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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Нові тенденції розвитку лінгвістики у XXI столітті, зміна наукових 
парадигм впливають на те, що в сучасному, насиченому інформацією світі, 
поняття комунікації загалом і реклами зокрема, стає більш складним і набуває 
мультимодального характеру. Розмаїття способів передавання інформації, 
пов’язане з удосконаленням інформаційно-комунікаційних технологій, 
тотальною комп’ютеризацією суспільства, ініціює нові стратегії й тактики 
впливу на адресата, прагматична ефективність яких реалізується поєднанням 
різнорівневих засобів мови. Реклама є унікальним феноменом не лише  
в соціальній, культурній, політичній сфері, але й у мовній дійсності, тому 
дослідження рекламного дискурсу є одним із пріоритетних напрямів розвитку 
сучасної лінгвістики.  

Особливості рекламного дискурсу відображені в наукових розвідках 
вітчизняних і зарубіжних лінгвістів, аналіз у яких здійснюється на матеріалі 
різних мов у таких аспектах: загальнолінгвістичному (К. Бове, Н. Вонк, 
Дж. Даєр, М. М. Кохтєв, Дж. Кук, О. В. Медведєва); лінгвостилістичному 
(Т. В. Крутько, Л. М. Хавкіна); прагмалінгвістичному (А. Д. Бєлова, 
І. П. Мойсеєнко, Л. С. Піхтовнікова); когнітивному (А. І. Раду, В. В. Самаріна, 
О. Є. Ткачук-Мірошниченко); аксіологічному (В. В. Зірка, Л. М. Крамаренко); 
гендерному (І. О. Велика, А. О. Малишенко), паралінгвальному (Л. Л. Макарук, 
І. Л. Білюк). Водночас нерозв’язаною залишається проблема дослідження 
лінгвальних і паралінгвальних параметрів, які характеризують 
англійськомовний рекламний дискурс у взаємозв’язку та системній 
взаємозумовленості. 

Актуальність дослідження зумовлена зростанням ролі рекламного 
дискурсу в сучасній англійськомовній лінгвокультурній спільноті  
та необхідністю комплексного аналізу лінгвальних, паралінгвальних  
і функціонально-прагматичних характеристик сучасної англійськомовної 
реклами, засобів мовленнєвого впливу на адресата. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дослідження виконано в межах комплексної міжкафедральної наукової теми 
факультету іноземної філології Запорізького національного університету 
“Когнітивно-комунікативні та лінгвокультурологічні параметри дослідження 
мовних одиниць”, затвердженої Міністерством освіти і науки України (номер 
державної реєстрації 0113U000807). Тему дисертації затверджено науково-
технічною радою Запорізького національного університету 15.12.2011 
(протокол № 4), уточнено 12.09.2016 (протокол № 2). 

Метою дисертаційної праці є дослідження лінгвостилістичної організації 
та прагматичного функціонування сучасного англійськомовного рекламного 
дискурсу. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 
 визначити теоретико-методологічну та методичну базу дослідження 

лінгвальних і функціонально-прагматичних параметрів англійськомовного 
рекламного дискурсу; 
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 виявити лінгвостилістичні особливості реалізації мовленнєвого 
впливу на адресата;  

 схарактеризувати лінгвальні та паралінгвальні засоби мовленнєвого 
впливу в англійськомовному рекламному дискурсі;  

 виділити комунікативні стратегії і тактики мовленнєвого впливу  
на адресата; 

 висвітлити особливості мовленнєвої реалізації комунікативних 
стратегій і тактик в англійськомовних рекламних повідомленнях.  

Об’єкт дослідження – сучасний англійськомовний рекламний дискурс. 
Предметом аналізу є лінгвостилістичні параметри та прагматичне 

функціонування англійськомовного рекламного дискурсу. 
Матеріалом дослідження слугували 1700 рекламних повідомлень, 

дібраних з 49 сучасних періодичних англійськомовних видань за період  
із 2009 по 2016 рр.  

Теоретико-методологічне підґрунтя дисертації становлять сучасні 
лінгвістичні концепції таких галузей лінгвістики: дискурсології 
(Н. Д. Арутюнова, А. Д. Бєлова, Т. А. ван Дейк, М. М. Макаров, А. П. Мартинюк, 
Д. Шиффрін); комунікативної лінгвістики (Ф. С. Бацевич, А. Вежбицька); 
прагмалінгвістики (Т. М. Лівшиць, І. П. Мойсеєнко, Д. Огілві, В. І. Охріменко, 
О. С. Попова); психолінгвістики (О. О. Залевська, О. О. Леонтьєв); лінгвістики 
тексту (Т. В. Радзієвська, Й. А. Стернін). Такі концепції дають змогу розглядати 
сучасний англійськомовний рекламний дискурс крізь призму його структурно-
семантичних та функціонально-прагматичних параметрів. 

Мета, завдання, специфіка об’єкта та особливості проблеми зумовили 
вибір традиційних лінгвістичних методів дослідження: метод аналізу 
словникових дефініцій застосовувався для уточнення лінгвістичних термінів  
і понять, окреслених темою дослідження; структурно-семантичний метод – 
для визначення змісту лексико-фразеологічних та синтаксичних одиниць; 
метод контекстно-ситуативного аналізу – для виділення лінгвальних  
і паралінгвальних засобів впливу на адресата, їх взаємодії. Крім того, було 
залучено методи із міждисциплінарних напрямків: метод дискурсивного  
та комунікативно-прагматичного аналізу – для встановлення стратегій і тактик 
рекламного повідомлення та з’ясування їхніх комунікативно-прагматичних 
особливостей. 

Наукова новизна дисертаційної праці полягає в тому, що в ній на основі 
застосування комплексної методики вперше: 

 проаналізовано засоби реалізації прагматичної настанови адресанта 
англійськомовного рекламного дискурсу на фонографічному, лексико-
семантичному та синтаксичному рівнях; 

 розкрито роль паралінгвальних засобів реалізації мовленнєвого 
впливу на адресата рекламного дискурсу; 

 виокремлено комунікативні стратегії і тактики та висвітлено 
особливості їх мовної та мовленнєвої актуалізації; 
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 схарактеризовано типи рекламних повідомлень за видом мовленнєвого 
впливу з урахуванням відповідних комунікативних стратегій і тактик. 

Теоретичне значення дисертації визначається внеском у розвиток таких 
галузей англістики, як лінгвостилістика, фразеологія, синтаксис. 
Лінгвостилістику збагачено знаннями про стилістичний потенціал мовних 
одиниць. Інформація про трансформацію сталих словосполучень та їх 
стилістичну роль доповнює теорію фразеології англійської мови. Синтаксис 
англійської мови доповнено встановленням синтаксичних засобів досягнення 
комунікативно-прагматичної мети. Особистий внесок у розвиток теорії  
мовної комунікації полягає в систематизації знань про природу мовленнєвого 
впливу, специфіку лінгвальних та паралінгвальних засобів його актуалізації. 
Зазначені досягнення можуть бути екстрапольовані й на відповідні галузі 
загального мовознавства. 

Практичне значення здобутих результатів полягає в можливості  
їх використання в навчальній роботі (у процесі викладання нормативних  
курсів “Стилістика англійської мови”, “Загальне мовознавство”, для розроблення 
та впровадження дисциплін за вибором, зокрема спецкурсів із дискурсології, 
лінгвопрагматики, лінгвістики тексту); у навчально-методичній роботі (для 
укладання навчальних і навчально-методичних посібників із теоретичних 
проблем дослідження). Результати дослідження можуть також знайти 
прикладне застосування в галузі рекламних технологій та засобів масової 
комунікації.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення та висновки 
дисертації висвітлено на наукових і науково-практичних конференціях різних 
рівнів, зокрема, міжнародних: “Іноземна філологія у ХХІ столітті” 
(Запоріжжя, 2010-2016), “Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти 
комунікації” (Острог, 2015), “Мови і світ: дослідження та викладання” 
(Кіровоград, 2016), “Пріоритети германського та романського мовознавства” 
(Луцьк, 2016); всеукраїнській: “Мова як засіб міжкультурної комунікації” 
(Херсон, 2016); щорічних підсумкових наукових конференціях професорсько-
викладацького складу факультету іноземної філології Запорізького 
національного університету (2010 – 2016); на засіданнях кафедри теорії та 
практики перекладу з англійської мови Запорізького національного 
університету (2010 – 2016). 

Публікації. Результати дисертаційної праці викладено в 9 одноосібних 
публікаціях, із них 8 статей опубліковано у фахових виданнях України, 
1 стаття – у закордонному виданні (Австрія). Загальний обсяг публікацій 
3,2 друк. арк.  

Структуру дисертаційної праці зумовлено науковою логікою, метою 
дослідження та поставленими завданнями. Дисертація складається зі вступу, 
трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг 
дисертації – 229 сторінок, основний текст дисертації – 188 сторінок. Список 
бібліографічних джерел нараховує 438 найменувань, з них теоретичних 
джерел – 372 позиції, джерел іноземними мовами – 85, лексикографічних 
джерел – 16, джерел ілюстративного матеріалу – 49 позицій. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету  
і завдання, визначено об’єкт, предмет, джерела, теоретико-методологічну базу 
дослідження, висвітлено наукову новизну, теоретичне та практичне значення, 
подано відомості про апробацію, публікації, структуру дисертації.  

У першому розділі “Теоретико-методологічні засади дослідження 
сучасного англійськомовного рекламного дискурсу” подано основні 
теоретичні положення з урахуванням дискурсивної парадигми, окреслено 
статус реклами в англійськомовному комунікативному просторі, 
проаналізовано структуру рекламного комунікативного акту, визначено 
поняття стратегії й тактики, схарактеризовано методику аналізу 
лінгвостилістичних, функціонально-прагматичних характеристик сучасного 
англійськомовного рекламного дискурсу. 

Невід’ємною частиною життя сучасного суспільства є рекламна 
комунікація, яка, поширюючись через різноманітні засоби масової інформації, 
постійно розширює інструментарій впливу на адресата. Рекламу з лінгвальної 
точки зору слід вважати дискурсом, що передає певну інформацію 
соціокультурного характеру про товари або послуги і водночас віддзеркалює 
наявні соціальні відносини в певному суспільстві. Рекламний дискурс належить 
до масового комунікативного дискурсу як комунікативно-прагматичний зразок 
мовленнєвої поведінки учасників реклами і реалізується через рекламні 
повідомлення, поєднуючи лінгвальні та паралінгвальні елементи. 

Англійськомовний рекламний дискурс являє собою семіотично 
ускладнений “продукт” – повідомлення “мультимодального характеру”, що 
виступає комплексом семіотичних кодів, об’єднаних лінгвальними, 
паралінгвальними, контекстно-ситуативними зв’язками і має цілеспрямованість 
та прагматичну настанову. Сукупність відповідно організованих рекламних 
повідомлень може бути представлена як рекламний дискурс. Рекламною 
інформацією слід вважати спеціальну інформацію про товари або послуги  
з метою одержання прибутку. Структура рекламної комунікативної ситуації 
визначається основними елементами рекламного комунікативного акту, який 
складається з адресанта, адресата, предмета рекламування й комунікативної дії, 
у якій фактично втілюються названі компоненти. 

Стратегічна мета адресанта зумовлює його комунікативну інтенцію – 
осмислений або інтуїтивний намір, який визначає вибір комунікативної 
стратегії й тактик її втілення. Під комунікативною стратегією розуміємо 
загальну лінію рекламного повідомлення, у якому лінгвальні та паралінгвальні 
засоби спрямовані на досягнення прагматичної мети. Комунікативна тактика 
визначається як конкретна лінія рекламної інтеракції, сукупність практичних 
ходів у вигляді лінгвальних і паралінгвальних засобів, що забезпечують 
ефективну реалізацію обраної стратегії.  

На підставі того, що рекламний дискурс спрямований на спонукання, 
було виділено спонукальну стратегію, яка реалізується шляхом втілення 
інформативної, аргументативної, сугестивної та маніпулятивної стратегій, 
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що корелюються з відповідною типологічною класифікацією рекламних 
повідомлень. Спонукальна стратегія ґрунтується на комунікативному намірі 
адресанта і контролює результати реалізації мовленнєвого впливу  
за допомогою локальних стратегій. Кожна із локальних стратегій реалізується 
відповідними тактиками, що втілюються шляхом залучення лінгвальних  
та паралінгвальних засобів. 

Поліаспектність реклами в комунікативному просторі сучасного  
суспільства зумовлює необхідність комплексного підходу до цього дискурсу. 
Методологічною базою дослідження було обрано дискурсивну парадигму,  
яка інтегрує лінгвостилістичний і функціонально-прагматичний підходи  
до аналізу мовних об’єктів, що дозволяє органічно поєднати постулати 
традиційної лінгвістики з міждисциплінарними галузями.  

У другому розділі “Лінгвальні та паралінгвальні параметри 
англійськомовного рекламного дискурсу” з’ясовано лінгвостилістичні 
параметри сучасного англійськомовного рекламного дискурсу на 
фонографічному, лексико-семантичному та синтаксичному рівнях, визначено 
роль паралінгвальних засобів. 

Англійськомовна рекламна комунікація становить реалізовану мовою 
взаємодію адресанта та адресата, у якій лексичне наповнення, стилістичні 
прийоми, синтаксичні структури, паралінгвальні засоби ретельно плануються 
адресантом з огляду на поставлені цілі та завдання. Значну роль у втіленні 
прагматичної мети адресанта відіграють фонографічні прийоми, зокрема 
алітерація, асонанс, рима, ономатопея, що залучаються адресантом для 
створення позитивно-емоційного тону повідомлення, надаючи йому звучності, 
виразності, ритмічності.  

Використання ономатопеї, зокрема, є виявом звукового паралелізму,  
що забезпечує створення асоціацій, образів у свідомості адресата. Випадки 
вживання ономатопеї розподілено на:  

а) антропогенні, вигуки, що передають захоплення: Open Up And Say 
“Ahhh” (рекламується автомобіль марки Ford Mustang) (Stuff, January, 2012); 
здивування: Look at me WOW! (рекламується засіб для схуднення Medifast) 
(Redbook, April, 2012); задоволення: M’m! M’m! Good! (рекламуються супи 
Campbell’s) (Herb Companion, May, 2012);  

б) предметні, наслідування природних звуків різних об’єктів: Plop, plop, 
fizz, fizz, oh what a relief it is! Alka-Seltzer (рекламується засіб від головного 
болю) (Herb Companion, May, 2012).  

З метою привертання уваги адресатів використовуються так звані 
“айстопери”, функцію яких у рекламних повідомленнях виконують зазвичай 
лексико-семантичні інновації, ілокутивний ефект котрих полягає як в атракції 
мимовільної уваги адресата, так і в увиразненні рекламного мовлення, надання 
йому креативності, екзотичності, оригінальності. Інноваційні одиниці 
утворюються переважно шляхом словотвірної та семантичної деривації. 
Компонентами неологізмів, утворених механізмом основоскладання, є лексеми, 
“вигідні” для рекламодавців, на позначення переваг або приховування недоліків 
предмета рекламування (free, friendly, proof): paraben-free, additive-free,  
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skin-friendly, futureproof. Інновації, утворені афіксальним способом, мають 
здатність надавати рекламним повідомленням гіперболічного відтінку  
і за рахунок перебільшення можливостей якостей товарів або послуг створювати 
ілюзію їх унікальності, переважно за допомогою афіксальних елементів ultra, 
hyper, super: (ultra-responsive, ultrabook, hyperwarm, supersnakes).  

Створюючи власні інновації, укладачі рекламних повідомлень, як правило, 
не ставлять за мету ввести їх в узуальний вжиток, а намагаються утворити таку 
одиницю, яка б змусила адресата зупинити погляд, викликала необхідні 
асоціативні зв’язки, інтенцію придбати рекламований товар або скористатися 
послугою. Продуктивним способом творення оказіональних інновацій виявився 
механізм телескопії, що пояснюється тенденцією до економії мовних засобів  
у випадках номінації комплексного предмета однією лексемою.  

Телескопійні інновації дають “нову” назву предмету рекламування, 
наділяють його унікальною ознакою або поєднують декілька, забезпечуючи 
економний спосіб номінації, що фактично є гібридом кількох (fabutractive, 
superfect, frenemy, resortist). Одиниці, утворені шляхом телескопії, слугують 
засобом “виразної конденсації”, характеризуючи товари або послуги. 
Використання інновацій, утворених шляхом семантичної деривації, особливо 
завдяки механізму метафори, пов’язане з сучасними технологіями (smart flat, 
smart world) та охороною навколишнього середовища (green business, green 
technology). 

Стилістичне використання фразеологічних одиниць у повідомленнях 
англійськомовної реклами пояснюється, з одного боку, привертанням уваги  
до рекламованої продукції, а з іншого – можливістю висловити те, що не може 
бути передано фразеологізмом у його узуальному вживанні. Усі трансформації 
фразеологічних одиниць поділено на семантичні та структурно-семантичні. 
Механізмами семантичних трансформацій виявилися: дефразеологізація, при 
якій пряме значення фразеологізму, актуалізуючись, порушує його 
переосмислену семантику; амбівалентна актуалізація семантики, при якій 
розширюється змістовність фразеологізму шляхом паралельної реалізації 
загального й буквального значення структурних компонентів. Основними 
механізмами структурно-семантичних модифікацій є експансія, редукція  
та субституція. 

Ефективність використання семасіологічних стилістичних прийомів, 
зокрема метафори та метонімії, пояснюється їх властивістю завдяки образності 
й експресивності підсилювати внутрішню мотивацію адресата для придбання 
товару або послуги. Наприклад, у процесі сприйняття метафори адресатом 
відбувається своєрідне формування позитивних емоцій шляхом реалізації 
метафоричних моделей, серед яких можна виділити насамперед 
антропоморфну і зооморфну. Ці моделі ґрунтуються на перенесенні ознак 
людини або тварини на товар чи послугу, що рекламується. У структурі цих 
проекцій процес метафоризації відбувається переважно за такими ознаками,  
як зовнішні характеристики, властивості, функції, наприклад: Say hello to your 
bodyguard. Volvo for life (Today’s Parents, February, 2012). 
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Сприйняття створеного метонімією образу “вмикає” у свідомості 
адресата предметно-асоціативний ланцюжок і допомагає утримувати в пам’яті 
інформацію про предмет рекламування, одночасно впливаючи на емоційний 
стан адресата. Прийом метонімії сприяє мовній економії: замість 
словосполучень або цілих речень використовується “метонім”, який робить 
повідомлення стислим, лаконічним, що є надзвичайно важливим в умовах 
обмеженого просторового і часового континууму реклами. Основними 
метонімічними моделями виявилися:  

 компанія (бренд) → рекламований товар (послуга);  
 рекламований товар (послуга) → компанія (бренд);  
 матеріал (інгредієнт) товару → товар. 
Значну роль у досягненні ефективності рекламного повідомлення 

посідають дейктичні елементи, що пояснюється їх здатністю виразно 
характеризувати предмет рекламування, акцентувати увагу на його позитивних 
рисах, створювати ефект невимушеного спілкування між адресантом  
й адресатом. Особливе значення належить одиницям персонального дейксису, 
зокрема особовим, присвійним, вказівним займенникам. Особові займенники 
переважно номінують учасників рекламного акту. Зокрема, займенник  
we вказує на компанію, що рекламує товар або послугу, і зазвичай 
використовується із займенником you, який позначає потенційного споживача. 
Таке сполучення займенників можна вважати одним із найпоширеніших засобів 
впливу на адресата, оскільки створюється ілюзія діалогу між комунікантами 
рекламного акту. Хоча реклама й спрямована на масового споживача, вживання 
особових займенників робить повідомлення більш “особистісноспрямованими”. 

Особовий займенник I вказує фактично на експерта, порадника, особливо 
коли необхідно диференціювати товар або послугу: I don’t lie about my age.  
My skin does. Jacqueline Bisset, actress (More, November, 2011). Займенники 
третьої особи однини she, he, як і присвійні his, her та їх множина (they, their) 
опосередковано вказують на особу, яка не придбала товар чи не скористалася 
послугою, або імпліцитно на компанію-конкурента. Зазвичай такі займенники 
застосовуються в опозиції they-we, I-he (she): They say it’s impossible. We say,  
it’s Garnier (Cosmopolitan, June, 2012).  

Присвійні займенники вживаються разом з іменниками для позначення 
продавця (our shop, company, site), товару (our collection, cleanser), клієнта (our 
client, customer) як такого, що вже користувався товарами або послугами, або 
того, на кого вони розраховані. Займенник our може емфазувати виняткові 
особливості рекламованого товару (послуги) (our high quality, our natural 
supplements). Займенник your переважно вживається в поєднанні з іменниками 
на позначення того, для чого призначений рекламований товар або послуга 
(your lips, your style, your smartphone). Вказівні займенники this, that дають 
можливість вводити предмет рекламування через опосередковане номінування, 
яке дозволяє зробити рекламне повідомлення більш образним, що розвиває 
мнемонічні здібності адресата.  

Комунікативно-прагматичні особливості рекламного повідомлення 
дозволяють кваліфікувати його як замкненість мовленнєвих актів, які  
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є ілокутивною силою, що певною мірою впливає на вибір стратегій і тактик. 
Враховуючи те, що рекламний дискурс – це адресоване мовлення, у якому 
адресант виражає свій комунікативний намір – мовленнєву інтенцію, було 
виділено чотири типи мовленнєвих актів: констативи, директиви,  
експресиви, квеситиви. Найбільш розповсюдженими слід вважати рекламні 
повідомлення, які оформлюються за допомогою двох мовленнєвих  
актів у таких комбінаціях: констатив + директив, експресив + констатив,  
експресив + директив, квеситив + один із зазначених актів. 

Мовленнєві акти на синтаксичному рівні актуалізуються різними типами 
конструкцій. Констативні мовленнєві акти переважно репрезентуються 
номінативними, еліптичними та парцельованими конструкціями, реченнями  
з однорідними членами. Директивні мовленнєві акти зазвичай актуалізуються 
імперативними конструкціями. Зменшення критичності сприйняття  
й модифікація ілокутивної сили імперативних конструкцій відбувається 
шляхом використання імперативних фраз у структурі складнопідрядних речень, 
непрямих мовленнєвих актів (інвітативів, промісивів, пропозитивів), 
інфінітивних фраз та словосполучень з прийменником for. 

Експресивні мовленнєві акти переважно реалізуються окличними 
реченнями, у яких передається емоційно-почуттєвий стан адресанта, 
намагаючись сформувати евалютивне ставлення до рекламованого предмета, 
дати йому оцінку, привернути увагу адресата. Квеситивні мовленнєві акти 
представлені питальними реченнями в традиційному розумінні, проте  
в рекламних повідомленнях їх у “чистому” вигляді практично не існує, оскільки 
вони призначені виконувати не лише питальну функцію, а фактично 
імперативну. Питальні за граматичною формою речення вживаються також 
для створення ефекту діалогічності, зменшення дистанції між адресантом  
й адресатом та можуть формулювати проблему, окреслювати шляхи  
її вирішення, активізувати увагу, спонукати до активних дій. 

Ефективність рекламного повідомлення визначається характером 
взаємодії лінгвальних і паралінгвальних засобів. Інформація, що міститься  
в текстовому матеріалі і паралінгвальному складнику, повинна гармонійно 
узгоджуватися, і тільки в цьому випадку вона є запорукою створення 
адекватного рекламного повідомлення. Паралінгвальні засоби поділяються  
на графічні та візуальні відповідно до їхнього функціонального навантаження. 

Серед графічних засобів виділяються прийоми шрифтового варіювання, 
зокрема прийом капіталізації, у якому кількість великих літер варіюється 
залежно від авторських інтенцій з метою виділення назви моделі (IDEAPAD), 
бренду компанії (ROAD ID), ключових характеристик рекламованого товару 
або послуги (ZERO-TURN RIDER). Окрім шрифтового варіювання, виділено  
й такі графічні прийоми, як омісія певних літер (C_ICKE_ BR_SCHE_TA 
_KILLET), вживання кількох однакових літер для позначення певних звуків 
(Ffffabulous), перестановка літер (Tanfastic), делетація (Clean Sheet Day Week), 
використання грошових символів (Rai$es), комп’ютерних знаків ($ # * T), 
пунктуаційного варіювання: дефіксації (Tartar-enamel-whitening-cavities-breath) 
та паренсесису (You need more bread (and less dough)). 
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Візуальними засобами слід вважати кольорове оформлення повідомлень, 
зображувальні елементи, так звані “візуальні тропи”. Колористика рекламних 
повідомлень не завжди здатна привернути увагу потенційної аудиторії. Тому 
“некольорова” реклама (black and white) набуває актуальності як можливість 
візуального виокремлення предмета рекламування. Окрім чорно-білої реклами, 
ефективними вважаються повідомлення, у яких поєднано елементи 
кольорового та некольорового зображень.  

Візуальні засоби впливу іноді можуть бути практично самодостатніми 
для розкриття рекламного задуму, оскільки вони створюють цілісний образ 
товару або послуги. За нашими спостереженнями, чим престижніший бренд, 
тим більшу роль у його рекламі відіграє візуальний компонент. У таких 
рекламних повідомленнях містяться створенні привабливі вербально-візуально 
картини. Так звані “візуальні тропи”, зокрема метафора і метонімія, 
використовуються через їхню “компактність”, здатність легко інкорпоруватися 
в рекламне повідомлення і за допомогою лише візуальних образів ефективно 
передавати великий обсяг інформації без відповідних лінгвальних засобів.  

Серед візуальних засобів слід виділити просторове розміщення 
рекламного повідомлення, що визначається насамперед своїм функціональним 
призначенням. З огляду на особливості зорового апарату людини, найбільш 
ефективними локаціями вербального компонента є розташування тексту під 
ілюстрацією та праворуч від неї. Функцією вербального компонента в таких 
повідомленнях зазвичай є доповнення змісту зображуваного елемента для 
розкриття рекламного задуму адресанта.  

У третьому розділі “Мовленнєва реалізація впливу на адресата в 
англійськомовному рекламному дискурсі” виокремлено й cхарактеризовано 
типи рекламних повідомлень за видом реалізації мовленнєвого впливу, 
визначено комунікативні стратегії й відповідні тактики, окреслено особливості 
їх мовної та мовленнєвої реалізації з урахуванням різних типів рекламних 
повідомлень. Особливість прагматичного впливу на когнітивні властивості 
адресата в рекламних повідомленнях вважаємо основним критерієм для 
виокремлення функціональних типів рекламних повідомлень. З цієї точки зору 
можна виділити чотири типи рекламних повідомлень: 

 повідомлення інформативного впливу, що містять фактологічну 
інформацію про рекламований продукт, презентують компанію, її адресу, 
товарну категорію; 

 повідомлення аргументативного впливу, що містять інформацію, яка 
супроводжується раціональною оцінкою змісту і логічним обґрунтуванням 
причин придбання пропонованого товару або користування послугою; 

 повідомлення сугестивного впливу, що містять висловлення, які діють 
гіпнотично з метою зниження здатності людини до критичного сприйняття  
й оцінювання рекламної інформації; 

 повідомлення маніпулятивного впливу, що фактично містять 
маніпулювання свідомістю й підсвідомістю адресата, створюючи позитивний 
образ товару або послуги. 
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Особливості функціонування рекламних повідомлень з метою 
прагматичного впливу на адресата визначаються комунікативними стратегіями, 
у межах яких реалізуються відповідні тактики.  

Стратегія інформативного впливу базується на формуванні 
інформованості адресата про предмет рекламування, спеціальні пільгові 
пропозиції. Ця стратегія реалізується за допомогою тактик диференціації  
та регулювання. 

Тактика диференціації товару (послуги) спрямована на виокремлення 
предмета реклами та окреслення вигоди від його придбання. Ця тактика 
реалізується за допомогою комунікативних прийомів, які пропонують 
найнижчу ціну, додаткові безкоштовні опції, найкращий сервіс: Four for free. 
Enjoy a special offer of free breakfast, an appetizer, bottled water and Internet while 
staying in Four Points by Sheraton (Business Today, March, 2012).  

Тактика регулювання спрямована на надання допомоги адресату з метою 
більш впевненої і комфортної орієнтації в рекламному просторі. Ця тактика 
реалізується переважно через вживання імперативних і номінативних 
конструкцій: To get on top of new ways to grow your wealth, visit 
www.barclayswealth.com today (Newsweek, June–July, 2010); Jacket, by Victor 
&Rolf, £435, at net-a-porter.com (Men’s Health, January, 2009). 

Стратегія аргументативного впливу полягає в переконанні адресата  
в необхідності, доцільності вибору конкретного товару або послуги.  
Ця стратегія ґрунтується на застосуванні раціонально-психологічних 
аргументів і реалізується за допомогою тактик створення логічного ланцюжка, 
деталізації, мотивації та авторитету. 

Тактика створення логічного ланцюжка передбачає застосування 
логічних аргументів, спрямованих на виділення вагомих властивостей товару 
або послуги, причому ці властивості слугують основою для подальшого 
раціонального обґрунтування необхідності придбання предмета рекламування. 
У рекламних текстах основними аргументами переважно вважаються такі,  
що мотивують якісні характеристики товару (послуги) поряд з такими 
властивостями як безпечність, надійність, екологічність: Redd Remedies  
is committed to providing you and your family with an affective selection  
of high quality, natural supplements. Redd Remedies (Herb Companion,  
May, 2012). Тим самим, значна кількість рекламних текстів характеризується 
“поліаргументативністю”, що пояснюється бажанням адресанта зробити 
повідомлення більш переконливим. Саме поєднання різних елементів 
раціональної аргументації робить його більш ефективним, сприяє реалізації 
мовленнєвого впливу.  

Тактика деталізації полягає в ґрунтовному описі позитивних 
характеристик товару або послуги із залученням фактологічної інформації.  
Ця тактика в рекламних повідомленнях зазвичай оформлюється як пряме 
звертання до адресата із доказами, фактами. Надаючи детальні докази переваг 
продукту рекламування, копірайтери переважно використовують числівники  
з конкретними уточненнями, номінативні та еліптичні конструкції: Bulova 
Precisionist. The world’s most accurate watch with a continuously sweeping second 
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hand. Most quarts watches are accurate to 15 seconds a month – Bulova Precisionist 
is accurate to 10 sec. The key is Precisionist unique three-prong quartz crystal,  
which produces a vibration frequency of 262.144 kilohertz, eight times greater  
than the usual two-prong crystal and the highest of any watch available today  
(Men’s Health, November, 2011).  

Тактика мотивації полягає у виділенні мотиву, важливого для 
потенційної цільової аудиторії. Саме мотив є внутрішнім психологічним 
станом, що спонукає особистість до активної дії. В основу мотиву покладено 
мету, досягнення якої пов’язане із задоволенням певних потреб адресата. 
Основними мотивами в рекламних повідомленнях виявилися мотив традиції, 
престижу й моди: If it’s Bigune, it has to be en vogue. L’oreal professional INOA. 
Jean-Claud Biguine. Paris. Salon and Spa (Vogue, Octover, 2011).  

Тактика авторитету базується на апелюванні до особистостей, визнаних 
суспільством у певній сфері (візажисти, моделі, дизайнери), спеціалістів  
у певній галузі (в залежності від предмета рекламування), локальностей,  
з якими асоціюється створення привабливих образів (Голівуд, Париж, салон 
краси, спа-курорт): I want a healthy glow and a long-lasting tan in just 1 step. 
Letitia Casta. L`oreal (Prevention Magazine, February, 2011).  

Стратегія сугестивного впливу полягає у впливі на підсвідомість 
адресата з метою введення його в стан своєрідного “трансу”, у якому 
знижується здатність до критичного сприйняття й оцінювання інформації.  
Ця стратегія реалізується за допомогою конкретних тактик: контактотвірної, 
метапрограмування, індуктивного гіпнозу, каузації, персеверації, рапорту.  

Контактотвірна тактика спрямована на організацію паритетного 
“спілкування” з адресатом, що передбачає створення сприятливої атмосфери  
і позитивного емоційного настрою, завоювання довіри адресата. Основною 
функцією цієї тактики є нейтралізація упередженого ставлення до реклами  
та “інтимізація” комунікативного простору між адресантом і адресатом, адже 
від створення атмосфери довіри, доброзичливого ставлення до інформації, яку 
презентує адресант, залежить ефективність усього рекламного повідомлення. 
Засобами реалізації цієї тактики стають дейктичні елементи you, your, we, our, 
висловлення у вигляді скорочених конструкцій, характерних для розмовного 
мовлення, риторичні питання й еліптичні речення, що сприяють встановленню 
контакту з адресатом і створенню ілюзії самостійного прийняття рішення щодо 
придбання товару чи послуги: Your comfort – our success. We simply must give 
you the best that modern methods have devised (The Economist, November, 2012). 

Тактика метапрограмування базується на виявлених особистісних 
“програмах підсвідомості” адресата для скеровування напряму засвоєння 
інформації: 

 метапрограма отримання / уникнення базується на бажанні 
потенційних споживачів отримати (матеріальні вигоди, можливості) або 
уникнути (проблем, незручностей). Ця метапрограма актуалізується переважно 
за допомогою дієслів із альтернативною імплікацією “придбання” (have, get, 
achieve, avoid, break, forget): Get your Daily Dose of Tech Nutrition! In an easy-to-
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digest iPad tablet app. (PC World, April, 2012); Break up with your uncomfortable 
contacts for good. (Cosmopolitan, April, 2012). 

 метапрограма активність / пасивність базується на шаблонах 
поведінки, відповідно до яких активна людина самостійно виявляє ініціативу,  
а пасивна – перебуває в стані очікування дій інших. На мовленнєвому рівні 
активність виявляється у вигляді директивних конструкцій, а пасивність –  
у квеситивних конструкціях з особовими займенниками: Protect your hair now! 
(More, November, 2011); New wealth. What’s it to you? If wealth is about pursuing 
an entrepreneurial vision, we’re right up there with you. At Barclays Wealth 
(Newsweek, June-July, 2010). 

 метапрограма можливість базується на інстинктивній тенденції 
мислення людини шукати можливості в будь-яких пропозиціях. Обґрунтування 
майбутніх змін на краще та надання можливостей, альтернатив у межах 
реалізації цієї метапрограми відбувається шляхом використання синтаксичних 
конструкцій з дієсловом майбутнього часу will: Whether you choose a 12 month 
full-time MBA or two year Executive MBA, you will gain both the theory and 
practical skills to do business at the very highest level (Newsweek, May-June, 2012);  

 метапрограма відмінність базується на психологічній схильності 
людини до порівняння “нової” і вже наявної інформації про товар чи послугу. 
Така схильність спонукає рекламодавців надавати особливих позитивних 
властивостей рекламованому продукту. У рекламних повідомленнях за 
допомогою прикметників і словосполучень, що відбивають поняття 
“нововведення”, реалізуються елементи відмінності товару (послуги) від 
конкурентів шляхом виділення рис товару (послуги): (first, cutting-edge, 
revolutionary): Come into Proline Fitness and discover the world of cutting-edge 
fitness equipment. You owe it for yourself (GQ, January, 2012). 

Тактика індуктивного гіпнозу полягає в провокації адресантом 
“трансового” стану адресата. Ця тактика втілюється шляхом мовленнєвого 
відбиття різних станів людини (пробудження, засинання, милування природою, 
відпочинку): Add a luxurious feel to the comfort outdoors. World’s largest range all 
weather furniture: dining and sitting, living, sun-lounges, accessories (Better Home 
and Garden, December, 2011).  

Тактика персеверації є важливим механізмом проникнення в підсвідомість 
і має на меті “вимикати” сферу свідомості, переводити адресата в стан “трансу” 
через багаторазове повторення однакових або схожих повідомлень у засобах 
масової інформації. Наприклад, в одному журналі міститься одночасно  
три рекламні повідомлення про планшет Samsung Tablet Galaxy Tab:  
More possibilities on the go. (The Economist, November, 2012, p.23); More  
to applaud on the go (The Economist, November, 2012, p.25); More delight  
on the go 7’’ Tablet Galaxy Tab. Samsung (The Economist, November, 2012, p. 27). 

Тактика каузації базується на причинно-наслідкових зв’язках між 
бажанням адресата щодо придбання товару чи послуги та очікуваним 
позитивним результатом. Алгоритмом побудови такого рекламного 
повідомлення є схема, коли спочатку подається інформація, яку читач 
підсвідомо піддає критиці. Адресант, ніби здогадуючись про недовіру, ставить 
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“очікуване” запитання, після якого з метою переконання в правдивості 
надаються фактологічні відомості з позитивними результатами використання 
рекламованого товару або послуги: Olay Regenerist. Smooth wrinkles after just 
one use. Don’t believe it? Watch this. Olay wrinkle revolution complex. Scan the 
code with your Smartphone to see actual results happen right before your eyes.  
Olay (Harpers Bazaar, February, 2012). 

Тактика рапорту спрямована на встановлення й підтримку гармонійних 
“стосунків” між учасниками рекламної комунікації. На відміну від 
контактотвірної тактики, “рапорт” призначений для завойовування довіри 
адресата за допомогою приєднання до “світу” його цінностей і відповідної 
поведінки. Таке приєднання передбачає врахування візуальної, аудіальної та 
кінестетичної систем адресата. “Підлаштування” під візуальну систему на 
мовному рівні представлене лексикою “зорового ряду” (see, watch, notice, 
observe). Аудіальна система передбачає встановлення контакту з адресатом, що 
сприймає світ за допомогою лексичних одиниць “слухового ряду” (listen, loudly, 
sound, rhythmically). Врахування кінестетичної системи передбачає 
спрямованість рекламних повідомлень на людей, що сприймають інформацію 
за допомогою почуттів і відчуттів, і представлена лексикою “тактильності” 
(contact, soften, taste).  

Стратегія маніпулятивного впливу ґрунтується на маніпуляції 
свідомістю і підсвідомістю адресата рекламного повідомлення й спрямована на 
створення приємного позитивного стану, отримання насолоди від придбання 
предмета рекламування. До реалізації цієї стратегії залучаються тактики 
ціннісної орієнтованості, трансакцентуації та маскування.  

Ціннісно орієнтована тактика спрямована на активізацію у свідомості 
реципієнта позитивних ціннісних орієнтирів і їх асоціацію з рекламованим 
товаром чи послугою. Для здійснення маніпулятивного впливу на адресата й 
встановлення контролю над його свідомістю залучається система базових 
цінностей:  

 свобода (позиціонується як свобода вибору, дій, внутрішня або 
зовнішня незалежність): Happy now. That’s because you’re free to choose. 
Chicago Booth (The Economist, April, 2011);  

 безпека (позиціонується як безпечність товарів для споживача або 
відсутність шкоди для навколишнього середовища). Зокрема, засобами 
реалізації екологічної безпеки найчастіше виступають семантичні неологізми 
або лексичні одиниці з позитивно забарвленими афіксальними елементами  
на позначення характеристик товарів із семантикою “екологічності” (skin-
friendly, free detergent, eco-friendly): High-performance, green technology 
cosmetics. Obsession-worthy results. Sunday Riley (Elle, February, 2012); 

 індивідуалізм (має в англійськомовній культурі двосторонній 
характер). З одного боку, індивідуалізм виявляється як властивість предмета 
рекламування, а з іншого – підкреслюється унікальність і неповторність 
особистості, якій пропонується придбати товар або скористатися послугою. 
Найчастіше ця цінність реалізується номінаціями з позитивним евалютивним 
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значенням (precious, unique, special, original): Unique. Individual. There’s 
different Wavelength for every mood you are in (The Economist, September, 2010);  

 прагнення до нового (базується на психологічній властивості людини  
в прагненні до чогось нового). Ця цінність реалізується в рекламних 
повідомленнях шляхом поділу товарів та послуг на такі, що не існували раніше 
(Introducing the first. Dig-in-your-purse Manicure) і такі, що зазнали 
вдосконалення (All-new Sportage. Kia).  

 сім’я (апелюючи до якої, “пропонується” приємне проведення часу, 
сімейні трапези, пам’ятні моменти з сім’єю): Brach's has bagfuls of delicious 
ways to make family time even more fun (Family Circle, June, 2011). 

Тактика трансакцентуації забезпечує формування позитивного 
емоційного настрою, ніби передбачає перенесення акценту з придбання товару 
(послуги) на отримання приємних емоцій, відчуттів. Тобто, маніпулюючи 
емоційним станом адресата, його бажанням переживати позитивні емоції, 
адресант замінює бажання володіти товаром чи користуватися послугою на 
переживання приємного досвіду. Найчастіше увага адресата із придбання 
товару або послуги переноситься на відчуття здійснених мрій, задоволення, 
спокою, комфорту: For the ultimate pleasure, bet on Red! It’s Rich, it’s Red,  
it’s Non-Menthol. Newport cigarettes (Car and Driver, Аpril, 2012).  

Тактика маскування полягає у створенні такої позиції адресанта  
в рекламному повідомленні, що дає йому змогу відігравати різні ролі (наставника, 
співрозмовника, порадника) з метою переведення спілкування з адресатом  
у площину особистої комунікації: “After studying many patients with acne 
conditions, I know how important it is for a product to help heal current blemishes 
while working to prevent future breakouts. Using these products today will eliminate 
your breakouts of tomorrow”. – Dr. Dennis Gross (Esquire, December, 2012).  

 
ВИСНОВКИ 

 
Рекламний дискурс має своєрідну організацію, яка зумовлюється 

комунікативно-прагматичною метою – спонуканням адресата до конкретної  
дії – придбання товару, користування послугою. Кінцева мета, стратегії й тактики 
рекламного дискурсу формують відповідну організацію текстів, яка може бути 
представлена у вигляді рекламного дискурсу. Специфічними ознаками 
організації рекламних повідомлень є наявність певної інформації, 
мультимодальний характер, зумовлений поєднанням різних семіотичних кодів, 
об’єднаних лінгвальними, паралінгвальними та контекстно-ситуативними 
зв’язками.  

Стратегічна мета адресанта зумовлює його комунікативну інтенцію,  
що визначає вибір лінгвальних та паралінгвальних засобів, які плануються 
адресантом і регулюються вибором мовних одиниць, стилістичних прийомів, 
алгоритмом їх поєднання та способами презентації на мовленнєвому рівні.  
На фонографічному рівні засоби та прийоми сприяють формуванню 
позитивних асоціацій та образів, створюють ефект безпосередньої участі 
адресата в рекламному комунікативному процесі. На лексико-семантичному 
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рівні узуальні інновації виконують в основному інформативну функцію,  
а оказіональні – експресивну. Ефективність семасіологічних стилістичних 
прийомів пояснюється їх властивістю завдяки образності, експресивності 
підсилювати внутрішню мотивацію адресата для придбання товару  
або послуги. 

Стилістичне використання фразеологічних одиниць забезпечує 
прагматичну цінність рекламного повідомлення. Запорукою ефективності 
фразеологічних трансформацій у рекламному повідомленні є можливість  
їх “декодування” у свідомості адресата, коли вони не тільки не втрачають 
первинної образності, але й набувають додаткових конотацій шляхом гри  
слів та інших механізмів, виконуючи свою додаткову стилістичну функцію.  

Синтаксична організація англійськомовного рекламного дискурсу 
характеризується структурою, комунікативно-прагматичні параметри якої 
дозволяють кваліфікувати рекламне повідомлення як “замкнений мовленнєвий 
акт”. Залежно від організації рекламного повідомлення мовленнєві акти 
поділяються на констативні, директивні, експресивні, квеситивні, які  
на синтаксичному рівні актуалізуються різними конструкціями, що слугують 
засобами мовленнєвого впливу на адресата. 

Рекламні повідомлення характеризуються своєрідним “симбіозом” 
лінгвальних і паралінгвальних засобів, які забезпечують досягнення основної 
прагматичної мети. Англійськомовний рекламний дискурс являє собою 
системну сукупність своєрідно організованих текстів, котрі за видом 
мовленнєвого впливу умовно поділяються на інформативні, аргументативні, 
сугестивні, маніпулятивні. Відповідно до типів рекламних повідомлень було 
виділено комунікативні стратегії і тактики. Стратегія інформативного впливу 
реалізується шляхом використання тактик, спрямованих на виокремлення 
предмета рекламування, економію зусиль сприйняття тексту масовою 
аудиторією. Засобами реалізації тактик інформативної стратегії є переважно 
стилістично нейтральні мовні одиниці, що містять фактологічну інформацію 
про товар (послугу), його особливості.  

Стратегія аргументативного впливу полягає в переконанні адресата  
в необхідності, доцільності конкретного товару або послуги і реалізується 
шляхом надання логічно-психологічних аргументів. Характерним 
лінгвостилістичним засобом реалізації тактик аргументативної стратегії  
є використання неологізмів, у тому числі авторських, на позначення вигідних 
для адресата аргументів.  

Стратегія сугестивного впливу актуалізується за допомогою тактик, 
спрямованих на провокування “трансової поведінки“ в потенційного споживача 
і завоювання його довіри до рекламованого продукту. Тактики сугестивного 
впливу забезпечують встановлення доброзичливої атмосфери між рекламними 
комунікантами, нейтралізують упереджене ставлення до реклами та знижують 
ступінь критичності її сприйняття. Основними засобами реалізації тактик 
сугестивного впливу є дейктичні елементи, риторичні питання, скорочені 
конструкції. 
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До реалізації стратегії маніпулятивного впливу залучаються тактики, які 
спрямовані на активізацію у свідомості адресата позитивних ціннісних 
орієнтирів, їх асоціацію з предметом рекламування, отриманні задоволення від 
придбання рекламованого товару чи послуги. Актуалізація стратегії 
маніпулятивного впливу здійснюється шляхом залучення лексем на позначення 
базових ціннісних концептів потенційної аудиторії та словосполучень, що 
номінують емоційні стани людини. 

З огляду на проведене дослідження та його результати перспективним 
видається з’ясування мовних особливостей друкованої та віртуальної реклами з 
урахуванням соціальної орієнтованості рекламних повідомлень. Подальші наукові 
пошуки також можна спрямувати на аналіз рекламного дискурсу в різних мовах. 
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АНОТАЦІЯ 
 

Макєдонова О. Д. Лінгвостилістична організація та прагматичне 
функціонування англійськомовного рекламного дискурсу. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук  
зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – Запорізький національний 
університет. – Запоріжжя, 2017. 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню лінгвостилістичних, 
функціонально-прагматичних, паралінгвальних параметрів сучасного 
англійськомовного рекламного дискурсу.  

Виявлено фонографічні, лексико-фразеологічні, синтаксичні засоби 
реалізації прагматичної настанови адресанта англійськомовного рекламного 
повідомлення, розкрито роль паралінгвальних засобів реалізації впливу  
на адресата рекламного тексту.  

Виокремлено й охарактеризовано типи рекламних повідомлень  
за видом реалізації прагматичної функції з урахуванням відповідних 
комунікативних стратегій і тактик. Розроблено класифікацію комунікативних 
стратегій і тактик, на основі якої встановлено їх функціональне навантаження 
в здійсненні комунікативного впливу на адресата реклами.  

Ключові слова: реклама, рекламний дискурс, рекламне повідомлення, 
комунікативна інтенція, мовленнєвий вплив, комунікативна стратегія,  
тактика. 

 
АННОТАЦИЯ 

 
Македонова О. Д. Лингвостилистическая организация и 

прагматическое функционирование англоязычного рекламного дискурса. 
– Рукопись.  

Диссертация на соискание научной степени кандидата филологических 
наук по специальности 10.02.04 – германские языки. – Запорожский 
национальный университет. – Запорожье, 2017. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию 
лингвостилистических, функционально-прагматических, паралингвальных 
параметров современного англоязычного рекламного дискурса.  

Выявлено фонографические, лексико-фразеологические, синтаксические 
средства реализации прагматической цели адресанта англоязычного 
рекламного сообщения, раскрыто роль паралингвальных средств реализации 
влияния на адресата рекламного текста.  

Выделено и охарактеризовано типы рекламных сообщений за видом 
реализации прагматической функции с учетом соответствующих 
коммуникативных стратегий и тактик. Разработано классификацию 
коммуникативных стратегий и тактик, на основе которой установлена  
их функциональная нагрузка при совершении коммуникативного влияния  
на адресата рекламы. 
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Ключевые слова: реклама, рекламный дискурс, рекламное сообщение, 
коммуникативная интенция, речевое влияние, коммуникативная стратегия, 
тактика.  

SUMMARY 
 

Makiedonova O.D. Linguostylistic Organization and Pragmatic 
Functioning of the English Advertising Discourse. – Manuscript.  

Dissertation for Candidate Degree in Philology (PhD): Specialty – 10.02.04 – 
Germanic Languages. – Zaporizhzhia National University. – Zaporizhzhia, 2017. 

This dissertation focuses on the analysis of the linguostylistic, pragmatic, 
paralingual parameters of the contemporary English advertising discourse.  
Stated is that the advertising discourse has a determined structure,  
that defines communicative-pragmatic goal, i.e. to influence the recipient  
and motivate to a specific action – goods or service. General communicative  
goal, strategies and tactics organize the advertising texts. Specific features  
of the advertising texts are information, multimodality of the expression  
caused by a combination of semiotic codes that include various types  
of lexical, grammatical and context - situational relations. The goal  
of strategic communication of addresser presupposes its communicative  
intention, which, in its turn, defines the choice of lingual and paralingual means, 
planned by the addresser and regulated by the range of the lingual units  
and stylistic devices. 

The analysis of the advertising message enabled us to indentify the 
regularities of the choice of linguolstylistic and paralingual means which is 
determined by its pragmatic orientation. The English advertising discourse 
employs an arsenal of tools to implement pragmatic goal. The advertising 
messages are characterized by a range of combinatoric ability of lingual and 
paralingual elements, interacted and complemented each other. An important role 
in the pragmatic orientation belongs to visual means, that activates the attention of 
the recipient, facilitates perception, decoding of advertising text by means of 
correspondent images. 

The English advertising discourse is a combination of advertising texts  
and can be classified as to a type of pragmatic impact on different  
cognitive segments of a recipient and can be divided into the following types: 
informative, argumentative, suggestive, manipulative. According to the types  
of advertising texts communicative strategies and tactics of implementation have 
been revealed.  

A strategy of informative impact is implemented by using tactics  
of differentiation, detalization and regulation, aimed at highlighting the subject  
of the advertising message, that allows the potential consumer to conceive  
and absorb the text. A strategy of argumentative impact is realized through  
rational tactics (tactics of logical chain creating, fundamentalization tactics)  
and the tactics of psychological persuasion (motivation tactics, tactics of authority), 
which form consumer preferences of the recipient by providing the psychological 
arguments. 
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A strategy of suggestive impact is realized through contact-creating tactic, 
metaprogramming tactics, tactics of induction hypnosis, causation, perseveration, 
report, aimed at provoking a trance behaviour in potential customers, providing  
a friendly atmosphere between advertising communicators, diminishing the negative 
attitude to the advertisement. The implementation of a strategy of manipulative 
impact involved a value-oriented tactics, reaccentuation tactics, tactics of disguise, 
aimed at enhancing the positive values of the recipient, getting pleasure from goods 
or service. 

Key words: advertisement, advertising discourse, advertising message, 
communicative intention, speech effect, communicative strategy, tactics. 
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