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ЕМОЦІЙНА СКЛАДОВА МЕДІАКОМУНІКАЦІЇ:  
АНАЛІЗ РЕАКЦІЇ СПОЖИВАЧІВ НА АГРЕСІЮ В РЕКЛАМІ 

 
У статті наведена коротка характеристика застосування шокових прийомів у сучасній рекламі. Приведені дані 

первинного опитування населення відносно впливу шокових елементів на споживачів. Виявлено основний емоційний спектр, 
спричинений застосуванням шокових елементів. 
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В статье приведена короткая характеристика применения шоковых приемов в современной рекламе. Приведены 

данные первичного опроса населения относительно влияния шоковых элементов на потребителей. Выявлен основной 
эмоциональный спектр, вызванный применением шоковых элементов. 

Ключевые слова: шоковые приемы, реклама, общество,эмоции, анализ. 
 
Thearticlegives a briefdescriptionofshockmethods in modern advertising. Data are given by preliminary opinion poll of the 

impact of shocking elements on consumers. Defined the basic emotional spectrum, caused by shocking elements. 
Keywords: shocking methods, advertising, society, emotions, analysis. 

 
 

Основні цілі сучасної реклами зводяться до пошуку нових способів просування товару на ринку. Для цих цілей 
використовують усі підручні засоби: стіни, підлога, сходи, повітря, дерева, ландшафт тощо. Однак розробка 
креативної реклами не завжди включає в себе створення оригінального проекту або контенту повідомлення. У 
більшості випадків експлуатується давно відомий еротичний образ тіла. Останнім часом все частіше в рекламі стали 
переважати шокові компоненти, які також привертають увагу споживача, але мають зовсім інший емоційний «заряд». 

До шокових компонентів у рекламі ми відносимо використання елементів епатажу, насильства та 
агресивної поведінки. Ці прийоми стали все частіше зустрічатися як у сучасній зарубіжній, так і у вітчизняній 
практиці, оскільки вони також активно привертають увагу і викликають інтерес у споживачів. Для реклами такі 
прийоми представляють особливий інтерес, оскільки використання шоку й епатажу супроводжується підсвідомим 
захистом людиною своїх ідеалів при атаці на її культурні норми. І в момент впливу вона, сама того не бажаючи, 
максимально активно сприймає повідомлення. 

Але рекламний шок - не просто порушення культурних норм, це скоріше порушення загальноприйнятих 
табу, які закладені в нашій культурі і в нас самих. Як пише С.А. Шомова, «шок у рекламі - це не просто спроба 
зачепити теми, більш-менш «табуйовані» в культурній парадигмі «пристойного суспільства» (секс, насильство, 
садизм, збочення й т. і.). Це принципове і навмисне порушення табу, створення текстів або ілюстрацій, що 
викликають острах чи обурення пересічного представника тієї чи іншої культури. Так, експлуатація сексуальних 
образів давно вже не сприймається в європейській рекламі як щось незвичайне (хоча в країнах з традиційною 
етикою - наприклад, мусульманській, - можливо інше ставлення до цього питання); використання сексуальних 
обертонів вважається абсолютно законним і навіть необхідним «інструментом» рекламного креативу. А ось цей же 
прийом, доведений до абсурду (в нашому випадку - здатний вступати в розріз з уявленнями аудиторії про 
«цивілізований секс» або ж безпосередньо продемонструвати сексуальні дії), вже може бути віднесений до розряду 
шокових» [10]. 

Якщо раніше Р. Барт писав про «заспокійливу образність» [1, 238] реклами, про прекрасні зразкові картинки 
чудового життя, які демонструвала реклама (сите й здорове немовля-янголятко, приємна подружня пара, охайна 
кухня і милий будинок з садком), то тепер цей універсальний, упорядкований, «нормальний» і захищений світ 
виявився майже нікому не потрібним (тому що багато активних споживачів реклами і так володіють такою 
картинкою в реальному житті). Сьогодні замість «заспокійливої образності» і позитивних емоцій реклама все 
частіше орієнтується на зовсім інші творчі парадигми; вона може викликати в аудиторії занепокоєння, страх, 
обурення, огидливість, навіть відразу. Комплекс саме таких «негативних» прийомів отримав у професійному 
рекламному середовищі найменування шокових, а застосування їх виявилося останнім часом настільки активним, 
що нерідко стали говорити про культурний шок, із яким стикається сучасний споживач рекламного продукту [10]. 

Виходячи з вищесказаного, стає очевидним, що питання про доцільність, адекватність та етичність 
застосування шокових прийомів у рекламі поки не вирішене і є предметом серйозних дискусій у професійному 
середовищі. 

Дослідженню цього питання присвятили свої роботи вітчизняні та зарубіжні науковці. Альпеншталь А., 
Александров Ф., Водоп’янова Н., Кафтанджиєв Х., Ковриженко М., Проніна О., Машек І., Шомова С. [див. роботи: 
2-5; 7-10] звертають особливу увагу на шокові елементи у сучасному медійному просторі та розглядають 
доцільність їх використання у соціальній сфері. Кафтанджиєв Х.  у роботі «Секс та насильство в рекламі» 
проаналізував та класифікував величезний пласт реклами, у тому числі й сучасної, висвітлюючи виключно 
агресивні та девіантні компоненти медійного контенту [4]. Шомова С.А. у статті «Шокові технології сучасної 
реклами» провела чітку паралель між шоковими компонентами в рекламі та тотемними заборонами, табу, на 
порушення яких у нас споконвіку стоїть внутрішня заборона і яку намагаються зламати сучасні медіа [10]. 
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Цікавою є робота Дідиченко А. «Шокова терапія на соціальна реклама», де розглянуто доцільність використання 
шокових прийомів у соціальній рекламі [3]. 

Незважаючи на невирішеність вищевказаних проблем, шокові прийоми з кожним роком все активніше 
застосовуються в рекламі і при цьому законодавчо ніяк не контролюються (особливо на українському і 
російському ринках). Цим зумовлена актуальність нашого дослідження впливу реклами з використанням 
агресивних і епатажних ілюстрацій і роликів для споживачів. Перший етап дослідження було проведено в 2011 
році, у 2013 році буде проведено повторне дослідження з метою прослідкувати процес впливу шокових елементів 
на споживачів у динаміці. 

Об'єктом нашого дослідження є ставлення людини, потенційного споживача товарів та послуг, до шокових 
елементів у рекламі. Предметом дослідження – емоції, які викликає шокова реклама. Мета дослідження – 
визначити спектр емоцій, які викликають шокові елементи, та як вони впливають на споживача. Перед початком 
дослідження ми поставили наступні завдання: 1) проаналізувати ставлення населення до сучасної реклами в 
цілому; 2) визначити спектр емоцій, які викликаються шоковими образами у рекламі; 3) визначити ставлення 
населення до застосування шоку в рекламі. 

Цільова аудиторія – чоловіки й жінки, що мешкають в Україні, мають постійний доступ до Інтернету і є 
активними споживачами на момент проведення опитування. 

Основною гіпотезою нашого дослідження було таке твердження: шокові елементи у рекламі викликають 
винятково негативні емоції й можуть заподіяти шкоду психіці людини. 

Нами була створена он-лайн анкета на основі сервісу Google Docs, яка була розповсюджена у соціальних 
мережах (Вконтакте, LifeJournal, Diarysetc.), на форумах та за допомогою direct mail. У результаті опитування 
пройшли 217 респондентів, з яких 165 (76%) жінок і 51 (24%) чоловік, в основному це люди віку 18-25 років, з 
вищою освітою, 66% з яких - українці, 27% - росіяни й 6% - представники інших національностей. 

У ході інтерпретації відповідей основна наша гіпотеза частково підтвердилася. Проаналізувавши відповіді 
респондентів, було встановлено, що шокова реклама дійсно викликає негативні емоції, основні з яких – це відраза, 
тривога, презирство, гнів і в багатьох випадках –подив. Питання із прикладами реклами розташовувалися під 
номерами з 7 до 15, де для більш наочних результатів, опитуваних попросили вказати 3 найбільш відповідних 
їхньому емоційному стану варіантів відповідей. У кожному з питань чітко прослідковується негативна реакція 
респондентів. Наведемо декілька прикладів зі статистичними даними по основним питанням, які наочно 
демонструють емоції респондентів. 

Питання № 11 
Які емоції у Вас викликає цей плакат (рис. 1.)? (позначте галочкою ті емоції, які відчуваєте) 

 
Рис. 1. Реклама карнавальних костюмів 

 
Байдужість 41 19% 
Інтерес 27 13% 
Бажання 1 0% 
Страх 17 8% 
Захоплення 6 3% 
Сором/Збентеження 11 5% 
Гнів/Злість/ Сердитість 31 14% 
Тривога 32 15% 
Огида 122 56% 
Презирство 51 24% 
Сміх 25 12% 
Веселість 16 7% 
Здивування 41 19% 

 
Питання № 13 
Які емоції у Вас викликає цей плакат (рис. 2.)? (позначте галочкою ті емоції, які відчуваєте) 

 
Рис. 2. Реклама політичної партії 

Байдужість 18 8% 
Інтерес 20 9% 
Бажання 1 0% 
Страх 36 17% 
Захоплення 3 1% 
Сором/Збентеження 8 4% 
Гнів/Злість/ Сердитість 72 33% 
Тривога 52 24% 
Огида 170 79% 
Презирство 70 32% 
Сміх 2 1% 
Веселість 4 2% 
Здивування 13 6%  
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На початку анкети респондентам також було запропоновано відповісти на питання загального характеру "Як 

правило, які емоції у Вас викликає реклама?" та запропонований перелік з десяти основних емоцій. Спочатку ми 
отримали відповіді, що в цілому свідчать про те, що споживачі байдужі до реклами, а точніше вона викликає в них 
такі почуття, як байдужність (71%), інтерес (55%), відраза (36%), гнів (31%), презирство (30%). Але далі, після 
перегляду рекламних роликів і плакатів, у споживачів пріоритети трохи змінилися, тепер реклама більшою мірою 
викликала такі емоції як відразу (44%), тривогу (26%), подив (20%), інтерес (21%), презирство (18%), гнів/злість 
(17%). Тобто показник «відрази» зріс на 8%, з’явився показник «тривоги» та «подиву», показник «інтересу» 
знизився на 31%, показники «гніву» та «презирства» зменшились, а буденна «байдужість» взагалі зникла. 

Виходячи з отриманих даних можна говорити про те, що шокові елементи суттєво підвищують рівень 
стурбованості людини та дійсно викликають шок/подив/нерозуміння.  

Таким чином, шокова складова такої реклами жодним чином не стимулює у людині добрі почуття, 
мотивацію до життя й розвиток душової гармонії. У такому випадку, основна гіпотеза про те, що шокова реклама 
викликає винятково негативні емоції підтвердилася, але щодо того, яку ж шкоду вона здатна нанести людській 
свідомості, поки ще важко сказати, оскільки дані результати виявляться тільки після тривалого впливу такої 
реклами на психіку людини. Однак, уже зараз на запитання "Чи потрібна суспільству така реклама?" 23% 
респондентів відповіли що "Ні, така жорстока реклама здатна тільки травмувати психіку людини й, тим більше 
дитини". Таким чином, можна говорити про те, що подальші дослідження в даному напрямку перспективні, й у 
майбутньому вони зможуть дати більш повні результати щодо впливу шокових образів на психіку людини. 

Результати стосовно нашої третьої дослідницької цілі про те, як споживачі ставляться до використання 
шокових елементів у рекламі, відображені у відповіді на питання №18 нашої анкети. З одного боку, 
продемонстровані приклади реклами викликали відразу в респондентів, але після їх остаточного перегляду 
ставлення до реклами в цілому не змінилося (84%) (нагадаємо, що мова йде про байдужість споживачів), але до 
шокових елементів багато хто став відноситись з розумінням. 

Результати відповідей на питання № 18 «Чи потрібна суспільству така шокова реклама?» (можна було 
вибрати декілька варіантів, тому сума відсотків може перевищувати 100%) наведені у таблиці 1. 

 
Таблиця 1 

Розподіл поглядів респондентів щодо питання доцільності існування шокової реклами у суспільстві 
Так, вона дає струс організму, після цього починаєш реальніше усвідомлювати проблему. 95 44% 
Ні, така жорстка реклама здатна тільки травмувати психіку людини, тим більше дитини. 50 23% 
Не думаю, вона призводить до того, що людина в собі закривається і заперечує побачене. 23 11% 
Ні, завдяки цій рекламі жорстокість сприймається як норма поведінки в суспільстві. 48 22% 

 
Таким чином, можна говорити про те, що населення неоднозначно ставиться до епатажної реклами, 

оскільки, з однієї сторони вона неприємна й викликає негативні емоції, але з іншого боку, є надія, що вона зможе 
змінити людину на краще, дати поштовх до змін, змусить задуматися над своїми вчинками. Потрібно зазначити, 
що, на наш погляд, дане переконання актуальне винятково для соціальної реклами, що ж стосується комерційної 
реклами, то тут шок використовується виключно для залучення більшої уваги до торговельної марки, підвищення 
впізнаності бренда, але ні в якому випадку для поліпшення позитивних людських якостей споживача. 

У ході нашого дослідження ми досягли усіх поставлених цілей та частково підтвердили висунуту гіпотезу. 
Тобто ми виявили спектр основних емоції споживачів, що викликані шоковими елементами у рекламі, також ми 
виявили ставлення респондентів стосовно доцільності використання таких елементів у рекламі, а саме опитування 
дало нам змогу оцінити ставлення українських споживачів до сучасної реклами. 

Узагальнюючи те, наскільки споживачі чутливі до шокової реклами й наскільки вона на них впливає, 
можемо сказати, що шокові елементи залишаються в пам'яті людини надовго, і це сприяє впізнаванню 
торговельної марки або соціальної проблеми. Однак чим частіше шокова візуальна складова рекламного 
повідомлення демонструється споживачеві, тим більше вона відволікає від самого товару, що веде до 
запам'ятовування образу, але не торговельної марки, що у свою чергу, веде до підвищення порога чутливості 
людини до шокових образів. 

Що стосується наших подальших досліджень, то ми плануємо провести у цьому році повторне опитування 
та зафіксувати зміни, що могли статися у сприйнятті шокових елементів українськими споживачами. Також ми 
розширимо коло респондентів та зробимо білінгвальне опитування (українською та англійською мовами), що дасть 
нам змогу проаналізувати ставлення іноземних респондентів до рекламних шокових елементів у їхніх країнах та 
дасть змогу порівняти нові дані а) з відповідями українських споживачів і б) зафіксувати динаміку зміни емоцій у 
різних культурах.  

На перспективу можна зробити такий висновок. Першочергова мета реклами була і досі є єдиною – це 
залучення уваги споживачів до рекламованого товару чи послуги, здійснення продажу товару, але, якщо майбутній 
споживач не запам’ятав рекламований товар (комерційну марку чи соціальну ідею), то в його пам’яті залишилася 
лише жорстока картинка, що порушує культурні табу та внутрішні заборони. У цей момент реклама перестає 
«продавати» і починає просувати нові ідеї вседозволеності в суспільстві, починає робити промо «безкінечній 
насолоді» та «жорстокій справедливості сильніших», і згодом поріг чутливості людей підвищиться настільки, що 
сьогоднішні табу колись стануть нормою життя. 

Взагалі проблема використання шокових елементів у рекламі, безумовно, вимагає більш глибокого і повного 
осмислення та детальної роботи над темою, оскільки є однією з найбільш суперечливих і неоднозначних в сучасній 
рекламній діяльності. У своєму дослідженні ми лише почали висвітлювати одне з питань стосовно шоку у рекламі, 
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але сама тематика використання шокових технологій у рекламі набагато ширша. Свої подальші розробки цієї 
тематики та суміжних тем ми плануємо висвітлити у наших наступних статтях. 
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Аналізується ступінь залучення України до світового процесу інформатизації суспільства з огляду на технологічні 
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Вступ 
Сучасне суспільство у якості пріоритетних все більше затверджує високі технології, які потребують нової 

інформаційної інфраструктури. Остання ж, у свою чергу, трансформує структури соціальних цінностей і таким 
чином створює нову методологію оцінки суспільного розвитку. Розвиток інформаційного суспільства, формування 
економіки знань, упровадження інтерактивних технологій у різноманітні галузі людської життєдіяльності – від 
мобільного зв’язку до електронного уроду – викликають необхідність у проведенні кількісних та якісних оцінок 
ступеня розвитку та динаміки зазначених процесів. Електронна та комп’ютерна інженерія в більшості визначає 
вектор подальшого руху усього соціуму. Починається знайомство мас з новою культурою, що поступово змінює 
форму та зміст не тільки виробничого, але й духовного життя людини.  

Слід зауважити, що проблема інформатизації суспільства деякий час розглядалася вченими здебільшого як 
проблема технологічна. Цьому сприяв матеріальний базис інформатизації. Але висунення процесу інформатизації 
на передові рубежі в еволюції соціуму обумовлено не тільки зростанням інформаційних потреб і необхідністю 
забезпечення виробництва та соціального управління. Сама по собі інформація починає розглядатися як 
найважливіший фактор соціального розвитку. Переосмислюється традиційні методологічні підходи до аналізу 
технології. Метою публікації є визначення місця України у світовому процесі інформатизації суспільства. Серед 
завдань висувається наступне: 

- проаналізувати методологічні засади вивчення стану інформаційного суспільства у національних межах; 
- виокремити критерії  аналізу; 
- з’ясувати ступінь залучення України у сучасний світовий інформаційний процес.  
На думку Анатолія Ракітова, технологія – це «насамперед не техніка, якщо мати на увазі у якості останньої 
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