
431 
Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інновації 

 

 

захищаючи себе від провокацій і прагнучи до достовірності. Тільки у 

боротьбі за автентичність одержуваної інформації з мас-медіа ми 

зможемо знизити рівень маніпуляції і сформувати критичне мислення. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ТЕОРЕТИЗАЦІЇ ШОКОВОЇ РЕКЛАМИ: 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ФЕНОМЕНУ 

У статті робиться короткий огляд феномену шокової реклами, та 

особливий акцент робиться на її функціональних відмінностях від 

традиційної реклами. Автор наводить дані зведені у єдину таблиці. 

Ключові слова: шокова реклама, функції реклами, традиційна реклама, 

історичний огляд. 

В статье дается краткий обзор феномена шоковой рекламы, и особый 

акцент делается на ее функциональных отличиях от традиционной 

рекламы. Автор приводит данные сведенные в единую таблицу. 

Ключевые слова: шоковая реклама, функции рекламы, традиционная 

реклама, исторический обзор. 

The article provides a brief overview of the phenomenon of shock 

advertising, and places special emphasis on its functional differences from 

traditional advertising. The author gives this data into one table. 
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advertising, historical overview. 
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Провокація завжди використовувалась у рекламі. Значною мірою 

це було пов’язано з природою походження самих рекламованих 

продуктів (наприклад, жіноча білизна, розважальні заклади), тому вона 

не могла бути виключно коректною та правильною. Але тільки 

нещодавно реклама стала навмисно, повною мірою використовувати 

провокацію як комунікаційну стратегію. К.С. Фам і Д.С. Уоллер 

стверджують,    що    «використання    суперечливих    зображень,  що 

«прориваються крізь інформаційний хаос», збільшується в усьому 

світі» [5, с. 237], а не тільки в Північній Америці, Європі, Азії чи інших 

конкретних регіонах світу. Це стало глобальною тенденцією в 

комунікації, яка характерна для сучасного суспільства, і її зумовлює 

багато факторів, що лежать в основі стрімкого росту цієї стратегії 

спілкування медіа з аудиторією. Наразі, коли споживачі бачать тисячі 

повідомлень  щодня,  шокова  реклама  штучно  створює  протиріччя з 

«класичним картинками» життя, щоб у сучасному контексті здаватися 

сміливою та бунтівною [4, с. 23], і таким чином, привертає увагу 

аудиторії до продукту або сервісу. Але у такому контексті, у 

перенасиченому провокацією просторі, сучасні споживачі стали більш 

скептичні у своєму ставленні до медіа. Рекламній індустрії зараз 

набагато важче прорватися крізь «інформаційну завісу», саме тому 

шокова стратегія стає засобом, що її «пронизує» та стрімко доносить 

інформацію до споживача. Закордонні дослідники виділяють ще дві 

важливі причини появи шокової реклами: Д. Ліон (цитується в Д.С. 

Уоллера), стверджує, що «так як кількість реклами і конкуренція між 

компаніями збільшується, так само буде збільшуватись і кількість 

суперечливої реклами, оскільки так компанії намагатимуться 

привернути до себе увагу аудиторії і подолати «інформаційний хаос» 

[6, с.290]. А сам Д.С. Уоллер заявляє, що, «оскільки суспільство стало 

більш складним, зростає обізнаність людей про згубні наслідки/вади 

деяких продуктів, тому агентства будуть намагатись стати більш 

творчими у свої роботі, щоб прорватися крізь «інформаційний хаос» і 

знову отримати увагу споживачів» [7, с. 2]. 
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Якщо ж говорити саме про появу даного рекламного феномену, 

то багато західних дослідників перш за все згадують компанію 

Benneton, яка започаткувала дану концепцію в 1980-х рр. І оскільки 

досвід Benneton виявився успішним, багато модних брендів (French 

Connection, Diesel, Esprit, Calvin Klein, Yves Saint Lorеn) теж почали 

провокувати свою аудиторію. Але не дивлячись на те, що першими до 

цієї рекламної стратегії звернулися комерційні організації, соціальні 

фонди, некомерційні організації миттєво підхопили даний інструмент 

і почали просувати дійсно соціально важливі проблеми завдяки 

використанню шокової реклами. І тому зараз буквально кожний товар 

та соціальна ідея змагаються за «перший шок» споживача: хто перший 

приверне увагу, хто перший вразить та запам’ятається аудиторії. 

Оскільки, як відомо, сьогодні людину важко чимось вразити, особливо 

у рекламі, це суперництво дійсно має сенс, бо вдало застосований 

прийом може стати запорукою вдалої рекламної кампанії. 

Але, головна особливість шокової реклами полягає в тому, що 

вона з самого початку була практичною технологією і теоретично 

майже не описувалась ні на Заході, ні у вітчизняній науці. У своєму 

дослідженні ми робимо спробу теоретично обґрунтувати існування та 

функціонування цього феномену. 

Одним з аспектів нашої роботи став аналіз функціональних 

особливостей шокової реклами та їх порівняння з функціями 

традиційної реклами. Ми вирішили поглянути на цей феномен у 

ракурсі того чи виконує шокова реклама функції, що закріплені за 

рекламою, як за формою комунікації. 

Як відомо, реклама має ряд функцій, які вона виконує у суспільстві 

та завдяки яким є невід’ємною частиною сучасного комунікаційного 

світу. Зазвичай виділяють п’ять основних функцій: економічну, 

соціальну, ідеологічну, маркетингову та комунікативну [1, с. 55-57; 2, 

с.17-25; 3, с.53-62]. Деякі дослідники виділяють більше функцій 

реклами, але ми зупинимося на основних з них. Далі ми представимо 

результати порівняння у таблиці, що дасть нам можливість 

представити дані у більш наочній формі (див. табл. 1.1.). 
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Табл. 1.1. 

Порівняльна таблиця функціональних особливостей 

традиційної та шокової реклам 

Функції Традиційна реклама Шокова реклама 

Економічна Сприяє економічному 

росту та розвитку ринку та 

компанії. 

Балансує на межі: може 

призвести як до росту, так і 

до повного розорення 

компанії. 

Соціальна Сприяє формуванню та 

закріпленню у свідомості 

людини конкретних 

моделей поведінки, 

цінностей та норм даного 

суспільства. 

Також сприяє формуванню 

конкретних навичок та 

поведінки у суспільстві, але 

робить це у жорсткій формі 

та за допомогою сумнівного 

контенту. 

Ідеологічна Прагне створити 

суспільство з певними 

світоглядними 

характеристиками. 

Відкрито не несе даної 

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 та 

запитів споживача. 

Шокова реклама 

намагається стати «мостом» 

між компанією та 

споживачами, але це стає 

можливим у виняткових 

випадках. Частіше вона 

залишає людину у неспокої, 

а візуальна частина реклами 

так і залишається 

незрозумілою. 

 

У цілому ми бачимо, що шокова реклама, як і традиційна, виконує 

функції, притаманні цій формі комунікації, але тут постає питання не в 

тому чи виконує шокова реклама свої функції, а в тому, як саме вона їх 

виконує. У порівнянні з традиційною рекламою ми бачимо, що шокова 

начебто виконує основні функції, але при цьому вона має   своєрідний 
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«шлейф» з конкретно негативними наслідками, які постійно додаються 

до її застосування, які постійно треба враховувати. Тобто це 

усвідомлені (чи ні) ризики, які притаманні цій формі реклами. І саме 

вони грають велику роль при її застосуванні, бо, як видно, економічна, 

маркетингова та комунікаційна функції, якраз не виконуються повною 

мірою, бо залежать від креативної реалізації реклами та сили впливу 

обраних елементів, що і забезпечує успіх чи провал шокової реклами, 

як ніякої іншої. 

Особливістю теоретизації такої практична технологія ще є те, що 

вона завжди, і перш за все, буде спиратися на велику базу прикладів, 

яку треба брати у рахунок під час будь яких наукових розробок. І 

враховуючи це ми плануємо продовжувати теоретично розробляти 

дану тему та проводити практичні дослідження впливу шокової 

реклами на аудиторію та визначати реакції споживачів на побачені 

шокові елементи. 
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