, якщо у звичайній рекламі «буквальне повідомлення 

надає природності рекламному механізму, творить враження присутності 

предметів на фотографії, ілюзію, ніби рекламне зображення створене самою 

природою, картинка, ніби позбавлена смислової спрямованості» [55, с. 100], 

то шокова реклама якраз не створює ілюзію природності усього 

зображуваного, вона навмисно конструює світ з порушенням кордонів. За 

своєю сутністю шокова реклама має бути глибшою, ніж звичайна реклама, 

яка апелює до традиційних цінностей, оскільки вона грає на сакрально-

заборонених темах. Мистецтво застосування шоку в рекламі полягає не в 

тому, щоб показати оголену жінку чи закривавлені частини тіла, а в тому, 

щоб шокувати, «зачепити» візуальністю, наявністю цього небуквального 

повідомлення, вплинути на підсвідоме, архетипне (див. табл. 2.1.). 

Таблиця 2.1 

Структура шокового рекламного повідомлення 

Рекламне повідомлення 

Мовне 

повідомлення 

Буквальне 

іконічне 

повідомлення 

Небуквальне іконічне повідомлення 

«Ми віримо у 

спасіння» 

Два священики в 

церкві їдять 

морозиво, яке 

спонукає їх до 

гріховних 

дій/думок 

1-а ознака поєднання несумісного. 

Церква завжди була оплотом благочестя 

та духовності, а в рекламному 

повідомленні бачимо порушення цього 

закону.  
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  2-а ознака. Морозиво завжди 

асоціювалося з дитинством та 

невинними веселощами, радістю. У 

цьому зразку воно є головним 

елементом спокуси. 

  3-я ознака. Порушена не тільки тема 

церковних заборон, а й расова і 

сексуальна 

  4-а ознака. Те, як один зі священиків 

тримає ложку, має прямий сексуальний 

натяк на «силу бажання». 

  5-а ознака. Італійський прапор на банці 

морозива знову грає на протиріччі: 

Італія завжди була релігійною країною, 

а в цьому контексті традиція 

порушується.  

  6-а ознака. Естетичне втілення: усе 

зображення виконане в темних тонах; 

шрифт слогану витриманий у готичному 

стилі, тобто бачимо героїв у їх 

«натуральному» середовищі і, до того ж, 

застилими в русі, тобто за секунду до 

«гріха» та насолоди.  

  7-а ознака. Окрім основного тексту чітко 

виділяється логотип компанії, саме 

морозиво та слоган бренду «Морозиво –

це наша релігія» + нагорода за визнання 

бренду. 
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Очевидно, що візуальний компонент рекламного повідомлення відіграє 

основну роль у шоковій рекламі. Візуальний складник – це те, на що 

передусім звертають увагу споживачі. У шоковій рекламі шок може 

затьмарити рекламний текст чи навіть сам товар, оскільки споживач 

зосереджується на «розгадуванні» невідомого зображення і повністю забуває 

про сам товар, робить рекламу малоефективною. 

Відповідь на проблему взаємозв’язку вербального та візуального 

компонентів сучасної реклами намагалася знайти О. Воробйова. На думку 

науковця, «вербальний і візуальний рівні втілюються під час передачі 

образної конотації, реалізації архетипних образів, символічних смислів і 

стереотипних уявлень» [28, с. 17]. При цьому дослідниця розставляє акценти 

таким чином, що лише прямий зв’язок вербального й візуального забезпечує 

трансляцію єдиного сенсу. Однак непряма кореляція вибудовує візуальний 

сегмент відповідно до стереотипів, символів та архетипів. Отже, форма 

візуального звернення обирається з метою викликати необхідну реакцію 

цільової аудиторії. 

Дослідник Ю. Марційчук здійснює широкий огляд наукових надбань у 

сфері візуалізації культури та аналізує процеси, пов’язані з організацією 

соціальних комунікативних практик. Безпосередньо вона зазначає, що 

«зміщення акцентів від вербального до візуального втілюється в організації 

багатьох комунікативних практик. Опираючись на розробки Г. Лассвелла, 

А. Бергер науковець створює й аналізує структуру візуального 

комунікаційного процесу. Ю. Марційчук пропонує власні назви компонентів 

моделі візуальної комунікації: «художник» – «твір мистецтва» – «засоби 

передавання образу» – «аудиторія» – «суспільний вплив» [13, с. 44]. 

Зацікавлює твердження автора про те, що для реклами важлива не зміна 

ключових елементів процесу візуальної комунікації, а трансформація їхньої 

ролі. Ключове місце в процесі комунікації, за словами А. Бергера, належить 

образу, який утілює й транслює норми та ціннісні орієнтири [95, с. 31]. 
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Говорячи про рекламу як форму соціальних комунікацій, Т. Е. Савіцька 

зазначає, що «за маклюенівським законом гібридизації комунікативних 

засобів телебачення готує новий суто ідеаційний засіб масової інформації: 

рекламу» [127, с. 38]. Пояснюючи цей процес, М. Маклюен пише: «Деякі 

стверджували, що Графічна Революція перемкнула нашу культуру з 

особистих ідеалів на корпоративні образи. Це, по суті, означає, що 

фотографія і телебачення спокушають нас перейти від письмової та 

особистої «точки зору» у складний і інклюзивний світ групової ікони. Саме 

це й робить реклама» [95, с. 262]. М. Маклюен, якого вважають одним із 

засновників теорії медіа, на десятки років уперед передбачив вектор еволюції 

ЗМІ і виокремив три етапи процесу візуалізації [95, с. 263]: 

• первинна (базова) візуалізація, що здійснюється в межах переходу від 

усного слова до письмового, а потім і друкованої мови; 

• нова видовищність послідовно розвивається від контамінованих форм 

коміксу й ілюстрованого журналу до фотографії, кіно та телебачення; 

• нова іконічність, розвиток здійснюється в кілька етапів: сюжетний 

ролик (рекламний мініфільм), постер (рекламне фото зі слоганом) і, нарешті, 

чиста знаковість у вигляді символу торгової марки (лейблу). 

Останній етап, який визначив М. Маклюен, повертає нас до питання 

іконізації сучасного рекламного повідомлення. Якщо ми говоримо про 

сучасність, то шокова реклама одна з небагатьох форм комунікації, що 

використовує емоційно сильні, яскраві та неординарні образи, які повинні 

впливати на людину, її судження та сприйняття світу. Бажання шокувати і 

бути поміченим стимулює розвиток візуального компонента усієї індустрії, 

особливо в провокаційному напрямку. 

Трапляється це тому, що візуальні образи дають змогу миттєво донести 

інформацію, сформувавши відповідний емоційний настрій. Візуальні 

компоненти повідомлення дозволяють передати більше інформації, ніж 

вербальні, а тому мають певні переваги [139, с. 221]: 
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- якщо довгий рекламний текст замінити зображенням, то зміст 

повідомлення буде інтерпретовано за кілька секунд; 

- реципієнти, що читають один і той самий текст, візуалізують 

його по-різному, а картинку більшість сприймає однаково; 

- люди схильні більше довіряти візуальній інформації («Краще 

один раз побачити, ніж сто разів почути»); 

- рекламний текст вважається більш аргументованим та 

обґрунтованим, якщо поєднується із зображенням; 

- зображення швидше викликає емоційну реакцію, ніж текст; при 

правильному виборі картинка сприяє створенню позитивного настрою 

адресата, викликає більше довіри. 

Оскільки шокова реклама спрямована передусім на емоційне 

сприйняття, пропонуємо зосередити увагу на аналіз візуального складника 

повідомлення. Для цього перейдемо до характеристики образів та символів, 

до яких апелює шокова реклама. 

Дослідниця І. Імшенецька зазначає, що образ, як засіб візуальної 

комунікації, відрізняється від тексту за такими параметрами [76, с. 31]: 

1. Образ сприймається набагато швидше, ніж текст. Щоб прочитати 

останній, треба витратити кілька хвилин. Щоб зрозуміти, що зображено на 

картинці, достатньо декілька секунд. 

2. Образ більш наочний, а, отже, зрозуміліший засіб комунікації. 

3. Образ не треба перекладати іншою мовою. 

4. Образ більш емоційний засіб впливу, ніж текст. 

Дані характеристики рекламного образу відповідають зазначеним вище 

відмінностям візуального та вербального складників рекламного 

повідомлення, що доводить правомірність таких ознак. Розглянемо вимоги до 

стандартного рекламного образу, з’ясуємо, яким критеріям він повинен 

відповідати, щоб мати продажну силу [76, с. 31–32]. Означені параметри 

актуальні для класичної реклами, однак ми спробуємо застосувати їх до 

шокової реклами. 
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1. Образ має бути містким, тобто в ньому повинна поєднуватися 

мінімальна кількість змістовно навантажених деталей. З цим важко не 

погодитися, якщо врахувати, що рекламу ніхто не читає, не вивчає 

спеціально. Зазвичай, на це немає ні часу, ні бажання. Тож,  що реципієнт 

встиг побачити, кинувши перший погляд на рекламу, те й запам'ятав / 

зрозумів. 

У Додатку И ми маємо єдиний центральний образ, який привертає 

увагу споживача і при цьому не розпорошує її на сторонні елементи 

візуальної частини реклами. До речі, цікавою є кольорова гама: білий колір 

додає першому рекламному зразку позитивного забарвлення, відтінку 

ніжності (розсіяне світло ранку, яке видно через вікно), оголений чоловік 

сприймається як «ніжна мрія, яка опинилася у вашому ліжку»; натомість 

чорне обрамлення, що поєднане з майже оголеним жіночим тілом у другому 

малюнку створює ефект порушення табу – чорний колір актуалізує відчуття 

заборони, порушення меж, у поєднанні з майже оголеними жіночими 

грудьми створює ефект спокушання споживача. 

2. Образ не має викликати негативних асоціацій. Ми не можемо 

повною мірою поготися з цим твердженням, позаяк на природній реакції 

здивування, відторгнення та шоку і твориться досліджуваний феномен 

реклами. Хоча негативні емоції ніколи не стануть самоціллю рекламного 

повідомлення, вони вони усе ж виникають під час сприйняття значної 

кількості реклами. 

Додаток К наочно демонструє зображення, яке має на меті 

стимулювання негативних асоціацій. У цьому зразку реклами, яка декларує 

«Не поводьтесь з іншими так, як не хочете, щоби поводилися з вами», тюлень 

забиває на смерть малу беззахисну дитину. У даному випадку за рахунок 

негативних емоцій та асоціацій реклама намагається створити сильний образ, 

що закарбується у пам’яті глядача. Кожного разу, коли людина буде бачити 

цей відомий вислів, що послугував слоганом рекламної кампанії, вона буде 

мимоволі згадувати побачений образ.  
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3. Образ не повинен бути «вампіром» (Додаток Л). «Вампір» – це образ, 

у якому зашифрована інформація про що завгодно, але не про рекламований 

товар. Якщо візуальний образ передає ідею повідомлення, навіть при 

закритому тексті, то це не «вампір». Якщо без тексту зрозуміти контент 

повідомлення неможливо – це «вампір». 

У шоковій рекламі дуже легко можно перетнути грань, коли вдало 

придуманий, цікавий, «страшний» образ затьмарює рекламований товар. 

Трапляється це тому, що творець реклами, замовник та споживач можуть по-

різному сприймати запропонований візуальний матеріал чи піти на поступки 

виразному візуальному компоненту за рахунок зниження комунікативної ідеї. 

Усі три означені у дослідженні І. Імшеницької вимоги до образів у 

рекламі повністю правомірні для класичних прикладів, які апелюють до 

традиційних цінностей (у різний спосіб). Для шокової реклами перелічені 

вимоги теж справедливі, але для аналізу візуального складника реклами в 

розрізі соціальних комунікацій не надто доречні. Тому в подальшій 

аналітичній роботі скористаємося таблицею типів шокового впливу 

(Додаток М), оскільки вона дасть змогу максимально означити всю візуальну 

повноту контенту шокової реклами.  

Російські дослідники (С. Шомова, Т. Тулупов, О. Ткаченко і 

Д. Красноярова) у своїх роботах теж визначали ті чи ті прийоми шокової 

реклами, види порушення 

табуйованих тем, однак не до 

кінця прописали усі деталі. 

Тому універсальним допоки 

вважаємо перелік шокових 

закликів, запропонований ще в 

2003 році. Характерним для 

шокової реклами є 

використання таких елементів:  

 

Рис. 2.1. Play Station 2. Відпочинок чорного 

понеділка. Хотів би я, щоб і ти тут був! 
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1. Образи, що викликають 

відразу (згадки про кров, смерть, 

розчленування тіл, виділення 

(секрецій тіла, газів, калових мас, 

сечі, запахів, гною), захворювання, 

паразити, завдання шкоди тілу) (див. 

рис. 2.1). 

2. Апеляція до сексу (натяки на 

самозадоволення, статевий акт, 

повна чи часткова оголеність). 

3. Непристойність 

демонстрованих образів 

(використання ненормативної лексики, непристойних жестів, расових 

висловлювань) (див. рис 2.2.). 

4. Вульгарність (грубі, неетичні акти поведінки людей або тварин, 

зокрема випускання газів, шмаркання, пиття із унітазу тощо) (див. рис. 2.3). 

5. Недоречність, некоректність образів (порушення соціальних норм, 

манер поведінки, одягу тощо) (див рис. 2. 4). 

 

6. Моральна образа (заподіяння шкоди невинним людям, дітям, 

тваринам, натяки на осіб, що уособлюють смерть та насилля (А. Гітлер, 

 
Рис. 2.2. Реклама незалежної 

литовської газети 15 min.  

«Литовські медіа не можуть жити  

без порнографії – ми можемо». 

  
Рис. 2.3. Реклама кулінарних 

курсів. «Саме той час, коли варто 

піти до школи» 

Рис. 2.4. Caridubitter.«Темна сторона 

шоколаду». 
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Й. Сталін тощо), порушення стандартів чесної поведінки (напр., стріляти 

людині в спину), зображання дітей у провокаційній ситуації (насилля, секс), 

знущання тощо) (див. рис. 2.5.). 

7. Порушення релігійних табу (непристойне використання духовних чи 

релігійних символів та ритуалів) (див. рис. 2.6.)  

 

Рис. 2.5. Горілка 

Amundsen. Дистильована 

шість разів. 

 

Рис. 2.6. Macrofix. 

Монтажний клей. «Залізні 

цвяхи … це минуле». 

 

Візуальні образи відкривають нам шлях до аналізу символів та 

символізації в рекламній комунікації. Завдяки використанню в рекламному 

зверненні архетипів, стереотипів, символів, кольорової палітри можна 

«примусити працювати» весь психологічний досвід адресата, змусити його 

«домірковувати» деталі, котрих бракує. Тоді реклама наповнюється 

необхідним змістом, стає більш «рельєфною» [160, с. 34]. 

Символізація – найцінніша грань рекламного креативу, виразний спосіб 

кристалізації опорної ідеї повідомлення. Використання символу в рекламі 

важливе тому, що він краще закріплюється в пам'яті, пробуджує в реципієнта 

певні асоціації, має сильний емоційний ефект. Як правило, символізація 

використовується для передавання сексуалізованого рекламного 

повідомлення, яке хоче натякнути на заборонену тему та зіграти на 

споконвічних символах [85, с. 123] (Додаток Н). 
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Феномен символу сягає своїм корінням у ті далекі часи формування 

людської культури, коли виникла потреба втілити абстрактний зміст у 

наочній формі, при спілкуванні людини з вищими, потойбічними силами, які 

приховані від безпосередніх контактів. Міфологічна, релігійна, містична 

символіка сформувалася у величезний пласт духовної культури.  

Один з авторитетів теорії символізму Ернст Кассірер так писав про 

всепроникну присутність символів у мистецтві та повсякденних політичних й 

економічних процесах: «Символізм огортає людство ніжною та прозорою, 

але міцною вуаллю» [160, с. 33].  

Наведемо кілька прикладів застосування в шоковій рекламі такої 

символізації, чи, можливо, неусвідомлених нагадувань про загальновідомі 

архетипи. 

На рис. 2.7. – ніжних 

шовкових сорочок. В обох 

випадках шкіра людини є 

ключовим образом 

реклами. Така складова 

«відштовхує», але за 

К. Юнгом, шкіра означає 

відродження, новоявлення, 

формування духу. Слогани 

в обох випадках підтримують означений архетип: «Звільни свого 

внутрішнього спортсмена» та «Покажи себе». Тому вважаємо, що обрана 

візуальний складник є вдалою, позаяк актуалізація архетипу доповнюється 

слоган, тобто виникає єдине послання, яке несвідомо сприймає споживач.  

У Додатку П (рис. П.1.) реклама апелює до архетипу гвинтові сходи. На 

зображенні бачимо мертву дівчину на сходах. Картина дає зрозуміти, що 

дівчина спускалася на роликах сходами, впала й розбила голову – «Краще 

померти в цьому (одязі)». Сходи символізують «ріст і матеріальний, і 

соціальний, і духовний; з'єднання світів, шлях до Бога; доступ до незримого, 

 
Рис. 2.7. Реклама дуже тонких та ніжних 

шовковистих сорочок 
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прихованого у височині» [76, с. 50]. Напевно, саме туди і відправиться 

дівчина, оскільки померла в «правильній» сукні. 

Наступне рекламне зображення (Додаток П, рис. П.2. – апеляція до 

архетипу серце має набагато глибший та серйозніший підтекст. Серце як 

архетип та символ завжди мало позитивну конотацію, адже це «життєвий 

центр, основа душі, совість, вічність, скарб, любов, світло, щастя» [166, с 

278].  

Чоловік добровільно зголошується на операцію, під час якої йому 

замінюють справжнє серце на кам’яне, мертве. Тобто усе позитивне 

значення, властиве символу «серця» тут нівелюється; йому протиставляється 

безсердечність, порожнеча, безсовісність та холод душі. Таким чином, у 

наведеному зразку втілено не просто архетип, а його протилежний варіант – 

те, що не вписується в межі, задані суспільством. Людина не може бути 

безсердечною; черствість, жорстокість вважають вадами. 

Реклама джинсів Wranglers (Додаток П, рис. П.3.) – це безумовна 

апеляція до вогню. На підсвідомому рівні його витлумачують як життєву 

силу, тілесне тепло, ентузіазм, духовну енергію, перетворення, благополуччя, 

перемогу над злом, піднесення думок, енергію творчості тощо. Саме таке 

повідомлення закладене у дивному, з першого погляду, зображенні – 

підпалені люди біжать містом. Воно цілком корелюється з ідеями 

торговельної марки та відображає стиль життя і «силу» молодості. Головне у 

зображенні те, що послання, закодоване в ньому, скоріше відчувається, ніж 

усвідомлюється. Реклама є прикладом вдалого застосування символу, однак 

при цьому порушує усі норми людяності та зображає страшну картину 

згорання живцем (!). 

Натомість на Додатоку П, рис. П.4. спостерігаємо апеляцію до 

класичної символіки. Це зображання павука, що утворене подвоєнням 

дитячого віддзеркалення, нитки, у яких заплуталась дівчинка, та саме 

дзеркало, яке виконує роль несвідомого, творчого самопізнання (що 

притаманно дитині). 
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Сумнівним та страхітливим цю рекламу робить саме дитячий 

«монстр», який за задумом авторів, напевно, має викликати посмішку, а 

натомість викликає неприємні відчуття. Актуалізація символу павука 

свідчить про таємний страх та егоцентризм, а обмотані нитками руки 

«монстра» говорять про необхідність поєднання частин у ціле та можливість 

захистити себе. Поєднання символів у цьому рекламному повідомленні, на 

нашу думку, є не дуже вдалим, оскільки викликає змішані почуття (не веселі 

і не абсолютно негативні, а дивні), сприяє тому, що реципієнт прагне забути 

побачене. Тому мета цього креативного відтворення ідеї не буде досягнута – 

люди не веселяться (бо реклама відштовхує) і не відчувають сильні емоції, а 

демонструють стабільне несприйняття. 

Варто пам’ятати, що в акті символізації концентрується найцінніша 

грань рекламного креативу: це найбільш виразний спосіб кристалізації 

опорної ідеї повідомлення. Саме символ як компонент рекламного тексту 

здатний привернути увагу реципієнта, викликати в нього зацікавленість, 

спонукати до дії. 

Якщо говорити про колір в системі візуальної комунікації, то він є 

абстрактним засобом невербального повідомлення, знаковою системою з 

палітрою потенційних значень, що реалізується в межах тієї чи тієї культури, 

конкретного візуального повідомлення [10, с. 6]. 

Колір – це сполучна ланка в рекламному повідомленні, яка коригує 

сприйняття інформації. Колористика – один із найпотужніших інструментів у 

сучасній рекламній комунікації. Підбираючи кольори реклами, її творець 

повинен враховувати значення кожного з них; мусить бути обізнаний зі 

специфікою витлумачення кольорів у різних національностях, орієнтуватися 

в принципах компонування палітри, відповідності кольору значенню іміджу 

компанії [157, c. 25]. Уважний і обережний підхід до психіки людини через її 

сприйняття кольору – неминучий і вкрай необхідний параметр, оскільки 

соціальні комунікації вже давно націлені на створення не просто якісного, 

але й ефективного, дієвого рекламного продукту 
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Дослідження сили кольорового забарвлення та його впливу в шоковому 

рекламному повідомленні не є метою нашого дослідження, тому наведемо 

лише кілька прикладів, коли колір у шоковій рекламі грає таку саму роль, що 

й символ.  

           Рис. 2.8. По-перше, 

реклама знову апелює до 

символіки жіночих органів; по-

друге, рожевий колір завжди 

асоціюється з молодістю, 

ніжністю та життям. Слоган 

«Немає ліків від дурості» 

корелюється з обраним 

кольоровим рішенням. 

 

          Рис. 2.9. Реклама інтим-

гелю. Чорний знову виконує 

функцію обрамлення, за рахунок 

чого увага концентрується на 

червоній полуниці. Обидва 

кольори мають позитивне і 

негативне значення: чорний – це 

і траур/горе, і сексуальність, 

потаємність бажань; червоний – 

це і кров/ ворожнеча/ війна, а 

також любов та пристрасть. 

Поєднання обох кольорів  з 

товаром має чітку сексуальну 

спрямованість. 
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         Рис. 2.10. Реклама 

карнавальних костюмів. З одного 

боку, жовтий колір символізує 

спокій та розміреність (що видно 

на спустілій кухні), а з іншого – 

печаль, траур, втрати. Загалом 

смислове навантаження має сенс 

у цій рекламі (навіть кіт 

зливається з фоном), і до того ж 

слугує фоном для виділення 

ключового об’єкта – мертвої 

людини в костюмі миші. 

 
 

       Рис. 2.11. Цукерки Skittles. У 

рекламі синій колір має 

холодний відтінок, тому творить 

відчуття безпорадності та 

подавленості [171, с. 101]. Крім 

того, слоган кампанії – «Розсіє 

ваші почуття» – дає уявлення 

про те, що марно чинити опір 

спокусі перед цукерками, варто 

просто змиритися та піддатися їх 

силі.  

Підводячи підсумки, зазначимо, що сьогодні рекламна комунікація є 

формою соціальної взаємодії у суспільстві. Незважаючи на те, що її 

головною функцією залишається інформування споживачів про товари та 

стимулювання покупки, з кожним роком рекламна комунікація сильніше 

проявляє інші функції (соціальну, ідеологічну та культурологічну). Саме з 

метою висвітлення деяких аспектів реалізації цих функцій ми здійснили 
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спробу проаналізувати контент шокової реклами, та, безпосередньо, 

візуальний складник таких рекламних повідомлень. 

Загальновідомо, що людина ефективніше й швидше сприймає візуальну 

інформацію, ніж вербальну, а оскільки шокова реклама передусім оперує 

візуальними образами та застосовує мінімум тексту, її образність є основною 

складовою частиною успіху рекламної кампанії. Обираючи певний колір, 

символ чи форму рекламного повідомлення, фахівець з реклами може 

коригувати ставлення споживача до неї, а створюючи необхідне середовище 

за допомогою правильного поєднання архетипних образів та кольорових 

рішень, – викликати у споживача необхідні почуття, емоційний стан. Адже 

емоції – це одне з найуразливіших місць людини, через яке можна здійснити 

необхідний рекламний вплив. 

 

2.2. Аналіз вербального складника шокових рекламних 

повідомлень 

 

Рекламне повідомлення – це гармонійне поєднання візуального та 

вербального складників, яке породжує сильний та ефективний контент. Як 

ми зазначали вище, у шоковій рекламі дієвою силою є візуальне відтворення, 

а вербальна складова частина лише доповнює основну ідею комунікації, 

проте вона є не менш важливою для розуміння повідомлення.  

Для шокової реклами характерна мінімізація рекламного тексту, що 

набуває форми слогану (для конкретної рекламної кампанії чи бренду 

загалом) [41, с 184]. Проаналізувавши понад 400 різних прикладів шокової 

реклами, ми дійшли висновку, що вербальний та візуальний складники 

рекламного повідомлення, які творять певні змістові образи, повинні 

гармоніювати, доповнювати один одного: візуальна частина інтригує, шокує, 

дивує, а тому реципієнт, шукаючи її роз’яснення, звертається до рекламного 

тексту, який пояснює зображення (чітко чи не зовсім) і знову «відсилає» 

глядача до образу; образ, своєю чергою, далі скеровує до тексту. Така 
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взаємодія складових частин рекламного повідомлення зумовлена потребою 

людини в пошуку відповідей. На цей пошук та «аналіз даних» вона витрачає 

декілька секунд допоки переглядає зображення і переключає увагу з 

візуального на вербальний елемент повідомлення та навпаки. 

Текст у шоковій рекламі, як правило, мінімізований чи взагалі 

відсутній (Додаток Р), тому основне навантаження рекламної ідеї покладене 

на візуальний компонент та логотип бренду. Якщо говорити про рекламний 

текст як змістову й структурну цілісність (з зачином, основною частиною й 

кінцівкою), то він не характерний для шокової реклами [105, с. 118]. Скоріш 

за все, такі рекламні повідомлення можна уналежнити до патогенних текстів, 

про які писав Б. Потятиник [111]. Вони є частиною негативних/патогених 

інформаційних потоків у суспільстві. Незважаючи на це, ми сконцентруємо 

увагу на аналізі такої важливої вербального складника шокової реклами, як 

салоган, з’ясуємо специфіку його взаємодії з візуальним компонентом. 

Зауважимо, що в рекламній практиці все ж трапляються приклади 

шокової реклами, у якій вдало поєднані рекламний текст, слоган та 

зображення. Кажучи «вдалого»,  маємо на увазі естетичну гармонію реклами 

та доречність сполучення усіх її складових частин.  

У Додатку С представлені рекламні повідомлення відомої джинсової 

марки Desiel. У них усі складові частини органічно поєднані: рекламний 

текст на кожному зображенні різний («Можливо у розумників є мізки, але 

дурні мають яйця», «Гріши. Зізнавайся. Гріши знову», «Дурні живуть довго», 

«Ти зможеш проводити більше часу зі своїм начальником»), його зміст 

об’єднаний єдиним слоганом – «Будь дурним». Цікавими, на нашу думку, є  

кольорова гама – вдало застосовані яскравий жовтий, помаранчевий, 

рожевий, синій, що контрастують з темним фоном основного зображення. 

Вербальна частина повність відображає те, що зображене в рекламних 

повідомленнях – розкуту, девіантну поведінку та легковірні й необдумані 

вчинки. Загалом така рекламна кампанія відображає філософію самого 

бренду – бути молодим, розкутим, вільним та насолоджуватись життям, – що 
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і є найважливішою ідеєю усієї рекламної кампанії. «Загальна тема рекламної 

кампанії повинна бути єдиною і послідовною, однак, з присутністю цікавих 

варіацій на тему», – зазначає  Р. Мокшанцев [103, с. 101]. 

Щоправда віднайти таку органічну «ідею», яка б ідеально вписувалася 

в філософію компанії не так легко, а привернути увагу та скандально 

прославитись хочуть багато торговельних марок. Тому вони в основному 

роблять ставку на візуальне наповнення реклами та слоган. І. Імшенецька 

виділяє такі функції слогана [76, с. 29]: 

1. Резюмувати основний рекламний текст.  

2. Бути сполучною ланкою між багатьма окремими повідомленнями, 

що входять в одну рекламну кампанію і мають різні формати. 

3. Формувати впізнаваність завдяки частому повторенню. 

4. Висловлювати корпоративну філософію і PR-позицію фірми 

(властива тільки фірмовим, іміджевим слоганам). 

Зазначені функції притаманні також слоганам шокової реклами. У ході 

роботи ми виявили, що слогани в шоковій рекламі можна умовно поділити на 

кілька типів: 

1. Коли слоган є інформативним і пояснює рекламне зображення (див. 

рис. 2.38 та 2.39).  

Перша реклама (рис. 2.12.) зображено мертву людину, сховану в 

холодильнику, і логотип фірми. Візуальний компонент рекламного 

повідомлення не дає змоги здогадатися, що нам пропонують: холодильник, 

який добре заморожує, чи детективний серіал? Слоган «Розваги та технології 

на вашій кухні» змушує більш пильно поглянути на зображені речі, зокрема 

холодильник, на дверцятах якого демонструється фільм. Очевидно, що 

кінокартина розповідає про мафію, саме тому в холодильнику заховане тіло 

(тобто кіно набуває реалістичності).  
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Рис. 2.12. Реклама холодильника LG 

 

На іншому зразку (Додаток Т, рис. Т.1.) зображає нічний цвинтар та 

труп жінки, що вийшов з могили. Про що може розповідати така реклама? 

Про що завгодно. Але слоган «Безкоштовні дзвінки з півночі до 5 години 

ранку» допомагає нашій уяві домалювати ідею рекламного повідомлення. 

Після ознайомлення з його текстом ми розуміємо сутність реклами. В обох 

випадках шокова реклама стає зрозумілою саме завдяки інформаційному 

слогану, який чітко описує зображення. 

2. Коли текст рекламного слогану протиставляється візуальній частині, 

породжуючи двояке сприйняття рекламного повідомлення. 

В обох випадках бачимо звичайні зображення: дівчина щось говорить 

собаці (рис. 2.13.) та як Ной збирає усіх тварин до себе в ковчег (Додаток Т, 

рис. Т.2.). Однак слогани до них пропонують зовсім інше витлумачення 

рекламного повідомлення. Так, «Hustler. Ви бачите цю назву і у Вас 

починають з’являтися брудні думки», наштовхує на те, що дівчина з собакою 

вже не виглядає так невинно. Наша свідомість починає фантазувати, як саме 

вона планує вчинити з твариною.  

 

Рис. 2.13. Реклама чоловічого 

журналу Hustler 
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Слоган іншого зображення – «Добре підходить до усіх видів м’яса» – 

звертає нашу увагу на пляшку вина, яке «Ной» тримає за спиною, 

зустрічаючи тварин. Знову текст повністю змінює наше попереднє 

сприйняття побаченого та стимулює переоцінку візуального компонента. 

3. Коли слоган «підігріває» увагу до реклами.  

У Додатку Т, рис. Т.3. за усіма показниками апелює до сексу 

(заманлива поза дівчини, високі підбори, червона білизна, червоний колір 

оголошення), а слоган – «Дістанься туди швидше – стимулює цікавість 

споживача. Куди дістатися швидше – до дівчини чи до її «білизни»?… Без 

текстового супроводу реклама 

зафіксувалася б у свідомості 

реципієнта просто як «дівчина в 

червоній білизні», однак слоган додав 

інтриги. Тому реклама, скоріш за все, 

запам’ятається не як сексуальна, а як 

дотепна.  

Натомість рис. 2.14 пропонує 

новий погляд на культову трагедію – 

вбивство Джона Кеннеді, президента 

США. Усе на картинці ніби відтворює 

подію 1963 року, однак з тією різницею, що застрелений не чоловік, а жінка. 

Слоган говорить: «Якщо чоловіки твоя ціль, будь впевнена, що не пропустиш 

їх». Зображення у поєднанні з логотипом та прикладами примірників 

чоловічих журналів дає змогу зрозуміти, куди «хилить» реклама. Адже до 

цього моменту картина вбивства президента, що стала канонічною, оскільки 

зображує трагедію цілої нації, здається «перевернутою» та «неправильною». 

До речі, у слогані (в англійському варіанті) використано гру слів: «don’tmiss» 

– «не схиб». Так говорять, коли йдеться про чіткість пострілу. Поєднання 

неоднозначного візуального образу і слогана дає змогу двояко витлумачувати 

зміст повідомлення. У рекламі порушено суперечливу тему, яка 

 
Рис. 2.14. Реклама видавництва 

IPPress, що випускає чоловічі 

журнали 
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супроводжується суперечливим салоганом, і тільки разом вони створюють 

сильне провокаційне повідомлення. Окремо їх буде важко сприйняти і 

правильно витлумачити. 

4. Коли слоган апелює до гумору, обіграючи зображення.  

Гумор у шоковій рекламі зі впевненістю можна назвати «нездоровим». 

Він покликаний висміяти шокові, провокаційні, девіантні ситуації і 

репрезентувати їх у «веселому та легкому» світлі. Рис. 2.15 практично дає 

нам змогу заглянути під спідницю бабусі. З цим, очевидно, постійно 

зіштовхується її собака, про що свідчить жартівливий слоган: «Тому, що 

собакам не завжди доводиться легко». Ця мила фраза одразу повинна 

викликати співчуття до тварини та нівелювати появу бабусиної спідньої 

білизни, однак такий ефект не завжди можна досягти, позаяк кожен 

реципієнт по-своєму сприймає 

рекламу. Вочевидь, другий приклад 

реклами (Додаток Т, рис. Т.4.) точно 

має жартівливий характер, але факт 

того, що лимон справляє малу нужду 

прямо у банку напою, все одно 

демонструє недостойну поведінку. 

«Pepsi з дотиком лимону» – цей 

слоган пом’якшив силу візуального складника та додав рекламі «трохи» 

гумору. Без цього слогану реклама сприймалася як вульгарна та позбавлена 

смаку, бо відображає та заохочує непристойні дії та поведінку. А вербальний 

підтекст обернув зображення в невинний жарт [197]. 

До речі, якщо йдеться про патогенний текст, то він впливає і на 

суспільство, і на особистість; щоб нормально існувати, вони повинні 

нейтралізувати хоча б частину цього потоку [133, с. 95]. Одним із 

нейтралізаторів такого впливу дослідники вважають гумор, сатирично-

гумористичний текст. Це – своєрідна і дуже результативна реакція протидії 

патогенному тиску. Дослідник М. Мінський зазначав, що «гумор соціальний 

 
Рис. 2.15. Реклама корму для собак 
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за своїм походженням. За допомогою гумору можна вказати оточуючим на 

неналежну поведінку або неправильний спосіб міркування» [44, с. 173]. 

Сукупність сатиричних, гумористичних текстів становить макротекст, який 

дозволяє громадській та індивідуальній свідомості протистояти впливу 

патогенного тексту. Однак, на нашу думку, це лише частково стосується 

застосування гумору у шоковій рекламі, оскільки він покликаний зробити 

девіантну ситуацію нормальною, шокові події – буденними, повинен знизити 

рівень страху, розширити межі дозволеного. Гумор у рекламі, а особливо в 

шоковій, є тонким інструментом, який у виняткових випадках вдало 

використовують рекламістами.  

До особливої групи належить шокова реклама, що функціонує в 

пострадянському просторі. Їй не характерні цікаві візуальні рішення, а тому 

серед рекламних повідомлень важко віднайти дійсно оригінальні (іноді 

навіть із застосування провокації). Здебільшого пострадянські рекламісти 

шокують простими та доступними слоганами з сексуальним підтекстом, 

використовують не тонкі натяки, а обіграють сленгові вирази та 

сексуалізовані жіночі зображення.  

Рис. 2.16 відображає основну «креативну» думку, що донедавна була 

популярна на пострадянському просторі – секс продає все. Оскільки наше 

суспільство ще не готове до відвертої демонстрації статевого акту та чогось 

більш оригінального, ніж жіночі сідниці або груди, рекламісти усюди 

застосовують «масні» сексуальні натяки: «Я дала твоєму сусіду… 

безкоштовно. Хочеш, дам тобі» (реклама Інтернет-провайдера), «Кожному 

сосну... при купівлі ділянки в екологічно чистій зоні» (реклама території на 

продаж під котеджі), «Візьми до рота» (фестиваль японських пельменів у 

ресторані «Якіторія») та «Розсунь палички» (ресторан «Якіторія»).  
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Рис. 2.16. Приклади російської та української реклами з 

сексуалізованим вербальним контентом 

 

Як ми бачимо, у запропонованих зразках заакцентовано вербальну 

складову частину повідомлення. Основне сексуалізоване звернення виділено 

всіма можливими способами: великими літерами, кольором, знаком оклику, а 

візуальний образ залишається посереднім (симпатична дівчина на фоні 

тексту). 

Іноді трапляються оригінальні рекламні рішення, які одразу ж 

вибиваються із загального потоку повідомлень та, як правило, викликають 

активну реакцію. Свого часу такою була реклама магазину сантехніки, яка, 

на наше здивування, не апелювала до сексу, а застосувала відвертий гумор – 

«Ранок починається не з кави» (Додаток У). До такої реклами люди 

поставилися більш сенситивно, ніж до оголеної дівчини, хоча комунікативне 

повідомлення було підібрано вдало: коротке, містке, без зайвих слів, смайлів 

та знаків оклику. 

Однак, прагнучі до оригінальності, рекламісти часто переступають 

межу етичності. На нашу думку, сучасній українській та пострадянській 

рекламі в цілому не вистачає тонкості, чутливості та відповідальності за 

проваджений контент (рис. 2.17 та рис. 2.18). 
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Рис. 2.17. Реклама щоденних 

прокладок «Огорни своє волосся 

любов’ю до самих кінчиків» 

Рис. 2.18. Реклама інтимної епіляції 

«Коле язик? Відправ кохану на 

епіляцію. Це недорого і надовго!» 

 

Останній приклад заслуговує окремого роз’яснення, оскільки не тільки 

салоган, а й візуальна частина реклами містить провокацію. Навіть без 

вербального супроводу повідомлення можна вважати непристойною, а 

текстовий коментар жартівливого характеру ще більше загострює ситуацію. 

Естетична реклама з елементами шоку, яку можна розглядати як 

шокову (чи наближену до неї), також трапляється у вітчизняній практиці.  

Вона якісно вирізняється серед вульгарних апеляцій органічним та цілісним 

візуальним наповненням та мінімальним текстовим коментарем, тобто 

зазвичай використовує лише слоган, націлений на репрезентацію ключової 

ідеї рекламної кампанії. Зображення рис. 2.19 та 2.20 демонструють 

порушення цілісності людського організму, тобто містять елементи шоку в 

рекламі. Перша реклама привертає увагу завдяки неприродному змалюванню 

людини: як робота, якого можна скласти із запчастин. Таке зображення 

здебільшого сильно відштовхує. Однак вербально цей ефект не продукується, 

бо весь рекламний текст має винятково інформаційний характер, що загалом 

стримує можливий сильний негатив щодо реклами.  

Інша реклама будує свою комунікацію зі споживачем на апеляції до 

ніжності, ексклюзивності та солодкому житті. Дівчина в рекламному 

повідомленні була така солодка та тендітна, що її хтось надкусив. Слоган 

підтримує означений візуальний контент – «Ласий шматочок!».  
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Рис. 2.19. Реклама музею воскових 

фігур. 

 

Рис. 2.20. Реклама нової лінії мила 

Duru (мангове морозиво), «Ласий 

шматочок!» 

 

Рекламна кампанія, що використовує релігійні образи, у Росії була і є 

незвичайною та надсміливою (див. рис. 2.21). За допомогою рекламного 

тексту вона намагається обіграти тему Таємної вечері, але відчутно, що 

потенціал картини в рекламній комунікації ще не вичерпаний – «Знайди себе 

(у церкві? у інтернеті?). Ти шукаєш – ми знаходимо». Слоган короткий та 

наштовхує на роздуми, що, власне, й потрібно. Однак відчувається мала 

продуманість реклами, бо сильний культурний образ мало корелюється з 

рекламним текстом.  

Рекламісти Райффайзен Банк пішли на досить сміливий крок – 

застосували і гумор, і посилання до сексу в рекламі банківських послуг. У 

рекламному повідомленні візуальна та вербальна частини тісно пов’язані (без 

слогану важко зрозуміти, про що йдеться, а без візуального складника ми 

просто сприймаємо позитивне твердження про банк) і в сукупності 

становлять необхідне поєднання усіх елементів, які забезпечують 

ефективність реклами (див. рис. 2.22). Небезпека використання шокових 

засобів криється в тому, що компанія миттєво починає асоціюватися з 

продиктованими рекламою цінностями. Відтак, неоднозначність шокової 

реклами може грати проти компанії: у споживачів може з’явитися думка, що 

банк хоче їх «використати», як це показано на рекламному щиті. У такому 
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разі реклама матиме протилежний ефект. Однак в контексті дослідження 

теми шокового впливу реклами та аналізу її компонентів, таке повідомлення 

вважаємо вдалим. 

  
Рис. 2.21. Реклама пошукової 

інтернет системи Rаmbler, «Знайти 

себе. Ти шукаєш – ми знаходимо!» 

Рис. 2.22. Реклама банку 

Райффазен Банк Аваль, «Довіра – 

це найцінніше». 

 

Отже, можемо зробити висновок, що в шоковій рекламній комунікації 

головну роль виконує рекламний образ, ідея, яка, однак, нерозривно 

пов’язана з вербальним складником повідомлення. У ефективній шоковій 

рекламі обидва компоненти функціонують одночасно та довершують образ. 

Аналітичні дослідження, присвячені відмінностям шокової закордонної 

реклами від сучасної української та пострадянської представляють 

особливий інтерес. Для української та пострадянської реклами, як видно з 

наведених прикладів, характерне тяжіння до сексуалізації усього контенту, 

привертання уваги завдяки параграфеміці, кольорам тощо. Більшості 

вітчизняних рекламних повідомлень бракує естетичної гармонійності та 

логічності сполучення елементів рекламного повідомлення.  

Водночас зазначимо, що сьогодні все а частіше з’являються зразки 

вдалої естетичної реклами. Деякі компанії навіть ризикують обирати 

нестандартні та яскраві образи для просування своєї продукції. Це додає 

оптимізму в тому, що вітчизняна рекламна індустрія поступово еволюціонує. 

Однак, оскільки сила впливу шоку, спектр реакцій та ставлення української 

аудиторії до шокової реклами все ще не визначені, вважаємо за доцільне 

продовжити роботу та описати методику практичного дослідження шокової 

реклами.  
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2.3. Основні вимоги до шокової реклами та її патогенні засоби 

впливу 

 

Якщо дистанціюватися від теоретичного аналізу феномену і перейти до 

його практичної реалізації, варто пам’ятати, що головну роль у «роботі» 

шокових звернень відіграє принцип стимулу й реакції: атака, спрямована на 

загальні культурні норми, змушує людину підсвідомо захищатися, 

відстоюючи свої моральні цінності. У цьому процесі людина, сама того не 

бажаючи, максимально активно сприймає повідомлення. Така комунікативна 

взаємодія сприйняття є надзвичайно значущою для розуміння принципів 

роботи шокових образно-змістових елементів у рекламі. 

Важливим в експериментальній роботі є й те, що шокова реклама 

завжди порушує загальноприйняті норми моралі. Причому, ключове слово 

тут – «загальноприйняті». Якщо уявити середній рівень суспільної моралі і 

середній рівень моралі цільової аудиторії (надалі ЦА), то шокова реклама 

існує між цими двома рівнями. Такими чином, на думку ЦА, вона порушує 

суспільну мораль, але не обов’язково суперечить нормам моралі самої ЦА. У 

разі, коли реципієнт побачив або почув не те, що очікував або до чого звик, 

він здивований. Однак побачене не відштовхує його, а навпаки, – зачіпає, 

викликає зосередження. Приймаючи таку комунікацію, погоджуючись з 

побаченим, реципієнт внутрішньо і ззовні (через споживання рекламованих 

брендів) заявляє про свій соціальний протест, кидає суспільству свій 

маленький виклик [7; 43; 182]. Щоправда така послідовна реакція на шокову 

рекламу є неусвідомленою, цей механізм спрацьовує інтуїтивно і стимулює 

активне сприйняття нової інформації. 

Надалі доцільним видається визначити компоненти шокового 

рекламного впливу, які безпосередньо впливають на пізнаваність та 

провокаційність рекламного повідомлення, розглянути те, без чого 

неможливий ефект здивування та запам’ятовування. Р. Везіна і О. Пол 

визначили три основних компоненти шокової реклами [217, c. 180]: 
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самобутність, неоднозначність й порушення норм і табу. Науковці 

вважають, якщо реклама розглядається як провокація, особливо важливо, 

щоб усі три компоненти були актуалізовані. 

1. Самобутність. 

По-перше, для рекламних повідомлень вкрай важливо вирізнятися з-

поміж інших, щоб актуалізувати увагу потенційних споживачів. Якщо 

рекламні повідомлення будуть сприйматися як схожі чи однакові, вони 

втратять свою провокаційний силу. Крім того, як виявили Т. Чайлдерс і 

М. Х'юстон [175, c. 644], оголошення, що вирізняються із загальної маси, 

насправді привертають більше уваги, вони легше запам'ятовуються і в 

потрібний момент актуалізуються в пам'яті. Д. Дал з колегами також 

з’ясував, що реклама з шокуючим змістом по-особливому впливає на увагу, 

пам'ять і навіть на поведінку молоді [180, c. 277-278]. 

2. Неоднозначність. 

Своєрідність реклами, безумовно, не єдиний показник, що відповідає за 

її провокаційність. Р. Везіна визначив неоднозначність як «мiру, у якій 

повідомлення залишає місце для різних інтерпретацій, якщо не для його 

змісту, то хоча б про намірів рекламодавця» [217, c. 180]. Крім того, на його 

думку, більш неоднозначні повідомлення швидше за інші осмислює 

аудиторія. Вони стають особливо корисними передусім для залучення і, 

згодом, для утримання уваги ЦА. 

3. Порушення норм і табу.  

Це найважливіший елемент реклами, яка повинна сприйматися як 

провокація. Реклама, що має самобутні та неоднозначні компоненти, все одно 

не здатна викликати шок. Лише порушуючи норми і табу (персональні та 

соціальні), вона викликає подив та створює «чистий аркуш» у свідомості 

людини, що накладає відповідальність на компанію за подальшу обробку 

рекламної інформації споживачем. 

Спробу впорядкування основних «вимог» до шокової реклами здійснила 

дослідниця С. Шомова. Узагальнюючи матеріал глобальної мережі Інтернет 
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та здобутки практиків реклами авторка зазначає, що якісній і, при цьому, 

дієвій шоковій рекламі повинні бути властиві такі характеристики [161]:  

• Контрастність. Кращий фон для шоку – сувора класика і цнотливість, 

а також ефект несподіванки, коли персонажі роблять те, чого від них ніхто не 

очікує. Саме тому так різко реагує аудиторія на цілуються священика і 

черницю або вчительку в класичному костюмі, що веде себе «неправильно», 

розпущено.  

• Одноразовість. Шок – це зброя, яка добре стріляє в кожному 

конкретному випадку тільки один раз. Якщо око аудиторії «змилене» 

постійними жахами або непристойностями на рекламному полі тієї чи іншої 

компанії, то споживачів нічим вже не пройняти. Тому важливо не 

зловживати такими сильними засобами, як шок. Щоправда деякі практики 

вважають, що шок може бути багаторазовим (в одному ролику, наприклад, 

можна використати кілька «гострих» моментів), але кульмінація повинна 

бути одна.  

• Демонстративність. Чим публічніша акція, розрахована на шокове 

сприйняття, тим краще – на публіці шокувати простіше.  

• Правильний вибір теми. Тема повинна бути не просто забороненою, а й 

актуальною для конкретної кампанії, для конкретного товару чи послуги. Їх 

класичний набір уже розглянуто (смерть, агресія, насильство, секс, 

інвективна лексика і т.д.), однак існують інші табуйовані теми, які можуть 

стати небанальним і точним вирішенням проблеми з просування фірми або 

продукту.  

• Наявність концептуальної ідеї. Оскільки шокова реклама є «зоною 

ризику», тобто може викликати обурення чи потрапити під дію того чи того 

законодавчого або етичного обмеження, необхідно «аргументувати» вибір 

шокового стилю або прийому яскравою і зрозумілою концепцією. Простіше 

кажучи, у використанні шоку повинен бути сенс, і цей сенс має легко 

відчуватися і зчитуватися.  
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• Алегоричність. Сучасні практики, осмислюючи творчу палітру шокової 

реклами, звертають увагу на такі її специфічні прийоми, як метафоризація 

(уміння найбільш суперечливе повідомлення утілити у вишуканій метафорі), 

естетизація (здатність естетично репрезентувати табуйовану дію або 

ситуацію), манекенизація (делікатне перенесення теми в умовний простір). 

• Уміння «пройти по тонкій кризі» у взаємодії з цільовими аудиторіями 

– можновладцями, журналістами, споживачами та ін. Реакція, викликана 

зверненням, повинна бути достатньо сильною, щоб мати право називатися 

шоковою, і одночасно адекватною, щоб справа не закінчилася судом або 

забороною рекламної кампанії. 

Крім Р. Везіни, О. Пола та С. Шомової відомі й інші дослідники, що 

цікавилися темою шоку в рекламі і намагалися систематизувати матеріал, 

виявити специфіку шокових елементів, їх переваги. У цьому ракурсі цікавою 

вважаємо працю Д. Дала та його колег К. Франкербергера та Р. Мачанди, у 

якій здійснено детальну теоретичну розробку теми та описано практичну 

роботу. Одним із надбань дослідження стала таблиця типів шокового впливу, 

запропонована вченими. У межах нашого дослідження її детальний опис є 

доцільним, оскільки подальші наукові практичні дії будуть ґрунтуватися 

саме на класифікації науковців. 

Як бачимо, більшість досліджень феномену шокової реклами пов’язана з 

вивченням суперечливих та образливих продуктів і менше – з аналізом 

творчої складника такої реклами. Через це надзвичайно складно чітко 

систематизувати типи шокових звернень, використовуваних у рекламі. 

Внесок Д. Дала і його колег полягає в тому, що вони класифікували шокові 

елементи реклами. Автори виокремили сім основних типів шокового впливу 

[180, c. 270] (Додаток М): огидні зображення, секс, ненормативна 

лексика/непристойності, вульгарність, недоречність, моральна образа і 

порушення релігійних табу.  

Схожі спроби робили й інші зарубіжні дослідники, однак вони 

спрямовували свій науковий пошук не на класифікацію шокових елементів, а 



104 
 

на аналіз реакції споживачів на запропонований ученими перелік конкретних 

компонентів реклами. Наприклад, Г. Прендергаст, Б. Хо, І. Фау [208, с. 170] у 

дослідженні образливої реклами намагалися виявити, які з перелічених 

чинників можуть дратувати аудиторію: сексуальні конотації, апеляція до 

страху, сексизм, культурна нечутливість, непристойна мова, інтимні питання 

чи оголеність. Дослідники Х. Хва і Г. Прендергаст [202, с. 86-88] з’ясували, 

що використання теми сексу і апеляція до страху є найбільш образливими з 

погляду сінгапурських респондентів. Д. Уоллер, який аналізував ставлення 

до образливої реклами в Австралії встановив, що респонденти були 

найбільше обурені рекламою, яка містила: расистські заклики, 

антигромадську поведінку, сексизм, торкалася інтимних питань, 

ненормативну лексику і наготу [219, c. 292]. 

Як бачимо, думки різних дослідників збігаються в тому, які саме 

елементи варто уналежнити до образливих. Таким чином, більшість тем, що 

можуть роздратувати аудиторію, відображені в класифікації Д. Дала. Багато 

елементів, які викликають шок, провокують та ображають респондента 

(визначені дослідниками), схожі, тому співвіднесення реклами з певним її 

типом (сексистська, шокуюча, агресивна, провокаційна чи образлива) 

залежить від кута зору дослідника та його суб’єктивних інтересів.  

Для повноти аналізу такої рекламної стратегії варто з’ясувати специфіку 

процесу її комунікації зі споживачами. Скористаємося науковими 

здобутками Д. Дала та його колег, зокрема Приблизною моделлю реакції 

споживачів на шокові апеляції (див. схему 2.1.) [180, с. 271]. Відповідно до 

цієї моделі рекламний вплив є необхідною передумовою успішності кампанії. 

Проте після впливу не всі рекламні оголошення можуть утримати увагу 

цільової аудиторії. 
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Схема 2.1. Приблизна модель реакції споживачів на шокові апеляції  

 

Встановлено, що використання провокаційних, суперечливих і/або 

образливих елементів у рекламі забезпечує увагу аудиторії [180; 186; 207; 

217; 219]. Щоправда варто зважати на те, яку увагу може забезпечити 

реклама: якщо торговельна марка не готова зустрітися із критикою та 

протистоянням, то їй може загрожувати банкрутство. Пропонуючи таку 

модель Д. Дал зазначає, що порушення норми відповідальне не тільки за 

залучення уваги респондентів, а й за подальшу обробку самої реклами. «У 

шоковій рекламі порушення норми, як передбачається, лежить в основі 

здатності повідомлення прорватися через рекламний хаос і захопити увагу 

цільової аудиторії, яка потім прислухається і діє на відповідне повідомлення» 

[180, с.269]. Якщо рекламне повідомлення порушує норми пристойності, 

гарного смаку, естетичності та/або особистих моральних стандартів, воно 

викличе здивування в адресата. Іншими словами, порушення будь-якої 

соціальної чи особистої норми викликатиме здивування, яке, своєю чергою, 

стимулюватиме додаткову пізнавальну діяльність, позаяк «люди завжди 

прагнуть зрозуміти джерело здивування» [180, с. 271]. Оскільки порушення 

норми стимулює таку реакцію, то подальша пізнавальна обробка 

повідомлення максимально заохочується. «Це все, як правило, набуває форм 

пізнавальної активності, а самі повідомлення мають бути розробленні так, 

щоб бути зрозумілими» [187]. 

На нашу думку, така модель корелюється зі звичайним процесом 

сприйняття та розуміння рекламної комунікації. Основна відмінність – 

відсутність блоку «порушення норми/несподіваність та здивування», який є 
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характерною рисою шокової рекламної комунікації. У стандартному варіанті 

споживач проходить вісім етапів сприйняття реклами (за А. Овчаренко) [108, 

с. 161]: 

1. Бачить та чує рекламу. 

2. Звертає увагу на рекламу, як правило, вибірково сприймаючи одну її 

частину та пропускаючи усе інше. 

3. Засвоює зміст рекламного повідомлення. 

4. Оцінює рекламне повідомлення, погоджуючись чи не погоджуючись 

із ним. 

5. Кодує отриману рекламну інформацію в довгостроковій пам’яті. 

6. Відтворює цю інформацію через певний час. 

7. Обирає між іншими товарами і приймає відповідне споживацьке 

рішення. 

8. Діє на основі прийнятого споживацького рішення (придбати товар).  

Як бачимо, загальна ідея обробки інформації в обох випадках однакова, 

але наявність саме шокового складника робить першу модель відмінною та 

вузькоспрямованою. Д. Дал та його колеги стверджували, що порушення 

норми викликає здивування, яке впливає на увагу, розуміння, обробку та 

збереження рекламного повідомлення, а також на поведінку адресатів 

інформації. Водночас автори наголошували, що цей процес описаний через 

попередню, тестову модель, тому ефекти впливу когнітивних процесів на 

поведінку людини відображені слабше і задокументовані в загальних рисах, 

на відміну від аналізу впливу провокаційної реклами, яка ставила на перше 

місце залучення уваги аудиторії.  

Позитивний ефект шокової реклами на рівень уваги споживачів 

теоретично та практично задокументований ученими [170; 180; 186; 207; 217;  

219]. Канадські дослідники виявили, що шоковий контент стимулює 

підвищення уваги та впізнавання повідомлення; його частіше за все згадують 

споживачі. Іще одним зі здобутків дослідження 2003 року є те, що науковці 

з’ясували: респонденти схильні вести себе так, як запропоновано в рекламі, 
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тобто вчені зафіксували поведінковий ефект реакції споживачів. Однак 

зауважимо, автори не досліджували саме поведінкові наміри аудиторії, адже 

сконцентрували увагу на реальній поведінці респондентів і проводили 

дослідження на матеріалах соціальної реклами. 

При дослідженні практичної сторони шокової реклами, як правило, на 

першому місці постає питання її ефективності у залученні уваги споживачів 

та стимулювання їх поведінкових реакцій. У цьому сенсі цікавими видаються 

результати двох паралельних незалежних досліджень які вивчали реакції 

аудиторії на шокову рекламу та сексуалізовану рекламу. Перше – наукова 

праця Д. Дала та його колег, у якій отримані «результати свідчать про те, що 

шоковий рекламний контент перевищує нешоковий у здатності привертати 

увагу та сприяє запам’ятовуванню рекламного повідомлення» [180, с. 276]. 

Друге дослідження, проведене в 1983 році групою вчених на чолі з Д. Белло, 

у якому встановлено ефективність суперечливої сексуальної реклами за 

трьома параметрами: інтерес до реклами, ставлення до продукту, намір 

зробити покупку. Автори дійшли висновку, що сексуальний контент був 

ефективний тільки для активізації інтересу до реклами, і не мав ефекту щодо 

намірів зробити покупку [172, с. 41]. Це твердження контрастує з 

узагальненнями канадських дослідників, які виявили, що шоковий вплив має і 

позитивний ефект, позаяк, окрім привертання уваги, стимулює споживачів 

запам’ятовувати інформацію та реагувати відповідно до неї, тобто реалізує 

головну мету реклами. 

Як було зазначено, шокова реклама – неоднозначний та багатогранний 

феноменом, тому питання щодо її ефективності та ефектів від перегляду не 

зменшують своєї актуальності. Щоб сформувати чітке уявлення про 

принципи функціонування шокової реклами та встановити її сильні та слабкі 

риси, постала необхідність узагальнити ці дані в таблиці (див. табл. 2.2). 
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Таблиці 2.2. 

Зведена таблиця основних рис шокової реклами 

Переваги 

шокової реклами 

Недоліки 

шокової реклами 

«Побічні ефекти» 

шокової реклами 

Привертає увагу 

Підвищує рівень 

обговорювання в 

суспільстві («сарафанне 

радіо») та ЗМІ, може 

привернути увагу до 

соціальної проблеми. 

Не завжди 

запам’ятовується саме 

товар 

Шоковий образ може 

домінувати над 

рекламованим 

продуктом. 

Збудження сильних 

почуттів 

Сам ефект шоку 

спрямований на те, щоб 

викликати неочікувані 

емоції і він може мати 

як позитивні, так і 

негативні наслідки. 

Запам’ятовується 

Споживач радше 

запам’ятає шокову 

рекламу, аніж 

нешокову. 

Викликає негативні 

емоції 

Порушуючи табуйовані 

теми, моральні 

принципи та норми, 

шокова реклама руйнує 

«усталений світ», нічого 

не пропонуючи на 

заміну, що і стимулює її 

негативне сприйняття. 

Ігнорування шоку 

«Шок», як наркотик, до 

якого аудиторія швидко 

звикає, тому постає 

необхідність підіймати 

планку. Люди можуть 

знову і знову 

переглядати рекламу і її 

ефект буде поступово 

знижуватися. 

 Не універсальний 

метод 

Сенситивні верстви 

населення (діти, літні 

люди, хворі) є чутливим 

до такої реклами. 

Важливо вираховувати 

Рекламна загадка 

Як правило, споживач 

не знає, що демонструє 

та пропонує шокова 

реклама, тому може 

захотіти детально 

вивчити зображення, 
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національну та 

регіональну специфіку 

цільової аудиторії. 

 

проявити фантазію, щоб 

зрозуміти суть 

повідомлення. Вона 

закарбується один раз у 

пам’яті.  

 Естетизація 

порушення табуйованих 

тем 

Естетично вивірене, 

«красиве» порушення 

моральних норм та 

правил стимулює їх 

позитивне сприяти.  

 

 

Таблиця представляє узагальнений погляд на ефекти, які чинить шокова 

реклама. У ній розглянуто сильні та слабкі сторони такої реклами, зазначено 

її «побічні ефекти», котрі мають сильний вплив на сприйняття феномену в 

цілому. Стає очевидним, що за допомогою такої реклами можна досягти двох 

позитивних ефектів: привернути увагу аудиторії і/або добитися скандальної 

уваги до проведеної рекламної кампанії. Однак «суперечливі оголошення, які 

викликають негативну реакцію, а можливо й образу, можуть спричинити 

ряду негативних наслідків, як-от: негативне паблісіті, збільшення скарг на 

рекламу до органів регулювання, зниження попиту на товар та бойкот 

продукції» [186, с.238]. До цього варто додати, деякі вчені стурбовані тим, 

що провокація в рекламі справді привертає увагу аудиторії і може виробити 

негативне ставлення до бренду в цілому: «спроби шокувати споживачів 

звичайно можуть підвищувати їх обізнаність із брендом, але також можуть 

знизити рівень прийняття такої реклами чи навіть зумовити розчарування у 

торговельній марці» [217, с. 178]. На противагу висловленій думці існує й 
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інша, озвучена П. Пелсмакером та Дж. Ван ден Бургом: «Краще викликати 

негативні почуття, ніж не викликати взагалі ніяких» [181, с. 10]. 

У будь-якому разі усі означені аспекти такої реклами повинні викликати 

сильні емоції, залучати увагу споживачів і таким чином, маніпулювати ними. 

Як відомо, рекламу вже давно розглядають не тільки як засіб стимулювання 

збуту продукції, але й формування моральних настанов, ціннісних 

орієнтацій, створення і соціального закріплення нових культурних цінностей, 

норм і правил поведінки. Незважаючи на те, що в кожній країні є свої 

традиції, орієнтуючись на які торговельні марки розробляють рекламні 

кампанії, сама реклама стає інтегрувальною силою різних засобів 

комунікації. Вона зрозуміла людям різного віку, національності та 

віросповідання [79, c. 25]. Реклама стає універсальним смисловим простором 

для формування особистості. І шокова реклама у цьому сенсі має особливий 

інтерес, оскільки вже кілька десятиліть формує особливий світогляд людини 

та змінює ціннісні орієнтації (звичайно в купі з іншими ЗМІ) [183, с. 49].  

Реклама, як соціокультурний феномен, відображає основні тенденції 

розвитку суспільства. Вона відіграє помітну роль у процесах соціалізації та 

ідентифікації. Як механізм останньої, вона спрямована на забезпечення 

доступу індивіда до референтної групи через споживання символічно 

наповненого товару або послуги. Як механізм соціалізації, реклама сприяє 

засвоєнню індивідом статусів, ролей, норм і цінностей суспільства. Означені 

рекламні механізми впливають, як на свідомість, так і на несвідому 

поведінку. Оскільки реклама формує стереотипне мислення, а через 

стереотипизацию створює онтологічний фундамент суспільства споживання, 

у неї з'являється можливість маніпулювати свідомістю в цьому соціумі [20; 

25; 32; 47; 48].  

Якщо говорити про маніпуляцію загалом, то Л. Рюмшина визначає її 

мету як бажання, приховуючи свої справжні наміри, спонукати іншу людину 

до вчинення певних дій, зміни ціннісних настанов, уявлень і думок, 

одночасно зберігаючи ілюзію незалежності, самостійності прийнятих рішень 
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або дій. Іншими словами, спонукати людину до того, чого вона робити не 

хоче і/ або відволікти від того, до чого прагне, однак при цьому створити 

впевненість, що вона діє з власної волі. Визначальна ознака маніпуляції – 

отримання вигоди для себе за рахунок іншого, який не усвідомлює подібних 

намагань [126, с. 16].  

С. Братченко у своєму дослідженні виокремлює кілька видів 

маніпулювання:  

1) маніпулювання потребами (використання бажань, уподобань, 

інтересів партнера);  

2) «духовне» маніпулювання (формування в індивіда певних ідеалів і 

цінностей);  

3) інтелектуальне маніпулювання (нав'язування людині думок, точок 

зору);  

4) маніпулювання почуттями (використання емоцій партнера);  

5) символічне маніпулювання (формування стійкої реакції людини на 

певні символи) [18, с. 98].  

Маніпуляція, спрямована на вчинення дії, бажаної для манупілятора. 

Може безпосередньо і не припускати зміни цінностей, смислів, тобто 

внутрішнього світу людини. Однак часте потрапляння під вплив маніпуляцій 

змінює ціннісно-смислове ставлення людини до світу, інших людей і до самої 

себе [126, с. 17].  

У випадку з рекламним маніпулюванням можна частково погодитися з 

твердженням О. Лебедєва і А. Боковикова, що іноді факт програмування не 

усвідомлюють ні рекламодавець, ні споживач, ні навіть виробник реклами. 

Таке «колективне несвідоме» керує комунікацією, і поведінкою всіх 

учасників рекламного взаємодії [77, с. 93]. Тезу підтверджують приклади 

реклами, які одночасно управляють споживацькою думкою і 

запам'ятовуються, хоча їх елементи не були орієнтовані на маніпуляцію.  

Працюючи з рекламними повідомленнями, варто усвідомлювати, які 

саме мотиви можуть привернути увагу конкретного споживача і аудиторії 
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загалом. З метою створення сприятливих умов впливу використовуються, 

насамперед, негативні або позитивні емоції (залежно від обставин): страх, 

радість, заздрість, ненависть, любов, співчуття, самовдоволення, почуття 

жалості і т.д. [27; 51; 194] Головне – вони повинні бути надпотужними і 

захопити індивіда, не дати йому можливості повернутися на раціональний 

рівень і спокійно обміркувати ситуацію. Наприклад, можуть 

використовуватися такі дані [57, c. 72]:  

• люди звертають увагу на те, що їм подобається або лякає;  

• страхи тісно пов'язані з інстинктами;  

• інтерес до інформації підвищується зі зростанням ризику;  

• позитивні емоції стимулюють, негативні зумовлюють уникнення 

об'єкта, що їх викликає; очікування небезпеки при цьому підсилює пошук 

відповідної інформації.  

На сьогодні основною дієвою стратегією реклами стає «робота на 

емоції», тиск на емоційну сферу сприйняття рекламного повідомлення. 

Водночас нині, як ми вже згадували, спостерігаємо певний зсув у ціннісних 

орієнтаціях суспільства й незначне емоційне притуплення аудиторії. Саме 

тому використання агресивних рекламних технологій, які безжально «б'ють» 

по почуттях і бажаннях споживачів, сьогодні так актуально. Реклама в 

основному апелює до шоку, насильства, а також продовжує активно 

експлуатувати еротику тіла.  

Якщо говорити про шок, то з позиції психології його ефективність  

полягає в тому, що, коли атаки зазнають культурні норми, індивід підсвідомо 

захищається, відстоюючи свої уявлення. У цей момент він, сама того не 

бажаючи, максимально активно сприймає повідомлення. М. Вільямс у своїй 

статті вказує, чому працює шокова реклама: «Повідомлення, яке передається, 

настільки сильно закарбовується у свідомості людини, що вона врешті-решт 

змушена діяти відповідно до нього» [222]. Саме це і є основою частотного 

застосування шокової реклами – нової потужної тенденції у світовому 

бізнесі. 
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Аналізована форма реклами використовує емоційно сильні образи, які 

буквально врізаються у свідомість споживача і сприяють продажу. Шокуючі 

образи часто розміщують на обкладинках таблоїдів і таким чином змушують 

читача придбати видання. На телебаченні ця тенденція виражається в 

демонстрації вражаючих аспектів життя – від інтимних стосунків до садизму 

і вбивств (реальні історії на ТБ, фільми жахів, документальні розслідування 

скандалів і вбивств і т.п.) [2].  

Отже, у шоковій рекламі увага аудиторії досягається за допомогою 

засобів, які традиційно вважають неприйнятними з етичних, естетичних та 

моральних причин.  

Звичайно, існують різні думки щодо використання шоку в рекламі. 

Наприклад, креативний директор рекламної агенції «Della Femina McNamee» 

Делла Феміна вважає, що шокова реклама – це «реклама відчаю, який 

кривдить розум». На її думку, єдина причина вибору шокової реклами – 

прагнення компанії заощадити кошти, отримавши безкоштовну 

популярність. Існує й інша думка, що «шокова реклама ображає лише тих, 

хто живе в коконі і не знає, що насправді відбувається навколо нього у світі» 

[100].  

Принцип роботи цієї реклами ми вже розглянули, а еротизм і 

насильство, як сучасні технології рекламного впливу, представляють для нас 

особливий інтерес, оскільки вони належать девіацій (відхилень від норми у 

поведінці) в рекламуванні. Відтак, пропонуємо більш детально висвітлити 

означений аспект.  

Як відомо, одне з головних завдань будь-якої реклами – звернути на себе 

увагу, виділиться із загальної маси. Сексуальна тематика підходить для цього 

якнайкраще, адже завдяки їй можна замаскувати будь яке повідомлення, 

образ, сенс. Інстинкт продовження роду – один із найсильніших у людини; за 

силою він поступається тільки інстинкту самозбереження. Нервова система 

людини влаштована так, що будь-який сигнал, що стосується сексу, 

сприймається організмом і миттєво викликає конкретну реакцію. Увага 
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людини відразу фокусується на джерелі сигналу, причому це не завжди 

відбувається свідомо. Тому сексуальні образи до сих пір є універсальним 

спосібом залучення уваги до рекламного послання. Виставляючи секс на 

загальний огляд, порушуючи моральні принципи і суспільні підвалини, 

рекламісти нерідко прагнуть довести цю увагу до стану психологічного 

шоку. Вважається, що таким чином підвищується запам’ятання реклами, а 

значить і рекламованої торгової марки, хоча така теза викликає сумніви [39, 

с. 335].  

Не багато мотивів у рекламі за силою можна прирівняти до сексу. 

Дослідження показують, що цей елемент миттєво викликає інтерес і в 

чоловіків, і в жінок. Х. Кафтанджиєв стверджує, що існують особливі, 

приховані, неусвідомлювані почуття, які секс викликає в аудиторії [78, с. 98]:  

1. Секс дає можливість очевидцеві знову відчути себе молодим.  

2. Секс дає чоловікові упевненість у своїй мужності, а жінці – у своїй 

привабливості.  

3. Секс – одна з найважливіших емоцій людини.  

4. Секс є символом статусу. Рекламістові найлегше додати моделям 

значущості, приписавши сексуальні якості.  

Згідно з теоріями З. Фрейда сфера «несвідомого» акумулює сексуальну 

енергію-лібідо. Ця енергія пригнічується в людині особистими і морально-

етичними табу [143, с. 48]. Сам статевий інстинкт пов'язаний перш за все з 

отриманням задоволення. Послідовник З. Фрейда Е. Фромм взагалі вважав, 

що всі прагнення людини можуть бути мотивовані трьома основними 

чинниками: потребою в творчості, у спілкуванні і в статевому акті з іншою 

людиною [145, с. 167]. 

Реклама, апелюючи за допомогою сексуальної символіки до 

підсвідомості, швидше викликає реакцію «задоволення» і створює позитивні 

емоції, вивільняє потоки лібідо й спрямовує їх на споживацькі вчинки та 

рішення. У результаті впливу рекламної комунікації об'єкт або персона 

наділяються додатковими символічними характеристиками, при цьому часто 
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такими, які не мають до них ніякого відношення. Таким чином, формуються 

рекламні образи – символічні продукти, які мало пов'язані з реальністю і 

реальним товаром.  

Як вже було сказано, запорукою успішної дії реклами є її «звабливо-

спокусливий» характер. Реклама не тільки обіцяє отримання задоволення 

одночасно з придбанням продукту, а й формує саме бажання. Першим 

кроком на цьому шляху є створення бажаного об'єкта. Одним із найбільш 

спокусливих, бажаних і, відповідно, одним із найголовніших символів в 

міфології споживання є жіноче тіло. Не можна сказати, що жінки більш 

прекрасні або більш бажані, ніж чоловіки, проте вони відкритіші для того, 

щоб бути бажаними.  

В останні десятиліття рекламісти почали звертати більше уваги на 

жіночу цільову аудиторію, її прагнення, думки, оскільки жінка стала 

самостійним споживачем, для якого необхідно шукати свій підхід і методи 

впливу. Жінка як особистість стала приваблювати маркетологів і 

креативників відносно недавно. Ще пару десятків років тому жінка була 

виключно дружиною, матір'ю і домогосподаркою, а зараз перетворилася в 

незалежну, активну, сміливу особистість [40, с. 114–115]. Відповідно й підхід 

до рекламування товарів теж змінився: реклама стала більш жорсткою, 

швидкою, агресивною. Тепер акцент роблять на тому, що жінка може бути 

різною, але завжди бажаною.  

Так само продуктивно нині реклама експлуатує чоловічий образ, 

причому, як образ чоловічої сили, так і образ чоловічої слабкості. 

Гомосексуальний бум, що стався наприкінці ХХ століття, спричинив до того, 

що на Заході тепер популярно зображати тіло молодого чоловіка як 

сексуального, еротичного об'єкт. Особливо це характерно для французької, 

італійської реклами. У пострадянських країн існує своя стійка традиція 

неприйняття нетрадиційної орієнтації, тому гомоеротика в російській та 

українській рекламі майже не використовується.  
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Зараз рекламісти активно говорять про «кризу мускулінності», інфляцію 

мужності, про те, що традиційний чоловічий стиль минув. Багато теоретиків 

постмодернізму, зокрема Ж. Лакан, говорять про проблему гендерної 

ідентичності [82, с. 153]. Сучасна людина не може визначитися зі своєю 

сексуальною орієнтацією, своїми вподобаннями. Новітнє суспільство дає 

йому можливість спробувати все, бути ким завгодно і з ким він захоче – це й 

пропагує реклама. Чоловік може бути слабким, ніжним, вразливим, чуттєвим, 

незахищеним, але він обов'язково повинен постати таким якого хтось захоче 

– або жінка, або інший чоловік.  

Деякі практики реклами вважають, що жіночний чоловік став дуже 

привабливим для сучасних сильних жінок, які, власне, й повинні дбати про 

чоловіка «нового покоління». Так само дотримуючись політики 

політкоректності і бажання розширити аудиторію, багато брендів 

використовують у своїх кампаніях тему гомосексуальної любові. Що в 

принципі спричинює зміщення основних акцентів поведінки і сприйняття 

суспільством людей з нетрадиційною орієнтацією.  

Отже, можемо зробити висновок, що використання еротичних образів 

дозволяє будувати стійкі асоціації між бажанням і рекламованим 

предметом, зрештою підвищуючи ефективність впливу рекламної 

комунікації. Але головною загадкою такої технології залишається питання 

«чи продає секс?». Так, картинка, тіло, атмосфера можуть запам'ятатися, але 

чи залишиться в пам'яті предмет реклами, чи сексуальний стимул все-таки 

виявиться сильнішим. Особисті спостереженнями дають підстави 

стверджувати, що секс не продає. Він залишається привабливою технологією 

«краси», але здебільшого картинка перевищує силу/вагу товару.  

Якщо говорити про насильство, то, по суті, це відсутність сили 

(психологічної), а справжня сила людини – уміння керувати своїми емоціями, 

бажаннями, поведінкою, що на сьогодні часто не притаманне індивідові. 

Однак, враховуючи це, кожне попереднє покоління відзначає, що наступне 

стає більш жорстким і агресивним. Хорошим способом впливу на молодь у 
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всі часи була реклама, саме вона диктувала актуальні цінності покоління [49, 

с. 35].  

У ході нашого дослідження ми зробили висновок, що цілі застосування 

насильства в рекламі бувають двоякі:  

1) соціальна спрямованість (служить для залучення уваги до проблем 

насильства в сім'ї, над жінками, над дітьми, над незаконно засудженими);  

2) комерційна зорієнтованість (насильство використовується як 

провокація або як спосіб життя, щоб зробити акцент на силі і владі того, хто 

проявляє агресію).  

Х. Кафтанджиєв пише, що згідно з дослідженнями неофрейдистських 

шкіл, заклик до влади – ключовий, він навіть сильніший, ніж сексуальний. 

Деякі неофрейдисти інтерпретують лібідо не як задоволення сексуальних 

потреб, а як потребу у владі [78, с. 86–87].  

Коли говоримо про використання в рекламі елементів насильства, варто 

пам'ятати, що форми його репрезентації можуть бути різними, але суть 

реклами, ті почуття, до яких вона апелює, належать до первинних інстинктів, 

котрі людина побороти не в силах.  

Уже ні для кого не таємниця, що реклама формує світогляд молоді, вона 

і відображає, і стимулює появу нових цінностей, що є визначальними в житті 

підлітка. Е. Фромм пише про негативний вплив такої орієнтації на 

особистість сучасної людини. Маючи на увазі «знеособленість» кожного, 

автор стверджує, що сама особистість стала товаром, який продається і 

купується за законами ринку, а товар, який виробник виставить на продаж, 

сам по собі не має для нього жодного інтересу – він просто виробляє те, що 

користується попитом [144, с. 298]. 

Творчий складник такої сучасної реклами – це пошук того, що 

викликатиме неприязнь, на що неприємно дивитися чи те, про що кожен, 

соромлячись себе, потай мріє. Насильство будить у людині темну сторону, 

нижчі інстинкти, які глибоко заховані від соціуму і від себе. Наскільки 

потрібна така реклама, питання риторичне. Якщо провести аналогію, то з 
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появою загальнодоступних порнографічних сайтів у пуританській Америці 

на 80% зменшилася кількість злочинів скоєних на сексуальній підставі. 

Однак, з іншого боку, чим більше ми отримуємо, тим більше хочеться чогось 

нового. Пошуки такого типу можуть спричинити небажані (аморальні) 

експерименти як у житті, так і в рекламі. З часом відчуття притупляються, і 

людина жадає новіших і сильніших емоцій, а це, своєю чергою, зумовлює 

зростання нового покоління, для якого агресія і збочення можуть стати 

нормою життя.  

Таким чином, можемо говорити про те, що з кінця ХХ століття сучасна 

реклама займається пошуком більш виразних образів, які покликані 

запам'ятатися споживачам, залишитися в них у «підкорковій частині мозку» і 

викликати стійкі асоціації з товаром. Як правило, для встановлення таких 

міцних зв'язків між споживачем і торговельною маркою необхідно щось 

більше, ніж просто якісна продукція – це, як правило, «стиль життя» бренду, 

який споживач перекладає на себе. Для більшої привабливості, компанії 

використовують агресивні елементи шоку: насильство та еротику, що значно 

посилюють ефект впливу на аудиторію, а також прищеплюють людині нові 

цінності, характерні для певної торгової марки і її цільової аудиторії. 

Відтак, як кажуть практики, «шок стає звичайною справою, тому він 

більше не шокує» [199, с. 158]. Пошук нових образів не спиняється, компанії 

все ще конкурують за «перший шок» споживача. Усі проаналізовані в 

перших розділах елементи, типи, складові компоненти, схеми роботи шоку, 

які можуть сприяти ефективності рекламної комунікації, повинні братися до 

уваги, коли вирішується питання вибору різновиду та сили бажаного 

шокового впливу. Враховуючи усе зазначене вище, можна стверджувати, що 

для того, щоб шокові рекламні кампанії були ефективними, в міру етичними 

та доцільними, варто провести чітку лінію між успішною комунікацією з 

ринком та «ображанням споживачів».  

Огляд практичної сторони реалізації шокової реклами дав нам змогу 

розібратися в специфіці створення та функціонування шокових рекламних 
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повідомлень. Детально проаналізувавши візуальний та вербальний складники 

означеної реклами, ми дійшли висновку, що в західній рекламі візуальна 

складова частина переважає над вербальною (текстовою), оскільки саме 

образ націлений на привертання уваги та шокування. Деякі компанії навіть 

залишають тільки свій логотип та відмовляються від слогану чи текстового 

супроводу, роблячи ставку на візуальний образ. Натомість, для 

пострадянської реклами характерним є експлуатація текстового складника з 

відверто сексуальним контентом. У випадку нашого ринку такі заклики 

сприймаються як шок, що межує з вульгарністю, але при цьому вважаються 

ефективним та більш прийнятним засобом рекламування, ніж відверта 

демонстрація насилля та сексу. У цьому ракурсі аналіз вимог до створення 

шокової реклами (самобутність, неоднозначність, порушення норм і табу) дає 

змогу побачити основні компоненті принципи створення реклами та 

характерні риси цього феномену рекламної комунікації. 

 

Висновки з другого розділу 

У цьому розділі ми намагалися зробити узагальнений аналіз контенту 

шокових рекламних повідомлень, зокрема їх візуального та вербального 

складників. Розглянувши велику кількість прикладів шокової реклами 

розуміємо, що візуальна частина повідомлення є домінуючою: символізація, 

апеляція до архетипних образів, вибір конкретних кольорів – все це формує 

образність, яка є головною складовою успішної шокової реклами. Натомість, 

вербальний складник не є обов’язковою для такої реклами, її застосування в 

кампаніях може варіюватися (від наявності лише торговельного знаку до 

повноцінних рекламних текстів). Незважаючи на це, обидва складника 

здебільшого доповнюють одна одну. Проаналізувавши матеріал ми 

визначили чотири типи співвідношення слоганів та візуального елемента 

шокової реклами: суто інформативні слогани; слогани, що протиставляються 

візуальному образу, породжують двоїстість; слогани, що підігрівають увагу 

до візуального складника та слогани, що апелюють до гумору. 
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З’ясувавши відмінності шокової закордонної реклами від сучасної 

української та пострадянської, ми встановили, що для вітчизняного 

рекламного ринку характерне тяжіння до сексуалізації контенту, привертання 

уваги за рахунок параграфеміки та кольорів. Таким рекламним 

повідомленням переважно бракує естетичної гармонійності та логічності 

поєднання частин. Ці заклики українці сприймають як шок, що межує з 

вульгарністю, але при цьому вважають ефективним та більш прийнятним, 

ніж демонстрація насилля та сексу. 

Вивчивши специфіку функціонування шокової реклами, ми зосередили 

увагу на різних підходах щодо її класифікації (дослідники виділяли її 

компоненти, грипи, типи та характеристики; нами були виділені основні риси 

шокової реклами) та проаналізували психологічні засади її впливу. 
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РОЗДІЛ 3  

ВПЛИВ ШОКОВОЇ РЕКЛАМИ НА ЕМОЦІЙНИЙ СТАН 

РЕСПОНДЕНТІВ: РЕЗУЛЬТАТИ СОЦІОЛОГІЧНОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

3.1. Методичне підґрунтя дослідження рекламного впливу: 

процедура опитування 

 

Крім теоретичної розробки проблеми й аналізу складників шокового 

рекламного контенту, наше дослідження вимагає вивчення окремих 

прикладних аспектів функціонування реклами такого типу, зокрема 

з’ясування її впливу на чуттєву сферу особистості. Питання дії шокової 

реклами на українську аудиторію у вітчизняному рекламознавстві допоки не 

розглядалося, а тому наше зацікавлення реакцією споживачів на зразки 

шокової реклами цілком виправдане.  

Як зазначено вище, різні культури можуть по-різному реагувати на 

шокові елементи в рекламі [3; 9; 161; 180; 182; 186; 198; 207; 220; 224]. 

Вважаємо, що, оскільки українські споживачі (на відміну від європейських) 

значно рідше віднаходять у сучасних рекламних зразках неоднозначні, 

суперечливі образи, їхня емоційна реакція на шоковий контент буде більш 

живою і щирою. Водночас, зважаючи на природу інформаційного впливу, 

коли уявлення про поведінку та різні види соціального життя індивід вбирає 

не тільки з реклами, але й з інших засобів масової інформації (у т.ч. з 

кінематографа та Інтернету), стверджувати, що реакція українських 

споживачів буде цілком природною та максимально негативною, ми не 

можемо. Крім того, надмірно інтенсивна апеляція до шокових елементів 

може викликати у респондентів зворотний ефект.  

Зауважимо, що особливо гостро проблема етичності та доцільності 

цього типу комунікаційної стратегії відчувається в консервативних країнах, 
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зокрема Україні. Науковий інтерес становлять емоційні реакції споживачів на 

шокові приклади комерційної реклами, а також рекламну продукцію 

соціальних некомерційних організацій, у якій актуалізовано елементи 

шокових технологій [35; 42; 45; 53; 190; 221]. Використання шокових 

елементів у комерційній рекламі слугує одній меті: отримати якомога 

більший прибуток від продажу, привернути увагу значної кількості нових 

покупців. Шок тут не є обов’язковим, але західні компанії часто його 

застосовують як елемент несподіванки, «перчинку». Завдання соціальної 

реклами полягає в приверненні уваги громадськості до важливих проблем 

сьогодення, зокрема СНІДу, алкоголізму, проституції, насилля тощо, і 

потребує нестандартних рішень. У цьому випадку шок є дієвим засобом 

зацікавлення широкого кола людей. 

Для конструктивного опрацювання результатів дослідження 

необхідним видається окреслити та вирішити низку проблемних питань. 

Отримані відомості допоможуть нам: 

1) виявити обізнаність українських споживачів із поняттям шокової 

реклами; 

2) встановити, який із запропонованих шокових образно-змістових 

елементів має найбільш потужний вплив на респондентів (за таблицею типів 

шокового впливу); 

3) визначити спектр емоцій, які активізує шокова реклама в 

українського споживача; 

4) виявити ефективність застосування шокової реклами на 

українському ринку завдяки відстеженню реакції респондентів – вони 

запам’ятовують рекламований товар чи тільки шокуючу картинку; 

5) з’ясувати позицію респондентів щодо етичності та доцільності 

застосування шокової тактики в комерційній рекламі; 

6) відстежити поведінкову реакцію респондентів стосовно порушеної 

проблеми. 
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Варто наголосити, що людина – це соціальний елемент, тому, крім 

культурного контексту, у якому вона існує формується як особистість, 

необхідно враховувати соціальні умови, настанови, що впливають на її 

судження, а в нашому випадку, на результати тестового опитування будь-

якого характеру.  

Загальновідомі три базові компоненти, що складають будь-яку 

соціальну реакцію: когнітивний, афективний (емоційний) і конативний 

(поведінковий). Когнітивний компонент – це думки людини про певний 

об'єкт, зокрема факти, знання і переконання. На їхній основі об'єктам 

приписуються якості корисності – шкідливості, бажаності – небажаності, 

прийнятності – неприйнятності [90, с. 23–25]. Афективний включає емоції 

людини щодо об'єкта, особливо позитивні та негативні оцінки, як-от: 

задоволення – незадоволення, симпатія – антипатія, любов – ненависть тощо 

[103, с. 34]. Поведінкова соціальна реакція передбачає готовність людини 

діяти по відношенню до об'єкта. Означені компоненти настанов не завжди 

тісно пов'язані між собою, тому слід враховувати кожен із них при аналізі 

реакції споживачів [88, с. 138–139]. 

На нашу думку, когнітивний компонент соціальної реакції може 

ґрунтуватися на співвідношенні реакції респондентів щодо шокової реклами 

до і після безпосереднього ознайомлення з нею. Це важливий порівняльний 

момент уявного образу з персональною оцінкою побаченого зразка. Сюди ж 

можна уналежнити рішення щодо етичності застосування елементів шоку в 

комерційній, та аналіз когнітивної реакції на саме поняття шокової реклами. 

До афективного компонента можна віднести питання емоційної реакції 

людини на зображений об’єкт [192, с. 12]. Провокаційні заклики широко 

використовують у рекламі, зокрема комерційній, щоб «прорватися крізь 

шум» іншої інформації. Таким чином, основне дослідницьке завдання 

полягає у визначенні афективного компонента реакції споживачів на шокову 

рекламу загалом та на її конкретні елементи зокрема. 



124 
 

Когнітивний компонент соціальної реакції детермінує афективний і, у 

підсумку, – поведінковий. З огляду на це, у нашому дослідженні 

закцентовано увагу на афективному компоненті, що слугує власне 

підґрунтям поведінкового компонента, котрий може бути визначений як 

«готовність респондента або його намір зробити щось щодо об'єкта 

відносин» [210, с. 10]. У ході нашого дослідження ми не будемо персонально 

контактувати з респондентами, але зможемо відстежити їхню вибіркову 

реакцію за зворотнім зв’язком та коментарями до питальника. 

Обґрунтування методики дослідження впливу шокової реклами 

безпосередньо пов’язане з методологічною базою соціальних комунікацій. 

Це самостійна галузь наукового пізнання, яка, однак, тісно пов’язана з 

соціологією та психологією. Особливо багато точок перетину між 

означеними науками віднаходимо в методичному підґрунті та підходах до 

здійснення експериментальної роботи. Так, соціальні комунікації 

використовують для вивчення свого предмета сукупність класичних методів 

соціології та специфічних методів власної дисципліни [4; 14; 50; 87; 102; 110; 

113; 122; 159].  

Скласти уявлення про основні характеристики практичних методів 

дослідження допомагає зведена таблиця «Зіставлення кількісних та якісних 

методів соціологічного дослідження» (Додаток Ф), що ґрунтується на 

дослідженнях К. Пламера та В. Семенової [129, с. 231] і містить опис 

основних відмінностей між якісними і кількісними прийомами та операціями 

пізнання [151]. Така таблиця наочно демонструє різницю між 

експериментальними діями і допомагає зорієнтуватись у виборі основного 

інструментарію дослідження. Оскільки нас цікавлять кількісні показники 

емоційних реакцій респондентів на запропонований рекламний матеріал, у 

дослідженні скористаємося одним із кількісних методів збору даних – 

анкетним опитуванням.  

Якісні методи (глибинне інтерв’ю), безумовно, мають свої переваги, 

позаяк спрямовані на вивчення широкого спектру проявів об’єкта, на 
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розкриття причинно-наслідкових зв’язків; дають можливість респондентам 

вільно висловлюватися, розкривати внутрішні емоції та переживання. Як 

стверджують закордонні вчені-практики, складна методична база наукового 

пошуку уможливлює отримання найбільш достовірних результатів. 

Щоправда вона має низку недоліків – є досить затратною (час, гроші, 

матеріали), а також потребує тісної співпраці із соціологом для отримання 

найдостовірніших результатів. Очевидно, складність процедури якісного 

дослідження стала причиною того, що в сучасній рекламістиці вкрай мало 

ґрунтовних праць прикладного характеру, хоча сфера шокового рекламного 

впливу пропонує надзвичайно широкий спектр проблемних питань та 

напрямів наукового пошуку. У роботі скористаємося одним із кількісних 

методів – анкетним опитуванням, оскільки вважаємо його найбільш надійним 

та чітким у формалізації даних та менш упередженим щодо інтерпретації 

відповідей респондентів. Крім того, кількісні показники, на наш погляд, є 

більш придатними для узагальнення отриманих результатів та їх поширення 

на усю генеральну сукупність.  

Водночас зазначимо, що в сучасній науці практично не проводять 

«чисті» кількісні або якісні дослідження; наразі домінує змішаний тип 

наукових пошуків. Такий факт ми не можемо знехтувати в нашій роботі, а 

тому скористаємося також якісним підходом до збору та аналізу даних [31, 

с. 204–205; 188, с. 213–214]. Працюючи зі шкалою емоцій (про що буде 

сказано далі), крім підрахунку кількісних показників, ми здійснимо 

інтерпретацію результатів (зокрема, відповідей на відкрите питання) та 

розширений аналіз відповідей респондентів. Узагальнивши коментарі до 

анкети та відповіді респондентів, спробуємо проаналізувати поведінкові 

реакції аудиторії, тобто актуалізуємо елементи якісного методу, щоб 

з’ясувати ставлення українців до порушеної в нашому дослідженні проблеми. 

У наукових працях прикладного характеру прийнято виокремлювати 

три основні групи методів збору первинної інформації: спостереження, 

аналізу документів і опитування [67]. Останній, за твердженням науковців, є 
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найбільш поширеним і малозатратним. Його специфіка полягає передусім у 

тому, що джерелом первинної інформації є людина (респондент) – 

безпосередній учасник досліджуваних соціальних процесів і явищ. В основу 

методу опитування покладено перелік питань щодо аналізованої проблеми, 

відповіді на які власне й складають первинну інформацію. Опитування – це 

з'ясування позиції людей або отримання від них довідки з якого-небудь 

питання [110, с. 25]. 

Своєю чергою анкетні опитування передбачають чітко фіксований 

порядок, зміст і форму питань, зазначення варіантів відповідей, причому їх 

реєструє сам опитуваний [166, с. 152]. 

Враховуючи, що в нашому дослідженні важливо чітко простежити 

співвідношення між емоціями респондентів і наведеними прикладами 

елементів шоку, кількісно визначити їх реакцію та максимально зменшити 

вплив дослідника на респондентів (щоб уникнути суб’єктивності у відповідях 

та у конструкції самих запитань), ми обрали масове Інтернет-опитування, до 

якого залучили 1000 респондентів, тобто традиційну соціологічну вибірку, 

що, на наш погляд, є оптимальною.  

Формалізація питань необхідна для: 

а) отримання чітких результатів;  

б) легкої обробки значної кількості нових даних та їх узагальнення;  

в) уникнення зовнішнього впливу дослідника на респондентів. 

Цільова аудиторія нашого дослідження – молоді активні люди, що 

вільно користуються Інтернетом. Така широка вибірка зумовлена тим, що з 

більшістю прикладів шокової реклами можна ознайомитися саме в Інтернет-

середовищі, а його активними користувачами є молодь віком до 35–40 років. 

При цьому найактивнішим прошарком залишається студентська молодь. 

Окремі науковці зазначають, що люди цього віку найбільше зазнають впливу 

шокової реклами, бо відчувають у собі «необхідність повстання і руйнації 

соціальних норм своєю зухвалою поведінкою» [180, с.278]. Як вказували 

Р. Везіна і О. Пол, молодь демонструє більш позитивну реакцію на 
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провокацію в рекламі, аніж дорослі. Крім того, можна помітити, що 

більшість шокуючих рекламних повідомлень насправді спрямована саме на 

молоде покоління [170; 180; 217]. 

Справедливою також є й інша думка, яку висловив К. Зозуля: «Шокова 

реклама «призначена насамперед горезвісним «білим комірцям». Людям, 

загнаним у жорсткі рамки офісного життя. Чоловікам і жінкам віком від 18 

до 35 років, які не встигли народити дітей (сімейні цінності мало сумісні з 

філософією «шок»). Життя цих людей сплановане на роки вперед. Вони 

існують в режимі офіс-спортзал-кафе і шокова реклама стає для них 

своєрідною віддушиною. Яскравим перепочинком у щільному робочому 

графіку. Саме тому співробітники солідних структур колекціонують рекламні 

страшилки, пересилають їх один одному по «милу» і вішають на робочий 

стіл» [56]. 

У більшості досліджень, які присвячені питанням шокової або 

неоднозначної/суперечливої реклами [5; 180; 186; 209; 217; 219], саме 

студенти були обрані у якості ЦА. Враховуючи те, що вік студентів західних 

країн вищий, ніж вік вітчизняних студентів, а група «білих комірців» у нашій 

країні має інший віковий ценз, пропонуємо значно розширити коло 

респондентів – працювати не тільки зі студентами, а й зі старшою молоддю. 

У будь-якому разі це дає нашій роботі новий поштовх та розширює кордони 

дослідження шокової реклами. 

Важливою складовою частиною пропонованого дослідження також є 

обґрунтування вибору практичних матеріалів, а саме рекламних плакатів, їх 

виокремлення на основі таблиці типів шокового впливу (Додаток М). Кожен 

із семи зразків реклами становить окрему групу шокових елементів. У анкеті 

приклади розташовані в довільному порядку, однак ми схарактеризуємо їх за 

таблицею (Додаток Х): 

1. Перша реклама репрезентує групу образів, що викликають 

відразу (нагадування про кров, розчленування тіл, смерть).  
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Рекламний плакат фестивалю реклами в Стокгольмі, що містить таке 

зображення: на чорному фоні змальована закривавлена людська рука, на якій 

лежить пара очей, котрі людина начебто добровільно віддає. Слоган: 

«Мистецтво забирати зір у людини за 30 секунд». 

2. Друга група шокового впливу – актуалізація сексуальних 

стосунків. Тут ми обрали дуже відверту рекламу годинників, яку віднайшли у 

шведському журналі Plaza Watch Magazine. На одній сторінці бачимо чотири 

відверті фото, на яких зображені двоє хлопців та дівчина; вони цілуються між 

собою та поступово роздягаються. У рекламі порушено проблему 

міжстатевого кохання. 

3. Третя група відображає непристойні риси демонстрованих 

образів (використання ненормативної лексики, жестів, расових 

висловлювань). У цьому разі ми орієнтувалися на думку аудиторії та обрали 

для аналізу приклад реклами українського морозива «Геркулес», зі слоганом 

– «Язичкам видніше».  

4. Четверта група шокових образів репрезентує вульгарність в усіх 

її проявах (грубих, неетичних актах поведінки людей або тварин). Тут ми 

обрали плакат однієї зі старих рекламних кампаній бренду Diesel. 

Вульгарним є сам образ – молодий хлопець, який лежить на дивані з 

розстібнутими джинсами, у ковбойському капелюсі, а на задньому плані 

зображені сексуальні іграшки у вигляді ряду надувних ляльок-мотрійок. 

5. П’ята група демонструє недоречність, некоректність рекламних 

образів (порушення соціальних норм, манери поведінки, одягу тощо). Такий 

образ ми віднайшли в рекламі двомовного словника. На плакаті зображена 

жінка в чорному костюмі, окулярах та з діловою зачіскою – це образ суворої 

вчительки, з рота якої виглядає два язики. Така реклама неоднозначна саме 

через дисонанс зображеного – занадто суворий образ вчительки важко 

поєднати із «розпусним язиком». 

6. До шостої групи уналежнюємо «моральну образу» (заподіяння 

шкоди невинним людям, дітям, тваринам; натяки на осіб, що уособлюють 
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смерть та насильство – Гітлер, Сталін та ін.). Сюди ми віднесли принт 

реклами шоколадних цукерок із віскі, на якому зображений маленький 

хлопчик напідпитку.  

7. Порушення релігійних табу складають останню, сьому, групу 

шокового впливу. Реклама київського бутіку одягу «FashionhouseIVANOVA» 

демонструє порушення релігійної теми зі слоганом «Скромніше, сестра!». У 

рекламі в чорному обрамленні зображена напівоголена дівчина з манішкою, 

хрестиком на шиї та стигматами на долонях. Для українського ринку така 

презентація колекції одягу є шоковою. 

При детальному вивченні практичних зразків шокової реклами стає 

очевидним, що вкрай рідко рекламісти використовують лише один тип 

шокового впливу. Комбінація елементів посилює ефект та сильніше 

«вистрілює». Тому іноді надзвичайно важко уналежнити рекламу до якоїсь 

окремої групи шокових елементів, адже: а) виділені шокові складові впливу 

перетинаються, наприклад, поняття «непристойності» та «некоректності», 

досить важко розмежувати; б) використання кількох шокових образно-

змістових елементів реклами посилює ефект впливу, але ускладнює 

класифікацію реклами. Під час добору практичних матеріалів ми намагалися 

виокремити універсальні зразки, які б одночасно максимально чітко 

відображали характеристики групи шокових елементів і при цьому 

викликали сильні почуття у аудиторії. 

Як було зазначено вище, основним завданням нашого дослідження є 

збір та аналіз емоційних реакцій цільової аудиторії на приклади шокової 

реклами. Оскільки ми намагалися дослідити спектр емоцій, які виникатимуть 

під час споглядання обраних зразків реклами, необхідно було запропонувати 

респондентам адекватну шкалу емоцій, за якою можливо проранжувати їх 

силу [5, c. 156; 51, c. 109; 201, с. 47; 225, c. 1400]. Тут ми зіткнулись з 

проблемою: у сучасній психології немає єдиної більш-менш зручної (чіткої 

та не громіздкої) класифікації емоцій людини. З огляду на це та зважаючи на 
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специфіку досліджуваного феномену, ми вирішили самостійно розробити 

шкалу.  

Звичайно, вивчення природи емоцій, їх походження – це територія 

психології, однак виявлення емоційних реакцій на медійні заклики, ролики 

чи приклади реклами є також суттєвою ланкою практичних досліджень у 

сфері соціальних комунікацій – галузі знань, що сформувалася на стику 

різних антропоорієнтованих наук (у суспільстві, у медіа та ін.) та різні види 

комунікації реципієнта з навколишнім світом [132; 156; 158].  

У книзі Д. Мацумото «Психологія та культура» ми віднаходимо 

важливі коментарі щодо еволюції наукової думки про природу емоцій. «На 

початку 1950-х років була проведена низка досліджень, які перевіряли ідеї 

Ч. Дарвіна про універсальність вираження емоцій. На жаль, к багатьох цих 

дослідженнях є серйозні методологічні недоліки, тому робити висновки на 

підставі їх результатів досить важко. <…> Так тривало до 1960-х років, коли 

психологи Пол Екман і Уолліс Фрізен і, незалежно від них, Керролл Ізард 

здійснили ряд методологічно коректних досліджень, які поклали край цим 

суперечкам» [99, с. 323–324]. Тобто тільки у 60-х роках двадцятого століття 

було науково доведено, що люди різних культур виражають емоції 

однотипно. У першій половині й середині двадцятого століття психологічні 

теорії цілком обходилися без слова емоція [108, с. 55–57]. Для позначення 

явищ використовували терміни рефлекси, моделі поведінки, фізіологічні 

реакції тощо, за допомогою яких описували емоції, не називаючи їх.  

Усі нижчезазначені напрями психології розглядають емоції під різним 

кутом зору, іноді намагаються уникнути самого терміна «емоція», але всі 

вони так чи так працюють з нею: структуралізм, функціоналізм, біхевіоризм, 

інформаційна теорія емоцій, теорія диференційованих афектів (емоцій), 

теорія когнітивного дисонансу, теорія транзакційного аналізу, психоаналіз, 

психосинтез, неофрейдизм, глибинна психологія тощо [109]. 

З усіх зазначених психологічних теорій для нашої роботи актуальною є 

теорія диференційних емоцій Керрола Ізарда. Вона почала розвиватися у 70-х 
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роках і втілилася в фундаментальній праці К. Ізарда «Людські емоції», що 

вийшла друком у 1979 році. У науковій розвідці дослідник уперше за всю 

історію існування психології здійснив спробу теоретично обґрунтувати 

емоції людини, дослідити специфіку їх вияву.  

Прихильники цієї теорії вважають емоції явищем вродженим і 

пов'язаним із будовою людського організму. Концепція генетичної природи 

емоцій припускає, що здатність відчувати ті чи ті емоції передається 

генетично з покоління до покоління. 

К. Ізард пропонує таке визначення емоції: «Емоція – це щось, що 

переживається як почуття (feeling), яке мотивує, організовує і спрямовує 

сприйняття, мислення і дії» [75, с. 15]. 

У своїй теорії К. Ізард виокремлює фундаментальні чи базові емоції, 

які вважає програмами поведінки, адже вони з самого народження людини 

записані в її нервовій системі. Цікавими для нас є фундаментальні емоції, 

зафіксовані вченим: 

 Інтерес, збудження.  

 Задоволення, радість.  

 Подив, здивування.  

 Смуток, горе, депресія.  

 Гнів, лють.  

 Відраза, презирство, огида.  

 Страх, жах.  

 Зніяковілість, сором'язливість.  

 Сором, приниження.  

 Відчуття провини, совість. 

Емоції, розташовані в одному рядку, К. Ізард вважає такими, що 

спровоковані одним і тим самим фізіологічним механізмом, тобто варіацією 

однієї і тієї ж емоції. Таким чином, автор вважає, що існує десять базових 
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емоцій, а всі інші почуття людини – це різноманітні комбінації емоційних 

станів. 

На нашу думку, шкала емоцій К. Ізарда є релевантною для нашого 

дослідження. Однак і вона має низку недоліків, а саме: а) розроблена 

виключно для наукових дослідницьких цілей; б) має суто прикладний 

психологічний характер і широко використовується для діагностики 

домінуючого емоційного стану людини, тобто фіксації уваги на якихось 

конкретних емоціях, які мають ключове значення для мотивації, соціальної 

комунікації, пізнання та дій людини. А оскільки ми не маємо наміру вивчати 

загальний психологічний стан наших респондентів, звернемося до методик, 

які використовуються в рекламній практиці для аналізу реакцій споживачів. 

Десь із початку 60-х років минулого століття рекламний бізнес почав 

активно застосовувати соціологічні дослідження для з’ясування ставлення 

споживачів до тих чи тих явищ дійсності. Починаючи з простих опитувань, 

науковці перейшли до багатофакторного аналізу, математичних формул та 

довготривалих (часом десятиліттями) досліджень [194, c. 406–407]. Існує 

чимала кількість іноземних підходів до аналізу емоційних станів споживачів 

відносно рекламних повідомлень. Опис відомих західних досліджень щодо 

означеної проблеми запропоновано в зведеній таблиці (Додаток Ц). Так, у 

додатку коротко означено основні компоненти досліджень – базові категорії 

емоцій та кількісні показники субкатегорій чи дискрторів [192, c. 18–19]. Зі 

значної кількості актуальних методик роботи із споживацькою думкою ми 

обрали ту, яка відповідає необхідним параметрам: а) підходить за предметом 

дослідження; б) ставить емоції на чільне місце та вимірює саме їх; 

в) придатна для реалізації у наших умовах.  

«Почуття щодо реклами» (Feelings towards ads) Дж. Еделла і М. Берк 

(1987 р.). Це одне зі знакових досліджень щодо вивчення емоційних реакцій 

аудиторії на рекламні повідомлення, яким ми також скористаємося для 

розробки шкали [184, с. 424]. 
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У першому варіанті шкала містила 65 почуттів (Додаток Ш), які були 

поділені на три підгрупи: оптимістичні (32 пункти), приємні/теплі (13 

пунктів) та негативні (20 пунктів). Під час подальшої роботи зі шкалою 

кількість її елементів скоротилася до 52-х; в оновленій градації емоції 

розподілялися за тими самими підгрупами – 24, 14 та 12 пунктів. Усі почуття 

вимірювалися за 5-бальною шкалою, а потім відповідно індексувалися та 

аналізувалися. Важливим було те, що респондентів просили проранжувати 

усі зазначені емоції (65 та 52 пункти відповідно), які виникали під час 

перегляду телевізійних рекламних роликів (16 відеозразків), а це вимагало 

багато часу і сил респондентів на заповнення бланків, а в дослідників – на 

аналіз даних. 

Під час роботи ми поставили перед собою ряд вимог, яким повинна 

була відповідати розроблена шкала: вона мала бути простою, доступною, 

зрозумілою (емоції повинні з легкістю витлумачуватися) та збалансованою. 

Крім того, вона мала вимірювати не емоції людини взагалі, а відображати ті 

реальні стани, які може викликати шокова реклама. 

На основі обох ґрунтовних науково-практичних досліджень – теорії 

К. Ізарда та шкалі емоцій Дж. Еделла і М. Берк – ми розробили скорочену 

шкалу емоцій, яку пропонуємо використовувати в опитуваннях такого типу 

(Додаток Щ):  

1) захват; 

2) збудження; 

3) інтерес / цікавість;  

4) здивування; 

5) симпатія;  

6) байдужість;  

7) зневіра / смуток;  

8) роздратування;  

9) страх;  

10) гнів / злість;  
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11) відраза;  

12) жах. 

У деяких пунктах ми пропонували по дві емоції, оскільки вони, на наш 

погляд, мають однакову природу або визначають вектор однієї емоції. Також, 

беручи до уваги асиметрію полюсів оцінок, ми вирішили позитивні емоції 

поставити на початку шкали. Такий підхід мотивуємо специфікою людської 

психіки: «люди більш тонко диференціюють негативну зону сприйняття 

(емоцій), більш грубо – позитивну» [166, с. 173]. Щоб зберегти доброзичливу 

налаштованість респондента до процедури опитування, необхідно почати із 

оцінювання позитивних емоцій. Варіант дій: респонденти повинні 

проранжувати свої емоції за шкалою від 1 до 5, зважаючи на те, що 1 – це «не 

відчуваю зовсім», а 5 – «саме це відчуваю» [187; 191]. Оскільки ЦА має 

оцінити усі зазначені емоції для кожного прикладу реклами окремо, 

пропонуємо суттєво скоротити шкалу Дж. Еделл і М. Берк та, орієнтуючись 

на предмет дослідження, залишити лише ключові емоційні стани. Числовий 

параметр оцінки (від 1 до 5) ми використали для того, щоб опитуваним було 

легше продемонструвати силу своїх емоцій і подати достовірні дані стосовно 

сили окремих груп шокових звернень [193, c. 335–336]. 

Таким чином, аналіз різних психологічних теорій щодо походження та 

класифікації емоцій, аналіз шкал дослідження афективних станів споживачів 

під час перегляду реклами допоміг нам узагальнити отримані результати та 

самостійної розробити актуальну для нашого дослідження шкалу емоцій. 

Кінцевим продуктом усієї методичної роботи є структура розробленої 

анкети (Додаток Ю). Питальник умовно можна поділити на п’ять частин, 

кожна з яких розподіляє текст на логічні послідовні етапи. Самі питання 

також можна розбити на чотири смислові блоки, розроблені таким чином, 

щоб допомогти відповісти на проблемні питання дослідження [211]. 

Перша частина анкети складається зі вступу, де ми звертаємося до 

респондентів, коротко описуємо мету опитування, гарантуємо 
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конфіденційність, надаємо інструкцію щодо заповнення анкети та 

розповідаємо про її особливості.  

Друга частина анкети – це перший блок запитань (вступних), що 

налаштовують респондента на тему розмови, починають вводити його в курс 

справи. Важливим елементом блоку є запитання про етичність використання 

шокових образно-змістових елементів у рекламі. Його ми зумисне ставимо 

респондентові до того, як він ознайомиться з прикладами реклами. 

Третя частина анкети, тобто другий блок запитань, на наш погляд, є 

найважливішим. Респонденти повинні ознайомитися із сімома плакатами, що 

містять провокаційні зображення, а потім проранжувати їх. Цей блок є 

найбільш трудомістким, тому саме під час його виконання у респондентів 

можуть виникнути труднощі. Незважаючи на це, ми не маємо змоги 

скоротити блок чи вилучити якість приклади, адже кожний із них 

репрезентує окремий вид шокового впливу (за таблицею Д. Дала).  

Четверта частина анкети містить третій блок питань, які націлені на 

аналітичну роботу людини. Вони дають можливість визначити не тільки 

емоційну реакцію цільової аудиторії на шокові прийоми реклами, а й 

з’ясувати персональну думку респондентів щодо візуальної частини 

рекламного повідомлення.  

Остання, п’ята частина, тобто четвертий блок запитань – це так звана 

«паспортичка». Вона лаконічна, не вимагає особливого напруження і, 

головне, свідчить про завершення опитування.  

У цьому підрозділі ми змогли чітко окреслити методичну базу 

дослідження: визначились з методом збору первинних даних (кількісне 

анкетне опитування масової аудиторії), описали основні складові частини 

дослідження, обрали структуру дослідницької анкети та схарактеризували 

відібраний практичний матеріал. Беручи за основу дослідження емоцій, 

здійснені знаними психологами й комунікативістами (окремої людини – 

К. Ізард, та масових споживачів – Дж. Еделл та М. Берк), ми побудували 

шкалу, що репрезентує увесь спектр емоцій, які може актуалізувати шокова 
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реклама. Виконана робота може бути основою для подальших теоретичних і 

методичних розробок щодо вивчення впливу (чи інших ефектів) шокової 

реклами на широку аудиторію. 

 

 

 

3.2. Кількісний та якісний аналіз реакцій реципієнтів на зразки 

шокової реклами 

 

Після ретельної підготовки анкети та відбору зразків шокової реклами 

(вони проаналізовані в методичному розділі) перейдемо до аналізу 

отриманих результатів. На початку дослідження ми окреслили предмет 

нашого зацікавлення – афективні реакції респондентів на шокові заклики в 

рекламі та зміни їхнього поведінкового компонента, спричинені 

домінуванням негативних емоційних станів. На ці дані спиратимемося при 

подальшому аналізі етичних аспектів застосування шокової рекламної 

технології, а також у розробці доповнень до етичних кодексів рекламної 

індустрії України.  

У підрозділі розглянемо дані, отримані в процесі опитування, які 

демонструють ставлення української аудиторії до шокової реклами як до 

сучасної форми рекламної комунікації. Відтак, з’ясуємо наскільки концепція 

шокового впливу популярна серед українського населення, чи релевантна 

вона в реаліях нашої держави і чи не суперечить культурі, традиціям та 

морально-етичним устоям нашого народу.  

Важливим для нашого дослідження є з’ясування окремих аспектів 

проблеми, а саме: виявлення ефективності застосування шокових образно-

змістових елементів у рекламі; якісний аналіз відкритих відповідей на 

предмет запам’ятовування реклами; визначення реального ставлення 

аудиторії до конкретних прикладів; відстеження зміни поведінки реципієнтів 

під час заповнення анкети (якщо така буде). Плануємо реалізувати зазначені 



137 
 

пункти шляхом аналізу відповідей на запитання анкети. Експериментальні дії 

дадуть змогу виявити (глобально), яку візуальну інформацію респонденти 

запам’ятали (образи рекламного повідомлення чи рекламований товар), а 

також чи доцільно використовувати шок у комерційній рекламі. Таким 

чином, у цьому підрозділі розглянемо означені вище проблемні питання та 

розв’яжемо деякі завдання, поставлені в дослідженні. 

Анкета он-лайн опитування була створена та розміщена на базі сервісу 

GoogleDocs в період з 21.01.2014 по 25.07.2014. У результаті опитування ми 

зібрали класичну соціологічну вибірку – 1000 респондентів. Згідно зі 

статистичними даними в опитуванні взяли участь 700 жінок (70%) та 300 

чоловіків (30%) віком (усереднені показники) від 18 до 35 років, що мають 

закінчену вищу освіту (77%). Більшість (83%) склали українців, 14% – 

росіяни та 3% – представники інших національностей (див. табл. 3.1, 3.2 та 

рис. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Розподіл респондентів за віковим показником  

Вік Кількість % 

18-25 432 43 

26-35 471 47 

36-45 80 8 

46-60 17 2 

60- старші 0 0 

 

Таблиця 3.2 

Розподіл респондентів за освітнім показником  

Освіта Кількість % 

середня 8 1 

середня спеціальна 9 1 

незакінчена вища 152 15 

закінчена вища 770 77 

науковий співробітник 61 6 
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Рис. 3.1. Розподіл респондентів за національним показником 

Основна вибірка, яку становлять молоді (18-35 років) освічені 

(77+6=83%) українці (83%), свідчить, що ми успішно визначили цільову 

аудиторію та правильно підібрали канали поширення анкети. Саме на таку 

базу ми й прагнули опиратися в дослідженні. 

Першим завданням, яке постало перед нами – виявлення рівня 

обізнаності українських споживачів із поняттям «шокова реклама». Крім 

того, ми прагнули з’ясувати чи знайома сучасна молодь із цією технологією 

рекламування, як респонденти ставляться до шоку в рекламі та чи 

сприймають його як форму сучасної комунікації. Для виявлення окресленого 

кола питань ми скористалися спеціально розробленою анкетою. 

Звісно, спершу ми намагалися зорієнтувати опитуваних в проблемі, 

окреслити ключові аспекти та налаштувати на загальний тон анкети. З цією 

метою ми передусім скористалися низкою нейтральних питань, а потім 

запропонували більш конкретні. Вступні запитання стосувалися: 

самопочуття респондентів, того, як часто вони стають свідками неприємних 

інцидентів у житті, де частіше за все вони бачать рекламу, чи привертає їхню 

увагу сучасна реклама. Серію узагальнених запитань ми продовжили більш 

конкретними, які передбачали вирішення першого завдання дослідження. 

Респонденти повинні були зазначити, чи знайомі з таким поняттям 

рекламної комунікації, як «шокова реклама». Запропоноване формулювання 

не зовсім коректне і може бути розкритиковане фахівцями, однак, на наш 

погляд, воно дає чіткі результати щодо рівня обізнаності аудиторії з 

окремими аспектами рекламної діяльності, а також присутності новітньої 
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термінології («шокова реклама», «шокові технології») в лексиконі сучасних 

українців. 

Отримані дані, які унаочнено на рис. 3.2, засвідчують, що частина 

опитаних не знайома з цим поняттям, позаяк 41% респондентів тільки 

здогадується про сутність явища. Водночас фіксуємо полярність відповідей, 

оскільки 22% добре знайомі з аналізованою технологією, а 26% щось читали 

про неї або чули від інших. Таким чином, маємо 41% респондентів, які тільки 

здогадуються про феномен шокової реклами, і 22% + 26% = 48%, які знайомі 

(більшою чи меншою мірою) із досліджуваним поняттям. 

 

 

Рис. 3.2. Розподіл відповідей на запитання анкети № 5 

 

Тут може виникнути запитання щодо вичерпності відповідей. До 

запропонованих варіантів варто було б додати пункт «не знаю, що це таке», 

однак ми вирішили його опустити, позаяк вважаємо обрану цільову 

аудиторію повноцінною групою освічених людей (що було підтверджено 

вище), яка адекватно сприймає реальність та може логічно мислити. Крім 

того, словосполучення «шокова реклама» є доволі простим і зрозумілим, 

тому про його значення можна здогадатися із семантики слів. Окремі 

негативні відповіді ми також вирішили опустити, щоб не порушити логіку 

роботи. У такий спосіб ми коректно обійшли гострий кут радикально 

негативної реакції. 

Пропонуючи респондентам запитання «Як Ви сприймаєте шокову 

рекламу?» (див. рис. 3.3) ми хотіли з’ясувати їхнє ставлення до такої форми 

промоції. Кожен із варіантів відповідей мав особливе емоційне 
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навантаження. Як свідчать результати, більшість (40%) опитаних сприймає 

шокову рекламу як данину моді, тобто як явище нетривале та мінливе, яке з 

часом має зникнути або трансформуватися у щось інше.  

 

 

Рис. 3.3. Розподіл відповідей на питання анкети №6 

 

31% вважають шок в рекламі є проявом креативного мислення та 

творчості. Такий результат можна вважати позитивною оцінкою новітньої 

рекламної тактики. Тобто шокову рекламу респонденти вважають 

«мистецтвом здивування», позаяк вона практикує нестандартні підходи до 

промоції товару. Водночас значний відсоток опитаних (22%) ще до перегляду 

рекламних зразків демонструє відверто негативну позицію в оцінці явища і 

стверджує, що шок в рекламі містить образу. Це дає змогу провести паралель 

між цією відповіддю та 22% респондентів, котрі зазначили, що вони знайомі 

з шоковою рекламою (попереднє запитання). Звісно, ми не можемо 

стверджувати, що одні й ті самі опитувані обрали такі відповіді щодо різних 

запитань, однак отримані дані можуть свідчити про одностайність 

сприйняття шокової реклами певною частиною цільової аудиторії. 

Цікавим також є те, що тільки 8% сприймають незвичну рекламу як 

необхідну. Цей показник свідчить про те, що: а) частина цільової аудиторії 

вважає, що шокова реклама справді може позитивно вплинути на людину, 

зрушити її з мертвої точки; б) тільки така технологія може актуалізувати 

увагу сучасного споживача до чогось важливого. Тобто частина цільової 

групи (8%) ставиться до шокової реклами як до правильного та необхідного 

явища сучасної комунікації. 
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Нагадаємо, що проаналізовані вище запитання були запропоновані 

респондентам до того, як вони переглянули приклади реклами. Після 

ознайомлення з рекламними зразками ми вирішили ще раз з’ясувати думку 

загалу щодо побаченого (див. рис. 3.4). Як не дивно, 60% респондентів не 

змінили свого ставлення до рекламного продукту, 27% не змінили свого 

ставлення, але більш чітко уявляють, що це таке, 9% важко сприймають таку 

рекламу і 3% взагалі не уявляють, що реклама може бути такою. 

 

 

Рис. 3.4. Розподіл відповідей на питання анкети № 20 

 

Отримані результати можуть свідчити про те, що більшість аудиторії 

має загальне уявлення про шокову рекламу, яке частково підтвердилося після 

перегляду зразків (незважаючи на попередній вибір респондентів). Скоріш за 

все, до перегляду респонденти мали тільки «уявлення» про таку технологію, 

а після – змогли чітко «усвідомити» принципи її створення. Стало очевидно, 

що цільова аудиторія здебільшого не сприймає шок у рекламі серйозно, 

оскільки вважає його модною тенденцією, тобто мінливою примхою часу 

(40%). Як креативне рішення шок може довго існувати, адже це мистецький 

погляд на рекламну комунікацію, однак виникає запитання – чи реалізує 

реклама такого типу економічну функцію. Відтак, можемо стверджувати, що 

шокова реклама – це форма сучасної суспільної комунікації, а от наскільки 

вона продуктивна з’ясуємо наділі. 

Наступним завданням, яке ми ставили на початку дослідження, було 

виявлення того, який із елементів шоку найбільш впливає на українську 
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цільову аудиторію. Зазначений вище перелік шокових елементів ми 

переклали та адаптували для широкої аудиторії (Додаток М). 

Респондентів запитали, що з поданого переліку впливає на них 

найбільше, та попросили обрати три варіанти. У результаті опитування ми 

отримали такі результати (див. рис. 3.5). 

 

Рис. 3.5. Розподіл відповідей на питання анкети №8 

 

Згідно з цими показниками, найсильніше враження на аудиторію 

справили три прийоми:  

1. Згадка про кров, розчленовані тіла, смерть, хвороби та паразитів 

(комах, мікробів) – 24%.  

2. Заподіяння шкоди невинним людям/дітям, безпричинне насилля, 

натяки на людей, які одобрювали насилля (наприклад, Гітлера), провокаційні 

ситуації за участю дітей (наприклад, сексуального, насильницького 

характеру) – 24%. 

3. Сексуально відверті сцени, самозадоволення, двозначні сексуальні 

сцени – 18%. 

Домінування таких шокових інструментів не є несподіваним. Усе 

перелічене справді викликає найбільш інтенсивні емоції. Споживачі зовсім 

не чекають побачити шокуючі образи в рекламі зубних щіток [78, с. 390] чи 

годинників, а тому їхнє застосування має той самий ефект несподіванки. 

Цікавим є й те, що в нашій країні з сильними традиціями, нормами, 
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переконаннями, порушення релігійних табу шокує тільки 8% опитаних. Зі 

сказаного можемо зробити висновок, що, по-перше, релігійні традиції не 

дуже сильні серед сучасної молоді (нашої цільової аудиторії), а, по-друге, 

більшість респондентів поверхово ставиться до релігії та її цінностей, а тому 

порушення не шокують та не впливають на молодих людей. 

Середні показники (11%), треті за силою впливу, мають одразу дві 

категорії:  

1. Лайливі вислови, образливі жести та расистські заклики. 

2. Згадка про грубу чи аморальну поведінку людей (шмаркання, 

випускання газів, облизування чогось тощо). 

Тобто такі дії не викликають жах чи відразу, але є досить неприємними 

та дратівливими. 

Найменше вражає людей порушення загальноприйнятих правил 

поведінки (в одязі, манерах тощо) – лише 4%, що також є виправданим на 

фоні попередніх елементів шоку. 

Отримані дані свідчать про те, що реакція українських споживачів на 

шокові елементи є досить традиційною та підтверджує наші припущення. У 

молоді ще сильні класичні цінності, тому вона адекватно реагує на 

запропоновані провокаційні і неоднозначні зображення (що видно з реакції 

на описові характеристики елементів). Загалом цільова аудиторія має здорове 

уявлення про дійсність і особливо не зазнає впливу шокової реклами, 

оскільки вона не так часто трапляється на нашому ринку. Класичні прийоми 

й образи все ще здатні ефективно впливати на свідомість українських 

споживачів та випробовувати її на міцність. У такому контексті цікаво 

розширити уявлення про предмет дослідження та відстежити зміну реакції 

аудиторії у різних поколінь та динаміці розвитку держав. 

Ще одним завданням, яке ми ставили перед собою на початку 

дослідження, було фіксування фізіологічних реакції людини, виявлення 

однакової реакції на шокову рекламу. Це стало можливе завдяки аналізу 

відкритих описових реакцій реципієнтів на конкретні приклади реклами. 
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Отримані дані також дали змогу наблизитися до розуміння ключового 

моменту: що запам’ятовується краще – рекламований товар чи візуальна 

частини шокової рекламної комунікації. Отож, не маючи спеціального 

обладнання, ми вирішили здобути ці дані за допомогою якісного аналізу 

відкритих відповідей, проаналізувати їх в контексті означеної проблеми та 

порівняти реакції споживачів. 

В анкеті після основного практичного блоку ми вдруге звернулися до 

респондентів із проханням бути максимально відвертими у відповідях на 

низку запитань. Перше сформульоване таким чином: Яка реклама Вам 

найбільше запам’яталась? (Будь ласка, опишіть її двома-трьома словами)». 

У відповіді на означене запитання нас цікавили передусім 

формулювання, мовні конструкції, якими скористаються опитувані під час 

опису рекламних зразків, а також те, наскільки правильно вони зрозуміють 

зміст запитання. 

Огляд варто розпочати з узагальнених реакцій споживачів на 

запропоноване формулювання. Тільки після цього ми зможемо перейти до 

огляду так званих «чистих результатів». Отже, картина реакції респондентів 

на питання № 16 має такий вигляд (див. схему. 3.1). 

 

Схема 3.1. Розподіл відповідей на питання № 16 

 

766 

вказали один 

варіант 

113 

вказали кілька 

варіантів 

45 

не запам’ятали 

жодного прикладу 

76 

не зрозуміли завдання 

(погрішність питання) 

924 

відповіли релевантно 

1000 

респондентів 
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Як бачимо з рис. 3.6, з усієї вибірки тільки 76,6% аудиторії чітко 

виконали вимоги, зазначені в анкеті, та продемонстрували релевантний 

результат. 4,5% зрозуміли вимоги питальника, але не запам’ятали жодного 

прикладу; 11,3% – зрозуміли та виконали завдання, однак не в повному 

обсязі. На наш погляд, причиною такого поверхневого опрацювання анкети є 

те, що якісні дослідження і відкриті запитання дають змогу респондентам 

вільно висловлюватися щодо тієї чи тієї проблеми, формулювати власні 

умовиводи, а нам менш прискіпливо оцінювати результати. Решта аудиторії 

(7,6%) не зрозуміли поставленого завдання. Респонденти описували ті  

рекламні приклади, які їм запам’яталися найбільше, і не згадували шокову 

рекламу, з якою ознайомилися в питальнику. Непорозуміння виникли через 

неточності у формулюванні запитань: у тексті не було вказано, що свої 

умовиводи опитувані повинні пов’язати з конкретними прикладами шокової 

реклами.  Відзначимо, що такі огріхи цілком допустимі й можливі у будь-

якій анкеті. У В. Ядова віднаходимо цікавий коментар щодо ситуації з 

погрішностями в дослідженнях: «Згадаймо, що абсолютно точних 

вимірювань ми ніколи не досягаємо. Усі дані фіксуються з певною 

похибкою, яка пов'язана з природою досліджуваного процесу, із 

особливостями інструментарію, із помилкою вибірки, із суб'єктивними 

помилками дослідника. Значить, істотні відмінності порівнюваних в 

числовому вираженні даних повинні неодмінно перекривати величину 

помилки, що виникла при їх первинній реєстрації»  [166, с. 209]. У нашому 

випадку розмір погрішності значно менший за генеральну сукупність 

відповідей, тому вважаємо, що не варто припиняти якісний аналіз цього 

питання. 

Під час опрацювання відповідей ми помітили цікаві результати щодо 

тієї реклами, яка не була предметом нашого дослідження. Так, реакції  

респондентів можна розподілити на дві групи – узагальнені («динамічна, 

позитивна», «красива, приємна, з елементами природи», «щось на кшталт 

картинок з плейбою») та конкретні. Пропонуємо розглянути кілька яскравих 
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прикладів реклами, яка виявилася  настільки ефективною й виразною, що 

врізалася у свідомість споживачів так глибоко, що її не витіснила навіть 

шокова  (усі цитати подані у з оригінальною граматикою). 

 

«реклама камери з рекордною кількістю кадрів в секунду» 

«реклама M&M's про список гостей, який виявився чеком» 

«Накачування м'ячів УМБРО» 

«я не дивлюся рекламу, але з приємних – реклама АУДІ, яка 

складається з 4х кращих характеристик інших марок» 

«Міні Фільм-реклама БМВ» 

«Почую кожного» 

«Про вантажівки і стан України» 

«Наша ряба зі словом Мама» 

«реклама мерседеса з курочками» 

«намагаюся не помічати реклами, але ось одна запам'яталася. 

морозиво у формі жіночих грудей. діти ж дивляться» (реклама морозива 

«Геркулес» –  О. А.) 

 

Надалі проаналізуємо релевантні відповіді аудиторії. Рекламні образи 

питальника респонденти характеризували надзвичайно коротко й 

узагальнено, зазвичай спираючись на ключові елементи зображень, 

наприклад:  «№12», «черниця», «жінка та двоє чоловіків», «з 

матрьошками», «очі у руці» тощо. Зазначимо, що ми сподівалися отримати 

більш розгорнуті відповіді, однак і того, що отримали, виявилося цілком 

достатньо, щоб зрозуміти – респондентам важко визначитися з оцінкою 

шоку, тому одну й ту саму рекламу вони розглядають як позитивну і 

негативну. Біполярність реакцій наштовхує на думку про легковажне 

ставлення аудиторії до агресивних образів у рекламі та неусталеність 

поглядів щодо аналізованого явища. 
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Аудиторія легко сприймає шокову інформацію вважаючи, що вона 

жодним чином  не впливає на підсвідомість, поведінку, морально-етичні 

устої тощо (це зрозуміло з коментарів). Однак, на наш погляд, вона 

помиляється, позаяк «зсув» у сприйнятті дійсності зазвичай виникає з 

плином часу, а не в момент пізнання образу 

Яскраві та суперечливі реакції ми отримали на рекламу сексуального 

характеру та  рекламу, що послуговується зображеннями  дітей у 

провокаційних ситуаціях  (зразки № 4 та 6). Пропонуємо більш детально 

ознайомитися з деякими із них. Зауважимо, що жирним накресленням 

виділяємо  коментарі, які вважаємо важливими для нашого 

експериментального дослідження. Для полегшення  сприйняття усі відповіді 

розділяємо на групи відповідно до змістового наповнення та характеру 

оцінки. 

 

Позитивні реакції: 

«сексі реклама))» 

«найбільш оживляюча після робочого дня – реклама годинників)))))))» 

«Реклама під 12 питанням. Гарна, якісна фотозйомка. Реклама 

відверто зацікавила, але приємніше було б спостерігати за трохи менш 

відвертою рекламою.» 

 

Негативні реакції: 

«Сама бридка, з волохатими мужиками» 

«номер 12. противна, збочення» 

«Реклама годинників з голими мужиками. Явно знімав якийсь збочений 

швед, років за 40, який думає, що людям потрібен тільки секс. Годинник 

можна прорекламувати куди цікавіше. Вважаю цю рекламу не 

пристойною. Не хотілося б, щоб діти на вулиці або в магазині, журналі і 

т.д. могли споглядати таке.» 
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« …Перебір і несумісність картинки з безпосередньо самим 

предметом реклами - годинниками.» 

 

Предмет реклами: 

«Реклама незрозуміло чого з голими тілами. Запам'яталася через 

красиві торси.» 

«Еротика з двома чоловіками. Правда, не знаю, що рекламували.» 

«Одяг у трьох» 

«одяг з груповушкою» 

«реклама сексуального характеру ... рекламувалося, думаю, нижня 

білизна.» 

«вкрай відверта реклама одягу (?). марка не запам'яталася (взагалі не 

названа)» 

«реклама одягу (2 види) з оголеними тілами» 

 

Описові кліше сексуального характеру: 

«“Секс продає”, колаж з 4-х фото» 

«Сцена прелюдій до груповухи» 

«З поцілунками та геніталіями» 

«Трійця перед сексом» 

«Еротична реклама з тройнічком.» 

«З відвертими оргіями» 

«з пенісом» 

«Бісексуальні хлопці» 

«чоловік та жінки» 

 

Якісний аналіз отриманих результатів дає змогу зробити такі висновки: 

негативні й позитивні оцінки найпоширеніші щодо табуйованої теми сексу. У 

деяких респондентів вона, певна річ, викликає збентеження і сором, в  інших 

– цікавість. «Смайли» наприкінці коментарів свідчать про те, що опитуваних 
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«заводить» чи  розважає така реклама, демонструють позитивну 

налаштованість щодо неї. Негативне ставлення до сексуальної провокації в 

рекламі – це типова і нормальна реакція. У коментарях до шокових 

зображень респонденти використовують стандартні фрази, які здебільшого 

також наповнюють сексуальним,  еротичним змістом. Так, у відповідях 

фіксуємо розподіл зображень за гендерною ознакою (усі згадують тільки 

чоловіків, їхні груди, геніталії, оскільки це нетипово  відверте зображення 

чоловічого тіла, і мало хто говорить про жінку, затиснуту між ними, адже 

експлуатація жіночого тіла є типовою для медійної індустрії), стереотипні 

думки на кшталт «секс продає», «секс наштовхує на дії». 

Відтак, для нас цікавою є реакція, коли респонденти висувають 

припущення щодо рекламованого товару. Їїхні думки корелюються із 

усталеною ідеєю, що секс допомагає продавати.  Аналізуючи отримані 

відповіді можемо стверджувати, що частина аудиторії інтуїтивно асоціює 

пропонований зразок реклами із промоцією одягу або спідньої білизни, а 

частина (причому, більша) – навіть не уявляє про що йдеться. У такій 

ситуації можемо сміливо стверджувати, що секс, а точніше «картинка на 

екрані чи плакаті», нічого не продає. Безумовно, відверто еротичне 

зображення привертає увагу, запам’ятовується, але не стимулює до покупок, 

оскільки досить часто не асоціюється із жодним товаром. Наразі 

сексуалізація товару або бренду є одним із найуживаніших інструментів 

сучасної індустрії моди, тому не дивно, що респонденти сприймають шокову 

рекламу, яка містить елементи еротики, зображення напівоголених 

персонажів, як рекламу одягу. Економічну функцію така реклама не виконує, 

оскільки сам товар (наручні годинники) вона не демонструє. Споживач не 

знає куди дивитись, щоб зрозуміти, що йому пропонують придбати. 

Сексуальна реклама є наочним та яскравим прикладом того, коли візуальна 

частина рекламного повідомлення затьмарює товар, а апеляція до 

сексуального шоку не спрацьовує: реклама шокує, але в пам’яті залишається 

образ, а не товар. 
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Чимало неоднозначних відгуків ми отримали про рекламу з дитиною та 

шоколадними цукерками (приклад № 6 Додатку Х). Реакції споживачів 

унаочнимо за тим самим принципом, що й у попередньому випадку 

(збережена оригінальна граматика). 

 

Позитивні реакції: 

«…Не викликає заперечення, а скоріше милування.» 

«реклама цукерок з віскі; смішне фото дитини» 

«Реклама шоколада с виски)))» 

«цукерки з віскі - дотепно.» 

«шоколад з віскі. діти завжди милі і смішні» 

 

Негативні реакції: 

«бідна дитина» 

«Про дитину. Це жахливий приклад аморальності нашого 

суспільства.» 

«До питання № 14 - огидно використання сп'янілого дитини, 

неприємно на це дивитися.» 

 

Оцінні реакції: 

«п'яна дитина» 

«сонна дитина» 

«про дитину дивного вигляду» 

«"п'яний" малюк» 

«дитина, що п'є» 

«"захмелілий" малюк» 

 

Кількість позитивних оцінок компенсується силою негативної реакції 

щодо означеного зразка. Позитивні конотації («мила», «смішна», «дотепна») 

в оцінці реклами доповнюють негативні – «огидна», «відразлива» та 
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«жахливий зразок, що свідчить про аморальність нашого суспільства». 

Насправді нас дуже здивувала позитивна оцінка такого шокового 

зображення. Очевидно, те, що українці дуже сенситивні у відношенні до 

треми дітей, можуть безмежно милуватися малюками, зіграло проти них. 

Пропоновану шокову рекламу з недоречним використанням образу дитини та 

експлуатацією теми пияцтва респонденти сприйняли як смішну та цікаву 

лише з однієї причини – у ній є малюки, а вони «завжди милі». Безумовно, 

наші спостереження не стосуються усієї аудиторії, а свідчать про те, що існує 

частка опитуваних, які: а) не можуть адекватно сприймати рекламу з дітьми; 

б) аналізують зображення однобоко через стереотипне мислення.  

Цікаві з позиції оцінки ті негативні описові епітети, якими 

скористалися  окремі респонденти: п'яна, сонна, дивного вигляду, бідна, 

дитина, що п'є (тобто сама п’є, добровільно), «захмелілий» малюк. Більшість 

аудиторії точно і просто дала визначення зразкам реклами, однак оцінки 

«дивного виду», «сонна» та «… що п’є», свідчать про те, що люди чи то 

погано зрозуміли сутність реклами, чи то підсвідомо по-іншому ставляться 

до означеної теми. Хоча реклама, без сумніву, є негативною, вона викликає у 

респондентів позитивні реакції. Зауважимо, що використаний приклад не 

можна вважати найсильнішим серед запропонованих, а тому реакція на нього 

мала б бути не такою резонансною. Несподіваний успіх запропонованого 

зразка криється в тому, що сила привабливості дітей не може залишити 

нікого байдужим, навіть у найнеадекватніших ситуаціях. 

Наступною за силою реакцію стала реклама «Язичкам видніше» 

української ТМ «Геркулес» (Додаток Х). Коментарі до неї не надто 

різноманітні і здебільшого однозначні, хоча серед них є кілька незвичних, які 

дають змогу зрозуміти, що насправді думають люди та як ставляться до 

побаченого (збережена оригінальна граматика).  

 

Негативні реакції: 

«Реклама морозива. Бридко виглядає язик з оком» 
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«Геркулес (нажаль)» 

«язички та морозиво – це бридко» 

«"Язичка відніше" - тупий, примітивний і вульгарний натяк на 

креатив.» 

«З язиком, якому видніше. Оскільки звертала увагу на цей несмак на 

бігбордах міста роки два тому.» 

 

Нейтральні реакції: 

«морозиво геркулес, просто і зрозуміло, картинка намальована так, що 

не викликає такого жаху, враховуючи що там око і язик самі по собі» 

«Язичка видніше, через те, що дана рекламна кампанія мала широке 

охоплення в Україні і було багато негативних відгуків як з боку рекламників, 

так і з боку споживачів» 

 

Суто позитивних реакцій на цю реклами ми не помітили. У всіх 

респондентів вона викликала суперечливі почуття, серед яких домінують 

негативні. «Бридко, примітив, вульгарність, несмак» – так описує цільова 

аудиторія запропоновану рекламу. Однак саме цим вона й запам’ятовується, 

адже образами різниться від усієї іншої стандартизованої української 

реклами. Така шокова рекламна тактика конкретно демонструє, що пропонує 

споживачеві – морозиво, язик, око, – і не застосовує відвертих сцен, натяків, 

не порушує соціальні табу; її концепція є доволі приємною. І в цьому 

випадку відраза та несмак підіграють компанію: нестандартність, яскраві 

кольори, простота виконання реклами (немає законодавчих обмежень у 

промоції) дозволяють вже третій рік поспіль експлуатувати таку концепцію. 

Наступний приклад реклами теж здивував нас незвичними реакціями. 

Респонденти досить активно відгукнулася на рекламну презентацію 

двомовного словника, у якій використано зображення жінки з роздвоєним 

язиком (приклад № 7 Додаток Х). Пропонуємо розглянути найбільш цікаві, 

почасти виважені, а почасти емоційні коментарі. 
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Негативні реакції: 

«про дві мови. виглядає відразно і не зрозуміло навіщо для такого 

товару, такий тип реклами» 

«"білінгвальної жінка" викликає тільки огиду і жах, жодного інтересу 

до товару» 

 

Нейтральні реакції: 

«Жінка з двома язиками. Останнє – саме пам'ятне за визначенням.» 

«15 (найменш бридка з усіх)» 

«Остання, з 2 мовами. Сама незвичайна, ну і остання.» 

«…ідея жінки з мовами досить цікава, але теж не з приємних» 

 

Шок викликає сильну реакцію, тому негативні відгуки на таку рекламу 

є закономірними. Багато хто з респондентів кваліфікував запропоновану в 

анкеті рекламу як найбільш виразну.  

На підставі результатів експериментальної роботи можемо зробити 

висновок, що згадка про кров, яка в теоретичних запитаннях викликала 

найбільше емоцій, стала одним із лідерів негативних реакцій, а за 

показниками відкритого запитання мало запам’яталася аудиторії. Це видно з 

характеру відповідей та кількості виборів респондентів. 

 

«з оченяткому руці» 

«з вирваними очима» 

«Очі в руках, це дуже страшна реклама.» 

«з очима огидна. не хочеться на неї дивитися.» 

  

Можливо, якби цей приклад був уміщений наприкінці питальника, ми б 

отримали більш високі кількісні показники, але, відрадним є те, що якісні 

оцінки аудиторії однозначні – сильні, негативні. Щодо цієї реклами, то в 



154 
 

респондентів немає подвійного ставлення та сумнівів. Хоча ми чекали більш 

чіткої «кількісної реакції» (нижче ми наведемо показники), видається, що 

така реклама справила сильне та однозначне враження, тобто за нашим 

особистим рейтингом зайняла одне із перших місць. Зауважимо, допоки 

тільки у відповідях на сексуальну рекламу респонденти зробили спробу 

вгадати предмет рекламування. Ми звернули на це увагу, позаяк шокова 

реклама, що містить зображення крові, понівеченого тіла, теж неочевидно 

рекламує товар. Щоправда на це мало хто звертав увагу, оскільки 

захоплювався «страшною картинкою», яка не викликає запитань, а секс у 

такому разі все-таки викликає інтерес та цікавість. Жоден із прийомів не 

може успішно представити товар і одночасно мати у собі тільки красиву, 

сильну/страшну «картинку», не містячи при цьому чіткої презентації самого 

продукту. 

На останок розглянемо ще два приклади реклами, які найменше 

запам’яталися аудиторії – порушення релігійних табу та вульгарність. Для 

того, щоб з’ясувати, що саме з реклами припало до душі цільовій аудиторії, 

розробникам рекламних кампаній варто запропонувати такий тип збору 

даних, який  зміг би охопити широкий загал. Ось що залишилося у свідомості 

респондентів після перегляду реклами з релігійною тематикою:   

 

«Монаші цицьки!!» 

«Жінка та груди» 

 

До того ж така реклама могла когось сильно зачепити, як наприклад:  

«Найбільше запам'ятався другий приклад реклами (дівчина з оголеними 

грудьми і кров'ю на долонях), вона викликає дуже незрозумілі і суперечливі 

почуття. Що означає кров на її руках? Асоціація йде відразу з релігійною 

тематикою.» 

Мало хто справді переживає катарсис під час ознайомлення з рекламою 

такого типу, однак навіть за цих умов фірма може стати впізнаваною. Єдине, 
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що врізалося у пам'ять, це гола жінка і її груди, те, що можливо побачити у 

багатьох ЗМК.  

Остання реклама, з ковбоєм Diesel (Додаток Х), не викликала 

особливих описових формулювань чи сильних реакцій (це ми з’ясували ще 

на початку аналізу результатів дослідження). Єдиним цікавим коментарем 

був такий: «Ковбой в розстебнутих джинсах й чудесні надувні 

матрьошки», що лише підтверджує несерйозність цільової аудиторії щодо 

оцінки запропонованої реклами. Вона не шокує, не дивує, вона просто не 

нова, а в роботі з шоковою тематикою потрібне щось актуальніше та 

ефективніше. 

Наразі пропонуємо кваліфікувати показники відповідно до преференцій 

респондентів та відобразити їх не словесно, а чисельно для кращого 

сприйняття в табл. 3.3. 

Таблиця 3.3. 

Зведена таблиця показників запам’ятовуваності шокових елементів 
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56 39 69 220 147 216 132 45 

 

Як ми бачимо, найбільше запам’яталась реклама з апеляцією до сексу 

та експлуатацією образу дитини в провокаційній ситуації. Наступна за 

популярністю українська реклама, яка вважається проявом несмаку. Це 

реклама білінгвального словника. Помітно, що різниця між максимальними 

та наступними показниками дуже велика. Це свідчить про те, що означені 

приклади реклами дійсно справили сильне враження на респондентів завдяки 

шоковим образно-змістовим елементам та суперечливості самої візуальної 

частини рекламного повідомлення. Відповідаючи на запитання № 8, 

респонденти визначили, що їм цікаво, а що ні: посилання до крові, 
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розчленованих тіл, смерті (24%), заподіяння шкоди невинним людям/дітям, 

безпричинне насильство тощо (24%) та сексуально відверті сцени, 

самозадоволення, двозначні сексуальні сцени (18%). Як бачимо, два з трьох 

означених типів впливу були запропоновані самими респондентами в ході 

практичної роботи з рекламними матеріалами. Саме ці дві реклами мали 

найсильніший вплив та, водночас, породжували двозначність думок, 

суперечливе ставлення до побаченого. Усі інші приклади викликали досить 

сталі асоціації. Тому сугестивна сила обох прикладів є досить наочною. 

Можливо, саме протиріччя думок і має переважати в такій рекламі, адже 

однозначність, як правило, не викликає бажання ще раз переглядати рекламу 

та не стимулює до пошуку «правильної відповіді». 

Найнижчі показники отримала реклама, яка порушує релігійні табу 

(вони навіть нижчі за показник «не пам’ятаю»). Дані свідчать про те, що, 

незважаючи на високу релігійність нашого суспільства, порушення 

релігійних табу не є найефективнішим методом актуалізації уваги 

споживачів. 

При подальшому аналізі, окрім відкритого питання, ми запропонували 

ще низку закритих, які теж стосувалися контенту рекламних повідомлень. З 

їх допомогою ми хотіли визначити, наскільки респонденти сприйняли та 

проаналізували побачену рекламу, що запам’ятали (див. рис. 3.6). 

 

Рис. 3.6. Розподіл відповідей на питання анкети № 17 

 

Більшість респондентів чітко усвідомлювала, що увесь запропонований 

практичний матеріал, склали зразки комерційної реклами (71%). Це дало 
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змогу сподіватися на те, що аудиторія також зрозуміла, які товари 

рекламувались. 22% респондентів вважають, що в питальнику використані 

зразки і соціальної, і комерційної реклами. Тобто майже одна четверта 

аудиторії була не надто уважною до реклами або відповіла шаблонно 

(подібні опитування завжди містять різні приклади реклами). 

Перейдемо до розгляду більш конкретного запитання: що з побаченого 

респонденти запам’ятали (див. рис. 3.7) 

 

 

Рис. 3.7. Розподіл відповідей на питання анкети № 18 

 

Зазначимо, 40% опитаних вважають, що запам’ятали половину з 

побаченої реклами і можуть назвати рекламований товар. Цікаво, що 18% 

аудиторії досить впевнено стверджують, що зрозуміли усю рекламу і 

визначили товар, представлений в анкеті. 25% переконані, що візуальну 

частину реклами вони запам’ятали, але не можуть відтворити її зміст. І 

нарешті 17% чесно визнають, що запам’ятали тільки візуальну частину, а 

тому не можуть назвати предмет реклами. Категорія респондентів, які 

побачили шокові приклади реклами, запам’ятали її, але не можуть згадати 

рекламовані товари, загалом становить 42% (25%+17%). Це досить високий 

показник, який  підтверджує тезу, що образи запам’ятовуються ефективніше, 

ніж продукти; вони залишаються у нас у підсвідомості і з часом, можливо, 

будуть стимулювати зміни у ставленні до світу та до реклами. 
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Надалі ми запропонували респондентам відповісти на так зване 

«запитання для перевірки», щоб з’ясувати правдивість попередніх відповідей 

(див. рис. 3.8). 

 

 

Рис. 3.8. Розподіл відповідей на питання анкети №19 

На пряме запитання «Які продукти/ідеї демонстрували?» респондентів 

(32%) обрала таку відповідь: «Важко сказати, в основному ідея реклами 

незрозуміла». Ці дані корелюються із зазначеними вище (42%), які 

пам’ятають рекламу, але не можуть пригадати товар (повністю або частково). 

30% опитуваних відповіли – «товари масового виробництва». Це теж одне із 

правильних суджень, щоправда не стовідсотково вірне. Більш вичерпним та 

оригінальним є варіант відповіді, який обрали 26% цільової аудиторії – «це 

усі продукти, для реклами яких необхідний новий підхід». Така відповідь, на 

нашу думку, є найбільш коректною щодо усієї реклами, але її усвідомлює 

лише чверть опитаних. Ще 8% обрали демонстрацію ідей свободи, розкутості 

та порушення соціальних кордонів, а 4% зробили вибір у бік реклами одягу. 

Відповіді на обидва запитання можна зіставити, хоча вони все одно є 

дотичними. Отримані результати дають змогу зробити приблизний висновок 

про те, що респонденти, які не запам’ятали товар, відреагували ідентично на 
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обидва запитаннях (32% - 42%), а ті, хто частково чи повністю зрозумів 

рекламу, розосередили свої реакції в інших варіантах відповідей: загалом 

58% (30+26+4) з цього питання проти 56% (30+26) з попереднього. Таким 

чином, можна сказати, що респонденти чітко зрозуміли поставлене перед 

ними завдання, розібралися, якого характеру реклама їм була запропонована 

(комерційна – 71%), і отримали можливість з’ясувати, що найбільше 

запам’яталося – візуальна частина (17% запам’ятали тільки «картинку») чи 

товар (18% точно зрозуміли все). Результати за обома запитаннями 

приблизно ідентичні, однак баланс між ними досить хиткий і залежить від 

обраного рекламного підходу та сили шокового впливу. 

Одним із завдань питальника було визначення реакції респондентів на 

порушену проблему, а також на саме опитування. Для цього на початку та 

наприкінці анкети аудиторії запропоновано запитання про самопочуття, 

зміни настрою тощо. Для порівняння відповідей ми унаочнимо дані в таблиці 

(див. табл. 3.4), оскільки так набагато простіше працювати з показниками. 

Таблиця 3.4. 

Зведена таблиця відповідей на питання № 1 та № 24 

Питання 1. Яке у Вас зараз 

самопочуття / настрій?           (у %) 

Питання 24. Яке у Вас зараз 

самопочуття / настрій?                   (у %) 

Все чудово 32 Все чудово 17 

Трохи стурбований/-а 

побутовими проблемами  

34 Трохи стурбований/-а побутовими 

проблемами 

12 

Все гаразд, але є бажання 

хандрити 

23 Нічого не змінилося 54 

Останнім часом щось не 

йдуть справи на лад 

5 Засмучений/-а всім побаченим 15 

Інше 5 Пригнічений/-а цією рекламою. 

Не знав/-ла, що така існує 

2 

Як бачимо, на початку експериментальної роботи більшість аудиторії 

мала досить нормальний настрій – все чудово (32%), трошки заклопотаний 
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побутовими справами (34%), усе в порядку, але є бажання хандрити (23%). І 

тільки 10% респондентів були налаштовані менш позитивно. Після 

опрацювання анкети, осмислення практичних та теоретичних питань настрій 

аудиторії трохи змінився: 15% були засмучені побаченим, 2% зовсім 

пригнічені фактом існування такої реклами, а 54% не помітили ніяких змін у 

настрої. Отже, у 17% аудиторії після ознайомлення з шоковою рекламою 

змінився настрій: респонденти були засмучені або пригнічені 

запропонованими матеріалами. Цей факт свідчить про те, що реклама, що 

використовує шокову тактику не зникає безслідно й залишає чіткий відбиток 

на самопочутті людини чи її психіці. Звісно, вимірювання самопочуття 

респондента в такий спосіб не дає достовірних результатів і відображає їх 

суб’єктивну думку, але сам факт того, що опитувані добровільно та 

самостійно, без жодного тиску ззовні визначають свій емоційний стан як 

«розчарування», дає підстави враховувати отримані дані та спиратися на них. 

За цими ж показниками 83% (54%+12%+17%) аудиторії залишилася вірною 

своїй думці, тобто на них реклама допоки не вплинула, не засмутила. 

Вважаємо, що 17% (15%+2%) аудиторії – це сенситивна група, яка одразу 

відчула на собі силу шокового впливу, інші респонденти більш стійкі. Однак 

те, що вони не зазнали впливу зараз, не означає, що з плином часу ситуація 

залишиться незмінною, і вони не відчують тиску чи дискомфорту від цього 

типу реклами.  

Як бачимо, емоційний стан частини цільової аудиторії змінився після 

перегляду реклами та трансформувався у процесі самого дослідження. 

Поведінкова реакція теж була різною: більшість аудиторії охоче брала участь 

в опитуванні, але деякі потенційні учасники відкрито відмовлялися від 

роботи. Їм здавалося, що анкета занадто велика, занадто складна або питання 

незрозумілі чи нецікаві. Відмови – це звичне явище при проведенні масових 

опитувань, це природна реакція на будь-які нестандартні прохання чи дії, що 

виходять за межі буденної роботи. Ми чітко усвідомлювали, що робота з 

анкетою потребує від респондентів певного часу, а також ментальних зусиль, 
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тому були налаштовані на негативну реакцію деяких потенційних 

опитуваних. 

Позитивним аспектом експериментальної роботи вважаємо те, що 

більшість опитаних зацікавилася результатами дослідження, бажала 

дізнатися, які емоції домінують у реакції на шокову рекламу. Цільова 

аудиторія вважала опитування цікавим тематичним завданням, намагалася 

його сумлінно виконати й прагнула дізнатися результати участі в роботі. 

Аналіз отриманих даних ми розпочали із вивчення відповідей на 

запитання, які стосувалися тлумачення поняття «шокова реклама» та 

розглядали специфіку її сприйняття. Перш ніж розпочати опрацювання 

емоційних реакцій, актуалізованих шоковими образами, ми з’ясували 

наскільки цільова аудиторія обізнана із запропонованим терміном. 

Виявилося, що 41% здогадуються, що таке шокова реклама, а 48% 

респондентів загалом так чи інакше знайомі з терміном. Більшість з опитаних 

не сприймає таку рекламу серйозно, а 22% аудиторії вона відверто ображає. 

Крім того, під час експериментальної роботи ми здійснили якісний 

аналіз відкритих відповідей щодо того, які зразки реклами найбільше вразили 

аудиторію. У результаті з’ясували, що саме найактивніше сприймає 

аудиторія та (у розрізі шокової реклами), що залишається в пам’яті людини – 

візуальний образ (17%) чи рекламований продукт (18%). Такі дані 

справедливі в узагальненому аналізі, але в роботі з індивідуальними 

реакціями, як правило, не спрацьовують. У практичному дослідженні ми 

також змогли проаналізувати ставлення респондентів до шокової 

комерційної реклами, з’ясувати доцільність її використання та виправданість 

цього методу впливу на аудиторію.  

В цілому можна констатувати, що українська аудиторія ще не виробила 

чіткої позиції щодо шокової реклами, позаяк шок – явище неоднозначне: і 

неприємне, і цікаве водночас. Його треба обмежити, контролювати і 

сприймати як одну із технологій реклами. За рахунок того, що на нашому 

ринку шок у рекламі не є основною технологією промоції товарів, українці 
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не мають єдиної думки щодо реклами такого типу, стають її активними 

споживачами, оскільки з легкістю сприймають нову інформацію. 

3.3. Емоційні реакції реципієнтів на шокову рекламу: результати 

дослідження 

 

Аналіз емоційних реакцій респондентів на зразки шокової реклами 

становить важливу частину нашого дослідження, оскільки свідчить про 

неусвідомлене ставлення людини до такої реклами, це дасть нам чисті дані, 

які відобразять природньою реакцію на шок. При цьому емоції цільової 

аудиторії можуть бути досить різними тому для їх визначення ми 

запропонували спеціальну шкалу, у якій вміщено той спектр вражень 

(позитивних, нейтральних чи негативних), що виникає при ознайомленні з 

шоковою рекламою. Спираючись на власні спостереження та інтуїцію, до 

негативних уналежнюємо лише найбільш виразні, як-от: страх, гнів, відраза і 

жах. 

У ході експериментальної роботи ми запропонували респондентам 

ознайомитися із сімома зразками шокової реклами, у яких присутні ті чи ті 

елементи шоку. До кожного зразка додали перелік емоцій, котрі респондент 

мав проранжувати за п’ятибальною шкалою (де 1 – «така емоція не виникає», 

а 5 – «емоція проявляється найбільш виразно»).  

Отримані за кожним зразком реклами дані становили значний масив 

інформації. Їх було надзвичайно складно опрацьовувати без технічних 

засобів і спеціальних програм. Щоб полегшити процедуру підрахунку 

результатів усі дані ми помістили у таблицю Exel і за спеціальною формулою 

підрахували середні значення вияву емоцій за всіма показниками. У такий 

спосіб виявили ключові емоції, які в цільової аудиторії актуалізувала шокова 

реклама. 

Керуючись принципами індукції пропонуємо передусім проаналізувати 

проміжні результати, тобто розглянути відгуки респондентів щодо кожного 

зразка шокової реклами, а вже потім узагальнити усі дані в одній таблиці. 
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Отже, перший зразок шокової реклами, з яким мала змогу 

ознайомитися цільова аудиторія, демонстрував вульгарну поведінку (див. 

Додаток Х). Емоційний відгук респондентів щодо цього прикладу 

пропонуємо розглянути в табл. 3.5. 

Таблиця 3.5 

Зведена таблиця показників афективних реакцій респондентів на 

приклад шокової реклами дослідницького опитування (№4) 
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1,18 1,26 1,86 1,87 1,35 3,35 1,91 2,17 1,14 1,45 2,25 1,28 

 

Як ми вже зазначали, ранжування за п’ятибальною шкалою було 

здійснене для того, щоб респонденти, окрім полярних емоційних реакцій, 

могли обрати й інші, адже не кожен зразок можна оцінити різко позитивно 

чи, навпаки, негативно. Усі отримані дані ми проаналізували і усереднили за 

кожною емоцією. Щоб унаочнити здобуті дані, полегшити їхнє сприйняття, 

скористалися колірним виділенням: червоним відзначили найвищий 

показник, жовтим – другий за значенням, синім – третій. Іноді ми 

використовували ще один колір – фіолетовий – для виділення результатів не 

нижчих за показник «1,9», тобто тих, які наближалися до високих значень. 

Сірим кольором увиразнювали найнижчий показник ряду. 

На підставі отриманих даних можемо зробити висновок, що, по-перше, 

чітко помітний «зсув» емоційних реакцій з нейтральних до негативних. У 

більшості цільової аудиторії така реклама викликає «байдужість» – 3,35 (це 

середні кількісні показники сили емоційної реакції), у інших – «відразу» 

(2,25) та «роздратування» (2,17). «Зневіру / смуток» шокові образно-змістові 

елементи актуалізують у 1,91 респондентів, тобто у значної кількості 

опитаних. Як не дивно, найменш поширеною  реакцією був страх – 1,14. Нас 
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особливо вразив найвищий показник – «байдужість» до гранично відвертої, 

на наш погляд, реклами. Можемо припустити, що такий результат 

спричинений підвищенням рівня толерантності суспільства до демонстрації 

сексуально-вульгарної поведінки. Розглянута в питальнику рекламна 

кампанія була використана торговою маркою Diesel у 2000-х роках і 

сприймалася як максимально провокаційна. а сьогодні вона отримала лише 

оцінку «байдуже». Вважаємо, що відбулося «притуплення» емоційної реакції 

або щодо самої реклами (хоча вона не була широко популярна у нашій 

країні), або щодо її сексуального змісту («у рекламі є тільки натяки на секс, 

але ж не сам секс»).  

Наступний показник – «відраза» – більш, ніж на одну позицію відстає 

від попереднього і свідчить про значну відстань між емоціями. Так, 

нейтральне почуття змінює негативне, що є фактично максимальною 

реакцією з усіх виявлених. Тож, якщо можна так сказати, «не все погано» у 

населення з оцінкою реклами. Відраза та роздратування є досить типовими 

реакціями на промоцію такого типу. Варто також зазначити, що серед 

зафіксованих даних немає жодного, який би свідчив про позитивну 

налаштованість аудиторії щодо цього зразка шокової реклами. 

Наступна реклама є питомо українською та репрезентує порушення 

релігійних правил і табу (див.Додаток Х та табл. 3.6). 

Таблиця 3.6 

Зведена таблиця показників афективних реакцій респондентів на 

приклад шокової реклами дослідницького опитування (№7) 
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1,18 1,25 1,70 1,92 1,30 2,69 1,78 2,22 1,19 1,54 2,23 1,37 
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Відзначимо, що в оцінці цього зразка реклами помітні певні якісні 

зміни, однак байдужість (2,69) знову переважає в емоційних реакціях 

аудиторії. Щоправда її показник знизився більше, ніж на половину, що 

загалом не впливає на показники усього ранжування, але свідчить про більшу 

зацікавленість цільової аудиторії. Другою за потужністю емоцією 

респонденти назвали відразу (2,23), а третьою – роздратування (2,22). Ці 

показники розташовані поруч на шкалі емоційних реакцій, вони належать до 

негативних, тому ми уналежнили їх до однієї категорії. Порівняно з 

попередніми показниками, дані кардинально не змінились (2,25 та 2,17 

відповідно), що свідчить про стійкість емоційного відгуку на шокову 

рекламу. Значні розбіжності фіксуємо лише за емоцією «байдужість». Це 

свідчить про відсутність чіткої позиції в емоційному ряді. 

Новими емоційними реакціями, які були не актуальні для попереднього 

зразка, стали «здивування» (1,92) (третій за потужністю показник) та 

«захват», що отримав найнижчу оцінку – 1,18.  

Як ми вже зазначали, Україна вважається досить релігійною країною 

(наші особисті погляди тут не грають ролі). Незважаючи на те, що в рубриці 

теоретичних запитань ця позиція отримала найнижчі результати (лише 8% 

цільової аудиторії шокує порушення релігійних табу), помічаємо: а) 

«байдужість» до цієї реклами значно знизилася; б) з’явилася потужна 

емоційна реакція «здивування»; в) «захват» посів останню позицію на шкалі 

особистих емоційних реакцій респондентів, що свідчить про негативну 

налаштованість аудиторії щодо такої реклами. На наш погляд, респонденти 

більш чутливо зреагували на цей приклад реклами, аніж на попередній. 

Надалі пропонуємо розглянути рекламу, яку ми уналежнюємо до 

першої групи (за таблицею Д. В. Дала) – використання крові, розчленування, 

згадки про смерть (див. Додаток Х і табл. 3.7).  

Згадуючи сильну реакцію (24%) ЦА на теоретичні запитання щодо 

шокової реклами такого типу, вважаємо цілком очікуваними високі 
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показники (порівняно з попередніми) емоційної активності стосовно її 

практичної реалізації (див. табл. 3.3). 

 

Таблиця 3.7 

Зведена таблиця показників афективних реакцій респондентів на 

приклад шокової реклами дослідницького опитування (№ 1) 
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1,23 1,1 1,74 2,04 1,22 2,12 1,57 2,35 1,59 1,65 3,38 1,91 

 

Найбільш виразною реакцією на такі зразки шокової реклами є відраза 

(3,38). Уперше «на горизонті» з’являється ще один високий показник «жах», 

що становить 1,91. Крім зазначених, респонденти демонструють й інші, 

здебільшого негативні, реакції, як-от: «роздратування» (допоки 

максимальний вияв емоції) – 2,35, «байдужість» – 2,12, «здивування» – 2,04. 

Зауважимо, що ці показники свідчать про сильний відгук на такий зразок 

реклами; демонструють широку палітру емоцій. Так, запропонований 

приклад шокової реклами актуалізує аж п’ять (із дванадцяти) емоційних 

станів респондента. 

На нашу думку, описана емоційна реакція є еталонною, тобто такою, 

якою повинна бути насправді. Як бачимо, на сильні шокові образи ми 

отримуємо сильні емоції. Картину «ідеальної реакції» доповнює 

максимально низький показник «збудження – 1,1. Приємно усвідомлювати, 

що в більшості опитаних така реклама не викликає позитивних конотацій. 

У середині практичної частини анкети ми розташували зразок реклами, 

яка максимально відверто демонструє сексуальні сцени та розпусну 

поведінку (див. Додаток Х і табл. 3.8).  
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Реакція респондентів на цей приклад реклами дещо схожа на 

попередні. Різниця полягає лише в тому, що показник відрази дещо знизився 

(див. табл. 3.4) і становить 2,64 (у попередньому – 3,38). Другу й третю 

позиції посіли «здивування» (2,34) та «роздратування» (2,31), а останню 

«байдужість» (2). Цікаво, що, коли реклама апелює до сексуальної сфери 

життя людини, зростає показник «інтерес/цікавість» (1,97). Зацікавлення 

таким рекламним продуктом, високий рівень «здивування» є цілком 

логічним, адже тема інтимної близькості завжди цікавить людину. 

Таблиця 3.8 

Зведена таблиця показників афективних реакцій респондентів на 

приклад шокової реклами дослідницького опитування (№2) 

З
ах

в
ат

 

З
б

у
д

ж
ен

н
я
 

Ін
те

р
ес

/ 

ц
ік

ав
іс

ть
 

З
д

и
в
у
в
ан

н
я
 

С
и

м
п

ат
ія

 

Б
ай

д
у
ж

іс
ть

 

З
н

ев
ір

а/
см

у
то

к
 

Р
о

зд
р

ат
у

в
ан

н
я
 

С
тр

ах
 

Г
н

ів
/з

л
іс

ть
 

В
ід

р
аз

а 

Ж
ах

 

1,34 1,83 1,97 2,34 1,45 2 1,41 2,31 1,1 1,52 2,64 1,29 

 

Високі показники «відрази», «здивування» та «роздратування» 

зумовлені як контекстом реклами, так і самим зображенням. У ці результати 

не вписується байдужість (2%). На наш погляд, така реклама просто не може 

залишити кого-небудь байдужим, однак дані свідчать протилежне. Вважаємо, 

що причиною пасивності в оцінюванні шокової реклами є те, що частина 

аудиторії дійсно звикла чи просто толерантно ставиться до експлуатації 

теми сексу в сучасній масовій культурі. І навіть така відверта картинка вже 

не вражає аудиторію: поступово з’являється відсоток споживачів, які 

«бачили страшніше», а тому не так активно реагують на шокові елементи. 

Це, своєю чергою, стимулює компанії робити рекламу більш агресивною. Цю 

думку можна легко підтвердити у ході подальших експериментальних 

досліджень. 
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Наступний зразок шокової реклами, який варто проаналізувати в межах 

нашого дослідження, – витвір української рекламної індустрії. Він в 

оригінальній формі пропонує споживачеві скуштувати морозиво «Геркулес» 

(див. Додаток Х та табл. 3.9). Таку рекламу ми уналежнили до третьої 

категорії (за таблицею Д. В. Дала), однак умовно, адже ця реклама 

використовує різні шокові образно-змістові елементи реклами, а тому може 

бути уналежнена до кількох категорій. 

Таблиця 3.9. 

Зведена таблиця показників афективних реакцій респондентів на 

приклад шокової реклами дослідницького опитування (№3) 

 

Показники схожі на ті, які ми отримали щодо оцінки агресивного 

зображення (використані образи крові і смерті (див. табл. 3.5)). Так, емоційні 

реакції розподілилися таким чином: в оцінці зразка домінує відраза (2,84); 

другою за потужністю є емоція «роздратування» (2,73%); «здивування» і 

«байдужість» мають показники, що наближаються до мінімальних (особливо 

«байдужість») – 2,28 та 2,09, відповідно. 

Ми давно звернули увагу на українську рекламну кампанію, яка свого 

часу поставила в глухий кут чимало споживачів. У ній немає відвертих сцен і 

насилля, але є щось відразливе, таке, що викликає неоднозначні почуття. На 

наш погляд, причина криється в тому, як намальовано язик і чому на його 

поверхні зображене око, а також в самій надкреативній ідеї реклами. 

Таким чином, незважаючи на відсутність яскраво виражених шокових 

компонентів, ми фіксуємо результати реакції ідентичні до тих, які 

викликають сильні елементи шоку (наприклад, кров та очі на долоні).  
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1,27 1,06 1,77 2,28 1,31 2,09 1,69 2,73 1,16 1,49 2,84 1,35 



169 
 

Наступний приклад реклами ми обирали виключно за стандартами, які 

розробив Д. В. Дал у категорії «заподіяння шкоди невинним людям, дітям, 

тваринам». Це реклама шоколадних цукерок з віскі, від яких дитина п’яніє 

(див. Додаток Х та табл. 3.10). 

 

Таблиця 3.10 

 Зведена таблиця показників афективних реакцій респондентів на 

приклад шокової реклами дослідницького опитування (№6) 
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1,45 1,07 1,9 2,19 1,56 2 1,75 2,32 1,3 1,84 2,25 1,5 

 

Одразу зауважимо, що реакція споживачів дещо змінилась (див. табл. 

3.6): «роздратування» (2,32) посідає перше місце, далі «відраза» (2,25), 

«здивування» (2,19) і «байдужість» (2). Останній показник, як видно, на 

початку аналізу емоцій, домінував у реакціях споживачів, а тепер змістився 

майже на останню позицію. Цей факт є відрадним, оскільки свідчить по те, 

що обрані приклади мало кого залишать байдужим. Перші високі показники 

«роздратування» та «відраза» виправдані самим зображенням, тому реакція, 

не є незвичайною. 

Зовсім нові для нас дані, які свідчать про незначну перевагу 

позитивних почуттів. Звичайно, «збудження» тут має найнижчий показник, а 

«здивування» (2,19) та «інтерес/цікавість» (1,9) – високі. Реклама з дитиною 

на підпитку, звісно, може викликати здивування, але інтерес та цікавість, 

на нашу думку, не актуалізує. Таку реакцію можна пояснити нетиповістю 

реклами для українського ринку. На нашому медійному просторі давно 

експлуатується показ жіночого тіла, апеляція до сексу, порушення 

лінгвістичних норм та зсув цінностей, але діти завжди були недоторканним 
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об’єктом. Відтак, зазіхання на їхній «дитячий» статус викликає інтерес у 

непідготовленої аудиторії.  

Останнім зразком, що втілює шокові образно-змістові елементи, було 

обрано рекламу словника, яка демонструвала недоречність, некоректність 

рекламних образів (порушення соціальних норм, манер поведінки, одягу 

тощо) (див. Додаток Х). 

Відверто кажучи, ми були здивовані реакціями аудиторії щодо цього 

прикладу. Так, незвичним для нас виявилися високі показники за реакцією 

«відраза» (3,1) (див. табл. 3.11). Пропонована реклама не є наднебезпечною 

чи наднегативною, однак в аудиторії вона викликає дуже сильну реакцію, 

навідміну від інших зразків. 

Таблиця 3.11. 

Зведена таблиця показників афективних реакцій респондентів на 

приклад шокової реклами дослідницького опитування (№5) 

З
ах

в
ат

 

З
б

у
д

ж
ен

н
я
 

Ін
те

р
ес

/ 

ц
ік

ав
іс

ть
 

З
д

и
в
у
в
ан

н
я
 

С
и

м
п

ат
ія

 

Б
ай

д
у
ж

іс
ть

 

З
н

ев
ір

а/
 

см
у

то
к
 

Р
о

зд
р

ат
у

в
ан

н
я
 

С
тр

ах
 

Г
н

ів
/з

л
іс

ть
 

В
ід

р
аз

а 

Ж
ах

 

1,22 1,1 1,8 2,12 1,2 2,06 1,5 2,16 1,32 1,36 3,1 1,58 

 

За рештою показників маємо більш-менш стандартні емоції: 

«роздратування» (2,16), «здивування» (2,12) та «байдужість» (2,06). Високий 

показник здивування, на нашу думку, виправданий нестандартним підходом 

до реклами простих речей (словника). Так, «байдужість» у шкалі особистих 

реакцій змістилася вниз та посіла мінімальну позицію в емоційній сфері 

респондентів, а «відраза» почала передувати за кількісними показниками. 

Таким чином, ми окреслили і коротко описали результати емоційних 

реакцій респондентів за кожним із прикладів реклами. Для більшої наочності 

пропонуємо розглянути узагальнену таблицю основних емоцій за кожним 

типом реклами (див. табл. 3.12). 
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Запропонована таблиця демонструє увесь спектр емоційних реакцій, 

які виникають у реципієнта під час ознайомлення з різноманітними 

шоковими образно-змістовні елементами. 

 

Таблиця 3.12 

Зведена таблиця найсильніших емоцій  

за кожним прикладом реклами 

Реклама Емоції за силою прояву (від найсильнішої, зліва направо) 

1. Апеляція  

до вульгарності, 

грубості 

Байдужість Відраза роздратування зневіра/смуток 

2. Порушення 

релігійних табу 

Байдужість Відраза роздратування здивування 

3. Апеляція до 

крові, смерті, 

розчленувань 

Відраза роздратування байдужість роздратування 

4. Апеляція до 

сексу 

Відраза здивування роздратування байдужість 

5. 

Непристойність 

образів 

Відраза роздратування здивування байдужість 

6. Моральна 

образа 

роздратування Відраза здивування байдужість 

7. Недоречність, 

некоректність 

образів 

Відраза роздратування здивування байдужість 

 

При первинному ознайомленні з практичними результатами 

дослідження стає зрозуміло, що серед емоцій домінують дві – відраза і 

роздратування. Зазначимо, що зведена таблиця може стати в пригоді під час 

вивчення реакцій споживачів на конкретний приклад реклами чи її шокові 
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образно-змістові елементи. У роботі ми не ставили собі таку мету, тому 

будемо працювати тільки з емоційними реакціями аудиторії на шокові 

образно-змістові елементи реклами. 

Поетапний аналіз, описаний вище, дає змогу побачити емоційну 

реакцію споживачів щодо кожного рекламного повідомлення, з’ясувати 

специфіку їх прояву. Однак метою нашого дослідження є встановлення 

спектру емоцій, які викликає шокова реклама.  

Попередній огляд матеріалу дав змогу одразу помітити конкретні 

реакції респондентів на провокаційні зображення. Тепер ми повинні 

систематизувати інформацію, здобуту експериментальним шляхом, і 

заглибитися в її сутність. Оскільки нас цікавить узагальнений аналіз ситуації, 

систематизуємо дані за всіма показниками й уведемо їх до таблиці (див. табл. 

3.13.), а також проаналізуємо отриманий масив інформації. 

У таблиці 3.13 наведено усереднені кількісні показники прояву емоцій 

респондентів за кожним із продемонстрованих зразків шокової реклами. Під 

час аналізу результатів ми використовували кольорові позначки для 

унаочнення найбільш виразних реакцій (орієнтувалися на кількісні 

характеристики). У запропонованій нижче таблиці керувалися більш 

суворими вимогами щодо розподілу даних, адже намагалися увиразнити 

ключові показники. 

Результати аналізували за такими параметрами: 

 від 3 і вище – найсильніший прояв емоцій; 

 від 2 до 3 – середня сила емоційного прояву; 

 від 1,9 до 2 – нижня межа прояву емоцій; 

 від 1 до 1,9 – дуже слабкі емоційні порухи. 

Найвищі кількісні характеристики перевищують показник «3». 

Емоційний стан «відрази» два рази перетинав цю межу та демонстрував такі 

показники: 3,38 (найвищий результат за усією таблицею) та 3,1%. Один раз 

було зафіксовано високий показник за емоційною реакцією «байдужість» – 

3,35. Наразі це єдині прояви максимальних результатів; усі інші не 
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перетинали межу «3» і свідчили про діапазон емоцій середньої потужності. 

Такі коливання, на нашу думку, пов’язані з сенситивністю реакції аудиторії 

на конкретні інструменти шоку, актуалізовані в пропонованих зразках 

реклами. 

Таблиця 3.13 

Зведена таблиця емоційних реакцій на всі приклади реклами за 

повною шкалою емоцій 
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1,18 1,26 1,86 1,87 1,35 3,35 1,91 2,17 1,14 1,45 2,25 1,28 

1,18 1,25 1,7 1,92 1,3 2,69 1,78 2,22 1,19 1,54 2,23 1,37 

1,23 1,1 1,74 2,04 1,22 2,12 1,57 2,35 1,59 1,65 3,38 1,91 

1,34 1,83 1,97 2,34 1,45 2 1,41 2,31 1,1 1,52 2,64 1,29 

1,27 1,06 1,77 2,28 1,31 2,09 1,69 2,73 1,16 1,49 2,84 1,35 

1,45 1,07 1,9 2,19 1,56 2 1,75 2,32 1,3 1,84 2,25 1,5 

1,22 1,1 1,8 2,12 1,2 2,06 1,5 2,16 1,32 1,36 3,1 1,58 

 

Основні реакції респондентів коливаються в межі середнього 

діапазону. За даними анкетування до них належать: здивування, байдужість, 

роздратування, відраза. Сила прояву цих емоцій неоднозначна, однак саме їх 

із пропонованого переліку обрали респонденти. Такі емоційні реакції можна 

вважати типовими щодо оцінки шокових образно-змістових елементів у 

рекламі. Найвищі показники (більше ніж «3») свідчать, що обрані приклади 

реклами містять сильні шокові елементи. Тобто показник вищий за «3» – це 

потужна емоційна реакція на конкретний приклад реклами, від «2» до «3» – 

стабільні емоції. 

Іншу невелику групу показників складають ті, які за кількісною 

градацією коливаються в межах від 1,9 до 2, тобто реакції менш виразні, 

наближені до середнього діапазону. У чистому вигляді сюди належать: 
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інтерес/цікавість, зневіра/смуток, жах, рідше – здивуванням. Такі дані не є 

принциповими, позаяк вони складають групу граничних емоцій, на яку теж 

можна впливати. І при правильній роботі вони зможуть швидко перемістись з 

аутсайдерів до середніх чи сильних показників. Вказані емоції становлять так 

звану групу «додаткових емоцій», на які, завдяки спеціальним інструментам, 

можна додатково діяти ззовні. Тобто, обираючи один чи декілька 

інструментів шокового впливу, реально звернути увагу на дотичні, граничні 

емоції і цим зіграти на руку компанії, оскільки стимулювання «інтересу» та 

ефект здивування будуть допоміжними важелями для запам’ятовування 

реклами. У цьому випадку «зневіра/смуток» та «жах» є реакцією на далеко 

не найкращі приклади реклами (з точки зору емоційного впливу), оскільки 

такі додаткові емоції стимулюють негативне ставлення до реклами, і без 

цього шокуючої. 

Після такого аналізу перед нами постало головне завдання дослідження 

– визначити емоції, які викликає шокова реклама в українського споживача. 

Отримати ці дані нам допоможуть визначені вище кількісні характеристики 

(див. табл. 3.14). З них ми виведемо середнє значення за кожною емоційною 

реакцією та визначимо пріоритетні емоції. 

Таблиця 3.14. 

Кількісні показники спектру емоцій, які викликає шокова реклама 
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1,27 1,24 1,82 2,11 1,34 2,33 1,66 2,32 1,26 1,55 2,67 1,47 

Після тривалої підготовчої роботи та аналізу усіх отриманих даних 

можемо чітко виділити емоції, актуалізовані шоковою рекламою. Зокрема: 

1) відраза – 2,67 (12,7%); 

2) байдужість – 2,33 (11,1%); 

3) роздратування – 2,32 (11%); 

4) здивування – 2,11 (10%). 
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Усі інші показники емоційних реакцій не перетнули необхідну 

кількісну межу («2»), а тому не можуть бути уналежнені до ключових. 

Як свідчать результати, саме ці емоції були найбільш частотними для 

кожного із розглянутих зразків шокової реклами. Узагальнені кількісні 

показники дають підстави стверджувати, що найчастіше респонденти 

відчували «відразу» до побаченого. Саме ця емоція була первинною, коли 

йшлося про яскраві приклади шокових образно змістовних елементів. Реакція 

аудиторії цілком передбачувана. На наш погляд, шокова реклама може 

викликати лише негативні емоції, що, власне й підтверджують результати 

опитування. 

Водночас інші показники свідчать про те, що наше припущення 

підтверджується лише частково, оскільки для аудиторії частотною є 

байдужість до демонстрованої шокової реклами. 

На наш погляд, високий показник нейтральної емоційності зумовлений 

тим, що в питальнику ми використали не лише найбільш виразні зразки 

реклами, а й матеріали, що репрезентують різні типи шокового впливу. Без 

сумніву, непристойні жести, мова чи порушення манер матимуть менший 

резонанс серед респондентів, аніж апеляція до сексу, крові та відвертого 

насилля. Однак у дослідженні ми тяжіли до наукового підходу, а тому хотіли 

випробувати на життєздатність подані групи шокового впливу. У іншому разі 

добір прикладів реклами був би зумовлений іншим типом дослідження 

(наприклад, вивчення емоційної реакції цільової аудиторії на сексуальні 

заклики в рекламі) і мав би інший характер. Зазначимо, що деякі приклади не 

справили сильного враження на фоні інших яскравих і сильних образів. Свою 

роль у цьому процесі зіграла обізнаність респондентів. Так, на опитуваних не 

так просто вплинути чимось, що ледь відхиляється від норми, їм потрібні 

сильніші переживання та яскравіші зображення. Цей варіант теж міг зіграти 

свою роль у формуванні емоційного ставлення респондента до побаченої 

реклами. 
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Третій показник відрізняється від попереднього сотою бала, тому 

вважаємо, що реакції перебувають на одному рівні. Емоція «роздратування» 

слугує своєрідною «вступною ноткою» до спектру негативних відгуків та 

додає балів до негативної реакції респондентів. Часто шокова реклама має 

бути тим самим чинником, який дратує аудиторію, вибивається із загального 

ряду, демонструє щось неприємне та ганебне, але при цьому 

запам’ятовується. Оскільки показники «роздратування» та «байдужість» 

різняться лише 0,01 необхідно перевірити інструментарій дослідження, а 

також аудиторію, яка повинна бути готовою до такої стратегії. 

За результатами опитування останньою потужною емоцією є 

«здивування». У контексті аналізованої теми наявність такої емоції не 

викликає подиву. Згідно з Д. В. Далом та його колегам, «здивування» 

закликає «до подальшої пізнавальної діяльності, оскільки люди прагнуть 

зрозуміти джерело свого здивування» [180, с. 271]. Одним із основних 

чинників, на які розраховують рекламні компанії, є ефект несподіванки 

(реклама зубної пасти з садо-мазо тематикою, зняття шкіри людини у рекламі 

кремів чи надтонких сорочок тощо). Адже, коли шокова реклама перестане 

дивувати, втратить свою новизну та актуальність, вона перетвориться на 

стандартну, класичну рекламу (якщо таке взагалі можливо). Очевидно, у 

майбутньому вона поступиться місцем новим формам промоушену та більш 

потужним методам впливу на аудиторію. Тож, на нашу думку, емоція 

«здивування» є однією з нормальних та природних реакцій на прояви шоку в 

рекламі. Тому ми раді виявити цю емоцію в нашому списку, а також 

упевнитися в правильності висунутих припущень. 

Наш аналіз був би неповним без короткого огляду інших емоцій, 

запропонованих у шкалі. Вони користувалися меншою популярністю, але 

теж були проранжовані (див. табл. 3.15).  

Найменше шокова реклама викликала «збудження», «страху» та 

«захвату» (показники див. нижче 1,3). Це дуже цікаво, оскільки з 

психологічної точки зору апеляція до сексу та демонстрація насильства 
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повинні стимулювати:  збудження (у випадку з сексом) та страх (у випадку з 

насиллям). Можливо, такі почуття дійсно були, але не маючи спеціальної 

апаратури, яка би фіксувала фізіологічні та психічні реакції людини, ми 

можемо тільки робити припущення. У подальших дослідженнях цікаво буде  

перевірити наше припущення та обрати для аналізу лише приклади реклами. 

Таблиця 3.15. 

Ранжування емоцій, викликаних шоковою рекламою (від 

найсильніших до найслабших проявів)  

В
ід

р
аз

а 

Б
ай

д
у

ж
іс

ть
 

Р
о

зд
р

ат
у

в
ан

н
я
 

З
д

и
в
у

в
ан

н
я
 

Ін
те

р
ес

/ц
ік

ав
іс

ть
 

З
н

ев
ір

а/
см

у
то

к
 

Г
н

ів
/з

л
іс

ть
 

Ж
ах

 

С
и

м
п

ат
ія

 

З
ах

в
ат

 

С
тр

ах
 

З
б

у
д

ж
ен

н
я
 

2,67 2,33 2,32 2,11 1,82 1,66 1,55 1,47 1,34 1,27 1,26 1,24 

 

З відповідей на теоретичні запитання знаємо, що 40% опитаних 

сприймають шокову рекламу як модну, а 31% – як креативну. Однак за 

даними підсумкової таблиці «захоплення» та «симпатія» зовсім не 

переважають в емоційних реакціях опитуваних. Тобто мода та креатив 

розглянуті не як позитивна характеристика, оскільки емоції, які повинні 

супроводжувати ці поняття, не є першочерговими. 

 «Жах», «злість», «зневіра/смуток» – негативні емоційні реакції, що 

мають загальні середні показники вищі, ніж позитивні. Це дає підстави 

говорити про їхнє домінування в емоційному полі респондентів, наближає 

нас до думки про стимуляцію негативних емоцій шоковими інструментами. 

Остання емоція, яка в шкалі розташована найближче до 

проаналізованих результатів, є «інтерес/цікавість». Вона частково 

перегукується зі «здивуванням», що робить її однією з дотичних емоцій на 

які, при бажанні та вмінні, можна впливати та додавати сили своїй рекламі. 

Крім того, логічним є припущення, що шокова реклама для споживача 
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мусить бути новою і, якщо споживач вже бачив запропоновані приклади 

реклами, то сила показників «інтересу» і «здивування» може знизитися. 

У цьому розділі ми узагальнили усі відомості щодо емоційних реакцій 

цільової аудиторії на шокову рекламу; проаналізували об’єктивні дані, за 

якими встановили емоції, що переважали в реакціях респондентів на кожну 

рекламу, а також підсумували результати дослідження в зведеній таблиці, 

щоб узагальнену картину емоційних реакцій респондентів. У результаті 

експериментальної роботи виявили, що шокові образно-змістові елементи в 

рекламі респонденти зазвичай сприймають з відразою, байдужістю, 

роздратуванням, здивуванням. Це ключові емоційні реакції цільової 

аудиторії. Крім того ми проранжували кількісні показники за всіма емоціями 

та визначили реакцію респондентів щодо кожної з них. Отримані дані 

складають широке поле для інтерпретації результатів та добре висвітлюють 

реакцію аудиторії на шокову рекламу. Вважаємо, що ефективність цієї форми 

рекламної комунікації, перш за все, полягає в новизні запропонованих 

образів та силі обраних елементів. Використання шокової реклами є дуже 

тонкою технологією, яка потребує детального розрахунку впливу, інакше 

вона не матиме успіху (ні в запам’ятовуванні, ні в стимулюванні до 

придбання товару). 

 

3.4. Інтерпретація даних, отриманих під час дослідження впливу 

шокових образно-змістових елементів рекламної комунікації, у розрізі 

сучасної рекламної етики 

 

Досліджуючи тему шокової реклами протягом тривалого часу, ми 

дійшли висновку, що така форма рекламної комунікації більшою мірою 

пов’язана з мистецтвом зображення, візуалізацєю ідей (товарів, брендів, 

заходів) та «створенням настрою», і меншою – націлена на реалізацію 

економічної функції реклами чи промоцію конкретних матеріальних 

продуктів. Попри це, популярність застосування шокових образно-змістових 
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елементів зростає щороку. Так, шок давно та успішно експлуатують різні 

медіасистеми, адже він завжди привертає увагу, приковує погляди тим, що 

порушує можливі заборони. Водночас шок притуплює природну внутрішню 

реакцію на власне неетичні заклики і, своєю чергою, зумовлює зростання 

сили впливу як конкретної медійної форми, так і усього ринку.  

Без сумніву, у наукових стадіях, присвячених шоковій рекламі, є 

чимало невизначених, неточних чи недосліджених питань. Деякі з них 

пов’язані з реакцією аудиторії на незвичний рекламний матеріал, інші – з 

неможливістю контролювати походження самої шокової реклами.  

Наразі в сучасній рекламній діяльності немає жодного конкретного 

кодексу чи переліку правил, які б максимально чітко описували сутність 

поняття «шокова реклама», містили перелік елементів, категорично 

заборонених або частково прийнятних для української аудиторії, визначали 

принципи контролю рекламної тактики такого типу. Тому окреслення 

зазначених моментів є необхідною умовою для того, щоб контент рекламних 

повідомлень був легальним, правдивим, коректним та етичним відносно 

аудиторії.   

Після детального аналізу когнітивного, афективного і поведінкового 

компонентів реакції реципієнтів ми вирішили розглянути означений феномен 

під іншим кутом зору: з’ясувати наскільки присутність шокової реклами на 

вітчизняному ринку є виправданою, встановити чи виконує вона функції, які 

закріплені за рекламою як за формою комунікації тощо. 

Як відомо, реклама в сучасному суспільстві виконує низку функцій, 

завдяки яким є невід’ємною частиною сучасного комунікаційного світу. У 

науковій літературі виділяють п’ять основних функцій: економічну, 

соціальну, ідеологічну, маркетингову та комунікативну [108, с. 55-57; 124, 

с.17-25; 164, с.53-62]. Деякі дослідники пропонують значно ширший спектр, 

однак ми зупинимося на класичній типології. Для полегшення сприйняття та 

порівняння функцій пропонуємо розглянути їх у табл. 3.16.  
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Таблиця 3.16 

Порівняльна характеристика функціональних особливостей  

традиційної та шокової реклам 

Функції Традиційна реклама Шокова реклама 

Економічна Сприяє економічному 

росту та розвитку ринку, 

компанії 

Балансує на межі: може 

зумовити як зростання, так і 

повне розорення компанії 

Соціальна Сприяє формуванню та 

закріпленню у свідомості 

людини конкретних 

моделей поведінки, 

цінностей та норм 

певного суспільства 

Сприяє формуванню 

конкретних навичок та 

поведінки у суспільстві, але 

робить це у жорсткій формі 

за допомогою сумнівного 

контенту 

Ідеологічна Прагне створити 

суспільство з певними 

світоглядними 

характеристиками. 

Відкрито не несе такої 

функції, але глобально у 

сукупності з іншими медіа 

змінює погляд людини на 

сучасний світ. 

Маркетингова Полягає у формуванні 

попиту на товари або 

послуги і неціновому 

стимулюванні їх збуту 

У своїй манері ця реклама 

може стимулювати збут. 

Але ця функція «працює» 

тільки з тими компаніями, 

які змогли втриматись на 

межі дозволеного 

Комунікативна Реклама є формою 

комунікації, що 

перекладає якості й 

переваги товарів чи 

послуг мовою потреб, 

Шокова реклама 

намагається стати «мостом» 

між компанією та 

споживачами, але це стає 

можливим у виняткових  
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запитів споживача. випадках. Частіше вона 

залишає людину у неспокої, 

а візуальна частина реклами 

так і залишається 

незрозумілою. 

 

Зауважимо, шокова реклама виконує ті самі функції, що й традиційна. 

Різниця між ними криється лише в принципах та підходах реалізації 

функціонального потенціалу. Порівняно з традиційною рекламою шокова 

завжди залишає після себе специфічний «шлейф» негативу, який постійно 

накопичується і який треба враховувати під час створення рекламного 

продукту. Тобто це усвідомлені (а, часом, неусвідомлені) ризики, що 

супроводжують таку рекламу. Саме вони відіграють значну роль у процесі її 

актуалізації, адже, як видно з таблиці, економічна, маркетингова та 

комунікаційна функції не реалізуються повною мірою. Вони залежать від 

рівня креативу та сили впливу шокових елементів, що забезпечують успіх чи 

провал шокової реклами. 

Однак це, звісно, теоретизація практичної технології рекламування. 

Щоб з’ясувати окремі аспекти успішної реалізації шокової рекламної тактики 

в суспільстві, ми вирішили проаналізувати думку цільової аудиторії. Для 

виявлення доцільності використання такої технології в комерційній рекламі, 

а також визначення ставлення аудиторії до шокової реклами ми скористалися 

методом опитування (результати див. рис. 3.9). 

 

Рис. 3.9. Розподіл відповідей на питання анкети № 21 
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Аналіз результатів дав змогу виявити, що тільки 6% опитаних 

вважають таку форму рекламування прийнятною для промоції товарів та, 

очевидно, лояльно ставляться до самої ідеї шоку у рекламі. 23% одобрюють 

шокову рекламу, але лише в тому разі, коли вона «відповідає товару та 

рекламній стратегії компанії» і не переходить межу дозволеного . Одразу 

постає питання, які саме товари доцільно рекламувати за такою стратегією, а 

які ні; що варто вважати межею «дозволеності» в такій рекламі і хто повинен 

визначати такі межі? 31% опитаних стверджують, що шокова реклама ніде не 

може бути доречною, тобто заперечують потребу її існування. Найбільш 

суперечливий і вагомий показник – 40% – засвідчує, що більшість 

респондентів вважають рекламу із шоковими елементами доречною лише 

тоді, коли вона вписується в соціальні межі. Висловлене твердження цілком 

виправдане, однак воно суперечить самому сенсу шокової реклами: шок має 

переходити межі та порушувати заборони, табу суспільства. Якщо реклама 

буде «вписуватись» у соціальні рамки, то вона вже не вважатиметься 

шоковою, не зачіпатиме аудиторію за живе. Останній варіант відповіді був 

запропонований для перевірки рішучості респондентів у своїх судженнях та 

почуттях щодо цієї форми рекламної комунікації, ця відповідь є 

компромісною, узагальненою та суперечливою. На нашу думку, вона повною 

мірою відображає реакцію аудиторії на шокову рекламу. Зазвичай люди не 

знають, як до неї ставитися, як її сприймати, адже, з одного боку, така 

реклама є цікавою, нестандартною, а з іншого – викликає відразу, 

роздратування, огиду. Так, більшість респондентів застрягла між цими двома 

судженнями і тому обрала компромісний варіант. Решта 60% різнорідно, але 

визначилися зі ставленням до шокової реклами, проте такий показник не 

надто вагомий, адже однорідна більшість (40%) сумнівається в своїй позиції. 

Як ми зазначали, у своєму ставленні до шокової реклами не дійшли 

згоди ні науковці, ні практики реклами, а тому неоднорідність реакцій 

аудиторії є передбачуваною і закономірною. Суперечливе ставлення 

породжує ту саму нестабільність і хаос відчуттів, який ми визначали в 
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теоретичному підрозділі, коли характеризували культурне значення шоку в 

рекламі. Коли людина перебуває в «невагомості» і не може визначитися зі 

своїми поглядами (на життя та соціум), вподобаннями, ставленням до 

конкретних реалій сучасного світу (що рекламуються за допомогою шоку), 

можемо говорити про реальний вплив шокових образно-змістових елементів 

на її життя й поведінку. Саме таку реакцію ми спостерігали під час 

експериментальної роботи. Допоки маємо лише непрямі докази впливу 

шокової реклами (тут потрібний аналіз фізіологічних реакцій) на реципієнта, 

але, узагальнивши теоретичний та практичний матеріал, зможемо говорити 

про те, що зміна і нестабільність поведінкових реакцій є наслідком активного 

впливу шоку на емоційний стан людини, на її поведінку. 

Т. Кузнєцова з цього приводу зазначає: «Американський соціолог 

Д. Філіпс у 70-х роках минулого століття виявив феномен Вертера, згідно з 

яким кількість самогубств, катастроф збільшувалася після тиражованих 

негативних повідомлень у ЗМК. У середині 1980-х років група 

американських психологів під керівництвом П. Х’юсмана опублікувала 

результати дослідження щодо виявлення зв’язку між злочинністю дорослої 

людини та переглядом нею в дитинстві агресивних фільмів і телепередач: 

тяжчі злочини чинили ті, хто в дитячому віці дивився більше фільмів зі 

сценами насильства» [86, с. 36]. 

Як стверджує автор, і ми цілком згодні з такою тезою, «поряд з цим 

існують інші точки зору, згідно з якими трансльована агресивна інформація 

може мати певні позитивні наслідки. Так, за теорією катарсису (звільнення 

від емоції шляхом її сильного переживання), внутрішньовидова агресія 

жодним чином не завдає шкоди цьому виду, а, навпаки, необхідна для його 

збереження. Деякі дослідники встановили, що агресивна інформація може 

виконувати функцію «звільнення», психічної / емоційної розрядки: 

споживач, споглядаючи сцени насилля, страху, злості тощо, може безпечно 

ідентифікувати себе із суб’єктом агресії або пережити негативні почуття, 

замість того щоб переживати це в реальному житті. Такі медіаефекти, на наш 
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погляд, слід визнати обмеженими, ситуативними, оскільки вони зумовлені 

передусім певними когнітивними здібностями споживачів інформації, 

психологічними рисами, ментальністю, специфікою соціокультурного 

контексту тощо» [86, с. 36]. 

Таким чином, узагальнюючи отримані дані, можемо стверджувати, що 

на більшість аудиторії шок (у рекламі чи в медіа), без сумніву, впливає, але 

цей вплив залишається непоміченим. Саме «непомітний» тиск стимулює 

невизначеність позиції щодо шоку безпосередньо в рекламі, а емоції, 

породжені рекламою, своєю чергою, впливають на поведінкові реакції 

людини. Висловлена теза надзвичайно чітко продемонстрована вище, у 

короткому описі дослідження американських психологів. Якщо чітко й 

лаконічно окреслювати таку позицію з погляду рекламної комунікації, то 

варто зазначити таке: реклама завжди ґрунтується на емоціях, оскільки для 

того, аби інформація стала рекламною, на неї мають нашаруватися емоції, 

експресія, сугестія. Відтак, можемо стверджувати, що реклама, оперуючи 

вивіреними технологіями, завжди націлена на стимулювання емоційної 

(психологічної) реакції, яка мала б спричинити зворотній зв’язок, фактичний 

акт купівлі товару, тобто емоції мали б впливати на поведінку людини. Це 

досить спрощена схема процесу роботи реклами, однак сутність її полягає в 

тому, що саме так вона працювала і працює нині.  

Останнім часом, окрім стимулювання поведінково-споживацької дії, 

реклама почала активно формувати світ та світогляд навколо «свого» 

споживача через стимулювання конкретних (позитивних/негативних) емоцій. 

У такому разі негативні емоції, актуалізовані рекламою, миттєво або з часом 

стануть причиною конкретних поведінкових реакцій, які, своєю чергою, 

будуть наслідком/наочною демонстрацією пережитих почуттів. І якщо 

більшість сприйнятої інформації мала негативний характер та викликала 

негативні емоційні реакції, то логічно припустити, що поведінкові реакції 

матимутьт той самий характер. 
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Відтак, вважаємо за необхідне порушити питання про етичні норми, 

правила застосування шоку в рекламі, адже подальше зростання такого 

контенту може зумовити кардинальні зміни у світосприйнятті людини та 

парадигмі її поведінки в суспільстві. Безумовно, це далекі та гіпотетичні 

перспективи, але про них варто подумати зараз, коли ще можна вплинути на 

процес. Тому надалі ми вирішили проаналізувати етичні аспекти 

функціонування шоку в комерційній рекламі, з’ясувати думку представників 

цільової аудиторії з цього приводу. 

Так, виразними і неоднозначними є результати за першими відповідями 

(див. рис. 3.10): тільки 8% вважають, що шокова реклама – це ще один прояв 

комунікації; 11% зазначають, що така реклама просто відображає суспільну 

дійсність, тому в ній немає нічого несподіваного; 9% вважають, що питання 

етики взагалі несумісне з рекламою, тобто демонструють агресивну позицію. 

Таким чином, 8% цільової аудиторії ставиться до застосування шоку в 

рекламі досить лояльно, а 11% вважає, що це відображення дійсності, тому 

суспільство саме винне в появі такої реклами. 

42% визначили, що не варто застосовувати цю стратегію, бо шокові 

образи можуть побачити емоційно сенситивні верстви населення (діти, хворі, 

літні люди, психічно нездорові люди). 30% опитуваних відстоюють ідею 

застосування елементів шоку у соціальній рекламі, позаяк вважають, що вони 

здатна привернути увагу до соціальних проблем. Таким чином, етичність у 

цих респондентів відходить на другий план. 

 

Рис. 3.10. Розподіл відповідей на питання анкети № 7 
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Дані свідчать, що більшість опитаних (42%) все-таки вважають 

шокову рекламу неетичною та недопустимою через те, що її можуть 

побачити люди не готові до адекватного сприйняття. Однак більше чверті 

ЦА вважає, що порушення соціальних питань виправдовує застосування 

шоку. 9% зберігають нейтральну позицію, а 11% звинувачують суспільство в 

появі такої реклами і на питання щодо етичності шокових елементів у 

рекламі зазначають: «Відображено лише те, що є у соціумі». Безумовно, це 

примітивна антагоністична точка зору, адже шок в рекламі має різну природу 

– здебільшого виступає метою, а не засобом. У соціальній рекламі шок може 

бути виправданим тоді, коли вона торкається важливих суспільних тем, 

проблем. Щоправда про це ми не задували в питальнику, даючи змогу 

респондентам зробити власні висновки. На жаль, опитувані виявили доволі 

песимістичне бачення такої ситуації в рекламі. Так, лише 8% вважають 

шокову соціальну рекламу етичною. Очевидно, це той прошарок аудиторії, 

який уже знайомий із прикладами шоку в рекламі і звик до цієї форми 

комунікації. На наш погляд, їхнє сприйняття інформації здійснювалося крізь 

призму жорстокості в новинах, Інтернет-іграх, фільмах чи інших видах 

взаємодії людини із соціальною реальністю. У будь-якому разі, навіть 8% 

аудиторії, яка вважає шок у рекламі просто новим різновидом рекламної 

комунікації (хоча він насправді давно не «новий»), є показовим результатом. 

Обізнаність аудиторії з такою формою реклами – важливий чинник у 

процесі пізнання основних віх її розвитку. Рівень креативності повідомлення 

та швидкість його поширення безпосередньо залежать від толерантності й 

готовності населення сприймати шокову рекламу. Тому ступінь 

розробленості законів у сфері контролювання рекламного процесу тут 

відіграє важливу роль. Так, шокова реклама, що апелює до подиву і страху, 

може існувати, але в межах закону, який треба чітко прописати. Оскільки 

вона ґрунтується на сенситивному сприйнятті меж дозволеного, особливо 

прискіпливо слід контролювати саме ті елементи, які справляють сильне 

враження на аудиторію. На нашу думку, це зображення крові, 
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розчленованого тіла, безпричинне насильство, наруга над дітьми, тваринами, 

відверті сексуальні сцени.  

Тішить те, що допоки зазначені елементи викликають сильне почуття 

(переважно негативні) у реципієнтів, дивують їх. На сьогодні реакції 

української аудиторії є цілком природними, що в межах сучасного напряму 

розвитку культури та вектору формування новітнього медійного простору є 

доброю ознакою. Водночас стає очевидним, що вплив (за якістю і кількістю) 

шокових образно-змістових елементів зростає, і цей процес на українському 

рекламному ринку відбувається неконтрольовано.  

Як ми вже зазначали, українська індустрія реклами все ще перебуває на 

етапі свого становлення, не має чіткої системи внутрішнього 

саморегулювання, а тому не може забороняти чи накладати санкції на 

компанії, що своєю рекламою порушують закон та внутрішні стандарти 

індустрії (вони до кінця теж не розроблені). Крім того, державне 

законодавство у сфері реклами потребує серйозних змін і доповнень, а це, як 

відомо, дуже тривалий та трудомісткий процес. Тому на цьому етапі 

дослідження теми шокової реклами, розвитку означеної сфери соціальних 

комунікацій та держави в цілому, запропонуємо доповнення до Правил 

професійної етики в рекламі, рекомендуватимемо внести їх як обов’язкові до 

інших Правил та Кодексів рекламної діяльності. 

Висловлені нижче рекомендації пропонуємо включити як обов’язкові 

пункти до усіх Правил та Кодексів, що регламентують рекламну діяльність в 

Україні, регулюють етичні питання створення, поширення і розміщення 

реклами, а також визнати ці позиції як необхідні для застосування в 

рекламній діяльності усіх організацій, компаній та фірм на українському 

ринку. 

1. Зафіксувати чітке (можливо широке, але чітке) загальноприйняте 

визначення основних типів реклами, яка містить неетичний контент (за 

різними показниками): неетична реклама, девіантна реклама, шокова 

реклама. 



188 
 

(Нижче пропонуємо вдалі, з нашого погляду, визначення. На сучасному 

етапі розробленості цього напряму в українському рекламознавстві 

поняття «неетична реклама» досі не прописане в законодавстві. 

Пропонуємо доповнити закон такими визначеннями: перше запроваджене в 

науковий обіг ще в 1999 році, інші – виведені в результаті наших 

теоретичних узагальнень щодо проблеми). 

Неетичною вважають рекламу, яка містить текстову, візуальну або  

звукову інформацію, що порушує загальноприйняті норми гуманності і 

моралі шляхом використання лайливих слів, порівнянь, образів щодо расової, 

національної приналежності, професії, соціальної категорії, статі, мови, 

релігійних, філософських, політичних та інших поглядів; зневажає та 

принижує культурні здобутки, які є національним та світовим надбанням; 

принижує державний стяг, герб, гімн, національну валюту України, релігійні 

символи; зневажає особу, діяльність, професію, товар. 

Девіантна реклама – це рекламна комунікація, що безпосередньо чи 

опосередковано демонструє соціальну поведінку (вербальну, візуальну), 

відхилену від тієї, що вважається нормальною, етичною чи соціально 

прийнятною у суспільстві або соціальному контексті конкретної спільноти. 

Шокова реклама – це рекламна комунікація, яка здійснюється шляхом 

демонстрації поведінки, що навмисно порушує загальноприйняті норми 

моралі, правила та табу, використовує емоційно сильні та яскраві образи, які 

легко привертають увагу і стимулюють активне сприйняття поданої 

інформації. 

2. Затвердити перелік елементів, які варто (законодавчо чи за даними 

правилами/кодексами) вважати шоковими; у разі їх надмірного використання 

забороняти рекламу чи накладати штрафні санкції на компанію-замовника.  

(Пропонуємо спиратися на класифікацію елементів Д. Дала, 

К. Франкенбергера, Р. Манчанди). 

Елементи, які варто розцінювати як шокові чи неетичні, і 

використовувати з особливою обережністю: 
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 образи, що викликають відразу (кров, смерть, розчленування тіл); 

 секс, інтим (натяки на самозадоволення, сексуальний акт, повна чи 

часткова оголеність); 

 непристойність демонстрованих образів (використання 

ненормативної лексики, непристойних жестів, расових висловлювань); 

 вульгарність в усіх можливих проявах (грубі, неетичні акти 

поведінки людей або тварин, такі як випускання газів, шмаркання, пиття із 

унітазу тощо); 

 недоречність, некоректність рекламних образів (порушення 

соціальних норм, манер поведінки, одягу тощо); 

 образи, що містять моральну образу (заподіяння шкоди невинним 

людям, дітям, тваринам, натяки на осіб, що уособлюють смерть та насилля 

(Гітлер, Сталін), порушення стандартів чесної поведінки (напр., вистріл у 

спину), зображання дітей у провокаційній ситуації (насилля, секс), знущання 

тощо; 

 порушення релігійних табу (непристойне використання духовних чи 

релігійних символів, ритуалів). 

3. Обов’язкове для будь якої компанії-замовника тестування реклами, 

яка містить означені вище шокові образно-змістові елементи, на фокус-

групах*. Компанія-замовник має самостійно організовувати тестування та 

запросити на нього представника(-ів) профільної некомерційної організації, 

що здійснює контроль за рекламною діяльністю в Україні. Тестування 

повинно показати чи прийнятний матеріал для певної цільової аудиторії**, 

чи, можливо, рекламу варто відкоригувати або зовсім заборонити. 

*Фокус-група обов’язково повинна складатися з представників цільової 

аудиторії компанії-замовника реклами. 

**Емоційний стан також повинен враховуватися під час перегляду, 

оскільки він впливає на поведінку цільової аудиторії, на її судження та 

щоденні справи. Сила впливу має бути відрегульованою вже на тестовій 
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групі, повинні враховуватися гендерні показники та базові соціально-

психологічні настанови. 

4. У випадку порушення встановлених норм та для впровадження 

штрафних санкцій, образно-змістові елементи шоку повинні бути 

покласифіковані відповідно до сили впливу на аудиторію. Розмежування 

необхідне для більш чіткого та справедливого поділу штрафних чи 

обмежувальних санкцій.  

Пропонуємо такий поділ реклами (створений на підставі результатів 

дослідження): 

 перша група – реклама, що містить найбільш агресивні елементи 

(кров, розчленовані тіла, смерть, хвороби та паразити (комах, мікробів); 

зображує процес заподіяння шкоди невинним людям/дітям, безпричинне 

насилля, натяки на людей, які провокують насилля, провокаційні ситуації за 

участю дітей (наприклад, сексуального, насильницького характеру); містить 

натяки на самозадоволення, сексуальні акти, повна чи часткова оголеність 

тощо; 

 друга група – шокуючі елементи середньої потужності (лайливі 

слова, образливі жести та расистські вислови; згадка про грубу чи аморальну 

поведінку людей (шмаркання, випускання газів, облизування чогось тощо); 

 третя група – найменша сила шоку (порушення релігійних табу та 

правил соціальної поведінки). 

5. У разі порушення зазначених вище пунктів, до компанії повинні бути 

застосовані такі санкції (від мінімальних до максимальних): обмеження 

рекламної кампанії за віком аудиторії (від 16, 18, 21); особливі вимоги щодо 

поширення рекламної інформації; повне вилучення рекламних матеріалів з 

обігу (компанія-замовник відшкодовує усі збитки), грошові санкції 

(вирішуються в індивідуальному порядку, з огляду на завдану шкоду (галузі, 

аудиторії чи іншій стороні). 

Під час упровадження таких пунктів у практику їх перелік можна 

доповнити, розширити список штрафних санкцій тощо. При цьому варто 
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завжди пам’ятати, що шокова реклама впливає не лише на емоційну сферу 

адресата рекламної комунікації. Емоційні ефекти продукують інтенсивні, але 

короткотермінові емоції, наслідки яких допоки не вивчені. 

Запропоновані правила щодо регламентації реклами із шоковими 

елементами ґрунтуються на результатах нашого дослідження, опрацьованих 

теоретичних та практичних матеріалах. Упровадження зазначених пунктів до 

актуальних Правил та Кодексів рекламної діяльності має сприяти 

підвищенню якості рекламної продукції українського ринку та змусити 

замовників реклами тримати високу планку рекламних кампаній. Щоправда у 

цьому питанні надзвичайно важливо і водночас важко кваліфікувати міру 

впливу, тобто те, наскільки сильно подіяла на конкретного реципієнта та чи 

та реклама, ті чи ті шокові образно-змістові елементи. Фіксація таких даних 

можлива лише за допомогою спеціальної техніки для відстеження 

фізіологічних (неусвідомлених) реакцій організму. У іншому разі міру 

впливу можна з’ясовувати в процесі довготривалого дослідження або за 

суб’єктивними судженнями та аналітичними результатами конкретної 

роботи. З огляду на такий суб’єктивізм, упровадження в рекламну практику 

конкретних правил сприятиме етичному контролю за шоковим, неетичним 

рекламним контентом. 

Після проведеної багатоступеневої роботи стає очевидним, що тема 

шокової реклами потребує подальшої розробки, як на теоретичному, так і на 

практичному рівнях. Перспективу вбачаємо в здійсненні аналогічного 

дослідження, однак із залученням спеціальної апаратури для фіксації 

нервових імпульсів респондентів, що забезпечить більшу достовірність 

отриманих результатів. В експериментальній роботі плануємо розширити 

комплекс емпіричних методів, зокрема доповнити процедуру дослідження 

персональними інтерв’ю для виявлення неусвідомлених/усвідомлених 

реакцій на рекламну продукцію. Для досягнення високих результатів 

потрібно налагодити тісну співпрацю з органами самоврядування для того, 

щоб мати змогу впровадити результати в практику рекламної галузі. 
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Теоретичну розробку теми шокової реклами необхідно підкріплювати 

практичними результатами, позаяк шокова реклама – це передусім 

практичною технологія реклами, а вже потім – малообґрунтований 

теоретично феномен рекламної комунікації.  

 

Висновки з третього розділу 

Спираючись на досвід попередніх прикладних досліджень рекламного 

контенту, для отримання даних щодо афективних реакцій української 

аудиторії на шокову рекламу ми обрали анкетування масової аудиторії.  

У розділі детально описано основні складові частини роботи, 

визначено структуру дослідницької анкети та ґрунтовно описано відібраний 

рекламний матеріал. Крім того, у детально схарактеризовано принципи 

обробки матеріалу, проаналізовано шкалу основних емоційних реакцій (12 

позицій) респондентів, які можуть виникати під час сприйняття шокової 

реклама. Розроблена шкала має особливе значення для дослідження, оскільки 

дає змогу встановити частотність прояву окремих емоцій, демонструє, як 

українська аудиторія реагує на образно-змістові шокової елементи. 

Аналіз кількісних та якісних показників експериментального 

дослідження засвідчив когнітивні, афективні та поведінкові реакції аудиторії 

на шокову рекламу. Встановлено, що на українському ринку реклами шок не 

є основною технологією промоції товарів. Українці не мають єдиної точки 

зору на таку рекламу, а тому стають її активними споживачами, позаяк 

відкрито сприймають нову інформацію, що вибивається з ряду 

стандартизованих повідомлень. 

Крім того, у розділі проаналізовано дані щодо основного предмета 

дослідження – реакції аудиторії на шокові образно-змістовні елементи. 

Виявлено базовий спектр емоційних реакцій, які викликає шокова реклама в 

української аудиторії – відразу, байдужість, роздратування, здивування. Уся 

палітру реакцій, її показники та аналіз детально описаний у підрозділі 3.3.  
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Аналіз даних дослідження виявив необхідність опрацювання етичних 

аспектів застосування шокової реклами на українському ринку. Відтак, перед 

нами постало завдання доповнення правил професійної етики рекламіста 

новими пунктами, які б регулювали появу та поширення шокової реклами на 

українському ринку. Рекомендації (5 пунктів), висловлені в підрозділі 3.4., за 

умови їх одобрення рекламною спільнотою, сприятимуть зменшенню 

кількості шокуючої, вульгарної та жахливої реклами. 

Багатоступенева робота, реалізована в дисертаційній роботі засвідчила, 

що тема шокової реклами потребує подальшого опрацювання, як 

теоретичного, так і практичного. Перспективу вбачаємо у налагодженні 

тісної взаємодії індустрії з органами самоврядування для того, щоб отримані 

надбання одразу впроваджувалися в практику реклами. 
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ВИСНОВКИ 

 

Феномен шокової реклами досі вичерпно не обґрунтований: серед 

наукової спільноти не існує усталеного погляду на її природу. У зв’язку з 

цим наша дисертаційна робота містить теоретичні аспекти визначення явища 

шокової реклами як соціокомунікаційного феномену і практичне 

дослідження специфіки його вияву та впливогенного потенціалу. Проведене 

дослідження дає нам підстави узагальнити основні результати роботи. 

1. Аналіз іноземних і вітчизняних теоретичних праць щодо 

комунікаційної сутності шокової реклами, її складових частин, 

закономірностей функціонування і впливу, а також результати практичних 

досліджень реакцій різної аудиторії на окремі шокові образно-змістовні 

елементи засвідчив недостатній рівень емпіричної бази для формулювання 

достатньо повноцінних теоретичних концепцій. Іноземні дослідники 

працювали, як правило, з одним чи декількома елементами шокового впливу 

й описували тільки їх дію на респондентів. При цьому реакцію на шокові 

образно-змістові елементи реклами науковці майже не вивчали. Тож, у 

вітчизняному рекламознавстві бракує праць, які б містили узагальнені 

теоретико-практичні відомості щодо шокової реклами. У вітчизняній науці 

тема шокової реклами та її впливогенний потенціал допоки теоретично й 

практично малодосліджена. З українських дослідників зазначеної проблеми у 

своїх працях торкалися Б. Потятиник, Л. Хавкіна, Н. Грицюта. Оскільки сам 

феномен шокової реклами ще не був об’єктом соціокомунікаційних 

досліджень в українському рекламознавсті, у представленій дисертаційній 

роботі максимально повно зібрано й узагальнено матеріали щодо 

теоретичних та практичних досліджень шокової реклами.  

2. При заглибленні в теоретичні основи досліджуваного феномену було 

помічено плюралізм понять (девіантна, неетична, патогенна, провокаційна, 

шокова, еротична, образлива, суперечлива реклама), відсутність чіткого 
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витлумачення терміна «шокова реклама» та систематизації понять у сфері 

прикладних соціально-комунікаційних технологій. Спираючись на 

теоретичні розробки закордонних і вітчизняних дослідників, було 

запропоновано таке тлумачення поняття: шокова реклама – це форма 

рекламної комунікації, яка здійснюється шляхом демонстрації поведінки, що 

зумисне порушує загальноприйняті норми моралі, правила та табу, 

використовує емоційно сильні та яскраві образи, котрі легко привертають 

увагу та стимулюють активне сприйняття поданої інформації. 

Структурувавши в результаті аналізу наукових праць отримані дані, можемо 

стверджувати, що шокова реклама знаходиться у родо-видових відносинах з 

девіантною, причому девіантна реклама ширше поняття (видове), аніж 

шокова.  

3. Специфіка шокової рекламної комунікації втілюється у притаманних 

їй ключових компонентах, як-от: самобутність запропонованої ідеї, 

неоднозначність її інтерпретації та порушення соціальних та моральних норм 

і табу. Наявність усіх трьох компонентів робить рекламне повідомлення 

шоковим та надає йому особливих рис:  

- позитивних (привертає увагу; реклама запам’ятовується); 

- негативних (підвищує ризик виникнення негативних емоцій; не завжди 

запам’ятовується саме товар; шокова реклама не є універсальним методом 

рекламування через сильний вплив на сенситивні верстви населення; 

естетизує порушення табуйованих тем). 

Маючи у наявності усі зазначені компонентні складники та характерні 

риси, шокове рекламне повідомлення має вади у вигляді побічних ефектів, на 

які варто зважати з огляду на непередбачуваний характер реакції аудиторії на 

таку рекламу, а саме: а) збудження сильних почуттів (як позитивних, так і 

негативних реакцій), які важко передбачити, б) ігнорування шоку (людина 

звикає до сталих подразників), в) так звана «рекламна загадка» (детальний 

аналіз шокового рекламного повідомлення дає змогу його декодувати, що 

цікаво споживачу лише вперше). 
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4. В основі неоднозначності феномену шокової реклами лежать 

принципи культури постмодернізму, і поява такого типу реклами  зумовлена 

специфікою сучасної культури, яка тяжіє до змішування стилів, порушення 

усталених норм поведінки, підміни цінностей, відсутності сакральних речей 

тощо. Ці ознаки власне й знайшли своє втілення в контекстуальній специфіці 

шокової реклами. Проаналізувавши понад 400 прикладів шокових рекламних 

повідомлень у хронологічних рамках з 1990 року (вихід першої шокуючої 

рекламної кампанії торгівельної марки Benetton) до 2014 року, можемо 

виділити візуальний та вербальний складники рекламного повідомлення, які 

розкривають комунікаційний потенціал шокової реклами: 

- у такому рекламному повідомленні візуальний складник, як правило, 

переважає над вербальним, оскільки для цього типу реклами характерною є 

надмірна символізація та порушення табуйованих, сакральних тем (цілісність 

тіла, цнотливість, жертвоприношення та под.); 

- за деяким винятком, вербальний складник доповнює рекламную ідею 

та разом з візуальним складником формує завершене повідомлення, тобто 

функціональне сполучення частин тут є традиційним для реклами;  

- текст у шоковому рекламному повідомленні можна класифікувати 

таким чином: а) суто інформативний текст; б) текст, смислове навантаження 

якого протиставляється змісту візуального складника; в) текст, у якому 

основним є гумористичне навантаження. 

Проведений аналіз прикладів шокової реклами виявив, що на 

пострадянському просторі в шокових рекламних повідомленнях (12% від 

загальної кількості проаналізованих прикладів шокової реклами) переважає 

вербальний складник: активно використовуються мовленнєві перверзії та 

сексуалізується текст, менше уваги приділено візуальному складнику 

рекламного повідомлення. У закордонній шоковій рекламі (88%), як правило, 

співвідношення частин прямо протилежне: акцент зроблено на візуальному 

складнику. 
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5. Для визначення впливу шокової реклами на аудиторію було проведено 

он-лайн опитування (січень 2014 – липень 2014) масової аудиторії (1000 

респондентів), основними завданнями якого було виявлення та аналіз 

афективних реакцій респондентів на шокову рекламу. У результаті 

дослідження визначено основні афективні реакції українських споживачів на 

шокову рекламу та її елементи: відраза (12,7%), байдужість (11,1%), 

роздратування (11%), здивування (10%).  Наступними за силою вияву є: 

інтерес/цікавість (8,65%), зневіра/смуток (7,88%), гнів/злість (7,37%). Ці 

емоції мають значно меншу потужність, однак вони складають групу 

граничних, «додаткових» емоцій, на які можна спеціально впливати завдяки 

окремим інструментам реклами. Опитування показало, що українська 

аудиторія ще не сформувала своєї сталої точки зору щодо шокової реклами: 

вона водночас сприймає її і як розвагу, і як загрозу. Через непідготовленість 

аудиторії до такої рекламної комунікації та посилений вплив шокового 

контенту у медіа-середовищі, споживач стає беззахисним перед такою 

комунікацією. Тому постає необхідність регулювання використання 

шокового рекламного контенту. 

6. На підставі аналізу реакцій аудиторії на шокову рекламу у 

практичному розділі запропоновано п’ять базових рекомендацій для 

внесення в галузеві рекламні стандарти, правила та Закони України. Для 

врегулювання сучасної етики рекламно-комунікаційної діяльності вважаємо 

за доцільне: 

- окреслити специфіку реклами, що працює з неетичним контентом 

(девіантна, шокова, неетична);  

- визначити перелік елементів, які варто розцінювати як шокові чи 

неетичні та використовувати їх з особливою обережністю; 

- затвердити процедуру необхідного тестування компанією-замовником 

реклами такого типу на фокус-групах;  
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- розподілити шокові образно-змістові елементи на групи відповідно до 

сили їх впливу, що допоможе згодом сформулювати розмір штрафів за 

надмірну експлуатацію конкретних елементів.  

Доповнення Правил професійної етики в рекламі та інших документів 

такими пунктами може стати превентивним заходом щодо стримання потоку 

агресивної шокової інформації медійними каналами, зокрема через рекламу.  

Результати проведеного дослідження доводять неоднозначну позицію 

шокової реклами на сучасному ринку та підтверджують її вплив на 

свідомість реципієнтів. Водночас, шокова реклама не є основною формою 

репрезентації вітчизняної реклами, хоча світові тенденції свідчать про інше: 

шоковий складник поступово стає основою будь-якого інформаційного 

контенту (новинних блоків, статей, фільмів, рекламних повідомлень). 

Незважаючи на те, що традиційні рекламні форми мають сильні позиції на 

світовому й вітчизняному ринку, рекламодавці все частіше послуговуються 

неординарними та провокаційними рекламними матеріалами, які принципово 

вирізняються в стандартизованому потоці інформації, порушують табуйовані 

теми та містять специфічну інформацію-загадку, яку треба декодувати. 

Межі нашої роботи визначаються тільки дослідженням комунікаційної 

сутності та впливогенного потенціалу шокової реклами. Однак 

перспективними напрямами подальших наукових пошуків вважаємо: аналіз 

зміни реакцій на шокову рекламу у різних поколінь, порівняння результатів 

відголосу на шокову рекламу респондентів з різних країн, визначення реакції 

аудиторії на кожний із типів шокового впливу, виявлення резонансу сучасної 

аудиторії на колишні приклади забороненої, шокової реклами. Актуальною 

також є проблема визначення психофізіологічних реакцій на елементи шоку.  

Отже, у нашій роботі ми зробили спробу дослідити найважливіші, на 

наш погляд, питання, пов’язані із феноменом шокової реклами. Проте існує 

широке коло питань, які потребують дослідження та ґрунтовного аналізу 

шокової реклами в комунікаційному, історичному, соціологічному, 

культурологічному контекстах.
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Додаток А 

Приклади шокової реклами компанії Benneton 
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Додаток Б 

Приклади шокової комерційної реклами 

 

 

 

 

    

Рис. Б.1. Sisley. Побачимось у …  

Рис. Б.2. Diesel. Втомились від 

розумників? Від дотепних 

реплік? Прочитайте це не 

іронічне повідомлення від 

Diesel» 

Рис. Б.3. Реклама Calvin Klein 

Рис. Б.4. Реклама парфумів 

Yves Saint Lauder 
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Рис. Б.6. Класичний 

«засланець» (перверзія 

англійського лайливого 

сталого вислову 

«mother fucker») 

Рис. Б.7. Сучасна 

рекламна кампанія 

French Connection 
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Додаток В 

Приклади шокової соціальної реклами 

 

 

 

  

Рис. В.1. Barnardo: «Для дітей 

народжених у бідності немає 

срібних ложечок» 

Рис. В.2. 

«Середньостатистичний 

курець потребує більш 

ніж 5 тисяч цигарок на 

рік. Зіскоч із гачка» 

Рис. В.3.  

Amnesty International. 

Реклама націлена на 

привертання уваги до 

захисту права та 

свобод людини. 
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Рис. Д. 2. 

«Підійдіть 

трохи ближче». 

Реклама 

агентства 

ритуальних 

послуг 

 

Додаток Д 

Приклади неетичної реклами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Д. 1.  

«Будь ласка, 

використовуйте 

презервативи». 

Реклама 

презервативів Ola 
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Додаток Е 

Приклад реклами агентства Saatchi & Saatchi (1969 рік)  
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Додаток Ж 

Правила професійної етики в рекламі 

(Журнал «Маркетинг та реклама», №10, 1999 рік) 
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Додаток З 

Реклама італійського морозива Antonio Federichi 
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Додаток И 

Приклади реклами з містким образом 

 

 

Рис. И.1. Реклама горілки 

Absolut. «Абсолютний 

чоловік» 

 

Рис. И.2. Реклама цукерок 

Chupa Chups.  

«Для дорослих» 
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Додаток К 

Приклади реклами, яка може викликати негативні асоціації 

 

 

Рис. К. 1. Соціальна реклама Humans for animals. «Не поводьтесь з 

іншими так, як не хочете, щоби поводилися з вами» 

 

 

 

Рис. К.2. Реклама 

карнавальних костюмів 

First scene. «Просто наші 

костюми занадто добрі» 
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Додаток Л 

Приклад реклами з центральним образом «вмріром» 

 

Рис. Л. 1. Реклама журналу 

ChronicArt. «Чи виявляє Інтернет 

усі ваші збочення?» 
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Рис. Л. 2. Реклама цукерок. 

«Дуже кислий Ментос» 

 

 

 

 

Додаток М 

Таблиця М.1 

Типи шокового впливу  

(Д. В. Дала, К. Д. Франкенбергер та Р. В. Манчанда) 

 

 

Таблиця М.2 
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Типи шокового впливу  

(Д. В. Дала, К. Д. Франкенбергер та Р. В. Манчанда) 

(авторський переклад)  

№ Шоковий елемент Опис 

1 Образи, що викликають 

відразу 

Посилання до крові, смерті, розчленування тіл 

2 Апеляція до сексу Натяки на самозадоволення, сексуальний акт, 

повна чи часткова нагота 

3 Непристойність 

демонстрованих образів 

Використання ненормативної лексики, 

непристойних жестів, расових висловлювань 

4 Вульгарність Грубі, неетичні акти поведінки людей або 

тварин, такі як випускання газів, шмаркання, 

пиття із унітазу та подібне 

Продовження таблиці М.2 

5 Недоречність, 

некоректність образів 

Порушення соціальних норм, манер 

поведінки, одягу тощо 

6 Моральна образа Заподіяння шкоди невинним людям, дітям, 

тваринам, натяки на осіб, що уособлюють 

смерть та насилля (Гітлер, Сталін), 

порушення стандартів чесної поведінки 

(напр., стріляти людині у спину), зображання 

дітей у провокаційній ситуації (насилля, секс), 

знущання та подібне 

7 Порушення релігійних 

табу 

Непристойне використання духовних чи 

релігійних символів та ритуалів 
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Додаток Н 

Приклади символізації у рекламі 

  
Рис. Н.1. Реклама Diesel. Виділено 

два символи: мушля, яка 

споконвіку є символом жіночих 

статевих органів та рука чоловіка, 

що проникає в неї. Рука теж є 

символом праці, майстерності (за 

К. Юнгом). 

Рис. Н.2. Journal. Виникає базова 

асоціація з пелюстками рози, що 

символізують довершеність, 

повноту та завершеність. Крім того, 

зображення знову натякає на жіночі 

статеві органи. 

 

 

 

 

Рис. Н.3. Ювелірні прикраси не 

випадково розташовані саме під 

таким кутом: несвідомо вони 

породжують конкретні асоціації 

у перехожих 

Рис. Н.4. Реклама пекарні, де «Хліб це 

життя». І знову ми спостерігаємо чітке 

нагадування про чоловічий органу та 

кореляцію з висловом «хліб усьому голова» 
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Додаток П 

Приклади шокової реклами з використанням архитипів 

 

 

Рис. П.1. Реклама 

жіночого одягу 

 

 

Рис. П.2. Реклама 

ігрової приставки 

PlayStation2 
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Рис. П.3. Реклама джинсів Wranglers 

 

 

Рис. П.4. Реклама джинсів Levis kids. 
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Додаток Р 

Приклад шокової реклами, у якому практично немає текстового складника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Р.1. Логотип і напис PlayStation 2 у горі зліва. Усе інше реципієнт 

повинен домислити самостійно. 
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Додаток С 

Рекламна кампанія торгівельної марки Desiel.  

«Будь дурним / легковірним» 
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Додаток Т 

Типи слоганів у шоковій рекламі 

 

 
 

Рис. Т.1. Приклад інформаційного слогану. 

Реклама мобільного оператору Vodafone. 

 

 
Рис. Т.2. Приклад реклами, коли текст рекламного слогану  

протиставляється візуальній частині повідомлення. 
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Реклама вина Monty 

 

 
Рис. Т.3. Приклад реклами, коли 

вербальний складник підігріває 

увагу до візуальної частини. 

Реклама прокату дорогих авто 

 

 

 
Рис. Т.4. Приклад реклами, коли вербальний 

складник апелює до гумору, обігрує зображення. 

Реклама напою PepsiTwist. 
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Додаток У 

Реклама магазину сантехніки « Світ сантехніки» 
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Додаток Ф 

Таблиця Ф.1 

Зіставлення кількісних і якісних методів дослідження 

№ 

п/п 

Підстава порівняння Кількісний метод Якісні методи 

1 2 3 4 

1. Призначення макросоціологічне 

дослідження 

мікросоціологічне 

дослідження 

2. Ціль призначення дати пояснення 

причини 

досліджуваного явища 

зрозуміти 

досліджуване явище 

(випадок, процес) 

3. 

 

Дослідницькі 

завдання 

а) виміряти параметри 

явища;  

б) встановити 

взаємозв'язки між 

окремими параметрами; 

а) виявити загальну 

картину явища;  

б) 

концептуалізувати 

явище, 

інтерпретувати його; 

4. Позиція дослідника «сторонній» 

спостерігач 

«співчуваючий» 

учасник 

5. У центрі уваги 

дослідників 

а) соціальні структури 

та інститути; 

б) об’єктивні фактори; 

в) загальні соціальні 

процеси; 

а) людина; 

б) суб’єктивні 

фактори; 

в) особливі, 

приватні процеси; 

6. Дослідницькі гіпотези 

формулюються 

До початку збору даних Під час оволодіння 

даними 
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Продовження таблиці Ф.2 

7. Дослідницькі 

інструменти 

а) розробляються до 

польового етапу; 

б) формалізовані, 

багато в чому однакові 

для всіх дослідників; 

а) визначаються як 

до польового етапу, 

так у його ході; 

б) Неформалізовані, 

відображають 

індивідуальний 

(дослідницький 

досвід); 

8. 

 

Дослідницькі 

процедури 

стандартизовані; 

передбачається їх 

дублювання 

менш 

стандартизовані; 

дублюються рідко 

9. 

 

Одиниці аналізу 

 

факти, події, 

висловлювання, акти 

поведінки 

суб'єктивні значення 

фактів для індивіда 

10. Логіка аналізу 

 

дедуктивна: від 

абстракції до фактів 

шляхом 

операціоналізації 

понять 

індуктивна: від 

фактів до концепції 

11. Основні способи 

аналізу 

 

а) класифікація шляхом 

ототожнення випадків; 

б) статистичними 

засобами; 

в) систематизація; 

а) опис випадків без 

їх ототожнення;  

б) шляхом 

узагальнення 

виявлених оцінок;  

в) уява; 
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Продовження таблиці Ф.3 

12. 

 

Дані дослідження 

представляються у 

вигляді 

статистичних 

розподілів, шкальних 

показників, індексів і   

т. п. 

висловлювань, 

документів, 

інтелектуальних 

продуктів групових 

дискусій і т. п. 

13. 

 

Валідність 

(надійність) 

досягається 

достовірним 

повторенням 

встановлених зв'язків 

описом випадків і 

виявлених думок 

14. Стиль дослідження жорсткий, холодний м’який, теплий 
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Додаток Х 

Приклад шокової реклами, використаної  

в дослідницькому опитуванні (№1) 
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Приклад шокової реклами, використаної  

в дослідницькому опитуванні (№2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



252 
 

 

Приклад шокової реклами, використаної  

в  дослідницькому опитуванні (№ 3) 

 

 

 

Приклад шокової реклами, використаної  

в дослідницькому опитуванні (№ 4) 
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Приклад шокової реклами, використаної  

в дослідницькому опитуванні (№ 5) 
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Приклад шокової реклами, використаної  

в дослідницькому опитуванні (№ 6) 

 

 

Приклад шокової реклами, використаної  

в дослідницькому опитуванні (№ 7) 
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Додаток Ц 

Таблиця Ц.1. 

Коротка характеристика методик вимірювання емоцій у дослідженні реакцій 

споживачів на рекламу 

(авторський переклад з англійської мови додається) 
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Таблиця Ц.2. 

Коротка характеристика методик вимірювання емоцій  

у дослідженні реакцій споживачів на рекламу 

(авторський переклад з англійської мови) 

Автор Використана 

термінологія 

Категорії / міри 

вимірювання 

Кількість 

дескрипторів (під 

категорій) 

Плутчик і 

Келлерман 

(1974) 

Профіль індексу 

емоцій (EPI) 

Страх 

Гнів 

Радість 

Печаль 

Прийняття 

Відраза 

Здивування 

Очікуваність 

62 дискриптивних 

пари 

Мехарабін і 

Рассел (1974) 

Задоволення-

Збудження-

Домінування 

(PAD) 

Задоволення 

Збудження 

Домінування 

18 семантичних 

диференціальних 

дискрипторів 

Ізард (1977) Шкала 

диференційних 

емоцій (DES) 

Інтерес 

Радість 

Гнів 

Відраза 

Презирство 

Засмучення 

Страх 

Сором 

Вина 

Здивування 

30 показників 

Плутчик (1980) Шкала Плутчика Страх 

Гнів 

Радість 

Печаль 

Прийняття 

Відраза 

Здивування 

Очікування 

34 показника 
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Хавлена і 

Холбрук (1986) 

Скорочена шкала 

PAD 

Задоволення 

Збудження 

Домінування 

12 семантичних 

диференціальних 

дискрипторів 

Дж. Едел і Берк 

(1987) 

Почуття до 

реклами 

Оптимістичні 

Теплі 

Негативні 

почуття 

65 показників 

М.Б. Холбрук і 

Р. Барта (1987) 

Стандартизований 

профіль емоцій 

(SEP) 

Задоволення 

Збудження 

Домінування 

27 показників  

(9 субкатегорій) 

Річінс (1997) Шкала емоцій 

споживача (CES) 

Злість 

Невдоволення 

Стурбованість 

Печаль 

Страх 

Сором 

Заздріти  

Самотність 

Романтичне 

кохання 

Любов 

Спокій 

Вдоволеність 

Оптимізм 

Радість 

Зхвилювання 

Здивування 

14 показників 

Ох (2005) Афективні реакції 

на вплив 

друкованої 

реклами 

Теплі почуття 

Негативні 

почуття 

Оптимістичні 

Чуттєві 

Нудьга 

14 показників 
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Додаток Ш 

Таблиця Ш.1 

Вимірювання  емоцій (за Дж. Едел и М. Берк, 1987 року) 

(авторський переклад з англійської мови додається) 
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Таблиця Ш.2 

Вимірювання  емоцій (за Дж. Едел и М. Берк, 1987 року) 

(авторський переклад з англійської мови) 

№ Оптимістичні Негативні почуття Позитивні 

1 Активність Злість Прихильність 

2 Авантюрність Невдоволеність Спокій 

3 Зацікавленість Погані почуття Стурбованість 

4 Відчувати себе живим Нудно Задумливість 

5 Розважальність Критичність Емоційність 

6 Уважність Зухвалість Сподівання 

7 Привабливість Депресивність Зичливість 

8 Безтурботність Відчуття огиди Схвильованість 

9 Веселість Байдужість Утихомиреність 

10 Упевненість Підозрілість Вдумливість 

11 Креативність Тупість Сентиментальність 

12 Захопленість Пересиченість Зворушеність 

13 Піднесеність Ображеність Щирість  

14 Надхненність Роздратованість  

15 Енергійність Самотність  

16 Захопленість Скривдженість  

17 Збудженість Сповнений жалю  

18 Веселість Засмученість  

19 Відчувати себе хорошо Скептичність  

20 Щастя Підозрілість  

21 Безтурботність   

22 Смішність   

23 Працелюбність   

24 Незалежність   
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25 Радість   

Продовження таблиці Ш.2 

26 Бадьорість   

27 Грайливість   

28 Вдоволеність   

29 Гордість   

30 Задоволеність   

31 Стимулюючі   

32 Мужність   
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Додаток Щ 

Шкала афективних реакцій, застосована в дослідженні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Інтерес/                                                                                                         Гнів/ 

     Захват    Збудження  Цікавість                                                                                        Страх   Злість   Відраза        Жах     

 

                                                    Здивування  Симпатія  Байдужість    Зневіра/   Роздратування                                              

                                                                                                                  Смуток 
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Додаток Ю 

Приклад анкети опитування 

 

Анкета 

 

Шановний респондент, просимо Вас взяти участь у дослідженні, 

присвяченому аналізу сучасної української реклами, зокрема, одного з її 

особливо агресивних типів. 

Метою нашої роботи є визначення того, як саме впливає на аудиторію 

сучасна реклама і які почуття вона викликає. У ході дослідження ми хочемо 

проаналізувати ставлення української аудиторії до агресивних елементів 

реклами, а також з'ясувати, наскільки така реклама є ефективною та 

актуальною в наших сучасних реаліях. Завдяки Вам, ми зможемо детально 

вивчити дане питання і надалі опублікувати детальні результати 

дослідження. 

Дана анкета є абсолютно анонімною, при її обробці ми будемо 

використовувати тільки дані, отримані в ході відповідей. Тому ми просимо 

Вас бути щирими при її заповненні і відповідати на запитання максимально 

чесно.  

Будь ласка, ознайомтеся з кожним питанням і уважно прочитайте 

інструкції до відповідей. У деяких питаннях анкети Вам буде необхідно 

вибрати один або кілька варіантів відповідей, а також виставити відповідні 

бали в запропонованій шкалі.  

На заповнення анкети у Вас може піти 10-20 хвилин. 

Ми дякуємо Вам за готовність допомогти нам у дослідженні, за 

витрачений Вами час і Вашу увагу до піднятої проблеми рекламного впливу 

на сучасну аудиторію. 

* УВАГА! Анкета містить досить агресивні приклади реклами, які можуть 

справити на Вас сильне враження. 

 

 

 1. Який у Вас зараз настрій / Яке самопочуття? (виберіть, будь ласка, один з 

пунктів або самостійно вкажіть своє самопочуття) 

1. Все добре.  

2. Трохи стурбований / -а побутовими проблемами. 

3. Все нормально, але є бажання хандрити. 
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4. Останнім часом щось не клеїться у справах. 

5. Інше: ______________________________ 

 

2. Як часто Ви стаєте свідком неприємного інциденту в житті? (сварка з 

колегою або касиром, агресивна поведінка оточуючих, висміювання слабких 

/ нижчих за званням та ін.) 

 1.Таке трапляється дуже часто, кожен день. 

 2. Досить часто, кілька разів на тиждень. 

 3. Складно пригадати, але за останні 2-3 місяці всього пару разів. 

 4. Не можу згадати подібних випадків. 

 

3. Де найчастіше Ви бачите / спостерігаєте рекламу? (виберіть, будь ласка, 

мінімум 2 варіанти) 

 1. У громадському транспорті.  

 2. Зовнішню рекламу на вулиці (білборди, сіті-лайти, штендери, 

вітрини, афіші, вивіски і т.п.). 

 3. В Інтернеті (банери, посилання, посилання друзів, розсилки 

новинок, перед переглядом фільмів он-лайн тощо). 

 4. По телевізору (під час перегляду фільму або передачі). 

 5. У кінотеатрі перед початком сеансу  

 

4. Чи привертає Вашу увагу сучасна реклама? (виберіть, будь ласка, один 

варіант)  

 1. Так, постійно бачу щось нове. 

 2. Дуже рідко бачу щось гідне уваги. 

 3. В цілому ні, весь час використовуються давно відомі стереотипи. 

 4. Реклама ще жодного разу мене не здивувала. 

 

5. Чи знаєте Ви, що таке «шокова реклама»? (виберіть, будь ласка, один 

варіант) 

 1. Так, я добре знаю цей тип реклами. 

 2. Так, я трохи чув / читав про це. 

 3. Я щось чув про неї, але давно. Не можу сказати точно. 

 4. Здогадуюся.  

 

6. Як Ви сприймаєте шокову рекламу? (виберіть, будь ласка, один варіант) 

 1. Як креативну.  
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 2. Як образливу.  

 3. Як необхідну.  

 4. Як данину моді. 

  

7. Як Ви вважаєте, чи етично застосування шокової реклами? (виберіть, будь 

ласка, один варіант)  

 1. Так, це просто сучасний тип реклами. 

 2. В цілому, ця реклама просто відверто показує те, що і так є в 

суспільстві (ми дивимося в дзеркало). 

 3. Питання етики неможливо застосувати до реклами. 

 4. Якщо таким чином можна привернути увагу людей до суспільної 

проблеми, то варто її застосовувати. 

 5. Не варто застосовувати шок в рекламі, адже її можуть бачити діти 

або психічно неврівноважені люди. 

 

8. Що Ви знаходите найбільш шокуючим в рекламі? (відзначте, будь ласка, 3 

варіанти, з яким Ви згодні) 

 1. Кров, розчленовані тіла, посилання до смерті, хвороб і паразитів 

(мікроби, комахи тощо). 

 2. Сексуально відверті сцени, самозадоволення, двозначні сексуальні 

сцени. 

 3. Лайливим висловлювання, образливі жести, расистські 

висловлювання. 

 4. Відсилання до грубої та аморальної поведінки людей і тварин 

(сякання, випускання газів, облизування чого-небудь і т.п.). 

 5. Порушення загальноприйнятих соціальних правил поведінки (в 

одязі, манерах). 

 6. Заподіяння шкоди безневинним людям / тваринам, безпричинне 

насильство, натяки на людей / об'єкти що провокують насильство (напк., 

Гітлер), провокаційні ситуації за участю дітей (напр., сексуального, 

насильницького характеру). 

 7. Невідповідне використання релігійної символіки і ритуалів. 

 

9. Подивіться, будь ласка, на приклад реклами та позначте, у якій мірі у Вас 

виникають нижченаведені почуття. Будь ласка, оцініть їх силу за 5-ти 

бальною шкалою, від 1 (не відчуваю дане почуття) до 5 (саме це я відчуваю). 
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 1 2 3 4 5 

Захват      
Збудження      
Інтерес      
Здивування/Подив      
Симпатія      
Байдужість      
Зневіра/Смуток      
Роздратування      
Острах      
Гнів      
Відраза      
Жах      

 

10. Подивіться, будь ласка, на приклад реклами та позначте, у якій мірі у Вас 

виникають нижченаведені почуття. Будь ласка, оцініть їх силу за 5-ти 

бальною шкалою, від 1 (не відчуваю дане почуття) до 5 (саме це я відчуваю). 

 

 1 2 3 4 5 

Захват      
Збудження      
Інтерес      
Здивування/Подив      
Симпатія      
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Байдужість      
Зневіра/Смуток      
Роздратування      
Острах      
Гнів      
Відраза      
Жах      

 

11. Подивіться, будь ласка, на приклад реклами та позначте, у якій мірі у Вас 

виникають нижченаведені почуття. Будь ласка, оцініть їх силу за 5-ти 

бальною шкалою, від 1 (не відчуваю дане почуття) до 5 (саме це я відчуваю). 

 

 1 2 3 4 5 

Захват      
Збудження      
Інтерес      
Здивування/Подив      
Симпатія      
Байдужість      
Зневіра/Смуток      
Роздратування      
Острах      
Гнів      
Відраза      
Жах      
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12. Подивіться, будь ласка, на приклад реклами та позначте, у якій мірі у Вас 

виникають нижченаведені почуття. Будь ласка, оцініть їх силу за 5-ти 

бальною шкалою, від 1 (не відчуваю дане почуття) до 5 (саме це я відчуваю). 

 

 1 2 3 4 5 

Захват      
Збудження      
Інтерес      
Здивування/Подив      
Симпатія      
Байдужість      
Зневіра/Смуток      
Роздратування      
Острах      
Гнів      
Відраза      
Жах      

 

13. Подивіться, будь ласка, на приклад реклами та позначте, у якій мірі у Вас 

виникають нижченаведені почуття. Будь ласка, оцініть їх силу за 5-ти 

бальною шкалою, від 1 (не відчуваю дане почуття) до 5 (саме це я відчуваю). 

 

 1 2 3 4 5 

Захват      
Збудження      
Інтерес      
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Здивування/Подив      
Симпатія      
Байдужість      
Зневіра/Смуток      
Роздратування      
Острах      
Гнів      
Відраза      
Жах      

 

14. Подивіться, будь ласка, на приклад реклами та позначте, у якій мірі у Вас 

виникають нижченаведені почуття. Будь ласка, оцініть їх силу за 5-ти 

бальною шкалою, від 1 (не відчуваю дане почуття) до 5 (саме це я відчуваю). 

 

 1 2 3 4 5 

Захват      
Збудження      
Інтерес      
Здивування/Подив      
Симпатія      
Байдужість      
Зневіра/Смуток      
Роздратування      
Острах      
Гнів      
Відраза      
Жах      
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15. Подивіться, будь ласка, на приклад реклами та позначте, у якій мірі у Вас 

виникають нижченаведені почуття. Будь ласка, оцініть їх силу за 5-ти 

бальною шкалою, від 1 (не відчуваю дане почуття) до 5 (саме це я відчуваю). 

 

 1 2 3 4 5 

Захват      
Збудження      
Інтерес      
Здивування/Подив      
Симпатія      
Байдужість      
Зневіра/Смуток      
Роздратування      
Острах      
Гнів      
Відраза      
Жах      

 

Будь ласка, у відповідях на наступні питання, просимо Вас бути максимально 

чесними. Для чистоти дослідження нам необхідно дізнатися, що Ви дійсно 

думаєте щодо побачених прикладів реклами. Нагадуємо, що дане 

дослідження є абсолютно анонімним. 

 

16. Яка реклама Вам найбільше запам'яталася? (Будь ласка, опишіть її в двох 

словах). 

_________________________________________ 
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17. Будь ласка, скажіть, якого роду реклама Вам була показана? (виберіть, 

будь ласка, один варіант) 

1. В основному соціальна реклама. 

2. Це були приклади комерційної реклами. 

3. Були приклади обох видів реклами. 

4. Важко відповісти.  

 

18. Що з побаченого Ви запам'ятали? (виберіть, будь ласка, один варіант із 

списку) 

 1. Я пам'ятаю тільки картинки, не можу сказати, що рекламувалося. 

 2. Я запам'ятав / -а тільки половину з побаченого. Не можу сказати, 

про що була реклама. 

 3. Запам'ятав / -а половину, але можу сказати, про що реклама і який 

продукт рекламувався. 

 4. Я зрозумів / -а всю рекламу і можу сказати, що рекламувалося. 

 

19. Які продукти / ідеї демонстрували дані приклади реклами? (виберіть, будь 

ласка, один варіант із списку) 

  1. Багато дівчат, багато хлопців, всі голі ... в основному одяг 

рекламують. 

2. Порушення соціальних кордонів, потрібно бути більш відкритими і 

змінювати усталені правила, і тоді життя стане цікавішим! 

3. Складно сказати. В основному ідея реклами незрозуміла. 

4. Це всі продукти, для реклами яких потрібен новий незвичайний 

підхід. 

5. Товари масового виробництва. 

 

20. Чи змінилося Ваше ставлення до шокової реклами? (виберіть, будь ласка, 

один варіант із списку) 

 1. Ні, моє ставлення не змінилося. 

2. Не дуже, швидше тепер я більше розумію, що це таке. 

3. Так, мені складно сприймати таку рекламу. 

4. Я не уявляв / -а, що реклама може бути такою ... 
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21. Після перегляду шокової реклами, як Ви вважаєте, чи варто її 

застосовувати у комерційних цілях? (виберіть, будь ласка, один варіант із 

списку) 

1. Так, цілком. Це ж ще один тип реклами. 

2. Так, але це повинно відповідати самому товару та рекламній стратегії 

компанії. 

3. Не думаю, що така реклама взагалі може бути десь доречною. 

4. Можливо, але вона повинна вписуватися в соціальні рамки.  

 

22. Чи варто шок як рекламну стратегію застосовувати частіше, ніж інші 

види рекламних стратегії? (виберіть, будь ласка, один варіант із списку) 

1. Так, це урізноманітнює ринок. 

2. Можливо, але її необхідно обмежувати / дозувати, щоб не нашкодити 

аудиторії. 

3. Це всього лише один із типів реклами, не варто на ній 

зациклюватися. 

4. Шокова реклама може принести як користь, так і шкоду, це дуже 

небезпечний метод, яким не вміють користуватися сучасні компанії. 

5. Шокову рекламу необхідно заборонити! 

 

23. Яка українська реклама частіше зустрічається Вам на сучасному ринку? 

(виберіть, будь ласка, один варіант із списку) 

1. Класична, з «ідеальними» відносинами, людьми і тваринами. 

2. Починає все частіше з’являтися креативний підхід. Це тішить. 

3. Ніяких нових ідей. 

4. Весь цікавий рекламний контент тільки в Інтернеті і тільки при 

конкретних запитах. 

 

24. Який у Вас зараз настрій/самопочуття? (виберіть, будь ласка, один 

варіант із списку) 

1. Все чудово. 

2. Трохи стурбований / -а. 

3. Нічого не змінилося. 

4. Засмучений / -а усім побаченим. 

5. Пригнічений / -а представленими прикладами реклами, не 

підозрював / -а, що така існує. 
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25. Укажіть, будь ласка, Вашу стать: 

М. 

Ж. 

26. Укажіть, будь ласка, Ваш вік: 

18-25 

26-35 

36-45 

46-60 

60- старше 

27. Укажіть, будь ласка, Вашу освіту: 

середня 

середня спеціальна? 

незакінчена вища  

закінчена вища 

науковий співробітник 

 

28. Укажіть, будь ласка, Вашу національність:  

       Українець / -ка 

       Росіянин / -ка 

       Інша 

 

29. Укажіть, будь ласка, Вашу країну проживання:______________________ 

 

Щиро дякуємо за участь в нашому дослідженні! 

 

Ми щиро дякуємо Вам за приділений час та сили! Вашу участь у цьому 

дослідженні важко переоцінити. Найближчим часом ми постараємося 

ознайомити Вас з отриманими результатами. Дякуємо за участь! 

 

 


