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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми дослідження. Застосування шокових образно-змістових 

елементів у рекламній діяльності вважається новаторським підходом, позаяк кожна 

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

реакцію аудиторії й спричинити конкретну відповідну дію.  

Закордонні вчені почали досліджувати вплив шокуючої рекламної комунікації у 

80-х роках ХХ ст., у вітчизняній теорії реклами - з кінця 90-х років ХХ ст., але сам 

вплив шокової реклами на суспільство майже не досліджувався. Зацікавлення 

науковців 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. 

У шоковій рекламі використовують креативні методи, які є ризикованими з 

погляду етичності, правдивості й адекватності подачі матеріалу. Ефективність 

впливу такої реклами 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.  

Комплексне вивчення феномену потребує огляду його витоків, аналізу наукових 

надбань закордонних і вітчизняних учених, виявлення специфічних компонентів цієї 

форми рекламної комунікації та емпіричного дослідження реакцій аудиторії на 

шокові елементи в рекламному повідомленні. Відсутність єдиного наукового 

теоретичного підходу до розгляду шокової реклами в іноземних дослідженнях, 

недостатня опрацьованість теми у вітчизняному рекламознавстві й брак будь-яких 

практичних досліджень, присвячених впливу шокової реклами на українську 

аудиторію, зумовили актуальність пропонованого дослідження. 

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

робота виконана 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 № 0108U010252). 

Метою дисертаційного дослідження є визначення комунікаційної сутності 

шокової реклами, зокрема специфіки вияву та впливогенного потенціалу цього 

соціокомунікаційного феномену в системі соціальних комунікацій. 

Досягнення зазначеної мети потребує вирішення таких завдань: 

1) на основі узагальнення зарубіжних і вітчизняних теоретичні та 

практичні підходи запропонувати теоретичну модель феномену шокової реклами; 

2) запропонувати дефініцію «шокова реклама»; 

3) висвітлити основні компонентні складники шокової реклами; 

4) виявити контекстуальні особливості зарубіжних та вітчизняних шокових 

рекламних повідомлень; 

5) виявити афективні реакції споживачів на шокові рекламні повідомлення; 
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6) запропонувати можливі механізми регулювання використання шокових 

образно-змістових елементів у рекламі з урахуванням принципів етики рекламно-

комунікаційної діяльності. 

Об’єктом дослідження є шокова реклама у системі соціальних комунікацій. 

Предметом дослідження є особливості шокових рекламних повідомлень та їх 

впливогенний потенціал. 

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 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 реакцій 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 емпіричного дослідження. 

Наукова новизна одержаних результатів У роботі проаналізовано феномен 

шокової реклами, 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 

комунікаційній специфіці 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; 

набули подальшого розвитку: 
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- 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 також можуть бути корисними для 

практиків реклами, оскільки структурують та систематизують сучасні рекламні 

тенденції ринку. До того ж вони дають змогу оптимізувати контент повідомлень у 

сучасному рекламному просторі з точки зору етики рекламної комунікації та 

впливогенного потенціалу шокової реклами. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження, 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, 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, шість – у збірниках матеріалів конференцій і симпозіумів.  

Структура роботи. Згідно з метою та завданнями дослідження, робота 

складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (225 
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найменувань на 24 сторінках) та додатків (47 сторінок). Загальний обсяг дисертації 

становить 270 сторінок, з них 198 сторінок основного тексту. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації та її зв’язок із науковими 

програмами, визначено мету й завдання, об’єкт, предмет, перелічено наукові методи 

дослідження, сформульовано наукову новизну, теоретичне та практичне значення 

дисертації, подано відомості про публікації та апробацію результатів наукового 

дослідження на наукових конференціях. 

У першому розділі «Теоретичні підходи до виявлення феномену шокової 

реклами» розглядається понятійно-категоріальний апарат та термінологічна база 

дослідження, визначається стан наукової розробки теми, характеризуються та 

групуються основні джерела дослідження; аналізується функціонування шокової 

реклами у сучасному соціо-культурному середовищі та правові аспекти регулювання 

етичності подібного рекламного контенту. 

У підрозділі 1.1. «Теоретико-методологічні аспекти вивчення шокової реклами» 

подається теоретичне обґрунтування феномену шокової реклами, опис його 

історичних витоків, аналіз праць іноземних та вітчизняних науковців, які прямо чи 

опосередковано цікавилися означеною проблемою.  

Шокова реклама від самого початку своєї появи мала прикладний характер і 

тому мало досліджувалася на теоретичному рівні. Вітчизняні та зарубіжні вчені 

працювали тільки з окремими елементами аналізованого феномену. 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. 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 аналізував специфіку втілення теми сексу та насильства в рекламі. 

Російські дослідження шокової та девіантної реклами допоки представлені 

поодинокими науковими розвідками М. Макарова, О. Проніної, В. Тулупова, 

С. Шомової.  

Базовими вітчизняними працями в цій сфері є дослідження Л. Хавкіної, що 

присвячені девіантній рекламі та девіаціям у суспільстві, а також М. Кіци, 

M. Лозинського і Б. Потятиника, Л. Масімова, С. Проскуріна, О. Семенюк, 

К. Серажим, О. Синявської, які продовжують розвивати означену тему. Т. Кузнєцова 

розглядає зміни ціннісних орієнтацій сучасного споживача під впливом ЗМІ. Наукові 
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розвідки В. Бугріма, Н. Грицюти, І. Лилик висвітлюють питання неетичної реклами 

та актуальних методів її регулювання. 

Також у підрозділі аналізуються погляди різних дослідників на означення 

самого поняття «шокова реклама» та його кореляцію з іншими, близькими за 

смислом поняттями, такими як: провокаційна (provocative), суперечлива 

(controversial), образлива (offensive), жорстока (outrageous), відверта (explicit), 

дратівлива (irritating), девіантна та неетична реклама. 

За відсутності усталеного визначення поняття шокової реклами запропонована 

самостійно обґрунтована дефініція. Шокова реклама нами розуміється як рекламна 

комунікація, яка здійснюється шляхом демонстрації поведінки, що навмисно 

порушує загальноприйняті норми, правила та табу, використовує емоційно сильні та 

яскраві образи, які легко привертають увагу і стимулюють активне сприйняття 

поданої інформації. 

Через постійне перехрещування понять шокової і девіантної реклами та 

відсутність опрацьованого базового понятійно-категоріального апарату у цій галузі 

рекламознавства було запропоновано їх розмежування та схему підпорядкування: 

девіантна реклама визначається як узагальнююче поняття для шокової та неетичної 

реклами.  

У підрозділі 1.2. «Шокова реклама у сучасному соціально-культурному 

контексті» визначається сучасний стан існування шокової реклами у соціумі. 

Феномен розглядається не тільки як суто рекламне явище, а як частина сучасної 

глобальної культури, окреслюється поява та прояв шоку у різних видах 

медіакомунікації. Особлива увага тут приділяється наслідкам, які в собі несе 

поступове та систематичне застосування шоку у сучасному інформаційному 

середовищі: зсув цінностей та зміна «норми», які зараз стають особливо виразними. 

Необхідність постійного напруження у медіа-повідомленнях продиктована потребою 

підтримання високого рівня уваги як до нової інформації, так і до нових 

рекламованих товарів.  

У підрозділі 1.3. «Актуалізація етичних засад шокової реклами» опрацьовується 

законодавча база України, що регулює питання інформаційних порушень різного 

роду. Оскільки майже усі шокові образно-змістовні елементи порушують узагальнені 

поняття норми, етики та правил поведінки, розгляд етичних аспектів цього 

феномену є одним із найважливіших аспектів його вивчення. 

У ході аналізу матеріалу стає очевидно, що закони мають під собою стару базу 

та посилаються на класичні порушення (заборона порнографічного контенту, 

експлуатація дітей у рекламі тощо), не беручи до уваги сучасні тенденції рекламного 

та інформаційного ринку (наприклад, відсутність законодавчо визнаної актуальної 

для ринку дефініції «неетичної реклами», регулювання рекламного інтернет-

простору). Також відсутніми є чітко прописані каральні санкції відносно порушення 

законів, що регулюють контент інформаційного простору. 

У межах роботи набуває особливої актуальності питання саморегулювання 

індустрії, оскільки тільки самостійне, добровільне регулювання галузі зможе 

допомогти корегуванню сучасного рекламного контенту та стимулюватиме появу 
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дійсно креативних рекламних повідомлень, без сексистських, провокаційних, 

насильницьких та шокових зображень. 

У другому розділі «Комунікаційна сутність шокової реклами» розглядається 

практична сторона функціонування шокової реклами. На основі прикладного 

матеріалу представлений аналіз візуального та вербального складників шокових 

рекламних повідомлень. Також представлені різні підходи до класифікації шокового 

рекламного контенту та описані засоби її впливу на споживацьку аудиторію.  

У підрозділі 2.1. «Роль візуального складника в шоковій рекламі» на базі 

числених прикладів представлений узагальнений аналіз візуального складника 

шокової реклами. 

Шокова реклама передусім оперує візуальними образами та застосовує мінімум 

тексту, її образність є основною складовою успіху рекламної кампанії. Створюючи 

необхідне емоційне середовище за допомогою правильного поєднання символьних 

архитипових образів та колірних рішень, вона може викликати конкретні почуття. 

Актуалізувати споживача в необхідний емоційний стан - головне завдання шокової 

реклами. Передусім людина повинна «відчути» та здивуватися, бо емоції – це одне з 

найуразливіших місць людини, через них шокова реклама і здійснює бажаний вплив.  

У підрозділі 2.2. «Аналіз вербального складника шокових рекламних 

повідомлень» наводиться узагальнений аналіз вербального складника шокового 

рекламного повідомлення. Після розгляду понад 400 одиниць прикладів шокової 

реклами виявлено, що, як правило, у закордонній шоковій рекламі вербальний 

складник зовсім не є обов’язковим (він може бути зведений до наявності логотипу 

торговельної марки), але у деяких поодиноких випадках він, навпаки, може бути 

повноцінним складником рекламного образу кампанії. У більшості випадків обидва 

складника – вербальний та візуальний – знаходяться у деякій взаємозалежності, 

доповнюючи один одного. На базі обробленого матеріалу ми визначили чотири типи 

співвідношення слоганів з візуальною складовою: 

- коли слоган є інформативним та пояснює зображення;  

- коли текст рекламного слогану протиставляється візуальній частині, 

породжуючи двояке сприйняття рекламного повідомлення; 

- коли слоган «підігріває» увагу до реклами; 

- коли слоган апелює до гумору, обіграючи зображення.  

Аналітичні розробки стосовно відмінності шокової закордонної реклами від 

сучасної української та пострадянської представляють особливий дослідницький 

інтерес. Для останньої характерне сильне тяжіння до сексуалізації контенту, 

привертання уваги за рахунок параграфеміки, кольорів тощо; у більшості випадків 

рекламним повідомленням бракує естетичної гармонійності та логічності 

сполучення частин. Такі заклики сприймаються як шок, що межує з вульгарністю, 

але при цьому вважаються ефективними та більш прийнятними, ніж демонстрація 

насилля та сексу. 

У підрозділі 2.3. «Основні вимоги до шокової реклами та її патогенні засоби 

впливу» зібрано та узагальнено наявні різні підходи до класифікації шокової реклами 

та проаналізовано психологічні основи її впливу. 
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У зв’язку з малою кількістю досліджень суто шокової реклами спроб її 

класифікації чи виділення основних елементів було небагато. Р. Везіна та О. Пол у 

1997 році виділили три компоненти шокової реклами: самобутність, 

неоднозначність, порушення норм і табу. Д. Дал, К. Франкенбергер, Р. Манчанда у 

2003 році визначили сім типів шокового впливу: огидні зображення, сексуальні 

посилання, ненормативна лексика/непристойність, вульгарність, недоречність, 

моральна образа і порушення релігійних табу. В. Тулупов, О. Краснова та 

Е. Малихіна (2007 рік) розділили шокову рекламу на чотири групи: безпосередньо 

шокуюча реклама, епатажна реклама, реклама, яка хвилює та яка бентежить. 

С. Шомова свої розробки з приводу класифікації шокового матеріалу представила у 

вигляді характеристик, притаманних шоковій рекламі (2011 рік). На базі 

проаналізованого практичного матеріалу та беручи за основу саме поняття, було 

запропоновано класифікацію основних рис, властивих шоковій рекламі. Зведена 

таблиця (табл. 1) описує переваги, недоліки та «побічні ефекти» досліджуваного 

феномену.  

Таблиця 1 

Зведена таблиця основних рис шокової реклами 

Переваги 

шокової реклами 

Недоліки 

шокової реклами 

«Побічні ефекти» 

шокової реклами 

Привертає увагу 

 

Не завжди запам’ятовується 

саме товар 

Збудження сильних 

почуттів 

Запам’ятовується 

 

Викликає негативні емоції Ігнорування шоку, 

притуплення 

 Не універсальний метод «Рекламна загадка» 

 Естетизація порушення 

табуйованих тем 

 

Канадська дослідна група (у 2003 році) виявила, що шоковий контент стимулює 

підвищення уваги та впізнання повідомлення, його найчастіше згадують споживачі. 

Таким чином важливо було з’ясувати, як саме здійснюється подібний вплив і як 

досягається позитивний ефект запам’ятовування. На основі аналізу попередніх 

досліджень та робіт з психології реклами було сформульовано основний принцип дії 

шоку у рекламі: коли атаці піддаються культурні норми, людина підсвідомо 

захищається, відстоюючи свої уявлення. І в цей момент вона, сама того не бажаючи, 

максимально активно сприймає повідомлення. Це робить її майже безсилою перед 

такою рекламою, оскільки даний процес впливу залишається неусвідомленим, а 

багаторазовий переказ/перегляд побаченого образу посилює «шоковий» ефект. 

Третій розділі «Вплив шокової реклами на емоційний стан респондентів: 

результати соціологічного дослідження» описує методичний підхід до підготовки 

практичного дослідження, а саме обґрунтовано вибір методів роботи, сформована 

актуальна шкала емоцій, а також детально описано хід дослідницького процесу. 

Подаються отримані результати, які інтерпретують кількісні та якісні показники 

дослідження. 

У підрозділі 3.1. «Методичне підґрунтя дослідження рекламного впливу: 

процедура опитування» наводиться детальний опис підготовчого етапу дослідження 
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(визначення основних методів роботи та формування дослідницької анкети) щодо 

збору первинних даних та визначення реакцій респондентів на зразки шокової 

реклами. 

Попередні поодинокі практичні дослідження шокової реклами, як правило, були 

якісними та являли собою персоніфіковане інтерв’ю чи експеримент і з огляду на 

свою специфіку мали малі кількісні показники, які не можна було в повній мірі 

застосувати до загальної сукупності. Ми були зацікавлені у зборі кількісних 

показників, тому обрали анкетне опитування масової аудиторії, як основний метод 

отримання первинних даних. Спираючись на попередні дослідження емоційних 

станів людини для аналізу афективних реакцій респондентів на шокову рекламу, 

було розроблено шкалу з 12-ти основних емоцій, які передають спектр афективних 

станів, котрі може викликати шокова реклама, як-от: захват, збудження, інтерес / 

цікавість, здивування, симпатія, байдужість, зневіра / смуток, роздратування, страх, 

гнів / злість, відраза, жах. 

У підрозділі 3.2. «Кількісний та якісний аналіз реакцій реципієнтів на зразки 

шокової реклами» наводяться згруповані дані відносно зібраних первинних даних 

стосовно реакцій респондентів на зразки шокової реклами.  

Анкета он-лайн опитування була створена та розміщена на базі сервісу 

GoogleDocs. У дослідженні з січня 2014 року по липень 2014 року взяли участь 1000 

респондентів віком 18-35 років. В основній практичній частині анкети респондентам 

були запропоновані сім зразків шокової реклами (відібрані на основі типів шокового 

впливу, визначених Д. Далом та його колегами), до яких було додано розроблену 

шкалу з 12-ти базових емоційних станів. Після перегляду кожного прикладу реклами 

респонденти повинні були проранжувати свій емоційний стан за кожним із пунктів 

за п’ятибальною шкалою, де 1 –  «нічого не відчуваю», а 5 – «саме це і відчуваю». 

Результати опитування показали, що українська аудиторія досить біполярна 

відносно поняття «шокова реклама»: 41% «можуть тільки уявити», що це таке, а 48% 

так чи інакше знайомі з терміном.  

Важливою є реакція на основні шокові образно-змістові елементи реклами, які, 

на думку самих респондентів, справляють на них найбільше враження: 

• посилання до крові, розчленованих тіл, смерті, хвороб та паразитів (комах, 

мікробів) – 24%.  

• заподіяння шкоди невинним людям/дітям, безпричинне насилля, натяки на 

людей, які провокують насилля, провокаційні ситуації за участю дітей (наприклад, 

сексуального, насильницького характеру) – 24%. 

• сексуально відверті сцени, самозадоволення, двозначні сексуальні сцени – 

18%. 

Варто зазначити, що при якісному аналізі відповідей на те, що з побаченого 

респонденти запам’ятали, перші позиції займали приклади реклами з апеляцією до 

сексу та відображення дітей у непристойному становищі. Тобто дві із трьох обраних 

аудиторією категорій шокового впливу дійсно справили сильне враження на 

опитуваних. Третя категорія, з апеляцією до крові та розчленування, майже не 

запам’яталась респондентам. Через те, що на українському ринку реклами шок не є 
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основною технологією промоції товарів, українці не мають єдиної точки зору на 

таку рекламу, а тому стають її активними споживачами.  

У підрозділі 3.3. «Емоційні реакції реципієнтів на шокову рекламу: результати 

дослідження» розглядаються отримані у ході роботи дані відносно емоційних 

реакцій аудиторії на шокову рекламу. Зроблений поступовий аналіз реакції 

респондентів на кожний приклад реклами, до нього наведена таблиця емоційних 

реакцій аудиторії з кількісними показниками за кожною емоцією. У підсумку 

виведена узагальнена таблиця даних за силою викликаних емоцій (табл. 2). 

Таблиця 2 

Зведена таблиця найсильніших емоцій за кожним прикладом реклами 
Реклама Емоції за силою прояву (від найсильнішого до найслабшого) 

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 

Зведені результати за кожним прикладом реклами представляють основний 

спектр емоцій, які викликає шокова реклама у сучасної української аудиторії, і він 

виглядає так: відраза, байдужість, роздратування, здивування (їх послідовність 

обумовлена силою реакції респондентів) (табл. 3). 

Таблиця 3 

Кількісні показники спектру емоцій, які викликає шокова реклама 

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. 
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2,67 2,33 2,32 2,11 1,82 1,66 1,55 1,47 1,34 1,27 1,26 1,24 
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У підрозділі 3.4. «Інтерпретація даних, отриманих під час дослідження впливу 

шокових образно-змістових елементів рекламної комунікації, у розрізі сучасної 

рекламної етики» особливу увагу приділено питанню етичності застосування 

елементів шоку у рекламі.  

Після аналізу функціональних особливостей шокової реклами порівняно з 

традиційною стає очевидно, що вона повністю виконує загальновідомі функції 

реклами як форми соціальної комунікації, але при цьому має своєрідні ризики. Це 

спонукало нас до аналізу етичної сторони застосування шоку у рекламі. Як було 

виявлено, більшість респондентів (42%) вважають шокову рекламу неетичною та 

недопустимою, оскільки її можуть побачити сенситивні верстви населення (діти, 

літні або хворі люди). Відтак, ми запропонували доповнення правил професійної 

етики рекламіста новими пунктами, які б регулювали появу та поширення шокової 

реклами на українському ринку та, за умови їх схвалення рекламною спільнотою, 

сприяли зменшенню кількості шокової реклами. 

 

ВИСНОВКИ 

 

1. Аналіз іноземних і вітчизняних теоретичних праць щодо комунікаційної 

сутності шокової реклами, її складових, 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. У вітчизняному 

рекламознавстві бракує праць, які б містили узагальнені теоретико-практичні 

відомості щодо шокової реклами, оскільки ця тема допоки малодосліджена. З 

українських дослідників зазначеної проблеми торкалися Б. Потятиник, Л. Хавкіна, 

Н. Грицюта. Позаяк 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 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 
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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 складові 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). 

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 

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 

торговельної марки Benetton) до 2014 року, можемо виділити візуальні та вербальні 

складові 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 так: а) суто 

інформативний текст; б) текст, смислове навантаження якого протиставляється 

змісту візуального складника; в) текст, що підвищує увагу до рекламнного 

повідомлення в цілому; г) 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) 

переважає вербальний складник: активно використовуються мовленнєві перверзії та 

сексуалізується текст, менше уваги приділено візуальному складнику рекламного 
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повідомлення. У закордонній шоковій рекламі (88%), як правило, співвідношення 

частин прямо протилежне: акцент зроблено на візуальному складнику. 

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 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: 

- описати специфіку реклами, що працює з неетичним контентом (девіантна, 

шокова, неетична) та визнати її вагомою складовою сучасного рекламного простору; 

- 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; 

- 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. 

Проведене дослідження не вичерпує повністю проблему феномену шокової 

реклами у сфері соціальних комунікацій. 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 залишається проблема визначення психофізіологічних реакцій 

людини на елементи шоку. 
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АНОТАЦІЯ 

Андрєєва О.С. – Шокова реклама як соціокомунікаційний феномен: 

специфіка вияву та впливогенний потенціал. – На правах рукопису. 

Дисертація подана на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних 

комунікацій за спеціальністю 27.00.06 – прикладні соціально-комунікаційні 
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технології. – Інститут журналістики Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2015. 

Дисертація присвячена комплексному дослідженню феномену шокової реклами. 

Визначено його соціально-історичні та науково-теоретичні засади. Розглянуто 

закордонні та вітчизняні теоретичні та практичні розробки теми. Уперше в 

українському рекламознавстві запропоновано дефініцію поняття «шокова реклама»; 

означено її основні компоненти; типи основних елементів її впливу; виділено її 

позитивні, негативні риси та «побічні ефекти». За результатами аналізу опитування 

(січень 2014 – липень 2014) виявлено основний спектр афективних реакцій, які 

стимулює шокова реклама. Також визначено найсильніші її типи впливу, означено 

відношення аудиторії до етичної сторони феномену. Для врегулювання етичних 

питань рекламної сфери діяльності в Україні запропонований ряд пунктів щодо їх 

внесення до кодексів етики рекламної індустрії. Робота систематизує окремі 

розрізнені дослідження феномену шокової реклами; робить свій внесок у практичну 

розробку багатогранної проблеми впливу шокової реклами на людину. 

Ключові слова: шокова реклама, девіантна реклама, закордонні дослідження, 

емоційні реакції, дефініція понять. 

 

АННОТАЦИЯ 

Андреева А.С. – Шоковая реклама как социокомуникационный феномен: 

специфика проявления и потенциал влияния – На правах рукописи.  

Диссертация представлена на соискание ученой степени кандидата наук по 

социальным коммуникациям по специальности 27.00.06 – прикладные социально-

коммуникационные технологии. – Институт журналистики Киевского 

национального университета имени Тараса Шевченко, Министерство образования и 

науки Украины. – Киев, 2015. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию феномена шоковой 

рекламы. Определены его социально-исторические и научно-теоретические основы. 

Рассмотрены зарубежные и отечественные теоретические и практические 

разработки темы.  

Помимо отсутствия обобщённого анализа феномена, в научном мире 

присутствовал плюрализм контекстуально синонимичных терминов, которые 

отражали те или иные стороны шоковой рекламы, а именно такие как 

провокационная, противоречивая, оскорбительная, жестокая, откровенная, 

раздражительная, девиантная и неэтичная реклама. В ходе исследовательско-

аналитической работы в украинском рекламознавстве впервые предложена 

дефиниция понятия «шоковая реклама»; также, поскольку данное понятие часто 

подменлось понятием «девиантная реклама», была предложена схема из 

разграничения, где понятия находятся в родо-видовых отношениях, причем 

девиантная реклама определена как родовое понятие для шоковой рекламы.  

В работе нашили отражения социально-культурные и этическо-правовые 

проблемы связанные с частым использованием шоковых образно-содержательных 

элементов в современных средствах массовой коммуникации. Обозначены основные 

тенденции развития медиа сферы в связи с чрезмерной эксплуатацией шоковых 
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компонентов. Особое внимание уделяется вопросу регулирования рекламной 

деятельности, в частности, контекстуального содержания рекламных сообщений: 

представлен обзор законодательной базы Украины и особый акцент сделан на 

системе саморегулирования рекламной индустрии в разрезе использования шоковых 

образно-содержательных элементов в украинской рекламе. 

Впервые были исследованы компонентные составляющие шоковой рекламы: 

визуальная и вербальная части рекламного сообщения. Проведенный анализ 

показывает, что в зарубежных шоковых рекламных сообщениях визуальная 

составляющая, как правило, превалирует над вербальной. В то время как в образцах 

постсоветской и украинской рекламы, при отсутствии визуальной эстетической 

гармонии,  вербальная составляющая является основной и для такой рекламы 

характерна сексуализация всего контента рекламного сообщения.  

Использования текста в шоковом рекламном сообщении классифицировано 

следующим образом: а) чисто информативный текст; б) текст, смысловая нагрузка 

которого противопоставляется содержанию визуального компонента; в) текст,  

который повышает внимание к рекламе в целом; г) текст, где основной является 

юмористическая нагрузка. 

При исследовании шоковой рекламы были обозначены её основные 

компоненты (самобытность предложенной идеи, неоднозначность её интерпретации 

и нарушение социальных и моральных норм и табу); типы элементов влияния 

(образы, которые вызывают отвращение; апелляция к сексу; непристойность 

демонстрируемых образов; вульгарность; неуместность, некорректность образов; 

моральная обида; нарушение религиозных табу); выделены её положительные и 

отрицательные стороны, «побочные эффекты».  

Практическое исследование было проведено в виде офф-лайн интернет опроса 

массовой аудитории (январь 2014 – июнь 2014). Была выбрана данная форма 

исследования, так как был важен сбор количественных данных, которые можно было 

бы распределить на всю совокупность. По его результатам был  выделен основной 

спектр аффективных реакций украинских респондентов, которые стимулирует 

шоковая реклама, а именно: отвращение, равнодушие, раздражение и удивление. 

Также выявлено отношение украинской аудитории к понятию шоковой рекламы, 

определены наиболее эффективные типы её воздействия, обозначено отношение 

аудитории к этической стороне феномена.  

Для урегулирования этических вопросов рекламной сферы в Украине 

предложен ряд пунктов для внесения в кодексы этики рекламной индустрии. Работа 

систематизирует отдельные разрозненные исследования феномена шоковой 

рекламы; вносит свой вклад в практическую разработку многогранной проблемы 

влияния шоковой рекламы на человека. 

Ключевые слова: шоковая реклама, девиантная реклама, зарубежные 

исследования, эмоциональные реакции, дефиниция понятий. 
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Andreeva A.– Shocking advertising as social communication phenomenon: the 

specificity of display and the potential of influence – Manuscript.  

Dissertation for the degree of Candidate of Social Communications, speciality 

27.00.06 – applied social and communication technologies. – Institute of Journalism of 

National Taras Shevchenko University of Kyiv, Ministry of Education and Science of 

Ukraine. – Kyiv, 2015. 

Dissertation thesis looks into the phenomenon of shocking advertising. Defined its 

socio-historical, scientific and theoretical basis. Were analyzed foreign and local 

theoretical and practical development of topic. For the first time in Ukrainian advertology 

the definition of “shock advertising” were proposed; were presented its fundamental 

components; types of shock appeal and outlined its positive, negative features and "side 

effects". According to the analysis of the poll (January 2014 – July 2014) were obtained 

basic spectrum of affective reactions that causes shock advertising. This study also showed 

Ukrainian audience’s attitude to shocking advertising, types of most powerful shocking 

appeals and demonstrated attitude toward ethical side of the advertising. For the settlement 

of ethical issues of advertising in Ukraine proposed a number of paragraphs to be included 

in the codes of ethics of the advertising industry. This study classifies isolated individual 

researches of the shock-advertising phenomenon; contributes to the practical development 

of multifaceted issues of the impact of shocking advertising per person. 

Keywords: shock advertising, deviant advertising, foreign studies, emotional 

reactions, definition of concepts. 

 

 


