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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Реферовану дисертацію присвячено вивченню лінгвальних і прагматичних 

ознак комерційних гасел в англомовному інтернет-дискурсі реклами (далі – АІДР).  

Англомовне рекламне гасло (далі – АРГ) – дискурсний складник реклами, 

якому властивий прагматичний потенціал та сприятлива для його реалізації 

лінгвальна форма. Дослідження АРГ як дискурсного складника ґрунтується на 

сучасних теоретико-методологічних засадах, напрацьованих у царині рекламного 

дискурсу. Упродовж останніх десятиліть різко зросли популярність і значимість 

реклами, до різнобічного вивчення якої виявляють наукову зацікавленість лінгвісти, 

маркетологи, психологи. Рекламу та рекламний дискурс вивчають з позицій: 

загальнолінгвістичного аспекту (Н. Вонк, А. Годдард,  Дж. Даєр, І. Б. Іванова, 

Г. Катц, Т. Ю. Ковалевська, А. М. Кронін, Дж. Кук, Ю. В. Косенко, Дж. Ліч, 

Г. Г. Почепцов), рекламної комунікації (Є. В. Мєдвєдєва), копірайтера 

(Е. П. Слободянюк), прийомів виразності рекламного тексту (Є. В. Кулікова, Ю. В. 

Шатін), психолінгвістики реклами (У. Ф. Аренс, К. Л. Бове, В. Г. Зазикін, 

В. І. Капран), аспектів впливу в рекламному та PR-дискурсі (Н. В. Кутуза), 

синергетичного аспекту (Л. С. Піхтовнікова, В. В. Самаріна), лінгвостилістики і 

лінгвопрагматики (Л. Р. Безугла, С. В. Гузенко, Н. А. Крувко, Є. С. Коваленко, Ю. Б. 

Корнєва, Н. С. Лиса, Т. М. Лівшиць, О. Д. Макєдонова, І. П. Мойсеєнко, С. К. 

Романюк, Ю. В. Сильвестров, Р. М. Перлоф, Дж. Пінкертон, С. К. Херінг, Б. 

Хаслет). Досі традиційними аспектами вивчення англомовного рекламного дискурсу 

є лексико-семантичні, синтаксичні, фонетичні риси різножанрових рекламних 

текстів (А. О. Ворначев, І. В. Городецька),  а також семантика, стилістика і 

паралінгвістика рекламного дискурсу (І. Л. Білюк, Н. С. Лиса, Л. М. Киричук, 

Л. Л. Макарук, А. О. Малишенко, А. П. Мартинюк, І. Г. Морозова, А. Д. Сегал).  

Новітні різнобічні гуманітарні студії дискурсу постулюють мовленнєві 

нововведення та суттєві зміни основних форм спілкування, що зумовлено стрімким 

розвитком цифрових технологій (Дж. Бруер, Н. О. Гудзь, Б. Г. Девіс, Дж. Донат, 

Д. Крістал, Дж. Фолкерц, І. А. Бехта, І. П. Біскуб, Ю. А. Зацний, Т. В. Яхонтова). 

Окрім традиційних форм комерційної реклами, поширеною стає електронна, а її 

творення і функціювання відбувається в новому віртуальному електронному 

середовищі (Л. Б. Ленгел, Л. Селінкер, А. Томік, С. Хеклі, Т. В. Крутько). 

Проблематика інтернет-лінгвістики охоплює аналіз інформаційно-комунікативного 

процесу в умовах усебічного впровадження інтернет-технологій. Нині досліджено 

структурно-змістові та функційно-технічні характеристики вебсайтів, комп’ютерних 

конференцій, інтернет-новин у гіпертекстовому форматі (Н. Г. Асмус, 

І. М. Бєлякова, О. М. Галичкіна, І. В. Городецька), англомовний онімний простір 

Інтернету (М. Ю. Карпенко). Натомість англомовний інтернет-дискурс реклами досі 

перебуває на периферії лінгвістичних розвідок, а вербальні складники реклами у 

віртуальному просторі потребують ґрунтовного аналізу. АРГ, як вербальний 

складник реклами, проаналізовано з позиції лінгвістичної неозначеності 

(Н. Л. Коваленко), з погляду семантики, комунікативної лінгвістики 

(О. В. Лещенко), перекладознавства (Д. М. Добровольська). Втім недостатньо 

дослідженими є лінгвальні та прагматичні параметри комерційних гасел АІДР. 
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Актуальність дослідження зумовлена увагою сучасної лінгвістики до 

прагматичних аспектів функціювання мови, потребою аналізу впливів лінгвальних 

засобів на соціум і його поведінку, а також важливістю вивчення складників 

рекламного дискурсу, зокрема рекламних гасел інтернет-комерції. У зв’язку з 

активізацією зацікавлень прагматичними і комунікативними аспектами лінгвальних 

одиниць, важливими є дослідження мовного маніпулювання, засобів лінгвального 

впливу на людську свідомість. 

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

дисертація виконана в межах комплексної наукової теми “Функціювання мовних 

одиниць у когнітивно-дискурсивній парадигмі” кафедри прикладної лінгвістики 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Тему 

дисертаційної роботи затверджено (протокол № 7 від 28 січня 2015 року) і уточнено 

(протокол № 7 від 26 червня 2019 року) вченою радою Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки.   

Мета роботи – виявити лінгвальні та прагматичні особливості англомовних 

рекламних гасел та визначити їх прагматичний потенціал шляхом лінгвістичного 

інтерв’ювання.  

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:  

– висвітлити теоретико-критичну думку про англомовний інтернет-дискурс 

реклами у світлі лінгвістичної прагматики;  

– запропонувати та обґрунтувати методики аналізу вербального складника 

рекламного гасла в англомовному інтернет-дискурсі реклами;   

– схарактеризувати основні лінгвальні ознаки складників рекламного гасла 

лексичного, семантичного, синтаксичного, стилістичного характеру і фіксації їхніх 

кореляцій з комунікативними стратегіями і тактиками;  

– описати функційні параметри лінгвальних одиниць англомовного 

рекламного гасла;   

– розпрацювати прийом лінгвістичного інтерв’ювання та провести 

соціолінгвістичний експеримент із носіями англійської мови задля виявлення 

прагматичного потенціалу рекламного гасла;  

– проаналізувати ознаки преференції опитаних щодо рекламних гасел з 

різними комунікативними стратегіями і тактиками залежно від віку, статі 

респондентів і запропонованої їм соціальної ролі.  

Об’єктом дисертаційної праці є комерційні гасла в англомовному інтернет-

дискурсі реклами.  

Предметом дослідження є лінгвальні та прагматичні характеристики 

рекламних гасел в англомовному інтернет-дискурсі реклами.  

Матеріал дослідження становить 397 рекламних гасла, дібраних шляхом 

суцільного виписування; сумарно в них використано  1770 лексем.  

Джерельна база дослідження охоплює 1638 сайтів інтернет-магазинів, 

рубрикованих за різнотематичними комерційними пропозиціями, відбитими у 

різножанрових текстових сегментах англомовного інтернет-дискурсу реклами.  

Теоретико-методологічна база дослідження охоплює концепції, 

напрацьовані у філологічних сферах: дискурсології (Н. Д. Арутюнова, Т. ван Дейк, 

І. А. Галуцьких, С. М. Єнікєєва, Ю. А. Зацний, Г. І. Приходько, І. С. Шевченко), 
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прагмалінгвістики (Л. Р. Безугла, А. М. Приходько, І. П. Сусов, Л.С. Піхтовнікова), 

комунікативної лінгвістики (Ф. С. Бацевич, А. Вежбицька, С. М. Іваненко, 

А. П. Мартинюк, Г. Г. Почепцов, О. О. Селіванова), лінгвістики тексту (І. А. Бехта, 

Т. І. Домброван, В. У. Дресслер, Ю. М. Лотман, М.А.К. Халлідей, Л. І. Тараненко). 

Методологія дослідження, ґрунтуючись на положеннях лінгвопрагматичного аналізу 

(Дж. Н. Ліч, М. А. Лочер, С. Л. Грехем), зумовлена поставленими завданнями 

дисертаційної праці для розв’язання яких залучено методи лексико-граматичного, 

синтактико-стилістичного та функційно-комунікативного аналізу опису лінгвальної 

одиниці дослідження – рекламного гасла англомовного інтернет-дискурсу реклами.  

Виконання мети і завдань дослідження передбачає поетапне використання 

таких методів: загальнонаукові методи (дедукція, індукція, аналіз і синтез) – для 

систематизації фактів й узагальнення отриманої інформації; спеціальні лінгвістичні 

методи і прийоми: дескриптивний аналіз – для планомірної інвентаризації 

дискурсних одиниць реклами і пояснення особливостей їх будови та функціювання; 

методу суцільної вибірки – для формування корпусу матеріалів аналізу з масиву 

сайтів англомовних інтернет-магазинів; комунікативно-прагматичного аналізу – для 

виявлення комунікативного наміру мовця та комунікативних стратегій і тактик 

рекламних гасел із урахуванням параметрів рекламного інтернет-дискурсу; прийому 

пошуку опорних семантичних маркерів – для виявлення семантичного навантаження 

лексичної одиниці в межах гасла задля визначення вибору мовних ознак певної 

комунікативної стратегії і тактики; синтаксичного і стилістичного аналізів – для 

виявлення синтаксичних і стилістичних особливостей АРГ; функційного аналізу – 

для встановлення кореляції між людськими потребами та їх вербальним відбиттям у 

гаслах; прийому лінгвістичного інтерв’ювання – для виявлення прагматичного 

потенціалу рекламних гасел англомовних інтернет-магазинів; методу кількісних 

підрахунків та елементів статистичного аналізу – для обчислення показників та 

встановлення числових кореляцій результатів інтерв’ювання.  

Наукова новизна дисертаційної праці полягає в тому, що вперше системно 

описано та проаналізовано лінгвальні та прагматичні характеристики рекламних 

гасел в англомовному інтернет-дискурсі реклами, а також у проведено кількісний та 

статистичний аналіз рекламних гасел у текстопросторі англомовного інтернет-

дискурсу, інтерпретовано отримані результати, відстежено варіативність й динаміка 

рекламних гасел на різних рівнях рекламного тексту. На фактичному матеріалі 

сайтів англомовних інтернет-магазинів: а) досліджено лінгвопрагматичну 

своєрідність рекламних гасел. Новизну роботи становить напрацьована методика 

дослідження і застосування різноманітних прийомів візуалізації кількісних даних 

експерименту; б) визначено прагматичний потенціал рекламного гасла не шляхом 

суб’єктивних експертних оцінок, а за допомогою комплексних кількісних 

показників; в) застосовано лінгвістичне інтерв’ювання носіїв англійської мови з 

метою виявлення прагматичного потенціалу рекламних гасел, результати якого 

проаналізовано за трьома параметрами: віковим, ґендерним, соціальнорольовим; 

г) виявлено лексичні, морфологічні, синтаксичні й стилістичні ознаки лінгвальних 

складників англомовних гасел.  

Теоретичне значення дисертації зумовлене, передусім, внеском у розвиток 

дискурсології, комунікативної лінгвістики, лінгвопрагматики. Здійснений в 
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дисертації структурно-семантичний опис одиниці аналізу (АРГ) удосконалює 

знання про семантику гіпертексту в його лінгвопрагматичному аспекті. Проведене 

лінгвістичне інтерв’ювання носіїв мови допоможе глибше пізнати прагматичні та 

комунікативні ознаки англомовного рекламного інтернет-дискурсу. Встановлено 

типологію комунікативних стратегій і тактик АРГ. Запропоновані алгоритми 

організації і проведення онлайн-опитування і прийоми аналізу отриманих даних 

сприятимуть подальшому розвитку прагмалінгвістики і теорії комунікації.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що основні 

положення дисертації та проаналізований у ній фактичний матеріал знайдуть 

широке використання в навчальній роботі (під час викладання нормативних курсів 

“Теорія комунікації”, “Основи дискурсного аналізу”, “Лінгвопрагматики”, “Основна 

іноземна мова (англійська)”, “Стилістика”); під час напрацювання та впровадження 

спецкурсів із комунікативної лінгвістики, прагмалінгвістики, нейролінгвістичного 

програмування, психолінгвістики, соціолінгвістики, а також у курсах маркетингових 

досліджень, рекламного інтернет-маркетингу; в навчально-методичній роботі (для 

укладання навчальних та методичних посібників із проблематики дослідження); в 

науково-дослідній роботі магістрів, аспірантів.  

Апробація результатів дослідження. Основні аспекти наукової праці 

оприлюднені й обговорені на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних 

конференціях: “15th  International Scientific Conference Strategic Management in 

Private Enterprises and Public Entities” (Седльце, Польща, 2017); IX Міжнародна 

науково-практична конференція студентів і аспірантів “Молода наука Волині: 

пріоритети та перспективи досліджень” (Луцьк, 2015); Міжнародна науково-

практична конференція “Актуальні проблеми менеджменту в умовах інноваційного 

розвитку економіки” (Луцьк, 2016); X Міжнародна наукова конференція 

“Пріоритети романського та германського мовознавства” (Світязь, 2016); 

ІІІ Міжнародна наукова конференція “Людина. Комп’ютер. Комунікація” (Львів, 

2017); IIІ Міжнародна науково-практична конференція студентів та аспірантів 

“Актуальні проблеми філології та журналістики” (Ужгород, 2018); ІІІ Міжнародна 

науково-практична конференція “Людина і право в мові сучасних ЗМІ” (Одеса, 

2019); V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Лінгвокогнітивні та 

соціокультурні аспекти комунікації” (Острог, 2015).  

Основні результати дослідження викладено в 14 одноосібних публікаціях, із 

них 8 статей – у фахових виданнях, 2 статті – у нефахових виданнях, 1 стаття – у 

зарубіжних виданнях (Польща), та у 3 тезах доповідей на міжнародних наукових 

конференціях. Загальний обсяг публікацій складає 6,05 умов. друк. арк.  

Обсяг і структура роботи. Дисертація загальним обсягом 294 сторінки (216 

сторінок основного тексту, у тому числі 7 рисунків і 8 таблиць) складається зі 

вступу, чотирьох розділів із висновками до кожного з них, загальних висновків, 

списку використаних наукових джерел (386 позиції, з яких 106 – іноземними 

мовами) та додатків загальним обсягом 47 сторінок. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі умотивовано вибір теми дослідження, схарактеризовано міру її 

наукового опрацювання, обґрунтовано актуальність роботи, сформульовано мету й 

завдання, визначено об’єкт і предмет дослідження, описано матеріал і методи його 

аналізу, розкрито наукову новизну, теоретичне та практичне значення отриманих 

результатів, подано відомості про апробацію, публікації та структуру дисертації.  

У першому розділі “Теоретико-критичні засади дослідження англомовного 

рекламного дискурсу” розкрито поняття та лінгвальну специфіку рекламного 

дискурсу; з’ясовано особливості англомовного інтернет-дискурсу реклами; 

окреслено прагматичні властивості компонентів англомовного інтернет-дискурс 

реклами; установлено характеристики рекламного гасла в англомовному інтернет-

дискурсі реклами; проаналізовано жанрову палітру англомовного рекламного гасла; 

визначено прийоми вербального впливу на адресата комерційного гасла. 

Дослідження реклами як форми соціального впливу здійснюється в контексті 

розмаїтих дисциплін гуманітарного профілю: семіотики, лінгвістики, соціології, 

психології, антропології. Обговорення впливу реклами на індивідуальну психіку та 

соціальну еволюцію розпочато з 1920-х років, коли тогочасна реклама передавалась 

здебільшого в усній формі через радіо або ж у друкованій формі та ґрунтувалася на 

мовленні, насиченому емоційним компонентом. Згодом почали з’являтися 

спеціалізовані дослідження реклами, орієнтовані на риторичні структури в 

рекламних текстах та на взаємовпливи реклами та суспільства (демографічного 

стану, традицій, вірувань, моральності та світогляду в цілому). Багато зусиль 

маркетологів було спрямовано на те, аби пов’язати рекламу з корпоративним 

капіталізмом та соціальними потребами. В умовах формування культури 

споживання та комерційних тенденцій у першій половині ХХ ст. склався вид 

дискурсу, який прийнято називати рекламним ( К. Бове, П. Брутьє, А. Годдард, 

Дж. Кейплз, М. М. Кохтєв, Дж.Н. Ліч). 

Рекламний дискурс являє собою лінгвосеміотичний феномен, який дає змогу 

привернути увагу до товару, послуги або соціально значущих ідей, цінностей. 

Рекламний дискурс розглядають як вид інституційного спілкування, 

“конгломеративний” соціокультурний феномен (І. А. Бехта), складову широкої 

соціальної взаємодії, що охоплює розмаїті сфери життя сучасного соціуму 

(А. В. Олянич); як комунікативно-прагматичний зразок мовленнєвої поведінки 

учасників реклами (О. Д. Макєдонова); як “прагматичне” явище, яке актуалізує 

певні визначені комунікативні стратегії (Є. В. Куликова).  

 Жанрову специфіку реклами зумовлюють ціль створення повідомлення і 

способи його передачі (Н. С. Бейрон, Ю. С. Бернадська, О. І. Горошко, 

Л. Г. Фещенко, К. В. Шидо). За жанровою специфікою виокремлюють комерційну, 

політичну, соціальну рекламу. Відповідно типізують і рекламні гасла: комерційні 

гасла, політичні гасла, соціальні гасла. В дисертації аналізуємо гасла інтернет-

магазинів, а, отже, комерційні гасла. Найважливіша мета комерційного рекламного 

дискурсу полягає в тому, щоб представити інформацію про продукт, що з’являється 
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на ринку, про користь від його придбання, нові позитивні емоції від володіння цим 

товаром за допомогою відповідних лінгвальних й іконічних знаків.   

Як засіб спілкування мова має яскраво виражений соціальний характер. 

Комунікативний статус і сутність мови у певний історичний період викликають 

теоретичний і практичний інтерес. Ще у 1978 р. Дж. Гербнер, а згодом і 

Г. Г. Почепцов окреслили три головні етапи розвитку комунікації, назвавши їх 

відповідно до стану еволюції суспільства, а саме: доіндустріальний, друкований, 

телевізійний. Вбачаємо потребу виокремлення мережевого або цифрового етапу, 

пов’язаного з появою й активним застосуванням нових медіа у професійній 

діяльності і в повсякденному спілкуванні. Адже обов’язковим каналом передачі 

комунікативного коду в такій комунікації є інтернет. Мова йде про комп’ютерну 

комунікацію, оскільки об’єкт цього дослідження – англомовне рекламне гасло 

інтернет-магазину. Це складник не просто традиційного рекламного дискурсу. Якщо 

виходити з того, що дискурс – це “прагматизована форма тексту” (І. А. Бехта), текст 

у певному контексті, то рекламний текст у просторі інтернет-комунікації – це 

англомовний інтернет-дискурс реклами (АІДР). Особливості АІДР, полягають у 

частковому комбінуванні ознак, властивих іншим видам і формам комунікації. 

Проте для нього характерні такі унікальні риси, як гіпертекстовість, віртуальність, 

анонімність і дистанційність. 

Жанрова система інтернет-комунікації характеризується складністю і 

багатоаспектністю. Вона є багаторівневою за своєю структурою і містить три 

основних шарів: гіпержанрів, жанрів і субжанрів із можливим подальшим поділом 

на жанроїди (О. І. Горошко). Джерельною базою цього дослідження є інтернет-

магазини – це сайт, із якого можна вибрати та замовити потрібний товар чи послугу. 

Ця функція підтверджує його гіпержанровість. Отож, онлайн-магазин є жанровим 

макроутворенням, що комунікативно супроводжує процес купівлі-продажу в мережі 

інтернет і об’єднує у своєму складі декілька жанрів, зокрема жанр дошки 

оголошень, жанр рекламного банеру чи рекламного гасла, жанр коментаріїв, 

субжанри флейму, флуду, бану.  

Нині до студій рекламного гасла використовують різноаспектні підходи 

(І. Г. Морозова), створюють словники (Н. В. Кутуза, А. М Пономарьова), описують 

лінгвістичну нозначеність гасла у структурі рекламного тексту (Н. Л. Коваленко), 

аналізують лінгвальні характеристики гасла як компонента звукової реклами 

(Н. О. Улітіна), випрацьовують метамодель лінгвістичної сугестивності політичних 

рекламних гасел (А. В. Ковалевська), штудіюють структурно-семантичні та 

комунікативно-прагматичні особливості німецьких і українських рекламних гасел 

(О. В. Лещенко), конкретизують гасло автомобільної реклами в структурно-

змістовому аспекті (В. Нін), характеризують мовні особливості англомовного гасла 

та їх відтворення українською і російською мовами (Д. М. Добровольська). У 

східноєвропейській лінгвістиці з’явився окремий самостійний напрям – 

слоганістика, що вивчає різноманітні аспекти рекламного гасла.  

Словом, гасло, слоган – це “найдієвіша форма торгової пропозиції, 

семантично ємна фраза, спресована до формули суть рекламної концепції, доведена 

до лінгвістичної досконалості запам’ятовувана думка” (О. М. Пономарьова). Тепер в 

лінгвістиці існує синонімічний ряд для терміна “слоган”: рекламний девіз, гасло, 
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заклик, рекламна формула. У дисертації послуговуємося україномовним терміном 

“англомовне рекламне гасло” (далі – АРГ), яке трактуємо як дискурсний складник 

реклами інтернет-магазину, якому (i.e. гаслу) властивий прагматичний потенціал і 

сприятлива для його реалізації лінгвальна форма.  

Рекламному гаслу як дискурсному феномену приписують низку функцій. 

Зокрема, ідентифікують волюнтативну (впливову), комунікативну, когнітивну 

(пізнавальну), акумулятивну, експресивну, естетичну функції (О. М. Пономарьова). 

Окрім того, у рекламних гаслах англомовних інтернет-магазинів використовують 

різноманітні прийоми вербального впливу на адресата рекламного гасла, а саме – 

прийоми релевантності, ґендерної орієнтації та персоналізації (Д. Вілсон, 

Л. Гермерен, А. Кронін, Г. Кук, Д. Спербер). Останній реалізується двома шляхами: 

через пряме звернення до споживача та через залучення соціальних авторитетів.  

Найважливішим комунікативним параметром рекламного гасла вважаємо його 

прагматичний потенціал, який розуміємо як функційну здатність АРГ досягати 

потрібного перлокутивного ефекту на адресата через різнорівневі лінгвальні й 

нелінгвальні засоби. У цьому дослідженні зосереджуємо увагу лише на лінгвальних 

засобах реклами. Різноаспектне вивчення поняття потенціал в лінгвопрагматичному 

аспекті дедалі більше актуалізується у сучасних вітчизняних філологічних студіях, 

як от: І. Є. Фролова дослідила регулятивний потенціал стратегії конфронтації, 

А. Ю. Понікарьова вивчила аргументативно-сугестивний потенціал складних 

синтаксичних конструкцій у політичному дискурсі, Л. І. Дука присвятила своє 

дослідження прагматичному потенціалу онімів та способам його актуалізації в 

тексті, а в монографії Н. В. Кутузи розглянуто сугестійний потенціал ергонімів і 

товарних знаків/товарних марок та cугесто-маніпулятивний потенціал 

комунікативної мімікрії комерційної і політичної реклами.  

Відтак, на нашу думку, прагматичний потенціал АРГ є реальною або 

ймовірною спроможністю здійснити цілеспрямований вплив на потенційну 

аудиторію. Під час аналізу прагматичного потенціалу АРГ виокремлено кількісні 

характеристики, за якими визначено рівень залучення наявного потенціалу. 

Прагматичний потенціал може бути об’єктом експертної оцінки з боку фахівців 

реклами. Водночас його оцінено завдяки кількісним методам, при застосуванні 

правильно організованого опитування респондентів – споживачів товарів та послуг.  

У другому розділі “Методика дослідження прагматичного потенціалу 

комерційних гасел в англомовному інтернет-дискурсі реклами” розкрито 

методологічні основи праці крізь призму лінгвопрагматичної парадигми, 

зосереджуючись на комунікативно-прагматичному аналізі вербальних компонентів 

комерційного гасла; визначено опорні дискурсні семантичні маркери комерційного 

гасла АІДР; розпрацьовано процедуру лінгвістичного інтерв’ювання як прийому 

аналізу прагматичного потенціалу комерційних гасел АІДР; обґрунтовано вибірку 

матеріалу дослідження; запропоновано основні методичні засади дослідження 

лексичних, граматичних та стилістичних параметрів комерційного гасла; 

модифіковано підхід до функційного аналізу вербальних компонентів рекламного 

гасла АІДР.  

У праці дотримано двоєдиного погляду на парадигматичність лінгвістичних 

досліджень (Т. І. Домброван), долучивши до аналізу АРГ два методологічних 
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підходи: лінгвоцентричний (Ф. д.Соссюр, Ю. А. Зацний) та антропоцентричний 

(Е. Бенвеніст, К. Бругман, А. Вежбицька). Лінгвоцентричний підхід акцентує увагу 

на різнорівневих мовних одиницях ізольовано, без зв’язку з суб’єктом комунікації. 

Відтак, досліджуємо лексичні, морфологічні, синтаксичні та стилістичні ознаки 

лінгвальних одиниць – складників АРГ. В основі лінгвопрагматики лежить 

антропоцентризм, оскільки у фокусі дослідницького інтересу знаходиться суб’єкт 

мовлення – комунікант, який використовує мову для досягнення різних 

комунікативних цілей. Отже, антропоцентричний підхід лежить в основі аналізу 

потенціалу комунікативного впливу рекламного гасла на адресата. 

Завдання дослідження, які спрямовано на  досягнення поставленої мети, 

розв’язано завдяки систематизованої сукупності загальнонаукових і спеціальних 

мовознавчих методів та прийомів. Методичний алгоритм дослідження 

прагматичного потенціалу АРГ включає п’ять етапів. Перший етап – формування 

корпусу матеріалів дослідження. На початковій стадії застосовано загальнонаукові 

методи спостереження, індукції та дедукції, емпірико-теоретичні методи аналізу та 

синтезу в комплексі з дескриптивним методом. Джерелом відбору матеріалу 

дослідження слугували 1638 сайтів англомовних інтернет-магазинів, які 

спеціалізуються на різних товарах і послугах. Методом суцільного виписування 

встановили, що лише 397 з них мають рекламні гасла. Лінгвальною одиницею 

дослідження є англомовне рекламне гасло, автором якого, очевидно, є маркетолог 

або власник магазину. У складі проаналізованих гасел засвідчено 1770 лексем, які 

слугують для утворення лінгвальної оболонки передачі інтенції адресанта.   

Другий етап полягає в ідентифікації комунікативних ознак рекламних гасел та 

виявлення іллокутивного наміру мовця; для цього застосовано лінгвопрагматичний 

аналіз. Глобальна комунікативна інтенція реклами – здійснення мотивованого 

впливу на покупця. Спрямованість на маніпулятивний ефект зумовлює вибір 

оптимальних засобів мовного коду для реалізації цієї рекламної інтенції. Іллокуція 

комунікативного акту рекламного дискурсу продиктована комерційними цілями 

адресанта просування на ринку товару чи послуги. Застосовуючи прагматичний 

аналіз до досліджуваних АРГ, виявляємо два більш конкретних комунікативних 

наміри адресанта. З одного боку, ймовірний адресант – власник інтернет-магазину – 

переслідує комунікативне завдання ефективно позиціонувати магазин в 

комерційному середовищі, інформуючи про продавані продукти, підкреслюючи свої 

переваги, найкращі якості товару, використовуючи при цьому імена відомих людей, 

брендів чи місць. Таке прагнення ілюструють такі англомовні гасла: The Original 

Car Cover Company; Fine imitation diamond & fashion jewellery; Personalized 

Stationery, Collectables & Exclusives; Luxury Shopping, Worldwide Shipping; High 

performers at a great value; Low prices, expert advice; Unique Items At Affordable 

Prices; Finest Quality for Over 45 years!; Unique, authentic and always affordable; By 

Renee Claire; Envoy of Belfast. 

З іншого боку, адресант має на меті заохотити клієнта відвідати його магазин, 

переконати споживача придбати його товар чи послугу. Для реалізації цього 

комунікативного наміру мовець застосовує маніпулятивні прийоми задля 

налагодження близьких стосунків з адресатом (Let us arrange a smile for you; Find 

your beauty obsession; Simply put, we believe: you get what you put into it), завуалювати 
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інформацію про конкретний продукт (The home of all inclusive; The home of awesome; 

For special needs; The Universal Sounds of Discovery; The Essence Of Pleasure; 

Anything and Everything for all your pets та ін.) і звертається до потенційного покупця, 

до цільової аудиторії (Artisan apparel for nomads and romantics). Загальна інтенція 

адресанта реклами зумовлює комунікативну стратегію. Відтак, відштовхуючись від 

визначених мовленнєвих інтенцій, враховуючи особливості зазначеного дискурсу, 

проаналізовано тактико-стратегічну організацію АРГ. Як влучно зауважує 

Л. Р. Безугла, взаємодія суб’єктів комунікації зв’язала лінгвопрагматику з 

конверсаційним аналізом, аналізом розмови й теорією розмовної мови та 

інтегрувала їх в дискурсний аналіз. Відтак, лінгвопрагматика має прямий зв’язок з 

аналізом дискурсу, що уможливлює його вихід на рівень студій соціальної взаємодії. 

Для виявлення комунікативних стратегій і тактик рекламних гасел 

англомовних інтернет-магазинів застосовано дискурсний аналіз та прийом пошуку 

опорних семантичних маркерів. Глобальна стратегія рекламного дискурсу – це 

спонукальна стратегія, яка базується на комунікативному намірі адресанта 

переконати адресата (О. Д. Макєдонова). На нашу думку, глобальна спонукальна 

стратегія конкретизується через локальні стратегії: комунікативну стратегію 

позиціонування магазину на ринку та комунікативну стратегію спонукання 

споживача до вибору рекламованих послуги / товару, які реалізуються у тактиках. За 

допомогою семантичного аналізу вивчено зміст досліджуваних АРГ. Визначивши 

семантично-смисловий центр кожного гасла, виокремлено сім груп опорних 

семантичних маркерів. Наявність певних семантичних маркерів дозволяє виявити ту 

чи ту комунікативну тактику та інвентаризувати АРГ за визначеними стратегіями, 

тактиками. Виділено такі групи дискурсних семантичних маркерів: [переваг], 

[компетентності та досвіду], [товарів / послуг], [авторитетності], [інтимізації], 

[цільової аудиторії], [завуальованості інформації про товари і послуги]. 

Третій етап дослідження спрямовано на комплексне вивчення лінгвальних 

одиниць – складників АРГ. На цій стадії задіяно морфологічний та лексико-

семантичний аналіз; також використано синтаксичний аналіз для опису структурної 

організації АРГ, стилістичний аналіз – для виявлення стилістичних ознак АРГ.  

Четвертий етап присвячено виявленню функційних характеристик АРГ. 

Долучено функційно-ономасіологічний аналіз з метою встановлення кореляції між 

концептами (змістами) та їх вербальним втіленням у слоганах; для експлікації 

реалізованих змістів вжито ієрархією людських потреб, що розроблена А. Маслоу.  

На п’ятому етапі задіяно спеціально напрацьовані методики лінгвістичного 

інтерв’ювання, що мали на меті виявлення прагматичного потенціалу рекламних 

гасел англомовних інтернет-магазинів. Результати інтерв’ювання обчислено за 

допомогою елементів статистичного аналізу та методу кількісних підрахунків. 

Отже, лінгвопрагматика сьогодення скерована на вивчення взаємодії 

комунікантів в процесі мовного спілкування. А це свідчить про те, що 

лінгвопрагматичний напрям у мовознавстві, що ґрунтується на врахуванні 

соціальних, міжособистісних, індивідуально-психологічних характеристик 

учасників комунікування в конкретних умовах його перебігу, дає змогу розглядати 

інтернет-комунікацію як ситуацію безпосереднього спілкування. 
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У третьому розділі “Лінгвопрагматичні параметри комерційних гасел в 

англомовному інтернет-дискурсі реклами” подано характеристику 

комунікативних стратегій і тактик рекламних гасел в англомовному інтернет-

дискурсі реклами та описано дві локальні стратегії комерційних гасел; досліджено 

лексичні та морфолого-синтаксичні особливості рекламних гасел, а також їх 

стилістичні характеристики; визначено функційні параметри лінгвальних одиниць 

комерційного гасла. 

Особливістю прагмадискурсного підходу треба вважати аналіз 

комунікативних стратегії і тактик. Зважаючи на лінгвістичну специфіку АІДР, 

вважаємо що комунікативні стратегії і тактики відіграють ключову роль у 

досягненні прагматичної інтенції адресанта (І. М. Борисова, Н. Ф. Гладуш, 

О. С. Іссерс, В. І. Карасик, Г. А. Кокоза, А. В. Корольова, Г. Г. Почепцов, 

А. М. Приходько, Л. Темперс). За такого підходу вектор досліджень спрямовано не 

лише на комунікативні стратегії і тактики загалом, але й на аналіз їх природи і 

функціювання в окремих дискурсах, як от в рекламному (О. В. Лещенко, 

О. Д. Макєдонова, Т. П. Семенюк, В. А. Смірнова, Л. А. Шестак, І. М. Шукало).  

Залежно від способу поводження з комунікативним партнером 

розрізняємо кооперативні стратегії та некооперативні комунікативні стратегії. У 

рекламних гаслах використано виключно кооперативні стратегії. Глобальна 

спонукальна стратегія конкретизується за допомогою локальних стратегій. Беручи 

за основу тип комунікативної особистості адресанта рекламного гасла, було 

виокремлено дві локальних стратегії: стратегiю позиціонування інтернет-магазину 

на ринку та стратегію спонукання споживача до вибору рекламованого об’єкта. 

Перша  в АІДР може трактуватися як інформативна, оскільки описує товари / 

послуги у “найкращому світлі”, інколи гіперболізовано чи не надто достовірно. 

Стратегія спонукання споживача до вибору рекламованого об’єкта, домінантна у 

сфері реклами переосмислюється як сугестивна або волітивна, тому що ціль 

адресанта при цьому – вмотивувати, заохотити, змусити скористатись послугами / 

придбати товар шляхом прямого звернення до адресата, стимулюванням до 

покупки, через вказування на групу покупців, яким призначено товари. 

Як свідчить аналіз рекламних гасел інтернет-магазинів англомовних 

вебресурсів, стратегія позиціонування інтернет-магазину на ринку найчастіше 

реалізується за допомогою таких тактик: 1) демонстрацій переваг магазину та 

підкреслення його ексклюзивностi (ТПЕ: Unique Items At Affordable Prices; Puerest 

products in the world; Express delivery and free return); 2) підкреслення 

компетентності, традицiй i досвiду, цінностей (ТКТД: Great Value. Great Experience; 

Handcrafted in America, Designed for Longevity; Finest Quality for Over 45 years!); 

3) найменування товарів чи послуг магазину (ТН: Diamonds&Fine Jewellery; Luxury 

shoes & Accessories); 4) використання власної назви (ТВН: A Pascal Mouawad 

company; Envoy of Belfast; Get Everything Canon, Directly From Canon).  

Стратегія спонукання споживача до вибору рекламованого об’єкта 

реалізується за допомогою комунікативних тактик, орієнтованих на адресата: 

1) звернення до споживача (ТЗС: Your next step; Our Business is the Air You Breathe); 

lease the brands you love); 2) зазначення цільової групи споживачів (ТЗГ: All weather 

clothing for the motorist, sportsman and aviator; Hand-picked delights for moms. Daily; 
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Plus Sizes 12 – 26); 3) неоднозначності / багатозначності змісту (ТН/Б: For special 

needs; The home of all inclusive; Happiness Guaranteed!).  

Особливістю проаналізованих рекламних гасел є використання двох чи 

кількох тактик одночасно. В одному гаслі можуть застосовуватися тактики, які 

належать до різних стратегій. Зафіксовано поєднання трьох та навіть чотирьох 

комунікативних тактик у межах одного гасла. Так, у гаслі Anything and Everything for 

all your pets рівночасно використано тактику неоднозначності / багатозначності 

змісту, тактику звернення до споживача і тактику зазначення цільової групи. 

Комунікативна інтенція висловлення адресанта у вигляді рекламного гасла 

може бути експліцитною – формально вираженою або імпліцитною – формально 

невираженою (Г. І. Приходько). До експліцитних засобів передавання 

комунікативних стратегій і тактик рекламних гасел відносимо лінгвальні засоби 

різних мовленнєвих рівнів. При цьому засвідчуємо їхні лексичні, морфологічні та 

синтаксичні ознаки й використані стилістичні прийоми.  

Основні тенденції використання лексичних засобів в АРГ такі: 

– домінування загальновживаної нейтральної лексики, власне англійської; 

мінімальні вкраплення іншомовних (Quality Classic Et Vintage Clothing) та 

розмовних слів (Where the pros shop!; The win-win for pet lovers that travel);  

– переважання апелятивної лексики (як конкретної – 67% (The electronics 

specialist; Heavy Machinery Market; Nifty Gadgets for Tech Edicts), так і абстрактної – 

23% (Make beauty; Find your beauty obsession; The Essence of Pleasure; The 

extraodinary alliance of nature and science; Passion for books) над власними назвами;  

– активне вживання власних назв, серед яких домінують топоніми (назви 

країн, міст, вулиць  (An American Original; India’s gifting bazaar; The UK’s#1domain 

registar; Join the westland; Handcrafted in Brooklyn, N.Y; 18th street & Broadway, NYC) 

та антропоніми (імена і прізвища дизайнерів, засновників бренду – A Pascal 

Mouawad company; Raw Denim. Best Brands. By Renee Claire; by Micron; By Carlson);  

– використання лексем однієї тематичної групи в межах одного слогана 

(наприклад, “організм людини”: eyes, lips, face; Fashion from head to toe; 

“творчість”: The perfect fusion of craftsmanship&design; Everything for the hand 

knitter&crocheter; “розваги”: No One Pays More For Your Used Music, 

Movies&Games; Watch TV, shows&movies anytime, anywhere);  

– застосування лексики із сенсорним складником: візуальним (Light + living; 

Making women look their best for less; Make life worth watching), аудіальним (The 

Universal Sounds of Discovery; Тhe final say in fashion jewelry; Say Hallo to a Whole 

New World), рідше кінестетичним (Every kiss begins with Kay; Small gift – big smile). 

Виявлено низку особливостей при вживанні морфологічних засобів у складі 

рекламних гасел. Серед них такі:  

– кількісне переважання іменників (37% від загальної кількості лексем, 

наприклад: The Online Megastore; Amazing deals on all eurail passes; Fine Pens & 

Executive Gifts) та якісних прикметників (16%, наприклад: The good life; Happier, 

healthier pets; Puerest products in the world) у різних ступенях порівняння;  

– серед загальної кількості дієслів (11%) домінування наказового способу, 

активного стану і теперішнього часу дієслова (Indulge. Rinse. Repeat; Dream. Create. 

Impress; Clean. Build. Fix.); вживання інфінітива (When you need to know; Sports 
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nutrition to fuel your ambition; Everything to market your business) та ing-форм дієслова 

(Constructing quality in early education; Delivering goodness with every connection; 

Dressing Well is Never Out of Season);  

– активне використання займенників різних розрядів (8%), серед яких 

домінують особові займенники 2 ос. одн. (Where the Focus is on You!; Our Business is 

the Air You Breathe) та присвійні займенники 2 ос. одн. (Your next step; Your store. 

Your style; Home Air Filters Delivered to Your Door);  

– у сфері прислівників (4%) переважання якісних прислівників з позитивною 

оцінкою Live well; We Fit You Beautifully), а також прислівників місця й часу (Always 

be ready; Forever Glamours; Established for tomorrow);  

– незначне включення в текст гасел порядкових і кількісних числівників (3%, 

наприклад: Costumes and more since 1954; Your First Stop for Train Tickets; Twenty 

four seven fashion; Hundreds of thousands of premium domains).  

Синтаксичний аналіз дає підстави стверджувати, що вимоги до лаконічності та 

мінімізації змісту рекламних текстів зумовлюють стислу форму гасел; так, в 

середньому рекламне гасло складається з 4,46 лексем. Для рекламних гасел 

характерні здебільшого іменникові словосполучення (41% від загальної кількості 

гасел, як от: Mercantile and supply; The essence of menswear) і прості особові речення 

(37%; наприклад: We bring art to life; Shopping with us just got easier; Every kiss begins 

with Kay;). Рівночасно у гаслах часто використано односкладні дієслівні, 

спонукальні за метою висловлення, речення (11%; наприклад: Let’s do it right; Let us 

arrange a smile for you; Get free delivery on all our products;) та еліптичні речення 

(8%; наприклад: Home Fashions – Designer Brands; Healthy solutions for a happy life; 

Making women look their best for less). Вкрай рідко трапляються складнопідрядні 

речення (3%; наприклад: Our Business is the Air You Breathe; This is where you should 

be for band of outsiders; If It Doesn’t Say Crock-Pot It’s Not the Original); у нашому 

матеріалі абсолютно відсутні випадки застосування складносурядних речень.  

Значна роль у вираженні прагматичного змісту гасел належить стилістичним 

засобам і прийомам (В. В. Жуковська, В. В. Самаріна). Найпродуктивнішими та 

найбільш уживаними у процесі створення гасел є метафори (The sole of Chicago; 

Where the focus is on you; The source of diamonds; Nature comes home; Where 

confidence grows), епітети (Every little helps; The good life; Cool Gadgets) та різного 

роду повтори, передусім лексичний (Happy Pets, Happy People; Patient owned. Patient 

trusted; Healthy choices for healthy living) та фонетичний (Fresh. Fantastic. 

Unforgettable. Since 1987; A Best Buy Brend; Healthy happens here). Також у 

проаналізованих гаслах зафіксовано використання мовної гри (The most fashionable 

fashion outlet; The win-win for pet lovers that travel; For everybody and every body, 

антитези (Biggest Brands – Lowest Prices; Many great brands, one easy checkout; Expect 

more. Pay less), гіперболи (Nobody delivers more fun, The Online Megastore; Cool 

gadgets. Worldwide free shipping, римування (For the one who get it done; Seeing is 

Believing; Sports nutrition to fuel your ambition).  

Завдяки елементам функційно-ономасіологічного (Ф. С. Бацевич, 

Т. А. Космеда) аналізу об’єднано вербальні одиниці-складники АРГ у п’ять 

функційно-ономасіологічних груп, які корелюють з потребами споживачів товарів 

та послуг (ВО на позначення фізіологічних потреб (food, coffee, nutrition; home, 
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living; clothing, dress, shoes); ВО на позначення потреб у безпеці (safer, law; doctor, 

medicine, apothecary, healthcare); ВО на позначення соціальних потреб (family, moms, 

kids; party); ВО на позначення потреб у повазі та самовизнанні (style, premier, trends; 

jewellery, diamonds; brand; quality, classic, vintage; beauty; tech; the first, best); ВО на 

позначення потреб у самоактуалізації (books, music; inspire, create, impress, early 

education, learning academy). Кожна ФОГ містить декілька мікрогруп. Функцію 

домінування зазначених потреб виконують різнорівневі лінгвальні одиниці.  

У четвертому розділі “Прагматичний потенціал комерційних гасел в 

англомовному інтернет-дискурсі реклами: лінгвістичний експеримент” 

докладно описані етапи, з яких складається спеціально розроблений експеримент: 

організація та проведення лінгвістичного інтерв’ювання, формування онлайн-

опитника носіїв англійської мови, зміст лінгвістичного інтерв’ювання адресати 

рекламного гасла; визначено вплив чинника адресата на вибір рекламного гасла; 

проаналізовано результати лінгвістичного інтерв’ювання у соціально рольовому, 

гендерному та віковому аспектах.  

Найважливішим комунікативним параметром рекламного гасла вважаємо його 

прагматичний потенціал, який розуміємо як реальну або імовірнісну спроможність 

гасла здійснювати цілеспрямований вплив на потенційну аудиторію. З метою 

розкриття прагматичного потенціалу англомовних рекламних гасел на адресата 

розроблено спеціальну методику лінгвістичного інтерв’ювання (Б. Комрі, Н. Сміт 

Й. А. Стернін) носіїв англійської мови. Опитування передбачало вибір одного із 

трьох запропонованих гасел, в яких реалізуються різні комунікативні тактики, на 

основі цілісного інтуїтивного оцінювання їх форми і змісту. В опитуванні взяли 

участь 262 респонденти з восьми країн (Велика Британія, Ірландія, США, Канада, 

Австралія, Нова Зеландія, Індія, Нігерія); серед них 127 жінок та 135 чоловіків віком 

від 20 до 66 р. Загалом було отримано 1572 відповіді.  

Опрацювання експериментальних даних дозволило виявити соціальнорольові, 

ґендерні та вікові особливості (Рис.1) при виборі гасла, яке репрезентує ту чи ту 

комунікативну тактику.  

 
Рис.1. Результати лінгвістичного інтерв’ювання в соціальнорольовому, гендерному та 

віковому аспектах  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
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Врахування соціальнорольового (Дж. Гербнер, О. Л. Клименко, 

О. Є. Семенець) аспекту засвідчило, що найбільш привабливими як для потенційних 

покупців, так і для потенційних  власників виявилися гасла, які репрезентують 

тактику найменування товарів чи послуг (їх обрали відповідно 56,4 % та 52,3 % 

респондентів). Найменш привабливими для опитуваних в обох соціальних ролях 

стали рекламні гасла, які репрезентують дві тактики: тактику використання власної 

назви і тактику підкреслення компетентності, традицій i досвіду, цінностей.   

Аналіз результатів лінгвістичного інтерв’ювання з урахуванням ґендерної 

ознаки  (О. М. Кікінеджі, А. П. Мартинюк Дж. Сандерленд,) вказує на суттєву 

різницю між уподобаннями рекламних гасел, виявленими жінками і чоловіками. 

Жінки частіше позитивно реагують на рекламні слогани, які відображають, по-

перше, тактику неоднозначності / багатозначності (58,2%), по-друге, тактику 

найменування товарів та послуг (47,2%). Опитані чоловіки частіше позитивно 

реагували на рекламні гасла інтернет-магазинів, в яких виражено, по-перше, тактику 

звернення до споживача (44,7%), по-друге, тактику підкреслення компетентності, 

традицій i досвіду, цінностей (43,3%), по-третє, тактику використання власної назви 

(43,1%). Тактика найменування товарів чи послуг магазину виявилася ґендерно 

нейтральною, її з однаковою частотою обирали жінки і чоловіки. 

Під час оброблення результатів у віковому аспекті (С. Герінг, П. Стоквел, 

О. М. Тарнавська-Галапчук) ми розподілили відповіді респондентів на три групи 

відповідно до вікових етапів: юний, зрілий (І і ІІ періоди), похилий (за 

класифікацією ВООЗ).  Отримано такі показники. Респонденти належать до трьох 

вікових категорій: юний, зрілий (І і ІІ періоди) та похилий вік (за класифікацією 

ВООЗ). Опитані носії англійської мови юного віку надали перевагу слоганам, що 

відображають тактику підкреслення компетентності, традицій i досвіду, цінностей 

(33,3%) і тактику демонстрацій переваг магазину та підкреслення його 

ексклюзивності (33,3%), проте жодного разу не обрали гасла з тактикою 

використання власної назви і тактикою неоднозначності / багатозначності. 

Респонденти 1-го періоду зрілого віку надають перевагу слоганам, де реалізована 

тактика неоднозначності / багатозначності (57,4%). Натомість найменший відсоток 

позитивних реакцій цієї групи опитаних виявлено на гасла з тактикою підкреслення 

компетентності, традицій i досвіду, цінностей (29,6%). Гасла, які відображають 

тактику найменування товарів чи послуг, найчастіше обрали респонденти 2-го 

періоду зрілого віку (47%). Опитані цієї вікової групи рідше обирали рекламні гасла 

з тактикою використання власної назви (28,6%). Респонденти похилого віку 

найчастіше надавали перевагу слоганам, які відображають тактику підкреслення 

компетентності, традицій i досвіду, цінностей (50%) і тактику 

неоднозначності / багатозначності (50%). Опитані цієї вікової групи лише зрідка 

обирали слогани, в яких реалізовано тактику використання власної назви (12,5%). 

Найбільше середнє значення частки уподобаних слоганів (40,2%) представниками 

всіх чотирьох вікових груп вказує на загальну перевагу тактики найменування 

товарів чи послуг магазину. Неефективними виявилися гасла, що демонструють 

тактику використання власної назви: їх було обрано лише кількома респондентами.  
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ВИСНОВКИ 
 

Рекламний дискурс є різновидом соціального дискурсу, який функціонує в 

соціумі через різні канали трансляції повідомлення, інтернет зокрема. Англомовний 

Інтернет-дискурс реклами інкорпорує ознаки, які властиві іншим видам і формам 

комунікації, з характерними для нього рисами: гіпертекстуальності, віртуальності, 

анонімності й дистанційності. Ці властивості  додають додаткової прагматичної 

сили вербальним компонентам цьому типу дискурсу, зокрема, рекламному гаслу, 

яке трактуємо як дискурсний складник реклами, якому властиві прагматичний 

потенціал та сприятлива для його реалізації лінгвальна форма. За жанровою 

специфікою виокремлюють комерційні гасла, політичні гасла, соціальні гасла. В 

дисертації проаналізовано комерційні гасла інтернет-магазинів.   

Для вивчення взаємодії учасників рекламної комунікативної ситуації 

застосовано  комунікативно-прагматичний аналіз для виявлення мовленнєвого 

наміру мовця, а також комунікативних стратегій і тактик рекламних гасел. 

Англомовному інтернет-дискурсу реклами властиві комунікативні стратегії: 

позиціонування інтернет-магазину на ринку та спонукання споживача до вибору / 

придбання рекламованого продукту, у рамках яких наявні комунікативні тактики: 

тактика демонстрацій переваг магазину та підкреслення його ексклюзивності; 

тактика підкреслення компетентності, традицій i досвіду, цінностей; тактика 

найменування товарів чи послуг магазину; тактика використання власної назви; 

тактика звернення до споживача; тактика зазначення цільової групи; тактика 

неоднозначності / багатозначності змісту.  

Вивчення вербальних засобів, ужитих у рекламних слоганах, дозволило 

виявити чітку кореляцію між їхніми лексико-граматичними особливостями та 

певними стратегіями і тактиками. Дослідження засвідчило, що тактика 

найменування товарів чи послуг зазвичай реалізується завдяки іменникам-

апелятивам. Тактика зазначення цільової групи також втілюється через вживання 

іменників – загальних назв. Тактика використання власної назви реалізується через 

введення в гасло топонімів, імен дизайнерів або засновників бренду, назви самого 

магазину. Тактику демонстрацій переваг магазину та підкреслення його 

ексклюзивності в рекламних слоганах найчастіше відображають якісні 

неступеньовані прикметники, а також компаративи, суперлативи. Тактика звернення 

до споживача реалізується найчастіше через особовий займенник 2 ос. одн., 

присвійний займенник 2 ос. одн., а також імперативу. Неозначувальні прислівники, 

прислівники місця і часу та неозначувальні займенники виражають тактику 

неоднозначності / багатозначності змісту. Порядкові числівники, вжиті у слоганах, 

реалізують тактику підкреслення компетентності, цінностей, традицій i досвіду.  

Комунікативним параметром рекламного гасла є його прагматичний потенціал 

як сукупність ймовірнісних впливів на реальних та потенційних адресатів 

рекламного тексту. Ці впливи визначено мовними  і позамовними чинниками. Для 

виявлення міри ефективності рекламного гасла як синтезу комунікативних інтенцій 

та мовних засобів їх реалізації застосовано експериментальний прийом – 

лінгвістичне інтерв’ювання,  в якому враховано реальний вік та стать респондентів, 

а також змодельовано їхню соціальна роль.  
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Загальні результати лінгвістичного інтерв’ювання, опрацьовані у трьох 

аспектах (соціально рольовому, ґендерному та віковому), вказують на високу 

ефективність використання гасел, які відображають тактику найменування товарів 

чи послуг. Експериментальні дані підтверджують поточні тенденції комерційної 

інтернет-реклами, оскільки серед досліджених рекламних гасел англомовних 

інтернет-магазинів найбільше таких, що демонструють цю тактику (91 гасло) або 

містять її елементи (82 гасла) в поєднанні зі складовими інших тактик. 

Комплексні кількісні показники прагматичного потенціалу рекламних гасел 

англомовних інтернет-магазинів дозволяють дійти такого загального висновку: 

найбільший прагматичний потенціал притаманний рекламним гаслам, у яких 

втілено тактику  найменування товарів чи послуг, що реалізує комунікативну 

стратегію позиціонування інтернет-магазину на ринку, за умови їх оформлення у 

вигляді субстантивного словосполучення чи простого речення; основне змістове 

навантаження в таких гаслах несуть стилістично нейтральні іменники-апелятиви.  

Доведено, що метод лінгвістичного інтерв’ювання має однозначні переваги, 

оскільки звернення до свідомості носія мови, який не обтяжений лінгвістичними 

знаннями, дозволяє досліднику, абстрагувавшись від власної інтроспекції, 

об’єктивно проаналізувати мікротексти з виразним прагматичним спрямуванням. 

Перспективи подальших досліджень вбачаємо в проведенні та аналізі 

додаткових лінгвістичних експериментів, спрямованих на виявлення ознак 

лінгвальних засобів, ужитих в АІРД , а також у розширенні масиву рекламних гасел 

з метою верифікації вже отриманих результатів. Потребує докладного вивчення 

взаємозв’язок між назвами інтернет-магазинів та гаслами, а також уточнення 

їхнього прагматичного потенціалу.  

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ: 

 

1. Мачульська К. Я. Лінгвістичні критерії визначення успішності 

комерційної номінації. Вісник Одеського національного університету імені 

І. І. Мечникова.  Серія: Філологія. 2014. Том. 19. Вип. 4. С. 72 – 77.  

2. Мачульська К. Я. Комунікативні стратегії і тактики у рекламних слоганах 

інтернет-магазинів. Наукові записки  Національного університету “Острозька 

академія”. Серія “Філологічна”: збірник наукових праць. 2015. № 58. С. 44–47. 

3. Мачульська К. Я. Лексико-граматичні засоби реалізації комунікативних 

стратегій і тактик у рекламних слоганах. Актуальні питання іноземної філології: 

наук. журн. 2015. №3. С. 100 – 104. 

4. Мачульська К. Я. Ознаки комп’ютерного дискурсу у світлі інтернет-

лінгвістики. Актуальні питання іноземної філології: наук. журн. 2016. №5. С. 100 

– 104. 

5. Мачульська К. Я. Поняття “прагматичного потенціалу” в дослідженні 

рекламного дискурсу. Вісник Запорізького національного університету. 

Філологічні науки. 2016. №3. С. 178 – 183.  

6. Мачульська К. Я. Стилістичні засоби в рекламних слоганах інтернет-

магазинів. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету 

імені Лесі Українки. Філологічні науки. 2016. С. 38 – 41.  



17 

 

7. Мачульська К. Я. Прийоми впливу на споживача у рекламному дискурсі 

(на матеріалі англомовних Інтернет-магазинів). Актуальні проблеми філології та 

перекладовзнавства: збірник наукових праць. 2017. №12. С. 164 – 168.  

8. Мачульська К. Я. Гендерні особливості сприйняття рекламного слогана (на 

матеріалі англомовних вебресурсів). Вісник Запорізького національного 

університету. Філологічні науки. 2018. С. 100 – 108.   

9. Мачульська К. Я. Лінгвістичне інтерв'ювання як прийом дослідження 

прагматичного потенціалу рекламних слоганів. Науковий вісник 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Германська 

філологія. 2018. №796. С. 43 – 54. 

10. Мачульська К. Я. Ефективність комунікативних тактик англомовних 

рекламних слоганів: соціальнорольовий аспект. Науковий вісник Міжнародного 

гуманітарного університету. Серія “Філологія”. 2019. Вип.38. С. 122 – 125. 

11. Machulska K. Communication strategies and tactics as key points of business 

development. Wydawce Zeszytow Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczo-

Humanistycznego. Siedlce, 2017.  P. 252 – 260.  

12. Мачульська К. Я. Онлайн-магазин як гіпержанр інтернет-комунікації. 

Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень : матеріали IX 

міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів, м. Луцьк, 12-13 травн. 2015 р. 

Луцьк, 2015. С. 390 – 393.  

13. Мачульська К. Я. Linguistic aspect of communication strategies and tactics 

in the advertising slogans. Актуальні проблеми менеджменту в умовах 

інноваційного розвитку економіки: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 

м. Луцьк, 25 берез. 2016 р. Луцьк, 2016. С. 256 – 258. 

14. Мачульська К. Я. Вікові особливості сприйняття рекламного слогана. 

Актуальні проблеми філології та журналістики: матеріали IIІ Міжнар. наук.-

практ. конф. студентів та аспірантів, м. Ужгород, 26-27 квіт. 2018 р. Ужгород, 

2018. С. 256 – 258. 

 

АНОТАЦІЯ 

 

 Мачульська К. Я. Лінгвопрагматика комерційних гасел в 

англомовному інтернет-дискурсі реклами. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Запорізький національний університет. 

– Запоріжжя, 2020. 
 

У дисертації здійснено комплексне дослідження лінгвальних і прагматичних 

особливостей комерційних гасел в англомовному інтернет-дискурсі реклами. 

Висвітлено теоретико-критичну думку про англомовний інтернет-дискурс реклами у 

світлі лінгвістичної прагматики. Напрацьовано методики аналізу лінгвальних 

складників комерційного гасла. Охарактеризовано основні лінгвальні ознаки 

складників рекламного гасла на лексичному, семантичному, синтаксичному рівнях, 

стилістичні особливості та встановлено їхні кореляції з комунікативними 

стратегіями і тактиками. Описано функційні параметри лінгвальних одиниць 
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англомовного рекламного гасла. Розпрацювано авторський прийом лінгвістичного 

інтерв’ювання та проведено соціолінгвістичний експеримент із носіями англійської 

мови задля виявлення прагматичного потенціалу рекламного гасла. Проаналізовано 

особливості преференції опитаних щодо рекламних гасел з різними 

комунікативними стратегіями і тактиками залежно від віку, статі респондентів і 

запропонованої їм соціальної ролі. У результаті експерименту встановлено, що 

найбільший прагматичний потенціал притаманний тим рекламним гаслам, у яких 

втілено тактику  найменування товарів чи послуг, що реалізує комунікативну 

стратегію позиціонування інтернет-магазину на ринку, за умови їх оформлення у 

вигляді субстантивного словосполучення чи простого речення; основне змістове 

навантаження в таких слоганах несуть стилістично нейтральні іменники-апелятиви.  

Ключові слова: англомовний інтернет-дискурс реклами, інтернет-магазин, 

гасло, комунікативні стратегії, комунікативні тактики, прагматичний потенціал, 

лінгвальні засоби впливу, лінгвістичне інтерв’ювання. 
 

АННОТАЦИЯ 
 

Мачульская К. Я. Лингвопрагматика коммерческих слоганов в англоязычном 

интернет-дискурсе рекламы. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.04 – германские языки. – Запорожский национальный 

университет. – Запорожье, 2020.  
 

В диссертации осуществлено комплексное исследование лингвальных и 

прагматических особенностей коммерческих слоганов в англоязычном интернет-

дискурсе рекламы. Освещены теоретико-критическое мнение об англоязычном 

интернет-дискурс рекламы в свете лингвистической прагматики. Наработаны 

методики анализа вербальных компонентов коммерческого слогана. 

Охарактеризованы основные лингвальные признаки составляющих рекламного 

слогана на лексическом, семантическом, синтаксическом уровнях, стилистические 

особенности и установлено их корреляции с коммуникативными стратегиями и 

тактиками. Описаны функциональные параметры лингвальных единиц 

англоязычного рекламного слогана. Разработано авторский прием лингвистического 

интервьюирования и проведения социолингвистический эксперимент с носителями 

английского языка для выявления прагматического потенциала рекламного слогана. 

Проанализированы особенности преференции опрошенных относительно 

рекламных слоганов с различными коммуникативными стратегиями и тактиками в 

зависимости от возраста, пола респондентов и предложенной им социальной роли. В 

результате эксперимента установлено, что наибольший прагматический потенциал 

присущ тем рекламным слоганам, в которых воплощена тактика наименования 

товаров или услуг, реализуется коммуникативная стратегия позиционирования 

интернет-магазина на рынке, при условии их оформления в виде субстантивного 

словосочетания или простого предложения; основную нагрузку в таких слоганах 

несут стилистически нейтральные существительные-апеллятивы. 
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Ключевые слова: англоязычный интернет-дискурс рекламы, интернет-

магазин, слоган, коммуникативные стратегии, коммуникативные тактики, 

прагматический потенциал, лингвальные средства влияния, лингвистическое 

интервьюирование. 

 

SUMMARY 

 

Machulska K. Ya. Linguopragmatics of Commercial Slogans in English-

language Advertising Internet Discourse. – Manuscript.  

Thesis for a Candidate Degree in Philology: Speciality 10.02.04. – Germanic 

Languages. – Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2020.    

This dissertation focuses on the complex research of lingual and pragmatic features 

of commercial slogans in English-language advertising Internet discourse. Theoretical and 

critical aspects of English-language advertising Internet discourse is presented from the 

view of pragmatics. The source base of the research is an online store – a website, where 

it's possible to choose, order and buy the proper goods or services. The research object is a 

slogan of the English-language online store. Analysis methodologies of the commercial 

slogan's verbal components have been developed. Linguopragmatic approach is a key 

method of research.  

The basic lingual features of the advertising slogan's components at the lexical, 

semantic, syntactic levels, their stylistic features were characterized and their correlations 

with communicative strategies and tactics were established. Syntax analysis suggested that 

the requirements for conciseness and minimization of the advertising text content cause a 

short form of slogans; thus the average advertising slogan has 4.46 lexemes. Advertising 

slogans mostly have a form of a substantive phrase (41%) and simple personal sentence 

(37%). A significant role in expressing the pragmatic content of slogans belongs to the 

stylistic means. The most productive and commonly used are metaphors, epithets, lexical 

and phonetic repetitions. 

The functional parameters of the English-language advertising slogan's components 

were described. With the help of functional-onomasiological analysis elements, slogans' 

verbal units have been united into five functional-onomasiological groups that correlate 

with the needs of consumers of goods and services. There was Abraham Maslow's 

hierarchy of needs adapted. 

Concerning the pragmatic aspect, the communicative strategies and tactics of the 

slogans of the English-language online-stores were determined. Among them are: 

1)strategy of encouraging the consumer to choose the appropriate good or service; 

2)strategy of positioning the organization in the market. Also various communicative 

tactics, with the help of which those two strategies can be realized, have been described. 

They are: tactic of appeal to the consumer; tactic of target group indication; tactic of 

ambiguity/disambiguity of the content; tactic of demonstration of the organization's 

advantages; tactic of emphasizing of competence, experience, traditions and values; tactic 

of goods and services naming; tactic of using the store's name. 

The most important communicative parameter of an advertising slogan is its 

pragmatic potential, which is understood as the functional capacity of the slogan to 

achieve the desired perlocutionary effect on the addressee by means of multilevel verbal 
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and non-verbal means. It is a real or probable ability to make a meaningful impact on a 

potential audience. Traditionally, pragmatic potential has been studied as a category 

characterized by qualitative characteristics, most often determined only by expert 

judgment. It is proposed to quantify the pragmatic potential of the advertising slogan with 

quantitative methods, using a carefully organized survey (a linguistic interviewing) of the 

respondents – the consumers of goods and services. 

The author’s method of linguistic interviewing was developed and with the aim of 

identifying the advertising slogan's pragmatic potential the sociolinguistic experiment with 

English native speakers was conducted. The peculiarities of respondents' preferences 

regarding advertising slogans with different communicative strategies and tactics were 

analyzed depending on the age, gender of the respondents and their proposed social role 

(potential owner or potential customer of the online-store). The experiment found that the 

greatest pragmatic potential is inherent in those slogans which represent the tactics of 

naming products or services that implement a communicative strategy of positioning an 

online store on the market if they are formulated as a substantive phrase or simple 

sentence; the stylistically neutral nouns-appellatives have main content in such slogans.  

Key words: English-language advertising Internet discourse, online store, slogan, 

communicative strategies, communicative tactics, pragmatic potential, lingual means of 

influence, linguistic interviewing.  
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