
Мурашко М. В. Моушн-дизайн у рекламі електронних пристроїв / М. В. 

Мурашко // Реклама, як художньо-комунікативні практики 2014: зб. матер. 

міжнар. наук.-прак. конф., 27 бер. 2014 р., м. Харків / Харків. держ. акад. 

дизайну і мистецтв. — Харків, 2014. — С. 53–55. 

 

МОУШН-ДИЗАЙН В ВІДЕО-РЕКЛАМІ ЕЛЕКТРОННИХ ПРИСТРОЇВ 

Мурашко Маріанна Володимирівна 

викладач кафедри «Мультимедійний дизайн» 
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Актуальність. Сучасні ринки характеризуються високим рівнем розвитку 

інноваційних електронних пристроїв: планшетні комп’ютери, смартфони, відео- 

та аудіопрогровачі,  ноутбуки та ін. У таких умовах для визначення унікальної 

торгівельної пропозиції для споживачів, виробництва мають створювати 

динамічну та візуально притягуючу рекламу. Реклама має орієнтуватися не 

тільки на функціональні особливості електронного пристрою, а також має бути 

засобом зацікавлення глядача та задоволення потреб споживачів. Саме тому 

успішною буде вважатися така реклама, що поєдную у собі найбільшу кількість 

комунікативних засобів що допомагають увійти у зв’язок з глядачем: відео, 

аудіо та графіку. Саме графіка є частиною сучасної проблематики, що 

актуалізує питання застосування моушн-дизайну в відео-рекламі для 

формування додаткових переваг та підвищення рівня конкурентоспроможності 

рекламного відео. 

Постановка проблеми. Метою даної статті є розгляд впливу застосування 

моушн-дизайну на візуальну виразність сучасної реклами електронних 

пристроїв. 

Результати дослідження. Багато спеціалістів зазвичай стикаються з проблемою: 

більшість товарів або послуг зазвичай мало відрізняються від тих, що 

рекламують конкуренти. [1]  Саме тому засоби дизайну сумісно з ідеєю повинні 

якумога різноманітно виділяти пристрій, що рекламується. Створення образу 

вже не може спиратись лише на актора у кадрі. На сьогодні образ створюється  



за допомогою кольору та форм, що змінюються у просторі та під впливом часу, 

використання кінетичної типографіки що підкреслює закадрові слова диктора, 

динаміки анімації. Все це є засобами моушн-дизайну. 

Виробники користуються однаковими технологіями; маркетологи 

користуються одними і тими ж засобами, щоб з'ясувати до яких саме форм, 

програмного забезпечення, функцій і так далі воліють потенційні споживачі. [2]  

Коли перед виробником постає необхідність обійти схожий товар, дизайнер що 

виконує проект  має застосувати певні візуальні засоби, використати графічні 

розробки щоби пояснити цінність більш зрозумілою мовою, ніж це роблять 

конкуренти . 

Вивченням сприйняття стимулів або сигналів займається психофізика. 

Її намагалися використовувати для попереднього тестування реклами. Так 

народився метод стимульного диференціала . Основне нововведення методу 

полягає в тому , що в результаті аналізу було виділено п'ять факторів якості 

реклами: 

1 ) зрозумілість\інформативність ; 

2 ) запам'ятовуваність\різність; 

3 ) привабливість — потенціал формування позитивного емоційного ставлення; 

4 ) соціально-групова ідентичність — міра спрямованості до цільовій групі; 

5) спонукання — потенціал формування спонукання до придбання товару, 

послуги . 

Людина в силу своїх психологічних особливостей не може правильно і 

безпосередньо оцінити запам'ятовуваність і привабливість реклами . Задамося 

питанням, від чого залежить, запам'ятовуваність? Давно відомо - від новизни, 

несподіванки і т.п. [4] 

Саме тому для дослідження були виділені рекламні відео які рекламують 

сучасні електронні пристрої, що створювались за останні 3 роки за допомогою 

та з елементами моушн-дизайну. 

Історично склалося, що тривалий час поняття реклами передбачало все, 

пов'язане з поширенням у суспільстві інформації про товари і послуги  



з використанням усіх наявних на той момент засобів комунікації. [3] І якщо 

казати про сучасний дизайн у сфері відео-реклами, то найбільш виразним  

є застосування моушн-дизайну. Саме він поєднує анімацію форм та кольорів, 

що використовується у рекламі електронних пристроїв не тільки для зміни тла, 

але й для створення самих пристроїв, підписування переваг, розкриття сюжету, 

анімації персонажів що можуть взаємодіяти з середою. Все це дає можливість 

робити рекламні відео як інформативними для інтернет-порталів, так  

і розкривати сюжети  для телевізійного перегляду, та навіть ствоавати арт-

інсталяцій у випадку  тривимірного маппінгу на поверхні будівель.  

Висновки. Таким чином, проведене дослідження дозволяє зазначити, що за 

допомогою моушн-дизайну кожен виробник має більшу свободу до вибору 

стилістики та образу презентації продукту у рекламному відео. Застосування 

анімованої типографикі дозволяє підвищити рівень інформативності такого 

відео. А різноманітність динаміки, що синхронізується з аудіо підкреслює 

візуальний ряд через аудіальний канал комунікації. 

Елементи мойшн-дизайну, що використовуються є наступними: 

- Кінетична типографика; 

- Графічні елементи на основі примітивів; 

- Зміна кольору; 

- Анімоване тло; 

- Використання персонажів; 

- Анімація синхронізована з аудіо. 

Також моуш-графіка дозволяє за допомогою використанні фірмових кольорів 

та логотипу чітко відносити електронні пристрою до відповідного бренду. Все 

це також впливає на позиціонування продerne через рекламне відео за 

допомогою моушн-дизайну. 

Метод стимульного диференціала [4], що вивчає психологічні сторони реклами, 

підтверджує правильність висновків. За допомогою використання елементів 

моушн-дизайну  п'ять основних факторів якості реклами (інформативність, 



привабливість, соціально-групова ідентичність, запам'ятовуваність, 

спонукання) також зазнають високих показників.  
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