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Андрєєвої  Олександри Сергіївни  

„Шокова реклама як соціокомунікаційний феномен: специфіка вияву та 

впливогенний потенціал” представлену до захисту  

на здобуття наукового ступеня кандидата наук  

із соціальних комунікацій за спеціальністю  

27.00.06 – прикладні соціально-комунікаційні технології 

 
Кандидатська дисертація О. С. Андрєєвої досліджує тему шокової 

реклами в контексті соціальних комунікативних процесів розвитку сучасного 

суспільства.  

Актуальність теми порушеної дисертанткою, зумовлює той факт, що 

використання нестандартних символів та образів в рекламі є одним з 

найефективніших сьогочасних інструментів та потребує всебічного науково-

методологічного дослідження.  

Слід зазначити, що системний аналіз феномену нестандартної 

шокуючої реклами розпочато не так давно. Закордонні дослідники вивчають 

її з 80-х рр. ХХ ст., а вітчизняні з кінця 90-х. В цьому контексті, кожне нове 

дослідження набуває особливого значення та наукової ваги.       

Важливою складовою частиною дисертаційного дослідження 

Андрєєвої є перший розділ „Теоретичні підходи до виявлення феномену 

шокової реклами”, в якому дисертантка на основі досліджень українських та 

іноземних вчених формує методологічну основу вивчення зазначеного виду 

реклами. Аналіз попередніх досліджень дозволив авторці систематизувати 

базові джерела наукової теми, визначити аспекти функціонування та правові 

особливості регулювання. 

За визначенням О. С. Андрєєвої, кожна група вчених, які досліджували 

шокову рекламу, додавала власним науковим розвідкам специфіки своєї 

діяльності та наукових інтересів. Зокрема Д.Белло, Р.Везін, М.Етцель, О.Пол 
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вивчали та визначали еротичну провокаційну складову шокуючої реклами. 

Деякі аспекти впливу на жіночу аудиторію, визначила Т. Крісті, зокрема 

щодо образливих моментів та специфіки гендерної рівності. Відразливі 

аспекти шокуючої реклами у дослідженнях М.Крофт, проблеми острахів в 

роботах С.Бліс, Р.Снайпс, М. Ла Тур, поєднання сексу та насильства у 

Х. Кафтанджиєва – всі ці моменти, на думку дисертантки, формують 

сьогоднішні аспекти наукового дослідження зазначеного феномена.  

Аналізуючи поняття «шокова реклама», авторка дисертаційної роботи 

визначає її, як рекламну комунікацію, що здійснюється шляхом 

демонстраційної поведінки, яка навмисно порушує загальноприйняті норми, 

використовуючи сильні, яскраві образи (стор. 34). Співвіднесення понять 

«шокової» та «девіантної» реклами, які доволі часто перехрещуються та 

накладаються одне на одне, дало можливість Андрєєвій визначити другу, як 

узагальнююче поняття для шокової та неетичної реклами (стор. 36). На наш 

погляд, такий підхід є цілком слушний та доцільний. 

Важливим здобутком дисертантки є той факт, що досліджуваний 

феномен вона розглядає не тільки як рекламу, але й як частину сучасної 

глобальної культури, який йде поруч із таким явищем як медіа. В такому разі, 

медіа виступають як головний носій та транслятор шокової реклами, її 

підсилювач при поширені на великі соціальні масиви. 

Аналізуючи правові аспекти застосування шокової реклами, 

О. С. Андрєєва зазначає той факт, що така реклама є фактично поза усіма 

можливими нормами правового та морально-етичного регулювання. Головна 

причина такої ситуації – суттєве відставання офіційної правової практики від 

потреб та запитів сучасного суспільства. Таке ствердження має під собою 

певне обґрунтування, втім маємо зважати, що будь-яке суспільство – це не 

тільки інтелектуальна еліта та творчі кола, але ще й споживачі їхньої 

продукції, які поступово, іноді дуже повільно, переходять до нових ідей. А 

юридична практика фіксує не майбутні тенденції та перспективи, а поточні 

справи та виклики.  
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Другий розділ „Комунікаційна сутність шокової реклами” 

дисертантка подає в контексті аналізу візуальної та вербальної складової 

досліджуваної тематики. Також аналізуються специфіка і особливості 

основних вимог до шокової реклами та її соціально деструктивні засоби 

впливу. 

На думку О. С. Андрєєвої, шокова реклама завжди маніпулює 

візуальними образами із обмеженими обсягами текстових повідомлень. Це 

надає інформаційному повідомленню більшої ефективності, бо як відомо, 

переважна більшість людей є візуалами. В такому разі головною метою 

рекламного повідомлення є викликання емоцій, які спонукають людину до 

певних дій, рішень, та призводить до певних емоційних станів. З цим 

твердженням не можна не погодитись, адже практика свідчить, що саме 

коротка та емоційна реклама досягає максимального ефекту. 

Проаналізувавши понад 400 рекламних повідомлень, дисертантка 

з’ясувала, що вербальна складова є зовсім не обов’язковою, зокрема у 

іноземній рекламі. Така складова іноді зводиться лише до наявності логотипу 

або торговельної марки.  

Практичний аналіз рекламних матеріалів дозволив О. С. Андрєєвій 

зробити цікавий висновок про співвідношення вербального та візуального 

компонентів. Зокрема вона визначила чотири типи такого співвідношення. 

Серед інших здобутків дисертаційної роботи слід визначити аналіз 

складників зарубіжної та вітчизняної реклами, а також пострадянської 

ретроспективи. При цьому саме в останній дослідниця знайшла найбільше 

шокуючих елементів, що межують із вульгарністю.      

У третьому розділі „Вплив шокової реклами на емоційний стан 

респондентів: результати соціологічного дослідження” розглядається 

методичний аспект проведення практичного дослідження із обґрунтуванням 

вибору методів, визначенням шкали вимірювання емоцій, а також алгоритм 

безпосередньо дослідницького процесу. 
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Важливим здобутком дисертантки в контексті зазначеного розділу є 

аксіома про необхідність застосування не тільки якісних, але й кількісних 

показників дослідження. Зокрема, окремої уваги заслуговує саме авторське 

дослідження, що було проведено у 2014 р. із загальною вибіркою у 1000 

респондентів віком від 18 до 35 років. 

Якісна оцінка результатів дослідження дозволила виявити той факт, що 

опитані краще всього запам’ятовують приклади реклам із сюжетами із дітьми 

у непристойному становищі. Сюжети з апеляцією до крові та розчленування 

тіла, не отримали особливої уваги опитаних. Останнє є наслідком того, що на 

українському споживчому ринку шокова реклама не є характерною 

технологією, до неї не звикли.  

У контексті аналізу отриманих під час дослідження результатів 

авторкою було створено таблицю емоційних реакцій респондентів на різні 

типи шокових рекламних повідомлень, серед яких: вульгарність, релігійні 

табу, смерть, тортури, секс, образа, недоречність образів. 

Отримані за результатами дослідження дані свідчать про доволі 

виразну реакцію вітчизняної аудиторії на шокову рекламу та певну 

неготовність до її сприйняття. Зокрема, 42% опитаних визнали шокову 

рекламу неприпустимою. 

Створюючи в цілому позитивне враження, дисертаційна робота 

О. С. Андрєєвої має кілька суперечливих моментів, на які авторці слід 

звернути увагу. Зокрема, на наш погляд, потребує більш системної 

обґрунтованості доцільність використання кількісних методів дослідження. 

Особливо це важливо в контексті того, що наші зарубіжні колеги 

використовуються переважно якісні методи оцінки.  

Також потребує більш чіткого обґрунтування теза про можливість 

співвідношення показників відношення вітчизняної та іноземної цільових 

аудиторій. Адже вони знаходяться в дещо відмінних соціокультурних 

умовах. 
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ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертацію 

АНДРЄЄВОЇ ОЛЕКСАНДРИ СЕРГІЇВНИ 

«ШОКОВА РЕКЛАМА ЯК СОЦІОКОМУНІКАЦІЙНИЙ ФЕНОМЕН:  

СПЕЦИФІКА ВИЯВУ ТА ВПЛИВОГЕННИЙ ПОТЕНЦІАЛ», 

подану на здобуття наукового ступеня  

кандидата наук із соціальних комунікацій 

за спеціальністю 27.00.06 — прикладні соціально-комунікаційні технології 

(Київ, 2015) 

 
В умовах формування споживацького імунітету щодо рекламних 

впливів одним із чинників активізації уваги щодо рекламних меседжів є 

звернення до потаємних страхів людини, її граничних життєвих ситуацій, 

втручання у сферу екзистенції. Саме тому тема шокової реклами у 

професійному рекламному середовищі стає дедалі актуальнішою, а отже 

набуває вагомості й науковий дискурс щодо вивчення її образно-змістових 

компонентів, семіотичних особливостей, етико-аксіологічного тлумачення. 

Саме тому тема, комплексно розкрита у дисертаційному дослідженні 

О.С.Андрєєвої, є своєчасною і вагомою. 

Актуалізуючи своє дослідження, дисертантка слушно зазначає: 

«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» (С.12).  

Шокова реклама як сегмент рекламної комунікації до останнього часу, 

дійсно, була малодослідженою. У науковому і медіакритичному дискурсі 

вона недиференційовано розглядалася поряд із девіантною, патогенною, 

неетичною, недобросовісною рекламою тощо. А отже потребувала статусу 

спеціального предмету дослідження, що власне і було реалізовано у 

дисертаційній роботі О.С.Андрєєвої.  
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  На підтримку, зокрема, заслуговує наукова сміливість дослідниці, яка 

розробляє тему, що є складною навіть у дефініційно-концептуальному плані. 

Адже концепт «шокова реклама» доволі важко виокремлюється з-поміж 

масиву інших дотичних понять.  

На схвалення заслуговує також те, що дисертантка оцінює шокову 

рекламу в релевантному їй контексті технологічної практики, а отже й 

ефективності.   

Виправданим та продуктивним вважаємо міждисциплінарний підхід до 

феномену шокової реклами, яку доцільно вивчати у психологічному, 

соціологічному, культурологічному аспектах при збереженні домінуючої 

соціально-комунікаційної парадигми.  

На шляху розкриття змісту основних категорій свого дослідження 

авторка панорамно використовує теоретичний матеріал і дані емпіричного 

дослідження.  

У І розділі О.С.Андрєєва ревізує існуючі наукові погляди на феномен 

шокової реклами, узалежнюючи його від контексту сприйняття – як 

патогенного, девіантного, образливого або антисоціального явища; 

концептуалізує його у парадигмі соціальних комунікацій, класифікує 

різноманітні прояви патогенного у рекламному дискурсі. Погоджуємося з 

тим, що неоднорідність тлумачень, наявність багатьох дотичних явищ 

спричинила й відповідні об’єктивні труднощі у дефініюванні концепту 

шокової реклами. «Не вся суперечлива чи провокаційна реклама, - слушно 

зауважує дослідниця, - 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» (с. 24). 

Долаючи «плюралізм термінів», дослідниця здійснює класифікацію та 

параметризацію існуючих дефініцій, методологічно коректно здійснює 

роботу над визначеннями концептів, якими описується предмет дослідження. 

Вона синтезує вітчизняний та зарубіжний досвід у тлумаченні концепту 

«шокова реклама», порівнює обсяги дотичних до нього понять, виокремлює 
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співпадаючі сегменти і доходить висновку про те, що «девіантна реклама» є 

узагальнюючим поняттям щодо шокової та неетичної реклами, оскільки 

вбирає характерні ознаки обох цих видів (с. 36). 

Цікавими й зваженими є роздуми дисертантки про деструктивні 

процеси в масовій культурі, якими інспірується з-поміж іншого й 

девіантність рекламного продукту. Механізм впливу патогенної реклами 

дослідниця розкриває, звертаючись до біхевіористької формули S→R, 

слушно пов’язуючи активність сприйняття шокової реклами із включенням 

захисних механізмів реципієнта, змушеного відстоювати свої моральні 

цінності.  

Цілком природною проблемою, яка відповідає характеру предмета 

дослідження, є недосконалість етичних засад рекламної комунікації. 

Дисертантка повно й зважено аналізує етично-правову складову 

професійного рекламного середовища. Особливий акцент при цьому 

робиться на практиці саморегулювання. Цитую:  «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» (с. 69). 

У ІІ розділі дослідження О.С.Андрєєва аналізує комунікаційну 

специфіку шокової реклами, спираючись на семіотичні механізми 

тлумачення рекламного дискурсу. Означений підхід дозволяє їй виокремити 

різні знакові засоби,  які спричиняють шоковий ефект; вказати на 

архетипічне й символічне підґрунтя шокуючих образів. На конкретному 

емпіричному матеріалі (400 одиниць прикладів шокової реклами) вона 

вивчає семіотичні закономірності створення зразків шокової реклами; 

виявляє, що у закордонній шоковій рекламі, як правило, вербальний 

складник є зовсім необов’язковим; характеризує чотири типи співвідношення 

слоганів із візуальною складовою. 
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Безперечним здобутком роботи є узагальнення й класифікація 

основних рис шокової реклами через з’ясування її переваг, недоліків та 

«побічних ефектів». 

ІІІ розділ присвячено верифікації теоретичних положень, розроблених 

у перших двох розділах. Особливий акцент при цьому зроблено на 

рецептивному аспекті рекламної комунікації.  О.С.Андрєєва методом 

соціологічного опитування вивчає вплив шокової реклами на респондентів. У 

підрозділі 3.1 вона обґрунтовує вибір методу, стратегію його застосування, 

демонструє валідність методу поставленим завданням. При цьому дослідниця 

комплексно підходить до розв’язання проблеми сприйняття шокової 

реклами, розкриваючи її через тріаду рівнів (когнітивний,  афективний, 

конативний), через параметри обізнаності, запам’ятовуваності, поведінкових 

реакцій. 

На схвалення заслуговують методологічно коректне застосування 

кількісних та якісних методів, узалежнених комунікаційною парадигмою; 

підходів до вибору зразків реклами на основі авторської таблиці шокового 

впливу,  розробки шкали емоцій, покладеної у підґрунтя опитувальника.  

В результаті дослідження О.С.Андрєєва доходить висновку, що «шок у 

рекламі не є основною технологією промоції товарів, українці не мають 

єдиної думки щодо реклами такого типу, стають її активними споживачами, 

оскільки з легкістю сприймають нову інформацію» (с. 165). Це судження 

підтверджується даними, отриманими в результаті аналізу реакцій 

респондентів на кожний запропонований приклад шокової реклами. 

Показник здивування посідає у шкалі емоцій за силою четверте місце (2,11). 

Оцінюючи ключові емоції, які викликала шокова реклама у 

респондентів, дисертантка констатує очевидність виконання шоковою 

рекламою традиційних функцій соціальної комунікації при збереженні 

істотних рецептивних ризиків. 
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Рецензована робота має важливе практичне значення, адже вона надає 

вагоме піґрунтя для базових рекомендацій для внесення у галузеві рекламні 

стандарти, правила та Закони України.  

Дисертація О.С.Андрєєвої достатньою мірою апробована, її матеріали 

відображені у 6 фахових публікаціях, з яких 2 опубліковані за кордоном. 

Автореферат відображає основні положення роботи, демонструє фактичний 

матеріал, методологію емпіричного дослідження та принципи оцінювання 

отриманих результатів.  

Відзначаючи повноту і вагомість проведеного дослідження, маємо  

висловити кілька зауважень, що мають переважно рекомендаційний 

характер. 

1. У тексті дисертаційної роботи виявляємо суперечність, зіставивши 

судження на сторінці 3: «Застосування шокових образно-змістових елементів 

у рекламній діяльності ще з початку її зародження вважалося новаторським 

підходом» і на сторінці 11: «Шокова реклама – нова форма комунікації, яку 

останнім часом усе частіше використовують сучасні практики реклами». А 

також виникає питання: від якого історичного моменту дисертантка веде 

відлік професійної рекламної діяльності? Це варто уточнити, зважаючи на 

дискусійність означеної хронологічної межі. 

2. У ІІ розділі, досліджуючи вербальну й візуальну складові шокової 

реклами,  дослідниця оминає концепт «креолізований рекламний текст»,  

яким зазвичай у рекламознавчих дослідженнях, власне, і описується 

взаємодія двох означених знакових елементів на синсемантичному та 

автосемантичному рівнях.  

3. Щодо підрозділу 2.1 також виникає питання коректності застосування 

терміну «символ» лише в контексті вивчення візуальної складової шокової 

реклами, адже символ за своїм семіотичним характером може бути також 

вербальним. 

4. На сторінці 137 дослідниця характеризує вибірку як результат проведеного 

опитування. Зважаючи на те, що вибірка має бути    пов’язана із генеральною 
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