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ВСТУП 

 

Нові тенденції розвитку лінгвістики XXI століття, швидка зміна наукових 

парадигм впливають на те, що в сучасному, насиченому інформацією світі 

поняття комунікації в цілому, і реклами зокрема, стрімко змінюється, стає 

більш складним і набуває мультимодального характеру. Урізноманітнення 

способів передачі інформації, пов’язане з удосконаленням інформаційно-

комунікаційних технологій, тотальною комп’ютеризацією суспільства, ініціює 

появу нових стратегій і тактик індивідуалізації та диференціації, прагматична 

ефективність яких є результатом поєднання мовних засобів різних рівнів мови.  

 Сьогодення сучасного суспільства не можливо уявити без рекламного 

фону, що є важливим елементом масової культури, активно проникає у життя 

кожної людини і є потужним засобом впливу на індивідуальну свідомість. З 

огляду на це, дискурс сучасної англійськомовної комерційної реклами, до якої 

ми звертаємося, репрезентує не лише інформацію про певні товари й послуги, 

але й про суспільні норми, традиції, ідеали, цінності, стереотипи, що склалися в 

англійськомовному суспільстві на сучасному етапі його розвитку.  

Лінгвісти все частіше звертаються до феномену реклами, яка є одним з 

найяскравіших відображень людської комунікації у сьогочасному суспільстві, 

що зазвичай зазнає масштабного впливу мас-медіа, провідну роль у яких 

відіграє саме реклама. Увага вчених спрямована на технології, здатні 

переконати споживачів у потребі придбати нові товари чи скористатися 

послугами. Враховуючи той факт, що реклама є “динамічним” явищем, яке 

дуже швидко застаріває і стає неефективним, технології її впливу регулярно 

замінюються і поповнюються більш інноваційними, запроваджуються нові 

засоби переконання, тому наразі реклама потребує подальшого дослідження з 

погляду інноваційних мовних та позамовних засобів маніпулювання людською 

свідомістю. 

Особливості рекламного дискурсу відображені в наукових розвідках 

вітчизняних і зарубіжних лінгвістів, аналіз у яких здійснюється на матеріалі 
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різних мов у таких аспектах: загальнолінгвістичному (К. Бове [29], Н. Вонк 

[369], І.В. Городецька [55], Дж. Даєр [309], М.М. Кохтєв [128], Дж. Кук [297], 

О.В. Медведєва [171]); лінгвостилістичному (М. М. Кохтєв [128], А.І. Раду 

[117], В.В. Самаріна [233]); психолінгвістичному (С. Г Кара-Мурза [107]); 

прагмалінгвістичному (О.Ю. Арешенкова [4], В. В. Зірка [91; 92], Л.М. Киричук 

[114; 115], Т.М. Лівшиць [144], І.П. Мойсеєнко [177], Л.С. Піхтовнікова [205], 

С.К. Романюк [226]); когнітивному (О.В. Іванців [101], В.І. Охріменко [199], 

О.Є. Ткачук-Мірошниченко [258]); соціолінгвістичному (Ю.В. Булик [36], 

І.О. Велика [41], Л.М. Крамаренко [130], А.О. Малишенко [166]). 

Лінгвістичний аналіз рекламного дискурсу здійснюється дослідниками на 

різних рівнях мови та мовлення: фонографічному (І.О. Лисичкіна [147]); 

морфологічному (О.І. Зелінська [88], В.В. Зірка [91]); лексико-семантичному 

(І.О. Соколова [244], С.А. Федорець [269]); синтаксичному (С.В. Гузенко [59], 

О.В. Медведєва [171], С.К. Топачевський [260; 261; 262]); надфразовому 

(Н.Л. Крамаренко [129; 130], О.В. Куликова [133; 135], С.В. Мощева [182]).    

Предметом окремої уваги лінгвістів постають особливості структурної 

організації рекламного дискурсу, зокрема, його елементів: основний текст 

(Т. М. Лівшиць [144], О. В. Медведєва [171]); слоган (І. О. Морозова [179; 180], 

О. Д. Солошенко [247]); заголовок (І.В. Городецька [77]). Вчені слушно 

зазначають, що важливим структурним елементом рекламного повідомлення є 

також паралінгвальний компонент, який ретельно аналізується дослідниками 

реклами (І.В. Городецька [77], Білюк І.Л. [27], Л.Л. Макарук [154; 155]).  

Втім, незважаючи на постійний інтерес науковців до феномена реклами, 

дотепер відсутні системні дослідження сучасного англійськомовного 

рекламного дискурсу, що поєднують лінгвостилістичний та комунікативно-

прагматичний аспекти. Нерозв’язаними залишаються питання комунікативно-

прагматичних, лексико-семантичних, синтаксичних параметрів, співвідношення 

лінгвального та паралінгвального компонентів, які характеризують 

англійськомовний рекламний дискурс у взаємозв’язку та системній 

взаємообумовленості. Аналіз прагматично-дискурсивних і лінгвостилістичних 
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параметрів англійськомовного рекламного дискурсу вимагає комплексного 

підходу, що поєднує нові концепції з уже відомими. 

Актуальність теми 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 і темами. Роботу 

виконано відповідно до комплексної наукової теми факультету іноземної 

філології Запорізького національного університету “Когнітивно-комунікативні 

та лінгвокультурологічні параметри дослідження мовних одиниць” (код 

держреєстрації 0113U000807), затвердженої Міністерством освіти і науки 

України.  

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; 

– 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 реалізації комунікативних стратегій і тактик для 

втілення інтенцій адресанта.  

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

функціонування англійськомовного рекламного дискурсу. 

Матеріалом дослідження слугували 1700 рекламних повідомлень, 

дібраних методом суцільної і серійної вибірок, виокремлених із 49 сучасних 

періодичних англійськомовних видань за період з 2009 по 2016 р. (Better Homes 

and Gardens, Business Today, Car and Driver, Cosmopolitan, Elle, Elle Décor, 

Esquire, Fit Pregnancy, Glam, Good Housekeeping, Harper’s Bazaar, Health and 

Fitness, Herb Companion, House Beautiful, Housekeeping, GQ, Ladies’ Home 

Journal, Marie Claire, Maxim, Men’s Health, Men’s Journal, More, Natural Health, 

Newsweek, OK!, Parenting, PC Format, PC World, Prevention Magazine, Runner’s 

World, Seventeen, Shape Magazine, Smart Money, Sound and Vision, The 

Economist, Top Gear, T3, Travel and Leisure, Vogue, US Weekly, Women’s 

Health).  

Теоретико-методологічне підґрунтя дисертації становлять сучасні 

лінгвістичні концепції таких галузей лінгвістики: дискурсології 

(Н. Д. Арутюнова [7; 8], А. Д. Бєлова [17], Т. А. ван Дейк [304], М. М. Макаров 

[153], А. П. Мартинюк [170], Д. Шиффрін [357, 358]); комунікативної 

лінгвістики (Ф. С. Бацевич [12; 13], А. Вежбицька [40]); прагмалінгвістики 

(Т. Н. Лівшиць [144], І. П. Мойсеєнко [177], Д. Огілві [351], В. І. Охріменко 

[199], О. С. Попова [209, 210]); психолінгвістики (О. О. Залевська [84], 

О. О. Леонтьєв [143]); лінгвістики тексту (Т. В. Радзієвська [215], 

Й. А. Стернін [250]). 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 
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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; 

– 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 одержаних результатів полягає у можливості їх 

використання:  
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– у 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, матеріали та 

висновки даної наукової праці знайшли своє висвітлення на наукових та 

науково-практичних конференціях: 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); всеукраїнських: “Мова як засіб міжкультурної комунікації” 

(Херсон, 2016); на 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. 



 10 

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. 

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 дейктичних елементів і паралінгвальних засобів, властивих рекламним 

повідомленням. 

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. 

У висновках подано головні результати та досягнення проведеного 

дослідження, які безпосередньо корелюють із положеннями, наведеними у 

загальній характеристиці роботи; визначено перспективи та напрямки 

подальших наукових досліджень. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

СУЧАСНОГО АНГЛІЙСЬКОМОВНОГО РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСУ 

 

1.1. Реклама як соціокультурний і лінгвальний феномен 

 

1.1.1. Статус реклами в англійськомовному комунікативному просторі. Світ 

початку ХХІ століття переживає “інформаційний бум”. Cуттєвих змін зазнають 

інформаційний простір, інформаційна політика, розвиваються новітні 

технології. Спеціалісти з теорії масової комунікації наголошують на тому, що 

людство нині вступає в еру складних процесів комунікативної революції, 

інформаційних вибухів, які впливають на становлення нового світового 

порядку. Таким епохальним зрушенням сприяє глобальний розвиток систем 

масової комунікації, які мають потужну владу над масовими аудиторіями, 

впливають на суспільну думку, нав’язують політичні орієнтації, змінюють 

стратегію поведінки [89, с. 7-19].  

Реклама, разом із такими засобами мас-медіа як, пропаганда, агітація, 

зв’язки з громадськістю є невід’ємною складовою цього комунікативного 

процесу. Сьогодення вже не можливо уявити без рекламного фону. Міцно 

увійшовши у життя сучасної людини, реклама активно проникає у діяльність 

суспільства, всі його інститути, впливаючи на поведінку людей. Дослідники 

реклами стверджують, що “сучасна реклама стала своєрідним літературним 

жанром, тільки більш стислим й існуючим у формі не слів, а образів глядачів, 

що претендує на роль рушійної сили культурного прогресу” [58].  

Як зазначалося ще у другій половині ХХ століття, за масштабами впливу і 

формуванням ціннісних уявлень, орієнтирів соціуму, рекламу можна порівняти 

з такими загальноприйнятими інститутами соціалізації, як родина й освіта [355, 

с. 177], а на сучасному етапі цей вплив набув ще більших масштабів. У той же 

час, необхідно зазначити, що реклама, як вид соціальної інформації, фактично 
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не ставить перед собою чітких соціальних цілей і не несе відповідальності за 

наслідки своєї діяльності. 

Реклама є органічною складовою масової комунікації, яка комплексно 

впливає на формування поглядів та переконань суспільства. Зважаючи на її цілі 

(інформування аудиторії про товари або послуги та переконання адресата щодо 

їх придбання), можна стверджувати, що рекламний дискурс відповідає 

основним завданням комунікативного простору. Особливістю реклами як виду 

масової комунікації слід вважати, на наш погляд, проблему ефективності 

рекламного повідомлення, для забезпечення цілей якого копірайтери 

аналізують, зокрема, психологію людей, їхні мотиви, потреби, цінності. 

Звертаючись до такого суспільного феномену як реклама, необхідно 

визначити, що ми розуміємо під цим явищем. Слід наголосити, що на сьогодні 

в науці не існує єдиного тлумачення реклами, адже зазначене явище є 

релевантним для цілої низки гуманітарних дисциплін. Зрозуміти суть реклами 

як соціокультурного явища у мовознавстві допомагають результати досліджень 

у галузях економіки ( Л. Бове [29; 292], Г. О. Владимирська [44], Ф. Джефкінс 

[72], Ф. Котлер [330], У. Уелс [266], В. Флетчер [315], Б. Шміт [359; 360]; 

соціології (С. Кремч [331], Г.Р. Кресc [332], Н. С. Удріс [264]); психології – 

(Р. І. Мокшанцев [178], М. Сатерленд [363], І. Томсон [367], Р. Харріс [273], 

В.Шуванов [284]); теорії масової комунікації (О. В. Зернецька [89], С. Г. Кара-

Мурза [107], В. Лідс-Хувітс [336], Г. Г. Почепцов [213]); філософії (Р. Харре 

[323], У. Еко [286]). Об’єднує визначення сутності реклами у різних галузях 

гуманітарних наук те, що спеціалісти цих наук вважають, що рекламна 

діяльність безпосередньо пов’язана з комерційною, із процесом купівлі 

(продажу) товару або послуги [259].  

Аналізуючи визначення “реклама” можна виокремити два основні 

підходи до його дослідження: 

– економіко-інформаційний підхід (представлений у законодавчих актах, 

працях економістів, укладачів рекламних текстів); 
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– культурно-комунікативний підхід (представлений у роботах з 

психології, журналістики, соціології, теорії масової комунікації). 

Орієнтуючись на економіко-інформаційний підхід, економісти аналізують 

рекламу як елемент маркетингу і визначають її як найпереконливіший і 

найдешевший спосіб інформування потенційних споживачів про відповідний 

товар або послугу [72, с. 25]. Спеціалісти з піар-технологій визначають рекламу 

як “друковане, рукописне, усне або графічне повідомлення про товари, послуги 

або суспільний рух, відкрито опубліковане рекламодавцем й оплачене з метою 

збільшення обсягів збуту, розширення клієнтури, одержання голосів або 

суспільної підтримки” [184, с. 121]. Також реклама визначається як будь-яка 

оплачена форма презентації й просування товарів і послуг конкретного 

рекламодавця [53, с. 1-33; 342, с. 14]. Таке тлумачення є релевантним для сфери 

маркетингу, що, на нашу думку, відбиває основну прагматичну мету реклами.  

Послуговуючись культурно-комунікативним підходом, який дозволяє 

аналізувати рекламу як суспільне явище, цей феномен можна пояснити як 

комплекс інтенцій, що мають на меті привернути увагу потенційного покупця, 

представити йому реальну або уявну користь від придбання товару [287, с. 57]. 

До реалізації основних цілей можна віднести і таку, як прагнення створити 

образ компанії, виробника, якому можна довіряти, сформувати потребу у товарі 

(послузі) [178, c. 54]. Тим самим виконується і маркетологічна функція 

прискорення товарообігу та сприяння збуту продукції. 

Сучасна журналістика теж розглядає рекламну діяльність з культурно-

комунікативної позиції і тлумачить її як самостійний різновид публічної 

інформації, і тим самим, як “відгалуження масової комунікації” [86, с. 20]. 

Вважається, що результатом такої діяльності є створення інформативно-

образних, експресивно-сугестивних текстів, адресованих групам людей з метою 

спонукання їх до потрібних, з погляду рекламодавця, виборів і вчинків [265, 

с. 298]. У цьому випадку імпліцитно врахована позитивна оцінка, оскільки 

змусити скористатися товаром або послугою, представленими у рекламі, 

можливо тільки при презентації позитивної інформації. 
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У визначенні реклами з точки зору соціології вчені дотримуються думки, 

що це вид інформаційної діяльності, певна соціальна інформація, що діє на 

споживача з метою задоволення створених потреб [76, с. 75]. Таке трактування 

поняття “реклама” є, на наш погляд, близьким до лінгвістичної інтерпретації, 

тому, що в ньому реклама вже розглядається як певний вид інформації, що 

передається лінгвальними і паралінгвальними засобами. 

У межах культурно-комунікативного підходу феномен реклами також 

аналізується з огляду на прикладну комунікацію, оскільки адресант намагається 

внести зміни у поведінку адресата й акцентується увагу на тому, що “людина, 

ймовірно, переносить оцінку достовірності інформації з контексту на 

повідомлення” [213, с. 43]. Такий висновок робиться передусім для піар-

технологій, але, безперечно, це необхідно також для позитивного сприйняття 

адресатом реклами, оскільки достовірність рекламного повідомлення 

обов’язково перевіряє свідомість (підсвідомість) особистості, що здійснюється 

на основі наявного досвіду.  

З огляду на масову культуру, рекламну діяльність розглядають як одне з 

джерел її розвитку, оскільки реклама як соціокультурне явище є “соціальною 

технологією спрямованої інформаційної дії, мета якої – надати конкретного 

напряму масовій або груповій активності” [242, с. 1; 243]. Вважається, що 

реклама є не тільки інформаційним феноменом, а й лінгвальним, який базується 

на культурних, моральних, політичних, ґендерних, економічних уявленнях того 

або іншого соціуму й містить інформацію про стан і тенденції його розвитку 

[259; 371].  

На нашу думку, слід враховувати зазначені підходи, що дозволяє нам 

надати визначення реклами з лінгвістичної точки зору. Узагальнюючи наведені 

визначення поняття “реклама”, наголосимо, що у нашій науковій праці це 

явище ми розуміємо як комунікативну діяльність, що передає певну 

інформацію соціокультурного характеру про товари або послуги, і в той же час, 

фактично віддзеркалює існуючі соціальні відносини у певному суспільстві. 

Мета реклами – вплинути на свідомість або підсвідомість потенційного 
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споживача у такий спосіб, щоб спонукати до придбання рекламованого товару 

(послуги).  

З метою більш повного розуміння статусу реклами у сучасному 

культурно-комунікативному процесі необхідно висвітлити її функції, 

важливість яких важко переоцінити. Реклама інформує населення про нові 

товари та послуги, активно впливає на формування нової ціннісно-нормативної 

системи населення, пропагує певні стереотипи життєвої поведінки. У якості 

потужного інструмента комунікативної діяльності, вона створює своєрідну 

міфологізовану модель світу, яка фактично змінює картину навколишньої 

дійсності. В той же час, доведено, що реклама виконує функції формування 

національної свідомості [222, с. 170; 264, с. 7].  

Зазначимо, що реклама також виконує економічну функцію (сприяє 

процесу виробництва та споживання), соціальну та ідеологічну (диференціює 

потреби певних шарів населення). До того ж, рекламні комунікативні технології 

сприяють впровадженню інновацій у повсякденне життя [245, с. 131]. 

Враховуючи той факт, що, хоча реклама відноситься до масової комунікації, в 

той же час, вона характеризується своєю специфікою. По-перше, реклама 

призначена для певної частини людської спільноти і є необхідною для 

підтримки його життєдіяльності і міжособистісного спілкування окремих 

індивідів.  

По-друге, вона має соціальний характер тому, що поширювані знання, 

цінності, моральні, правові норми завжди пов’язані з інтересами певної 

соціальної групи. По-третє, рекламі притаманний “семіотичний характер”, 

тобто вона є процесом передачі та сприйняття вербальних та паравербальних 

знаків [100; 102, с. 121]. Вважається, що реклама є організованим спілкуванням, 

яке здійснюється за допомогою різних каналів комунікації, метою якої є не 

тільки інформування аудиторії, але й здійснення психологічного і соціального 

впливу [100, с. 43]. 

Досліджуючи такий складний феномен сучасності як реклама, слід 

відзначити, що його необхідно розглядати не лише як віддзеркалення 
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соціального устрою та споживчих тенденцій того чи іншого суспільства, але й 

як здатність якісно змінювати суспільні структури.  

Науковці підкреслюють, що реклама здатна впливати на ціннісні 

орієнтації в суспільстві [314, с. 117; 335, с. 140], формувати почуття 

“неповноцінності” в аудиторії, що є адресатом реклами [340, с. 214]. Вчені 

вважають рекламу не тільки засобом пропонування товарів й послуг, але й 

причиною певних процесів у суспільстві, адже, говорячи про сильний вплив 

якогось явища, необхідно завжди пам’ятати, що він може бути як позитивним, 

так і негативним [76, с. 73-82]. 

На сучасному етапі розвитку суспільства рекламу можна вважати однією 

з найбільш “агресивних” форм спілкування. Така “агресивність” зумовлена 

зростанням ролі паралінгвального компонента в англійськомовних рекламних 

повідомленнях і “силовим” використанням впливу реклами на аудиторію. 

Невипадково, що зазвичай рекламне повідомлення багаторазово повторюється, 

тим самим не залишаючи адресату можливості критично його осмислити й 

оцінити [164]. 

Попри те, що суспільні інститути певною мірою стежить за рекламною 

діяльністю, регулюють й удосконалюють її за допомогою законів, підтримуючи 

соціально-корисні й обмежуючи деструктивні тенденції [46, с. 140]. Нагадаємо, 

що за допомогою суб’єктивно-оцінних засобів мови може “викривлятися” 

істина, відбуватися маніпулювання суспільною думкою. Тим самим, виникають 

тексти, що базуються на сугестії, гіпнозі, нейролінгвістичному програмуванні 

[13, с. 153]. Тому, для уникнення або обмеження деструктивних тенденцій у 

суспільстві, реклама, як продукт і як процес, має бути законодавчо 

врегульована і повинна відповідати морально-етичним нормам соціуму [33]. 

Можна констатувати той факт, що на сучасному етапі розвитку реклама 

набула статусу соціокультурного інституту, яка має значний потенціал 

позитивно впливати на окрему особистість і на суспільство загалом. Ми 

розуміємо явище реклами у поєднанні економіко-інформаційного та культурно-

комунікативного підходів у вигляді комунікативної діяльності, що передає 
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певну інформацію соціокультурного характеру про товари або послуги, і в той 

же час, фактично віддзеркалює існуючі соціальні відносини у певному 

суспільстві.  

 

 1.1.2 Лінгвістична характеристика англійськомовного рекламного 

дискурсу. Нагадаємо, що реклама є феноменом, який виступає предметом 

дослідження економіки, психології, культурології, соціології, політології тощо.  

У межах лінгвістичної науки рекламний дискурс постає об’єктом аналізу 

мовознавців з позиції лінгвістичної прагматики [4; 91; 92; 114; 115; 144; 177; 

205; 26], когнітивної лінгвістики [101; 199; 58], лінгвосеміотики [336], 

гендерних студій [41; 165; 166; 167], лінгвістичної стилістики [117; 128; 233], 

перекладу та контрактивних студій [47]. Предметом наукового розгляду 

рекламних повідомлень, сукупність яких у дисертації розглядається як 

рекламний дискурс, є, як правило, її лексичний склад [244; 69], фонетичне [147] 

та синтаксичне оформлення [59; 171; 260; 261; 262]. Вчені слушно зазначають, 

що важливим структурним елементом рекламного повідомлення є також 

паралінгвальний компонент, який ретельно аналізується дослідниками реклами 

[27; 55; 154; 155]. 

Як було зазначено вище, об’єктом нашого дослідження виступає 

англійськомовний рекламний дискурс, що може бути представлений як 

сукупність рекламних повідомлень (текстів) з їх відповідною структурною 

організацією. Для того, щоб аналізувати рекламні повідомлення, необхідно 

визначитися із диференціюванням понять “дискурс” і “текст”. На сучасному 

етапі розвитку мовознавства поняття “дискурс” є одним із неоднозначних [7; 8; 

12; 13; 66; 153; 235; 238; 350; 357; 358]. Залишаючись дискусійним питанням, у 

лінгвістиці склалося два основних підходи до розуміння сутності поняття 

“дискурс”: структурно-орієнтований та функціонально-орієнтований. 

З позиції структурно-орієнтованого підходу дискурс розглядають як 

мову “вище рівня речення або словосполучення” [358, с. 23-25]. Отже, це 

поняття ототожнюють із поняттям текст. З позиції функціонально-
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орієнтованого підходу поняття дискурс і текст диференціюють. Дискурс 

трактується як “текст + ситуація” [239; 311], як зв’язний текст у сукупності з 

екстралінгвальними (прагматичними, соціокультурними, психологічними) 

факторами [8, с. 136-137], а також соціальний процес, в який входить текст, 

який є конкретним матеріальним об’єктом, що ми отримуємо у дискурсі [223, 

с. 88].  

Згідно з функціонально-орієнтованим підходом науковці протиставляють 

“спонтанність дискурсу впорядкованому, канонічному за формою викладу 

тексту; динамічність дискурсу – статичність тексту; орієнтованість дискурсу на 

живу аудиторію – орієнтованість тексту на абстрактну аудиторію” [318, с. 74]. 

Цей підхід передбачає появу опозицій: дискурс-процес і текст-структура; 

дискурс-діалог і текст-монолог [51, с. 18]. У той же час, на нашу думку, таке 

протиставлення не завжди є правомірним, адже будь-який писемний текст 

можна розглядати з позиції діалогічності (кодування – декодування); окремі 

жанри (доповідь) можна кваліфікувати і як писемний текст, і як публічний 

виступ. 

Структурний і функціональний підходи до трактування поняття 

“дискурс” поєднують розуміння рекламного повідомлення у двох аспектах 

“процес + результат” [68, с. 39]. Тим самим, дискурс розуміється у широкому 

сенсі як будь-яка мовленнєва діяльність, що вербально оформлюється 

відповідним чином. Таке розуміння дискурсу здебільшого поширено у сучасній 

лінгвістичній науці.  

Деякі вчені, на нашу думку, фактично поєднують структурний та 

функціональний підходи, оскільки трактують рекламний дискурс як вид 

інституційного спілкування, що представляє собою складний соціокультурний 

феномен, який є складовою більш широкої соціальної взаємодії, охоплює 

багато сфер життя сучасного соціуму і пов'язаний з різноманітними видами 

людської діяльності [197, с. 11]. Існує також розуміння рекламного дискурсу як 

змішаної семіологічної структури, тобто гібриду тексту із зображенням 

паралінгвальних елементів [299, с. 33], або складної комунікативної події, що 
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отримала текстову форму, розуміння якої можливе лише з урахуванням 

нелінгвальних факторів [258, с. 4].  

При тлумаченні поняття “дискурс” ми віддаємо перевагу саме такому 

“інклюзивному” розумінню, що дозволить нам дослідити мовний матеріал – 

рекламні повідомлення. Таким чином, базуючись на загальному уявленні про 

те, що дискурс є складним комунікативним феноменом, який містить окрім 

тексту ще й паралінгвальні елементи, надамо визначення рекламного дискурсу, 

що є об’єктом нашого дослідження.  

Рекламний дискурс нами розглядається як комунікативно-прагматичний 

зразок мовленнєвої поведінки учасників реклами, що реалізується через 

рекламні повідомлення у поєднанні лінгвальних та паралінгвальних елементів. 

Разом з тим, поєднання лінгвальної складової і паралінгвальної знакової 

системи дають нам підстави стверджувати, що рекламний дискурс утворює 

семіотично ускладнений “продукт”, а саме рекламне повідомлення (текст). 

Абстрактна сукупність таких повідомлень, в цілому, може бути представленою 

у вигляді рекламного дискурсу.  

Рекламному дискурсу притаманні мовленнєві риси, які залежать від 

структурних, функціональних та ситуаційних характеристик. З точки зору 

структури, дискурс дуже часто виступає надфразовою єдністю як контекстом. З 

функціональної точки зору реклама розглядається як сукупність системно-

організованих і визначених контекстом мовних одиниць. Функціонування 

залежить, насамперед, від ситуаційної характеристики реклами, яка позначає 

те, що вона зумовлена набором соціальних, культурних та прагматичних 

чинників, котрі лежать за межами “лінгвістичної матерії”, але безпосередньо 

впливають на продукування рекламного мовлення [135, с.198]. 

Перш, ніж перейти до визначення поняття “рекламне повідомлення”, 

зазначимо, що у нашій науковій розвідці поняття “рекламний текст” є 

тотожним поняттю “рекламне повідомлення”. Слід зауважити, що у науковців 

немає єдиної думки щодо його тлумачення, але зазвичай визначається, що 

рекламне повідомлення складається не тільки з лінгвальних, але й 
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паралінгвальних компонентів. Рекламним, тим самим, вважається 

повідомлення, у структурі якого окрім вербальних засобів використовуються 

іконічні (малюнки, фотографії), семіотичні (колір, шрифт), а наявність 

паралінгвального складника сприймається як неодмінний атрибут повноцінного 

рекламного тексту [55, с. 19]. 

Рекламний текст також визначають як креолізований [226], гібридний 

[91; 92], ізовербальний [20], полікодовий [150], мультимодальний [332]. На 

нашу думку, найбільш вдалим є визначенням рекламного повідомлення як 

“мультимодального”, в якому в єдине ціле інтегрується текст (вербальний 

складник), візуальне зображення (шрифт, ілюстрації, загальний дизайн) та 

аудіокомпонент (звуковий супровід у рекламі). Тому, нам видається 

релевантним використання саме терміна “мультимодальне повідомлення”, 

оскільки у результаті взаємодії множинності семіотичних кодів утворюється 

єдине ціле, що забезпечує комунікативно - прагматичний вплив на адресата. 

 

1.1.3 Типологічна класифікація рекламних повідомлень. Ще наприкінці 

ХХ століття дослідники функціонально-прагматичних особливостей рекламних 

повідомлень наголошували на їх різноманітності. У процесі дослідження 

важливо не ігнорувати той факт, що рекламні повідомлення мають свою 

специфіку у жанровому плані. Тому породжується розмаїття мовних та 

мовленнєвих засобів, використання яких головним чином залежить від 

комунікативно-прагматичних цілей рекламних повідомлень.  

Тим самим, рекламні повідомлення аналізуються вченими з урахуванням  

реклами як процесу і результату. На основі досліджень фахівців рекламу було 

розподілено на групи за такими ознаками: вид реклами; способи трансформації 

рекламної інформації; методи поширення реклами; предмети реклами; цілі 

реклами; сфера реклами і рекламної діяльності; інтенсивність реклами; тип 

рекламодавців; спосіб репрезентації рекламної інформації; специфіка 

охоплення рекламної аудиторії; форма використання носіїв реклами; характер 

мовленнєвого (емоційного) впливу [191, с. 9-16; 327, с. 68]. 
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Вважаємо, що рекламні повідомлення повинні бути класифіковані за 

такими ознаками: мета та конкретні цілі рекламного повідомлення; характер 

мовленнєвого впливу. Саме ці ознаки є релевантними для нашої розвідки, 

оскільки мета, конкретні цілі та психологічний вплив на певні сфери свідомості 

(підсвідомості) адресата за допомогою мовних і мовленнєвих засобів 

вважаються основними інструментами ефективно сконструйованого 

рекламного повідомлення.  

Нагадаємо, що кінцевою метою комерційної реклами є спонукання 

цільової аудиторії до придбання товару або послуги. Дослідники особливостей 

впливу в рекламному дискурсі схиляються до думки, що заради досягнення 

комунікативно-прагматичної мети укладачі рекламних текстів переслідують 

конкретні цілі: проінформувати про товар (послугу), нагадати про нього, 

виділити серед інших об’єктів рекламування. Відповідно комунікативним цілям 

рекламні повідомлення класифікуються на:  

– інформативні, що ознайомлюють аудиторію з товаром або послугою і 

створюють первинний попит (переважають в основному на етапі введення 

товару на ринок); 

– персуазивні, що формують переваги товару (послуги) і створюють 

виборчий попит (набувають особливого значення на етапі росту); 

– мнемонічні, що утримують товар (послугу) на ринку, нагадуючи 

споживачеві й підтримуючи його прихильність до марки (необхідні на етапі 

“зрілості”) [330, с. 365]. 

В основу наведеної класифікації, як можна побачити, покладено 

маркетинговий критерій. Він розрахований на створення та підтримку 

інформативності і не приділяє особливої уваги психологічному впливу на різні 

сегменти когнітивної сфери адресата. В той же час, наголосимо на 

першочерговості врахування психологічних особливостей комунікантів, адже 

вплив адресанта може впроваджуватися або як безпосереднє спонукання до дії, 

або як прихований вплив для формування певного стану. Але в кожному 
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конкретному випадку вплив на адресата відбувається через активізацію різних 

типів психологічного механізму сприйняття тексту отримувачем [121, с. 177].  

Необхідність застосування психологічного критерію також пояснюється 

залежністю способів мовленнєвого впливу від сфер свідомості адресата. Що 

стосується способів мовленнєвого впливу, то одні вчені вважають, що 

досягнення прагматичної мети можливе лише шляхом аргументативного 

впливу [47], який ми вважаємо експліцитним. Також існують дослідження того, 

що рекламний дискурс втрачає ознаки аргументативності і стає більш 

маніпулятивним [44; 90; 91], що виявляється в імпліцитному способі впливу 

заради переслідування адресантом “корисливих цілей”. 

Врахування способу впливу на когнітивно-асоціативну сферу свідомості 

стає критерієм для поділу рекламних повідомлень, спрямованих на:  

– раціональну сферу; 

– свідомість; 

– підсвідомість [210, с. 17]. 

Наведена класифікація, демонструє напрям впливу на когнітивно-

асоціативну сферу адресата. У той же час, науковці визначають рекламний 

дискурс як особливу форму комунікативної технології, що не обмежується 

лише психологічною функцією. Головне завдання реклами полягає у 

переконанні адресата, впливові на його вибір, рішення щодо придбання товару 

або послуги [72, с. 34].  

Тому, на нашу думку, типологічна класифікація повідомлень 

англійськомовної реклами повинна базуватися на двох критеріях: 

маркетинговому та психологічному [228] тому, що досягнення маркетингової 

мети не можливе без урахування психологічних особливостей адресата. Отже, 

поєднуючи ці два критерії (маркетинговий і психологічний) ми визначаємо 

чотири типи рекламних повідомлень за видом реалізації прагматичної функції:  

– інформативні повідомлення, що вирізняється простотою та 

лаконічністю, стилістичною однорідністю, відсутністю емоційних та оцінних 

конотативних значень. Базовою одиницею подібного тексту зазвичай є 
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найменування предмета реклами [144, с. 77-78]. Інформативні рекламні тексти 

розповідають про новинки або нові способи застосування певного товару 

(послуги), акцентують увагу на зміні ціни, пояснюють принципи дії предмета 

реклами, формують відповідний образ фірми (компанії);  

– аргументативні повідомлення, що акцентують увагу на перевагах 

товару, його цінності [144, с. 78]. Такі повідомлення спрямовані на те, щоб 

адресат надав перевагу саме цій продукції (фірмі) і мав бажання скористатись 

товаром (послугою) негайно;  

– сугестивні повідомлення, що переважно є стислими за структурою, 

будуються у вигляді команд або гіпнотичних технік (напр.: багаторазовий 

повтор назви товару або його властивостей), спонукають адресата до потрібних 

дій; 

– маніпулятивні повідомлення, що передають приховану інформацію 

внаслідок здатності мовних одиниць створювати асоціативні та конотативні 

значення. Функціонально-змістовим типом мовлення в маніпулятивній рекламі 

є образне мовлення; предметові реклами у таких текстах приписують певні 

позитивні характеристики, що пов’язані з усталеними стереотипами та 

сприймаються без будь-яких роздумів. 

Стосовно виду мовленнєвого впливу у зазначених типах рекламних 

текстах, наголосимо, що інформативні і аргументативні тексти 

характеризуються саме експліцитно вираженим впливом, а отже адресат 

свідомий того, що адресант прагне певним чином подіяти на нього, змінити 

його погляди, схилити до певної думки, дії і свідомо піддається цьому впливу. 

Сугестивні і маніпулятивні тексти супроводжуються прихованим впливом, 

який оснований на ніби експліцитному намірі адресанта допомогти адресату, а 

насправді спрямований на досягнення корисливих цілей.  

 Незалежно від того, до якого типу рекламних повідомлень належить 

конкретний рекламний текст, їх спільною ознакою є загальна підпорядкованість 

комунікативно-прагматичній меті – спонукати потенційну аудиторію до 

придбання певного товару або користування певною послугою. 
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1.1.4 Структура рекламного комунікативного акту. Для створення 

ефективного повідомлення необхідним є врахування особливостей побудови 

рекламного комунікативного акту, його структури. Конкретними складовими 

реклами вважаються: адресант (суб’єкт); адресат (об’єкт); предмет 

рекламування. Ці компоненти фактично втілюються у понятті “комунікативна 

дія”, що включає мету, цілі, стратегії, тактики [315, с. 66]. Враховуючи те, що 

рекламний дискурс є частиною масової комунікації, адресантом рекламного 

акту зазвичай є професійний мовець, а адресатом – масова аудиторія.  

Рекламне повідомлення завжди має у своїй основі двох учасників 

комунікації: адресанта, який запрограмовує інформацію, і адресата, який 

повинен сприйняти цю інформацію належним чином. Важливим у структурі 

повідомлення також є те, що тільки адресант має можливість зрозуміти, до чого 

конкретно веде інформація і усвідомлює кінцеву мету повідомлення. Адресат, 

навпаки, отримує певну інформацію, але його мисленням і сприйняттям керує 

адресант [326, с. 383] 

Стосовно адресанта як учасника рекламного акту, слід також брати до 

уваги опосередковану участь замовників реклами, виробників, 

розповсюджувачів. Природно, що авторами рекламного повідомлення можуть 

бути спеціалісти, які володіють інформацією про всі позитивні та негативні 

якості товару, зацікавлені в його продажу. Але на сучасному етапі розвитку 

рекламної справи на ринку працюють фахівці-посередники, які, у багатьох 

випадках, займаються лише рекламуванням [311, с. 117].  

У випадках участі посередників практична діяльність зі створення та 

поширення реклами характеризується складною структурою та розподілом 

праці, що впливає на особливості рекламного повідомлення. Найважливішими 

елементами цієї структури є: рекламодавець, який не створює рекламний текст, 

а лише замовляє його рекламному агентству, оплачує його виготовлення та 

популяризацію; рекламне агентство, що створює рекламне повідомлення 

згідно з вимогами рекламодавця, а також забезпечує його розповсюдження; 
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засоби масової інформації, завдання яких полягає у презентації рекламної 

інформації аудиторії [253, с. 96-107; 54, с.324 ].  

Адресант перебуває у нерозривній єдності з адресатом, доповнює та 

своєрідним чином віддзеркалює його [6, c. 357-358]. Відповідно, адресант у 

рекламному дискурсі презентований не конкретною особистістю, а 

опосередкованою, що охоплює: рекламодавця (компанію-замовника); 

рекламного наратора, (оповідача [21], який “запрошує” адресата у свого роду 

віртуальну реальність, виступає провідником між рекламним світом і реальним 

світом адресата); рекламного персонажа, який комунікативно взаємодіє з 

адресатом.  

Колективна єдність адресанта стає підґрунтям для реалізації 

прагматичного впливу на адресата і передбачає не прямий вихід на нього, а 

опосередкований. Слід зазначити, що зазвичай адресант ототожнює себе з тією 

ситуацією, у якій функціонує рекламований продукт і намагається знайти 

спільні точки дотику з адресатом. На лінгвальному рівні адресант як 

рекламодавець зазвичай представлений прямою вказівкою на компанію-

виробника (General Motors), торгівельну марку (Road It), на позначення якої 

можуть вживатися, зокрема, іменники-антропоніми (Nestle). Ефект більшої 

реалістичності адресанта-рекламодавця моделюється і за допомогою 

паралінгвальних елементів, а саме – фотографічних зображень осіб, що 

асоціюються з рекламодавцем.  

Презентація адресанта як наратора відбувається переважно за 

допомогою особових та присвійних займенників I, we, my, our, яким властива 

“суб’єктивність мовлення” та які вказують на “суб’єктну близькість 

комунікантів” [208, с. 6]. Адресант як персонаж зазвичай актуалізується 

мультимодально, через поєднання вербальних і візуальних елементів. На 

вербальному рівні залучаються, зокрема, лексеми із семантикою популярності 

(famous, leading, prominent) та іменники на позначення роду занять або 

діяльності (doctor, star, winner), які вказують, як правило, на популярних 

особистостей.  
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Оскільки адресат не завжди обізнаний з предметом рекламування, 

адресант виявляється інформатором, виступає “просвітником”, 

популяризатором товару або послуги. Тим самим, адресат не може 

проконтролювати інформатора і тому змушений приймати повідомлення таким, 

як воно є. “Наївна” свідомість (або підсвідомість) адресата зумовлює те, що він 

сприймає комунікативний процес як передачу інформації від одного реального 

комуніканта до іншого. Саме у такий спосіб створюється міфологізований 

образ адресанта [59, с.52]. Перед первинно “пасивною аудиторією” адресант 

виявляється, тим самим, єдиним авторитетом, що забезпечує йому практично 

необмежену свободу дій [301, с. 5-6]. Тому, в основі рекламної ситуації 

фактично існує опозиція між адресантом й адресатом. 

Крім того, не можна не враховувати, з одного боку, активну, зацікавлену 

позицію адресанта і, з іншого, відносно пасивну, фактично незацікавлену роль 

адресата. Саме така “пасивність” адресата змушує творців рекламних 

повідомлень максимально використовувати лінгвальні та паралінгвальні засоби 

впливу на аудиторію для виділення свого повідомлення серед інших, 

привернення уваги до предмету рекламування та спонукання до дії. Така 

“активна” позиція укладачів рекламних текстів втілюється у свідомому, 

цілеспрямованому відборі та організації засобів, у вмілому поєднанні 

лінгвальних та паралінгвальних ресурсів. Автори реклами перш за все беруть 

до уваги приналежність адресата до тієї чи іншої соціальної групи, його 

психологічні особливості, які базуються на життєвому досвіді, стереотипах.  

Адресат у структурі рекламного комунікативного акту представлений 

множиною “всіх потенційних споживачів” і при цьому не належить до кола 

спеціалістів-виробників товарів. Адресатна аудиторія є відкритою, при чому 

слід усвідомлювати, що комунікативна дія реалізується з орієнтацією не тільки 

на окремого представника, а скоріше на всю потенційну аудиторію [349, с. 401-

411]. Масовість аудиторії слід вважати суттєвою характеристикою 

прагматичної ситуації рекламування. За цим параметром названа ситуація 

схожа із прагматичною ситуацією, яка “прихована” за публіцистичним 
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дискурсом. Тому ця ознака є структуротвірною: завдяки їй вимальовуються 

структурні зв’язки рекламних повідомлень.  

Загалом, для рекламного дискурсу як виду масової комунікації, 

притаманна “презумпція універсальності адресата”. Вважається, що будь-який 

потенційний адресат може бути членом масової аудиторії. Незважаючи на те, 

що адресат реклами – це масова аудиторія, до нього звертаються як до 

індивідуальності з порадами, рекомендаціями з придбання того чи іншого 

товару або послуги. Тому, цілком справедливим є твердження, що 

поліадресатне за своєю природою рекламне повідомлення штучно фокусується 

на окрему особистість [247, с. 35].  

Ефективна реклама задовольняє інформаційні потреби аудиторії 

враховуючи попит щодо забезпечення товарів та послуг. Природа і зміст 

інформаційних потреб глибоко пов’язані з усією життєдіяльністю людини. 

Аналізуючи зміст інформаційних потреб, варто враховувати спосіб життя 

населення, на яке спрямована реклама. Це дозволяє пояснити закономірності 

формування споживачів реклами, а також причини ефективності використання 

різних каналів інформації визначеними групами населення. Якщо ефективність 

телебачення залежить від чинників нетрудової сфери, то вплив друкованих 

засобів масової інформації зумовлений передусім характером професійної 

діяльності адресата, його статусом. 

На мовному рівні адресат актуалізується як об’єкт за соціальними 

параметрами (вікова, гендерна, професійна приналежність). Вік адресата 

позначається переважно числівниками та прикметниками на пряме або 

опосередковане його позначення, наприклад: for a women over 30, middle-aged, 

twenty-something. Параметр гендера одержує пряму актуалізацію шляхом 

залучення лексем з інваріантним ґендерним компонентом (he, she, woman, man, 

lady, gentleman). Вербальна номінація “сімейного стану” зазвичай відбувається 

за допомогою лексичних одиниць типу wife, husband, mother, father, які 

експліцитно об’єктивують сімейний стан адресата, а також тих лексем, які 

дають змогу вказати його імпліцитно (please your darling, husbands never had it 
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so good). Ознака роду занять представлена широким спектром різноманітних 

діяльностей, професій, фахів (secretary, housewife). 

Предмет рекламного акту – це по суті “продукт” рекламування, який 

умовно можна поділити на товари, послуги, компанії. Рекламне повідомлення 

обслуговує практично будь-яку сферу суспільної діяльності, і предметом 

реклами може бути будь-який вид промислового товару, організація, 

досягнення науки та техніки, твори мистецтва, засоби масової інформації тощо. 

З метою презентації предмету реклами у найбільш сприятливому для 

рекламодавця вигляді повідомлення насамперед має містити пропозицію, яка 

повинна бути не лише цікавою для потенційного покупця, але й унікальною 

(відмінною від конкурентів). Рекламна пропозиція повинна мати досить 

сильний заряд психологічної й маркетологічної аргументації, щоб потенційний 

споживач перейнявся думкою про придбання рекламованого товару як про 

вигідну для себе угоду [141, с. 33]. 

На лінгвальному рівні предмет рекламування, зокрема товари та послуги, 

зазвичай позначаються в англійській мові іменниками у поєднанні з 

займенниками (our shampoo, our anti-age cream, our on-line service). Також 

можна спостерігати застосування механізмів метафори і метонімії. При 

метафоричному перенесенні предмет реклами переважно представлений як 

людина або тварина (bodyguard, dinosaur), при метонімічному – назвою бренду 

(Rolex is made), матеріалу (інгредієнту) (fabric, oils). 

Комунікативна дія, у якій фактично втілюються компоненти рекламного 

комунікативного акту, постає як процес передачі інформації про товар або 

послугу. Евристичність, відкриття нового, становлять основу рекламної 

інформації. В акті повідомлення інформація завжди є визначеною, що 

зумовлено інформаційною обмеженістю адресанта й адресата. Так, рекламну 

інформацію ми тлумачимо як спеціальну інформацію про товари та послуги, що 

розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою одержання 

прибутку.  
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Однією із суттєвих відмінностей рекламної інформації від інформації 

іншого характеру є спрямованість першої на досягнення комерційної мети, 

тобто просування рекламованого предмета на ринку збуту. Реалізація цієї мети 

залежить, насамперед, від мовленнєвого впливу, здійснення якого передбачає 

формування зацікавленості у предметі рекламування, утримання його у 

свідомості (підсвідомості) адресата, повідомленні реальних або уявних переваг 

товару або послуги, спонукання до придбання [220, с. 256].  

В той же час, передана у рекламному повідомленні інформація ніби має 

на меті задовольнити інформаційні потреби споживача, інакше вона не буде 

прийнятою. У загальному обсязі нова інформація повинна складати незначну 

частину, “вписуватися” у стереотипи сприйняття аудиторії, забезпечувати 

наступність у формуванні громадської думки.  

 

1.1.5 Мова як засіб впливу на адресата. Життя сучасної людини не 

обмежується реальним світом, в якому вона існує. Воно доповнюється “світом”, 

що створюється засобами Інтернет, преси, телебачення, кіноіндустрії, тобто 

“штучним інформаційно-символічним всесвітом” [111, с. 202], що відтворює та 

переробляє нашу дійсність. Одним з таких світів є світ, створений рекламою, 

першочерговим завдання якої, поряд з інформуванням аудиторії, є вплив на 

адресата з метою спонукання до придбання предмету рекламування. Поняття 

впливу є неоднозначним, але якщо йдеться про взаємодію між соціальними 

суб’єктами, мається на увазі, перш за все, вплив психологічний. 

Реклама сьогодення – це дієвий інструмент психологічного впливу на 

потенційну аудиторію, важливий компонент мовного й культурного простору, 

що трансформує, модифікує суспільну свідомість [77, с. 71]. Різновидом 

психологічного впливу постає мовленнєвий вплив, який у широкому розумінні 

цього терміна позначає мовленнєве спілкування в аспекті його 

цілеспрямованості [24; 99]. Тим самим, цей вплив може бути представлений 

терміном “соціо-психологічний”. Мотивами мовленнєвої діяльності зазвичай 
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виступають немовленнєві цілі, які й скеровують діяльність учасників 

рекламного акту.  

Проблема мовленнєвого впливу у масовій комунікації, зокрема, у 

рекламній, не є новою. Довгий час мовленнєвий вплив привертає увагу 

дослідників і є об’єктом наукових студій сучасних зарубіжних і вітчизняних 

науковців у галузях рекламознавства, лінгвістики, психології, соціології, 

культурології: А. Годдарт [319], Ф. Джефкінс [72], О. Каменська [106], 

Дж. Каттинг [299], Т. Ковалевська [120; 121], K. Келлер [327], Р. Лакофф [334], 

Ю. Пирогова [203; 204], М. Портер [354], Г. Почепцов [213], Й. Стернін [250], 

В. Різун [224], Д. Шиффрін [358]. 

Для того, щоб зрозуміти функціонально-прагматичні особливості 

рекламного дискурсу, перш за все необхідно розкрити поняття “мовленнєвий 

вплив”. Зазначимо, що найповніше теорія впливу на особистість представлена у 

психології, адже його механізм передбачає активізацію психічних процесів. 

Учені у цій галузі визначають вплив як процес і результат зміни індивідом 

поведінки іншої особи, її настанов, намірів, уявлень, оцінок [371, с. 77], а також 

як різноманітні способи вербального і невербального емоційно-забарвленого 

тиску на особистість задля створення певного стану або спонукання до 

спеціальних дій [325, с. 170]. 

У науковій літературі мовленнєвий вплив трактується у широкому та 

вузькому значенні. У широкому значенні вчені ототожнюють його з актом 

спілкування зі співрозмовником за допомогою стратегічних і тактичних 

прийомів задля моделювання картини світу та спонукання до певних дій 

адресата опонента [81], або “мовленнєвою дією проектувальника, керованою 

цільовою установкою мовного спілкування, спрямовану на зміну поведінки, 

психологічного стану, свідомості адресата, оцінки ним певного явища” [238, 

с. 355]. У вузькому сенсі мовленнєвий вплив вважається засобом 

використанням особливостей функціонування мови для побудови повідомлень, 

спрямованих на подолання “захисного бар’єра адресата” [202] 
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У цій науковій праці ми дотримуємося “широкого” тлумачення цього 

поняття і поділяємо думку про те, що мовленнєвий вплив – це вплив адресанта 

на адресата повідомлення за допомогою лінгвальних, паралінгвальних, 

символічних засобів у процесі мовного спілкування, який відрізняється 

особливими цілями проектувальника: зміною поведінки, психічного стану, 

психофізіологічних процесів [281, с. 10].  

Оскільки рекламний дискурс є одночасно процесом і результатом 

комунікативної взаємодії, то мовленнєвий вплив, як фундаментальна основа 

будь-якого рекламного акту, тим самим, передбачає активацію психічних 

процесів у свідомості (підсвідомості) адресата і зміни у результаті його 

споживчої поведінки [327, c. 81]. У нашій розвідці ми тлумачимо мовленнєвий 

вплив як вплив адресанта на індивідуальну та колективну свідомість 

(підсвідомість) адресата за допомогою мови з метою моделювання його 

уявлень, поведінки, намірів та спонукання до придбання товару (послуги). 

Рекламне повідомлення є типовим прикладом акту мовленнєвого впливу. 

Стосовно природи будь-якого впливу, і мовленнєвого зокрема, то 

вважається, що він здійснюється двома шляхами – експліцитно та імпліцитно 

[194]. Експліцитний вплив характеризується тим, що об’єкт впливу усвідомлює 

те, що суб’єкт прагне певним чином подіяти на нього, змінити його погляди, 

схилити до певної думки, дії. Імпліцитний вплив володіє маніпулятивною 

природою, яка проявляється у переслідуванні адресантом корисливих цілей, 

вигідних для нього та “шкідливих” для адресата.  

Зазначимо також, що мовленнєвий вплив слід вважати основним засобом 

рекламного дискурсу, однак характер впливу не завжди зовнішньо виражений. 

Існують дослідження, в яких заперечується наявність експліцитного впливу і 

обґрунтовується лише імпліцитна природа рекламного дискурсу. У нашому 

дослідженні враховуючи інтенціональну та персуазивну спрямованість реклами 

ми дотримуємося думки, що діапазон впливу у рекламі коливається від 

експліцитного, що знаходиться на поверхні повідомлення, до імпліцитного, 

власне який і є маніпулятивним.  
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Як ми зазначали раніше, реклама є різновидом масової комунікації, тому 

мовленнєвий вплив характеризується своєю “масовістю”. Під масовим 

мовленнєвим впливом розуміється дія, яку адресант виявляє стосовно інших, 

включаючи в них схожі настрої, формуючи однакові думки [224, с. 143-144]. 

Під колективним автором зазвичай розуміється ряд суб’єктів, які відіграють 

певну роль у створенні реклами. Цей ряд охоплює рекламодавців (замовників 

реклами), спеціалістів з рекламної діяльності, психологів, соціологів, а також 

дизайнерів, графіків, художників, рекламодавців, що безпосередньо або 

опосередковано відповідають за створення реклами [63, с. 120].  

В той же час, “колективний адресат” реклами також являє собою 

угруповання, утворене із цільових груп, сукупності суб’єктів, що є адресатами 

рекламного повідомлення, на яких воно спрямовано для досягнення конкретної 

мети рекламної кампанії [41, с. 53]. Адресат рекламного повідомлення (цільова 

група), як ми вже зазначали, характеризуються гендерними, віковими, 

професійними ознаками.  

Зауважимо, що при дослідженні особливостей мовленнєвого впливу 

реклами необхідно враховувати те, що за нею стоїть значна кількість осіб, яка її 

створює та на яку вона спрямована. Одним із факторів здійснення ефективного 

мовленнєвого впливу реклами є правильне визначення спрямованості її 

цільової аудиторії. Послуговуючись тим фактом, що цільовою аудиторією 

реклами є “масова свідомість”, тим самим, важливим аспектом є окреслення 

ознак свідомості “колективного адресата”, врахування яких стає запорукою 

створення ефективного рекламного повідомлення [96, с. 22].  

Враховуючи той факт, що адресат зазвичай сприймає рекламне 

повідомлення мимохідь, воно повинно миттєво проникати у його свідомість і 

впливати за певним алгоритмом, заздалегідь продуманим рекламістами. З цієї 

метою дослідники масової свідомості розробили моделі впливу, які видається 

можливим поділити на три види: комунікаційні (мають соціальний характер і 

визначають об’єктивні елементи масових комунікацій); інформаційні (носять 
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психологічний характер і презентують основні етапи обробки рекламної 

інформації); змішані (мають соціально-психологічний характер) [344, с. 98].  

Що стосується комунікаційної моделі, то вона складається з п’яти базових 

елементів: комунікатор, повідомлення, канал передачі інформації, аудиторія, 

ефективність, а також модель викривлення об’єктивної інформації. Відповідно 

до цієї моделі, під “викривленням” розуміється відбір з усіх якостей товару або 

послуги лише позитивних [1, с. 43-44; 344, с. 145].  

Серед інформаційних моделей є декілька найпоширеніших, однією з яких 

є рекламна модель під назвою AIDA (Attention, Interest, Desire, Action) [143, 

с. 91; 219, с. 738]. Ми можемо інтерпретувати її таким чином: рекламне 

повідомлення спочатку привертає увагу читача за допомогою різних 

лінгвальних та паралінгвальних засобів і тим самим намагається утримати 

інтерес адресата, використовуючи апелювання до емоцій та бажань. Надалі 

споживачеві навіюється бажання придбати рекламований продукт або 

скористатися послугою та надаються рекомендації щодо їх придбання. 

Майже на таких самих принципах мовознавцями побудовано моделі 

AIDMA (Attention, Interest, Desire, Motivation, Action), ACCA (Attention, 

Comprehension, Convection, Action), DAGMAR (Defining, Advertising, Goal, 

Measuring, Advertising, Results) [35, с. 68–69]. Для рекламних текстів важливою 

також є модель VIPS (Visibility, Identity, Promise, Single-mindedness), 

запропонована Ф. Джефкінсом [72, с. 35]. Ця модель позначає, що покупець 

спочатку впізнає марку компанії, товару або послуги, усвідомлює їх позитивні 

якості, психологічно тяжіє до купівлі предмету рекламування і потім власне 

здійснює придбання. Вважається, що застосовуючи цю модель можна здійснити 

ефективний психологічний вплив на аудиторію.  

Отже, мовленнєвий вплив слід вважати фундаментальною основою будь-

якої комунікативної ситуації загалом і рекламного акту зокрема. Враховуючи 

комунікативно-прагматичні параметри рекламного дискурсу, адресант 

використовує мову як інструмент мовленнєвого впливу на індивідуальну та 
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колективну свідомість (підсвідомість) адресата з метою моделювання його 

уявлень, поведінки, намірів та спонукання до придбання товару (послуги). 

 

1.2. Комунікативно-прагматичні особливості англійськомовного 

рекламного дискурсу 

 

 1.2.1 Стратегія і тактика у лінгвістичній парадигмі. Особливістю 

комунікативно-прагматичного підходу до рекламного дискурсу слід вважати 

аналіз стратегій і тактик, які застосовуються укладачами рекламних 

повідомлень. Сучасна лінгвістика запозичила терміни “стратегія” і “тактика” з 

теорії планування воєнних дій, у якій стратегія визначається як мистецтво 

проведення війни або масштабної операції в цілому, а тактика – складова 

частина військового мистецтва, що охоплює теорію і практику ведення 

конкретних операцій [381]. Оскільки кінцева мета будь-якого рекламного 

мовлення є “завойовницькою”, рекламодавець організовує сприйняття 

повідомлення так, щоб заволодіти увагою адресата й отримати прихильність 

своїх ідей. За аналогією можна говорити про те, що рекламна (мовленнєва) 

діяльність організується копірайтерами стратегічно. 

Аналіз наукових праць, присвячених дослідженню стратегій у різних 

типах дискурсу дає змогу виявити тенденцію прикладного опису конкретних 

стратегій та їх реалізації у різних мовленнєвих ситуаціях.  Зокрема, стратегії 

досліджувалися у науковому [9; 104], художньому [21; 22; 30], 

публіцистичному [39; 73], мас-медійному [212], комп’ютерному [28; 131; 285], 

юридичному дискурсах [206; 74]. 

 Невипадково, що термін “стратегія” набув стійкого утвердження та 

численних тлумачень у науковій лінгвістичній літературі. Стратегія 

інтерпретується як:  

 – план з оптимального втілення комунікативного наміру, що визначає 

сукупність мовних та мовленнєвих засобів [308, c. 130]; 
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 – послідовність мовленнєвих дій, організованих залежно від цілей 

комунікативної взаємодії [297, c. 172]; 

 – своєрідне планування процесу мовленнєвої комунікації залежно від 

конкретних умов спілкування та особистостей комунікантів [304, c. 54]; 

 – комунікативний намір мовця, сформований на підставі використання 

суспільного досвіду для задоволення потреб і бажань, і мовну об‘єктивацію 

цього наміру [98, с. 85]. 

 На нашу думку, найбільш релевантним для рекламного дискурсу є 

тлумачення комунікативної стратегії як комплексу мовленнєвих дій, 

спрямованих на досягнення загальної комунікативної мети мовця [239, c. 54]. 

Спираючись на це визначення, доходимо висновку, що стратегія є базовим 

поняттям комунікативно-прагматичного аналізу рекламного дискурсу. 

 Мовознавці прагнули виявити принципи побудови та функціонування 

текстів з персуазивною спрямованістю, зокрема рекламних, саме тому феномен 

комунікативних стратегій набув широкого розповсюдження. В той же час, 

поняття “комунікативна стратегія” трактується неоднозначно на рівні 

термінології.  

 Деякі вчені надають більш конкретний термін стосовно мови – 

“стратегія мовленнєвої поведінки” [6; 7], “мовленнєва стратегія” [252], 

“стратегія спілкування” [68], “дискурсивна стратегія” [226; 304; 305; 322], 

“маніпулятивна стратегія” [73]. Комунікативні стратегії досліджуються 

вченими з різних позицій, акцентуючи увагу на різних аспектах. У філологічній 

літературі можна виокремити такі підходи до дослідження комунікативних 

стратегій:  

– лінгвостилістичний, відповідно до якого стратегія розглядається як 

“змістовий елемент тексту”, [172, с. 199-200], творча реалізація плану 

побудови мовленнєвої поведінки [15, с. 32]. У центрі уваги постають, 

насамперед, авторські стратегії створення тексту, текстуальні характеристики 

стратегій, їх композиційна структура, стилістична організація.  
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– лінгвопрагматичний, згідно з яким під стратегією розуміється 

комплекс мовленнєвих дій, скерованих на досягнення комунікативної мети 

[98, с. 54], або спосіб структурування мовленнєвої поведінки відповідно до 

комунікативної мети учасника спілкування [69, с. 16]. З цієї позиції стратегія 

виступає своєрідним надзавданням мовлення та розглядається крізь призму 

основних понять лінгвопрагматики – комунікативної мети, інтенції, акту.  

– психолінгвістичний, відповідно до якого стратегія визначається як 

обмін інтенціональними намірами співрозмовників, що сприяє виникненню 

психологічної основи для мовленнєвого впливу [249, с. 297], як спосіб 

організації мовленнєвої поведінки відповідно до задуму, інтенції комуніканта, 

а також реалізації цього задуму шляхом впливу на інтелектуальну, вольову, 

емоційну сферу адресата [32, с. 88].  

З позиції психолінгвістичного підходу стратегію також визначають як 

вибір однієї із комунікативних тенденцій та виявлення її переваги у 

мовленнєвому спілкуванні [175, с. 98]. Таким чином, в основу стратегії 

закладений мотив, що є психологічним фундаментом мовленнєвої діяльності 

та мовленнєвого впливу.  

– соціолінгвістичний, згідно з яким дослідження стратегій полягає у 

визначенні лінгвальних і соціокультурних знань, необхідних для комунікації, 

що залежать від культурної, субкультурної, ситуативної специфіки 

інтерпретації [322, с. 3]. На нашу думку, з цієї позиції на характер мовленнєвої 

комунікації впливають соціальні фактори, а отже соціальний статус 

комуніканта виступає важливим критерієм вибору та реалізації стратегії. 

– когнітивний, згідно з яким стратегію розуміють як процес когнітивної 

обробки дискурсу, у результаті якої у свідомості конструюється ментальне 

уявлення [65, с. 158-159] або як “когнітивний процес, у якому мовець 

співвідносить свою комунікативну мету з конкретним мовним вираженням, 

осмислює ситуацію за допомогою інтерпретативних схем, що сприяють 

виробленню альтернативних способів виконання дій і досягнення цілей” [153, 

с. 192]. З позиції цього підходу стратегію можна інтерпретувати як певну 
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ментальну операцію, пов’язану з процесами породження та сприйняття 

дискурсу. 

Незважаючи на різноплановість аспектів дослідження комунікативних 

стратегій, усі вони вказують на наявність телеологічності, тобто повної 

обумовленості комунікативним цілям учасників спілкування [282, с. 34]. Для 

нашого дослідження базовим вважаємо визначення комунікативних стратегій з 

позиції лінвопрагматики, ядром якої є теорія мовленнєвих актів, а основним 

поняттям – комунікативний акт [7], якому притаманні цілеспрямованість, 

інтенціональність, адресованість, наявність комунікативної мети.  

Релевантним також видається трактування комунікативної стратегії крізь 

призму лінгвостилістики (як стилістичної реалізації плану побудови 

мовленнєвої поведінки адресанта) та когнітивістики (як залучення 

когнітивних процесів для корекції картини світу адресата адресантом, що є 

необхідним в умовах рекламної комунікації). Разом з тим, доцільним вважаємо 

об’єднання психо- та соціолінгвістичного аспектів стратегії, тому що рекламне 

повідомлення не може бути досліджене поза межами соціуму та без 

урахування психологічних чинників. 

Враховуючи всі аспекти комунікативних стратегій ми надаємо власне 

визначення цього поняття у лінгвістичному висвітленні: комунікативна 

стратегія рекламного дискурсу – це загальна лінія рекламного повідомлення, 

у якому лінгвальні і паралінгвальні засоби спрямовані на досягнення 

прагматичної мети.  

Існують різні визначення поняття “комунікативна тактика”. Тактику 

визначають окремим інструментом реалізації загальної стратегії [279, с. 45-46], 

мовленнєвою дією, що відповідає певному етапу реалізації комунікативної 

стратегії [241, с. 6], системою дій, що забезпечує ефективну реалізацію стратегії 

[98, с. 110], набором локальних риторичних прийомів та ліній поведінки, що 

співвідносяться з локальними цілями інтеракції [153, с. 116]. З позиції 

членування мовленнєвого потоку, тактика є мовленнєвою дією – мінімальною 
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його одиницею, яка покликана забезпечити реалізацію обраної комунікативної 

стратегії [262, с. 60-61]. 

Під тактикою як такою розуміють комунікативні ходи, що сприяють 

вирішенню стратегічного завдання під контролем відповідної стратегії. 

Комунікативні ходи представлені набором мовленнєвих дій, що 

використовуються для реалізації тієї або іншої стратегії [78, с. 74]. Що 

стосується об’єкту нашого дослідження, то ми вважаємо найбільш релевантним 

визначенням комунікативної тактики як конкретної лінії рекламної 

інтеракції, сукупності практичних ходів у вигляді лінгвальних та 

паралінгвальних засобів, що забезпечують ефективну реалізацію обраної 

стратегії.  

Необхідно зауважити, що у сучасній лінгвістиці існує проблема 

розмежування комунікативної стратегії й тактики, оскільки, один і той самий 

засіб може слугувати і стратегією, і тактикою мовленнєвої поведінки [98, с. 22]. 

Розмежування комунікативної стратегії і тактики пропонується через опозицію 

– теорія/практика, відповідно якої комунікативна стратегія це сукупність 

заздалегідь запланованих мовцем теоретичних ходів, які реалізуються в процесі 

комунікативного акту й спрямовані на досягнення комунікативної цілі [118, 

c. 11]. Під тактикою розуміється сукупність практичних кроків у процесі 

мовленнєвої взаємодії [там само]. У даній роботі ми дотримуємося точки зору, 

що комунікативна стратегія і тактика співвідносяться як загальне явище до 

часткового, тобто комунікативна тактика виступає інструментом реалізації 

певної комунікативної стратегії. 

 

1.2.2 Характеристика стратегій і тактик в англійськомовному 

рекламному дискурсі. Дослідження прагматичних параметрів спілкування 

вважається неповним без звернення до мови як інструменту маніпулятивного 

впливу, тобто закономірностей використання мовних і мовленнєвих засобів 

суб’єктом у зв’язку з його намірами, цілями, мотивами [255, c. 110]. Вплив 

виступає фундаментальною основою будь-якої комунікативної ситуації [193, 
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с. 28; 327, c. 81], а основне завдання лінгвістичного аналізу мовленнєвого 

впливу передбачає дослідження стратегій мовця та всіх мовних засобів 

реалізації комунікативної стратегії [99, c. 3].  

Саме комунікативні стратегії сприяють організації рекламного дискурсу, 

орієнтованого на здійснення прагматичного впливу на адресата. Намагаючись 

реалізувати комунікативну мету та одержати бажаний результат, 

рекламотворці обирають таку стратегію, яка дає змогу максимально ефективно 

реалізувати їхні наміри шляхом мовленнєвого впливу на поведінку адресата. 

Для визначення набору стратегій, що актуалізуються у рекламному 

дискурсі, розглянемо їх класифікації з точки зору різних підходів:  

– з позиції скерованості рекламного акту стратегії поділяються на 

інформаційно-формуючі (стратегія асоціювання (дисасоціювання), стратегія 

неконтекстуального опису) та оптимізуючі (стратегія управління увагою, 

контролю над декодуванням та інтерпретацією, управління критичністю 

сприйняття, прямого впливу на процес прийняття рішень, мнемонічна 

стратегія, стратегія дискурсивного позиціонування) [57, с. 184]; 

– з позиції напряму впливу на когнітивні механізми психіки людини 

стратегії поділяються на мисленнєві (апелюють до раціональної сфери), 

сугестивні (спрямовані на підсвідомість), емоційні (скеровані на сферу 

почуттів і емоцій), сенсорні (зачіпають відчуття людини) [237]; 

– з позиції першочерговості стратегії поділяються на основні, які на 

конкретному етапі комунікативної взаємодії є найбільш значущими з точки 

зору ієрархії мотивів і цілей, та допоміжні, які є комплементарними по 

відношенню до основних [99, с. 106-107]. 

– з позиції спрямованості на об’єкт впливу  комунікативні стратегії 

поділяються та такі, що трансформують адресата, трансформують 

адресанта, трансформують предмет рекламування [49, с. 97]; 

– з позиції опори на певний канал передачі повідомлення стратегії 

поділяються на стратегії раціоналістичного типу (домінує вербальна 
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інформація та апеляція до розуму) та проекційного (домінує невербальна 

інформація та апеляція до емоційної сфери) [175, с. 396].  

– з позиції здійснення мовленнєвого впливу на адресата визначаються 

інформативна, аргументативна, маніпулятивна, сугестивна, нагадувальна 

комунікативні стратегії [226, с. 11-13; 227].  

 На наш погляд, наведені класифікації не зовсім повністю розкривають 

комунікативно-прагматичну природу рекламного дискурсу. Вибір стратегії 

рекламного акту визначається метою, яку переслідує адресант. Нагадаємо, що 

головною метою адресанта є спонукання адресата до придбання товару або 

користування послугою. Проте, досягнення цієї мети неможливе без реалізації 

таких комунікативних цілей, як: привернення уваги адресата до предмету 

рекламування, виділення його позитивних якостей, виокремлення від 

конкурентів тощо. Тому важливо розрізняти основну стратегічну 

комунікативну мету і комунікативні цілі, без реалізації яких у рекламному 

дискурсі неможливо досягти головної мети. Реалізація цих цілей зумовлена 

застосуванням стратегії й тактик певного виду мовленнєвого впливу на 

адресата.  

 На підставі того, що рекламний дискурс спрямований на спонукання, 

ми виділяємо спонукальну стратегію, яка реалізується шляхом втілення 

інформативної, аргументативної, сугестивної, маніпулятивної стратегій, що 

корелюються нашою 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 лексико-стилістичних та 

синтаксичних засобів. 

 Зрозуміло, що співвідношення комунікативних стратегій і тактик 

можна представити у вигляді ієрархії [48; 78], в якій стратегії виявляються 

визначальними, контролюють використання та зміну тактик для досягнення 

певної комунікативної мети. Ми повністю погоджуємося з тим, що стратегії і 
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тактики перебувають в ієрархічних відносинах і реалізуються як мінімум у 

трьох планах ментально-об’єктивних відносинах: концептуально-

тематичному, функціонально-прагматичному та формально-стилістичному 

[54, с. 121].  

Концептуально-тематичний план пов’язаний із відбором змісту (теми), 

закладеної в текст інформації. Під функціонально-прагматичним планом 

розуміють функціональну спрямованість тексту або той комунікативний 

ефект, якого він повинен досягнути. Формально-стилістичний план являє 

систему актів вибору та комбінування мовних засобів, які забезпечують 

мовленнєве формулювання задуманих цілей. 

Головною метою рекламного дискурсу є, таким чином, спонукання, що 

ґрунтується на комунікативному намірі адресанта здійснити різносторонній 

вплив на адресата з метою заохочення його до придбання рекламованого 

товару (послуги). Послуговуючись ієрархічними відносинами, стратегічна 

комерційна мета контролює вибір відповідної комунікативної стратегії в 

залежності від комунікативних намірів й інтенції рекламодавця, потенційних 

адресатів, предмету рекламування, у межах яких реалізуються відповідні 

тактики. Тактики, в свою чергу, втілюються лінгвальними та 

паралінгвальними засобами.  

 

1.3  Методологія та методика дослідження англійськомовного 

рекламного дискурсу 

 

Реклама як інтердисциплінарний феномен вимагає комплексного аналізу, 

в якому доцільно поєднати принципи традиційної лінгвістики з 

міждисциплінарними галузями. Тим самим, обґрунтованим слід вважати 

розгляд лінгвальної, паралінгвальної та функціонально-прагматичної 

організації англійськомовних рекламних повідомлень з урахуванням 

різноманітних лінгвістичних підходів у межах певної методологічної бази 

дослідження.  
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Методологічним підґрунтям цієї наукової праці ми обираємо дискурсивну 

парадигму лінгвістики, оскільки об’єктом лінгвістичних досліджень у нашій 

розвідці є дискурс. Нагадаємо, що під дискурсом розуміється лінгвальне явище, 

що виступає як процес і результат когнітивно-комунікативної діяльності, у якій 

поєднуються лінгвальні та паралінгвальні компоненти. Вважаємо, що 

застосування обраної парадигми дозволить здійснити максимально повний 

аналіз англійськомовного рекламного дискурсу із залученням різних 

лінгвістичних напрямів.  

Зазвичай виділяють такі напрямки аналізу рекламного дискурсу, як: 

лінгвостилістичний, лінгвопрагматичний, психолінгвістичний, когнітивний. 

Лінгвостилістичний напрям орієнтується на виокремлення стилістичних 

особливостей реклами на різних мовних рівнях, стилістичної детермінованості 

тексту, жанрової специфіки, а також передбачає дослідження лінгвальних і 

паралінгвальних факторів спілкування, пов’язаних із породженням тексту і 

його інтерпретацією.  

Відповідно до цього напряму, лінгвальне наповнення реклами описується 

як окремий функціонально-мовний феномен як у традиційно-лінгвістичному, 

так і у функціонально-прагматичному планах. Реклама зазвичай аналізується з 

позиції належності до публіцистичного стилю мови, виділяючи його як 

окремий функціональний різновид [8, с. 180]. Хоча є дослідження, в яких 

висувається гіпотеза про те, що рекламне повідомлення органічно поєднує 

елементи різних функціональних стилів (публіцистичного, науково-

популярного, художнього, розмовного) [128, с. 39]. Ці елементи 

конкретизуються у різноманітних типах жанрової імітації. Таким чином, у 

рекламних творах реалізується розмаїття мовленнєвих жанрів [242].  

Із позиції лінгвостилістичного напрямку також розглядаються різні 

категорії лексичних одиниць рекламного дискурсу, зокрема неологізми, 

оказіоналізми, запозичена лексика в інформативному та соціокультурному 

аспектах [124; 180]. Науковці підтверджують тезу про те, що реклама стає 

провідником багатьох нових іншомовних слів, які номінують нові поняття. 
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Через посередництво реклами також поповнюється вокабуляр загальної мови 

[181, с. 13].  

Наповнення рекламного повідомлення лексико-фразеологічними 

акторськими інноваціями вносить додаткові стилістичні відтінки (новизни, 

екзотичності, гламурності, люксовості), що сприяє максимально вигідному 

представленню товару та послуги потенційному споживачеві. У наших 

наукових студіях ми використовуємо елементи лінгвостилістичного напряму з 

метою дослідження засобів і прийомів з точки зору їх здатності викликати 

емоції, асоціації, оцінку в адресата з метою досягнення прагматичної мети 

рекламного повідомлення.  

При дослідженні рекламної діяльності з позиції лінгвопрагматичного 

напрямку в центрі уваги вчених опиняються комуніканти як породжувальні 

фактори тексту, тим самим дослідження рекламного дискурсу обов’язково 

співвідноситься з мотиваційними характеристиками адресанта та адресата. З 

погляду лінгвопрагматики мовна комунікація та мовленнєвий акт є прикладом 

“поєднання мови та дії”, коли актуалізується функція мови як вияву 

цілеспрямованої поведінки [283, с. 251].  

Лінгвопрагматика рекламного дискурсу дає можливість розглядати мову 

реклами у безпосередньому зв’язку адресанта з дією адресата. В межах 

дослідження реклами з точки зору прагматики окремо можна виділити такі 

напрямки: комунікативно-прагматичний [60; 247], та прагмалінгвістичний 

[144; 177; 351]. 

Необхідно зазначити, що в межах комунікативно-прагматичного напряму 

лінгвальне наповнення рекламного дискурсу розглядається як інструмент 

впливу адресанта на адресата. Вчені зазначають, що тільки при аналізі 

комунікативно-прагматичного аспекту рекламного повідомлення можна 

декодувати його семантику у системну цілісність, що виникає в інтелекті 

людини [64, с.11-12].  

Щодо прагмалінгвістичного напряму, то науковці наголошують на 

залежності як самої мовної організації рекламних повідомлень, так і реалізації в 
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них текстових категорій, актуалізації структурних елементів від комунікативно-

прагматичної мети висловлення [144, с. 186-191]. Відповідно до 

прагмалінгвістичного напряму, вчені досліджують формування системи 

цінностей адресата за допомогою мовних засобів, аналізують вираження 

категорії оцінки в рекламних повідомленнях [60].  

Прагмалінгвістичний напрям також стає у нагоді при аналізі феномена 

маніпуляції у рекламі, тобто засобів рекламної комунікації [209]. Окремо варто 

відзначити необхідність застосування цього підходу до дослідження 

комунікативних стратегій і тактик мовленнєвого впливу у повідомленнях 

реклами [227]. Необхідно додати, що прагмалінгвістичний підхід до аналізу 

рекламних повідомлень застосовують і на матеріалі багатьох європейських мов 

[60; 62; 144; 199; 209; 210; 226]. 

Застосування елементів прагмалінгвістичного напряму у нашій розвідці 

передбачає дослідження зв’язків між мовними одиницями й умовами їх 

вживання у комунікативно-прагматичному просторі, виявлення комунікативних 

стратегій і тактик, простеження зв’язку між інтенціональною складовою 

адресанта й вибором мовних засобів.  

Деякі лінгвісти для розгляду рекламного дискурсу послуговуються 

психолінгвістичним напрямом, який оснований на тому, що лінгвальна 

організація реклами як комунікативного процесу значною мірою зумовлена 

психологічними чинниками. Такі вчені вважають, що у багатьох випадках саме 

психологічний аналіз реклами повинен передувати її лінгвістичному 

дослідженню, оскільки вона являє собою акт “психологічного впливу” [312, 

с. 121].  

Мовознавці також зауважують, що акт спілкування, зокрема рекламний, 

може бути визначений як акт психологічного тиску, якщо розглядати його під 

кутом зору спрямованості на той чи інший заздалегідь запланований ефект, 

тобто з погляду його цілеспрямованості. У рамках цього напряму можна 

виділити психологічні проблеми, які переважно постають предметом 
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лінгвістичних досліджень: механізм рекламного впливу, мотивація купівельної 

спроможності, сприйняття рекламного тексту [92, с. 31]. 

З психолінгвістичним напрямом до аналізу реклами тісно пов’язане 

питання про мовне маніпулювання, яке заслуговує окремої уваги в структурі 

загального вивчення рекламного дискурсу. Згідно психолінгвістичного 

напряму, маніпулювання розглядається мовознавцями як психічний і 

психологічний вплив на людину, у процесі якого вона виступає об’єктом, з 

яким виконуються певні дії, спрямовані на досягнення певної мети або 

одержання вигоди [91, с. 4].  

Елементи такого напряму у процесі нашого дослідження доречно 

використати для усвідомлення мотивації сприйняття рекламного повідомлення 

споживачами, оскільки вибір тих чи інших засобів обов’язково враховує 

мотиви поведінки споживача. Залежно від того, що буде мотивом покупки 

певного товару або послуги, перевага буде надаватися тим чи іншим прийомам 

і засобам. 

Ще одним напрямом лінгвістичного аналізу рекламного дискурсу є 

когнітивний напрям, який дозволяє уникнути однобічного опису рекламних 

повідомлень і дає змогу розглядати рекламу як складний процес передачі 

інформації. У цьому аспекті вчені звертають увагу на визначення структури 

когнітивної моделі рекламного дискурсу та на його мовну репрезентацію. 

Лінгвокогнітивна модель рекламного дискурсу, на думку мовознавців, 

складається з мотиваційної та ін’юктивної частини, зв’язок між якими можна 

представити таким чином: адресант спонукає адресата до дії за допомогою 

мотивувань, які розподіляються за такими групами: позитивна характеристика 

адресата, результату дій предмета реклами на адресата; позитивна 

характеристика предмета реклами, у яку входять швидкість його дії, 

ефективність, перелік послуг та власне сама характеристика товару та послуги, 

якісна характеристика джерела предмета реклами – адресанта [258, с. 85]. 

Когнітивний підхід, на наш погляд, надає можливість дослідити мовні 

явища крізь призму пізнавальної діяльності, виявити зв’язки між мовою, 
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мисленням, зокрема, його операціями, свідомістю та розглядати мову реклами 

як інструмент мисленнєво-мовленнєвих процесів.  

Як було зазначено вище, поліпарадигмальний характер сучасної 

лінгвістики та багатоаспектність феномена реклами у комунікативному просторі 

сучасного суспільства зумовлює необхідність інкорпорації різних підходів до 

аналізу англійськомовного рекламного дискурсу. Обрана нами дискурсивна 

парадигма об’єднує лінгвостилістичний, прагмалінгвістичний, 

психолінгвістичний, когнітивній напрями, які доречно застосовувати для 

розгляду рекламної комунікації, де адресант свідомо та цілеспрямовано планує 

свої комунікативні дії. Слід додати, що такий інтегрований підхід дозволить 

простежити зв’язок між інтенціональною складовою рекламного 

комунікативного акту та вибором лінгвальних і паралінгвальних засобів 

успішної реалізації прагматичної настанови. 

Таким чином, застосована у дисертаційній праці методологія та методика 

мають комплексний характер, оскільки враховують як традиційні галузі 

лінгвістики, так і міждисциплінарні. У попередніх підрозділах ми визначили і 

детально окреслили теоретичну базу дослідження, у якій поєднуються 

структурно-семантичний і функціональний підходи до розгляду мовних 

об’єктів, і яка, в свою чергу, визначає методологію і методику. У нашій розвідці 

основним методологічним підґрунтям є категорійно-поняттєвий апарат 

дискурсивної парадигми.  

Загальним методом у дисертації можна вважати метод дискурсивного 

аналізу, який на відміну від лінгвістики тексту, що зосереджується на суто 

мовних аспектах побудови повідомлення, передбачає перенесення акцентів із 

формально-лінгвістичних характеристик на функціонально-прагматичні 

чинники його породження у рекламному комунікативному середовищі. 

Зауважимо, що методи дослідження використовувались не ізольовано один від 

одного, а комплексно, із залученням на кожному етапі таких, що визначають 

мету і завдання. 
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Процес аналізу фактичного матеріалу може бути представлений п’ятьма 

етапами. Розглянемо кожен етап та окреслимо конкретні методи, які 

застосовувались. На першому етапі – етапі теоретичного узагальнення та 

осмислення шляхом застосування методу словникових дефініцій з’ясовано 

основні теоретичні засади, що передбачає інтерпретацію основних термінів і 

понять розвідки. Після визначення центральних теоретичних понять наукової 

роботи методом дискурсивного аналізу охарактеризовано рекламне 

повідомлення, що представляє собою комунікативний акт, в якому зосереджені 

комунікативні настанови адресанта. 

На другому, таксономічному етапі, методом суцільної вибірки з 

англійськомовних друкованих видань опрацьовано корпус рекламних 

повідомлень за період з 2009 по 2016 роки. До розгляду лінгвальних та 

паралінгвальних компонентів англійськомовного рекламного дискурсу, їх 

взаємодії і функціонально-прагматичних параметрів застосовувався метод 

контекстно-ситуативного аналізу. 

На третьому етапі – етапі визначення змісту лексико-фразеологічних та 

синтаксичних одиниць застосовано структурно-семантичний метод, що було 

зумовлено системним підходом до аналізу засобів реалізації мовного впливу як 

складових одиниць системи мови і надало можливість визначити фонографічні, 

лексико-фразеологічні та синтаксичні характеристики. Одночасне звернення до 

лінгвостилістичного методу дозволило виявити семасіологічні стилістичні 

засоби, актуалізовані у рекламних повідомленнях.  

На четвертому етапі – етапі виокремлення типів рекламних повідомлень 

за видом реалізації прагматичної функції та виділення комунікативних 

стратегій і тактик був застосований метод комунікативно-прагматичного 

аналізу, що дозволило охарактеризувати типи рекламних текстів, подати 

загальну характеристику стратегій і тактик англійськомовного рекламного 

дискурсу та на прикладах продемонструвати шляхи їх реалізації.  

На п’ятому етапі – етапі підведення підсумків проведеного дослідження 

узагальнено теоретичне та практичне значення отриманих результатів, 
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окреслено перспективи подальших досліджень. На цьому етапі використано 

описово-аналітичний метод з метою висвітлення й інтерпретації 

досліджуваних мовних явищ, підсумування дослідженого теоретичного і 

практичного матеріалу.  

Отже, методику аналізу лінгвостилістичної організації та прагматичного 

функціонування англійськомовного рекламного дискурсу було розроблено в 

рамках дискурсивної парадигми, з урахуванням лінгвостилістичного, 

прагмалінгвістичного, психолінгвістичного та когнітивного напрямів, що 

дозволяють встановити зв'язок між мовними структурами та мовленнєвою 

діяльністю у руслі тенденції до поєднання структурно-семантичного і 

функціонального підходів у дослідженні мовних явищ. 

 

Висновки до розділу 1 

 

На сучасному етапі розвитку реклама набула статусу соціокультурного 

інституту, що має значний потенціал позитивно впливати як на окрему 

особистість, так і на суспільство загалом. Ми розуміємо явище реклами у 

поєднанні економіко-інформаційного та культурно-комунікативного підходів у 

вигляді комунікативної діяльності, що передає певну інформацію 

соціокультурного характеру про товари або послуги, і в той же час, фактично 

віддзеркалює існуючі соціальні відносини у певному суспільстві. Метою 

реклами слід вважати вплив на свідомість або підсвідомість потенційного 

споживача у такий спосіб, щоб спонукати його до придбання рекламованого 

товару (послуги).  

Рекламний дискурс належить до масового комунікативного дискурсу як 

комунікативно-прагматичний зразок мовленнєвої поведінки учасників реклами 

за посередництвом рекламних повідомлень у поєднанні лінгвальних та 

паралінгвальних елементів. Разом з тим, поєднання у досліджуваному дискурсі 

лінгвальної складової і паралінгвальної знакової системи утворюють рекламне 
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повідомлення (текст), сукупність яких може бути представленою як рекламний 

дискурс.  

Результатом функціонування англійськомовного рекламного дискурсу 

слід вважати семіотично ускладнений “продукт” – рекламне повідомлення 

мультимодального характеру, що виступає комплексом кодів, об’єднаних 

лінгвальними, паралінгвальними та контекстно-ситуативними зв’язками і має 

певну цілеспрямованість та прагматичну настанову.  

Рекламною інформацією слід вважати спеціальну інформацію про товари 

або послуги, що розповсюджується у будь-якій формі та у будь-який спосіб з 

метою одержання прибутку. Структура рекламної комунікативної ситуації 

визначається основними елементами рекламного комунікативного акту, який 

складається з адресанта, адресата, предмету рекламування і комунікативної дії, 

у якій фактично втілюються названі компоненти.  

Фундаментальною основою рекламного акту слід вважати мовленнєвий 

вплив, що визначається нами як вплив адресанта на індивідуальну та 

колективну свідомість (підсвідомість) адресата за допомогою мови з метою 

моделювання його уявлень, поведінки, намірів та спонукання до придбання 

товару (послуги). Рекламне повідомлення є типовим прикладом акту 

мовленнєвого впливу, діапазон якого у рекламі коливається від експліцитного, 

що знаходиться на поверхні повідомлення, до імпліцитного (маніпулятивного). 

Стратегічна комунікативна мета адресанта зумовлює його комунікативну 

інтенцію – осмислений або інтуїтивний намір, який визначає вибір 

комунікативної стратегії і тактик її втілення. Під комунікативною стратегією 

розуміємо загальну лінію рекламного повідомлення, у якому лінгвальні і 

паралінгвальні засоби спрямовані на досягнення прагматичної мети. 

Комунікативна тактика визначається як конкретна лінія рекламної інтеракції, 

сукупність практичних ходів у вигляді лінгвальних та 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 
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інформативної, аргументативної, сугестивної, маніпулятивної стратегій, що 

корелюються 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 через лексико-стилістичні та 

синтаксичні засоби.  

 Поліаспектність феномена реклами у комунікативному просторі сучасного 

суспільства зумовлює необхідність комплексного підходу до рекламного 

дискурсу. Обрана нами дискурсивна парадигма об’єднує лінгвостилістичний, 

комунікативно-прагматичний, психолінгвістичний, когнітивний напрями, які 

релевантно застосовувати для рекламної комунікації, коли адресант свідомо та 

цілеспрямовано планує свої комунікативні дії. 

Основні результати, отримані в першому розділі, висвітлено у таких 

публікаціях автора: [158; 159]. 
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РОЗДІЛ ІІ 

 

ЛІНГВАЛЬНІ ТА ПАРАЛІНГВАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ 

АНГЛІЙСЬКОМОВНОГО РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСУ 

 

2.1 Стилістичні характеристики англійськомовного рекламного 

дискурсу 

 

2.1.1 Характеристики на фонографічному рівні. Для створення 

ефективного рекламного повідомлення копірайтери регулюють відбір мовних 

одиниць та стилістичних засобів, алгоритм їх поєднання, добір адекватного 

способу презентації на відповідному мовному рівні [174, с.58]. В залежності від 

поставленої мети і здійснюється відбір прийомів фонографічного рівня, на 

якому найбільш поширеними прийомами виявилися алітерація, асонанс, 

ономатопея, рима. 

Зазначимо, що для належного аналізу фонографічного рівня 

англійськомовних рекламних повідомлень ми звернулися до фоносемантики – 

філологічної галузі, теорії змістовності звукової форми у мові. Досліджуючи 

вплив звукової сторони слів на емоційну сферу людину, тих якостей звуків, з 

якими вони підсвідомо пов’язуються у нашій свідомості, вчені зазначають, що 

у переважної більшості людей одні звуки викликають асоціації чогось світлого, 

приємного, а інші – негативного [82, с. 20]. 

Використовуючи результати цих досліджень, творці рекламних текстів 

наголошують, що влучно підібрані звуко-графічні засоби і прийоми мають 

значний сугестивний потенціал і стають передумовою ефективного рекламного 

повідомлення. Характерним для англійськомовних рекламних текстів 

прийомом є алітерація – повторення приголосних на початку близько 

розташованих наголошених складів [297, с. 106].  

Прийом алітерації використовується з метою створення певного 

емоційного тону, що відповідає змісту висловлення, а також є дієвим засобом 
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виразності і образності. Алітерація задає певний ритм повідомленню, надає 

йому звучності, полегшує форму подачі інформації і допомагає досягти 

невимушеного запам’ятовування адресатом. 

Проте, повтор звуків не лише здатний викликати певні емоції і почуття, 

але створювати відповідні образи. Доведено, що діючи на підсвідомість, 

навмисний повтор приголосних /d/, /b/, /f/, /g/, /k/, /p/, /r/, /t/ акумулює увагу 

читача, робить його більш зібраним, напруженим і готовим до негайних дій, а 

приголосні /l/, /m/, /s/, /z/, /v/ навпаки – знижують рівень критичності 

сприйняття тексту і діють як релакс [61, с. 56].  

Так, наприклад у рекламі автівки марки Jaguar застосовано прийом 

алітерації звуків /d/, /t/: Don’t dream it. Drive it (GQ, November, 2012). Цей 

слоган малоінформативний, він не надає відомостей або характеристик і 

складається з імперативних конструкцій. Такий “алітераційний” ритм ніби 

гіпнотично діє на підсвідомість, адресат перебуває у напівтрансовому стані, 

його мозок починає працювати активніше і здатний здійснювати несвідомі 

покупки. А у рекламі сонцезахисного крему використовується повтор звуків /s/, 

/z/, який викликає асоціації із сонцем, теплом, відпусткою, тобто приємними 

для кожної людини відчуттями: The ultra-light formula infuses skin with sheer, 

natural looking color, then seals it in with skin-silkening hydration. A beautiful, 

healthy way of flawless, sun-kissed skin (Good Housekeeping, May, 2012).  

Аналогічний ефект досягається завдяки використанню прийому асонансу 

– концентрованого повторення однакових голосних звуків у реченні. Цей 

стилістичний прийом є також характерним явищем для реклами, тому що 

сприяє створенню ритмічного малюнка, який надає рекламному тексту певної 

мелодійності, приємної для сприйняття. Зазначимо, що не всі голосні можуть 

бути використані для цього прийому. Дослідники фоносемантики зробили 

висновок, що голосні звуки /æ/, /e/, /ǝ/ викликають почуття роздратованості і 

агресії, проте голосні /і/, /і:/, /o/, / /, /ɑ/ сприймаються адресатами найлегше і 

викликають асоціації чогось “світлого і приємного”. Решта голосних діють 

нейтрально [61, с. 68].  
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Укладачі рекламних повідомлень активно використовують ці 

дослідження, і тому, найчастіше у рекламних текстах зустрічається повторення 

голосних /і/, /і:/, наприклад: The world is filled with wonderful things to see, 

interesting people to meеt, rіch opportunities to pursue. Boeing (Newsweek, June, 

2012). У рекламі авіакомпанії Boeing прийом асонансу базується на повторі 

голосних /і/, /і:/, які допомагають створити образ задоволеного і розслабленого 

пасажира, який скористався послугами зазначеної авіакомпанії. 

На думку дослідників реклами, прийом ономатопеї (звуконаслідування) є 

доволі дієвим, коли потрібно створити лаконічне, ємне й небагатослівне 

повідомлення. Сутність цього прийому полягає у тому, що звуки підбираються 

таким чином, щоб не лише відображати емоційний стан адресата, а й 

асоціативно впливати на його підсвідомість. Використання звуконаслідування 

характеризується як прояв звукового паралелізму, тобто здатності людини 

постійно асоціювати акустичне уявлення зі смисловим [248, с. 25]. На наш 

погляд, успішне використання прийому ономатопеї у рекламі пояснюється тим, 

що навіть якщо слово не вимовляється вголос, воно все одно сприймається у 

своїй звуковій оболонці і викликає відповідні асоціації у адресата.  

Необхідно зауважити, що рекламні тексти, які містять ономатопею, 

малоінформативні і розраховані лише на емоційне сприйняття. Складаються 

вони переважно зі слогана, або звуковий прийом є його невід’ємним елементом. 

Шляхом створення певної ритміки повідомлення, прийом ономатопеї сприяє 

формуванню певних образів і утримуванню у пам’яті необхідної інформації.  

Попри емоційно-експресивну та образотворчу функції, звуконаслідування 

у силу своєї “аномальності” виступають як логічно важливі одиниці, фонетична 

подібність яких підкреслює смислову близькість й однорідність між звуком і 

предметом, наприклад: Schhh… You know who? Schweppes (Good Housekeeping, 

November, 2012). У рекламі напою Schweppes “ономатоп” schhh наслідує звук 

відкорковування пляшки газованого напою, викликаючи в уяві образ, який є 

знайомим і приємним для читача, коли він раніше куштував рекламований 
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напій. Бажання пережити приємні емоції повторно спонукає адресата до 

придбання товару. 

Важливо зазначити, що мовний та мовленнєвий статус ономатопеї у 

лінгвістиці чітко не визначений. Деякі вчені ототожнюють її з вигуками, але все 

ж таки необхідно виділити важливі відмінності. Головною відмінною рисою є 

те, що вигуки виражають емоції і почуття (оh, wow, boo, ouch), а ономатопея є 

імітацією цілком конкретних природних звуків (bang, flop, pop) [268, с. 10] У 

нашій роботі ми умовно поєднуємо вигуки і звуконаслідування в один клас 

враховуючи їх ідентичну функціональність у рекламних повідомленнях – 

створення асоціацій, образів, увиразнення тексту, сприяння запам’ятовуванню 

тощо.  

Проаналізувавши англійськомовні рекламні повідомлення ми виділили 

такі випадки ономатопеї:  

 а) антропогенні, тобто звуки, що передають позитивні відчуття та 

емоції людей, такі як: 

– захоплення: Open Up And Say “Ahhh”. Ford Mustang (Stuff, January, 

2012). У рекламі автомобіля марки Ford неприємний процес витрачання коштів 

нівелюється, відбувається переакцентуація уваги адресата з процесу купівлі на 

процес отримання приємних відчуттів після придбання товару.  

– здивування: Look at me WOW! Lose up to 0 lbs your first month. Join and 

get 56 free Meals and Free Shipping. Medifast (Redbook, April, 2012). У рекламі 

дієтичного харчування бренду Medifast вигук wow демонструє емоції 

здивування, імплікуючи інформацію про те, якщо ви хочете схуднути і 

здивувати оточуючих, вам потрібно використовувати рекламовану продукцію. 

– задоволення: M’m! M’m! Good!  Campbell’s soup (Herb Companion, May, 

2012); AMP. Mmmm. Energy. AMP energy drink (Prevention Magazine, February, 

2011). У рекламі їжі або напоїв часто передаються звуки, які наслідують 

задоволення від споживання, що створює образ смакоти і викликає бажання 

скуштувати. 



 55 

 б) предметні, тобто наслідування природних звуків різних об’єктів. 

Використання таких звуків робить повідомлення інтригуючим, образним і, 

головне ефективним, наприклад: Plop, plop, fizz, fizz, oh what a relief it is! Alka-

Seltzer (Herb Companion, May, 2012). У рекламі засобу від похмілля описується 

механізм застосування таблетки, де лексема plop імітує звук від падіння 

предмету у воду, а fizz – процес розчинення. У цьому рекламному тексті як 

допоміжний засіб застосована рима, які разом із звуконаслідуваннями сприяють 

динаміці повідомлення і допомагають адресату уявити весь процес 

застосування препарату. 

Додамо, що механічні звуки при відкриванні або використанні 

рекламованого товару також часто використовуються, наприклад: Once you pop, 

you can’t stop. Pringles (Ladies Journal, June, 2011). У рекламі чіпсів марки 

Pringles ономатоп pop імітує звук відкривання упаковки з чіпсами і разом з 

використаним прийомом римування слоган стає виразним і легким для 

запам’ятовування. У рекламі рисових пластівців марки Kellogg’s лексеми snap, 

crackle, pop імітують звуки людини при вживанні хрумких пластівців. Це 

створює ефект присутності і безпосередньої участі адресата у процесі: Snap, 

Crackle, Pop! Kellogg’s Rice Krispies (Today’s Parent, March, 2012).  

Показовим прикладом використання прийому ономатопеї є реклама 

звукової системи марки Studiofunk: Glug Glug. We hear the difference. Studiofunk 

(Sound and Vision, September, 2011). Відомо, що лексема glug має семантику 

булькання рідини або ковтання рідини людиною. Ця лексична одиниця 

супроводжуються графічними зображеннями відомих брендів Coca-cola, Pepsi. 

Автори реклами доносять до адресата інформацію про те, що звукова система 

настільки якісна, що можна почути різницю звуків від булькання або ковтання 

одного напою різних торгових марок.  

Варто додати, що іноді рекламотворці навмисне порушують орфографічні 

норми написання ономатопів з метою створення ефекту присутності адресата і 

його безпосередньої участі у рекламі, наприклад: Swisssh… with our new 

lightweight collection. New aqua light. Discover your perfect swisssh. Pantene. Hair 
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so healthy it shines (Redbook, April, 2012). Ономатоп swish використаний з 

порушенням орфографії для можливості “зануритися” в атмосферу приємного 

процесу і більш реально відчути тихий шелест волосся, вимитого шампунем 

марки Pantene Pro-V.  

Ефективним стилістичним прийомом є рима – спосіб оформлення 

рекламних текстів зі співзвучними закінченнями у суміжних та близько 

розташованих словах. Римування можна вважати першим стилістичним 

прийомом, тому що у Сполучених Штатах на початку рекламної справи, 

реклама становила авторські повідомлення майстрів вуличної торгівлі, які 

писали свої власні скоромовки або вірші на дошках, використовували жарти 

для рекламування свого власного товару [90, с. 120]. 

У сучасних рекламних повідомленнях римована організація сприяє 

легкому сприйняттю і швидкому запам’ятовуванню. Зауважимо, що найбільш 

ефективними є повідомлення, де заримований слоган і наголошеними є лексеми 

на позначення імені бренду, назви товару або його основні переваги. Так, 

наприклад, у слогані британської туристичної агенції Thomas Cook, назва 

бренду безпосередньо приймає участь у римуванні: Don't just book it, Thomas 

Cook it (Car and Driver, April, 2012).  

Такий прийом вважається укладачами рекламних повідомлень 

ефективнішим, ніж коли назва бренду фігурує у слогані на ненаголошених 

позиціях, як: A Mars a day helps you work, rest and play (Good Housekeeping, 

February, 2012). У рекламі енергетичного батончика Mars рекламне 

повідомлення теж оформлено за допомогою рими, але назва продукту 

залишилась осторонь від римування. У такий спосіб ефективність рекламного 

тексту значно знижується, тому що, запам’ятавши риму, адресат часто не може 

співставити її з рекламованим товаром, і тим самим майже не відбувається 

спонукання до його придбання. 

 Важливо відмітити, що стилістичний прийом римування не 

використовується для створення слоганів компаній, які позиціонують себе як 

солідні й серйозні. Рима надає слоганам легковажності, і тому може сприяти 
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формуванню неправильного іміджу компанії. З іншого боку, бренди, які 

позиціонують себе як “народні”, з успіхом використовують цей прийом. 

Здійснюється вербальне “маскування”, підлаштування під аудиторію, на яку 

розрахований рекламний текст, наприклад: Adios stressing. Hello Friday 

dressing. Allen Solly (GQ, November, 2011). 

Потенційною аудиторією цієї реклами є офісні працівники, які весь 

тиждень носять незручний одяг, вдягаються за дрескодом, який асоціюється у 

них зі стресом. Але у п’ятницю, перед вікендом, їм дозволяється casual-style 

одяг. Адресант “пропонує” позбавитися стресу, який викликаний незручним 

одягом, і представляє зручний одяг бренду Allen Solly. За допомогою рими 

такий слоган стає мнемонічним, до того ж лексема bye замінена варваризм 

аdios, щоб надати тексту певної екзотичності. 

Отже, фонографічні прийоми, зокрема алітерація, асонанс, ономатопея, 

рима є важливим елементом організації ефективного рекламного повідомлення. 

Маючи значний сугестивний потенціал, вони наближують адресата до 

трансового стану, що дозволяє йому здійснювати імпульсивні покупки. Ці 

прийоми також сприяють кращому запам’ятовуванню інформації, формуванню 

образів, позитивних асоціацій, створюють ефект безпосередньої участі адресата 

у рекламному комунікативному процесі.  

 

2.1.2 Характеристики на лексико-семантичному рівні 

 

1.2.2.1 Стилістичне використання лексико-семантичних інновацій. 

Однією з основних властивостей реклами як соціокультурного феномену є її 

амбівалентність, яка проявляється в тому, що реклама існує за межами бажань 

адресата, проте впливає на його свідомість, керує поведінкою, маніпулює діями 

перш за все за допомогою особливого лексичного наповнення рекламного 

повідомлення [92, с. 181]. Вербальне оформлення на лексико-семантичному 

рівні покликано привернути мимовільну увагу адресата і перетворити її у 

довільну, цілеспрямовану, у наслідок чого споживач починає виокремлювати 
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певну рекламну інформацію із загального потоку, у нього з’являється бажання 

докладніше ознайомитися з її змістом [270, с. 136 -137]. 

Для привертання мимовільної уваги адресатів в арсеналі творців 

рекламних повідомлень є так звані айстопери (з англ. – ті, що зупиняють очі) –

мовні елементи, що виділяються серед інших складових рекламного 

повідомлення, чим змушують читача не лише звернути увагу на предмет 

рекламування, а й слугують ефективним засобом запам’ятовування, базуючись 

на принципах контрасту, незвичайності, гумористичності [270, с. 114; 376, с. 9]. 

Функцію айстоперів у рекламних повідомленнях переважно виконують 

лексико-семантичні інновації, серед яких виділяються неологізми, 

оказіоналізми. Вважаємо за потрібне уточнити ці поняття, адже терміни на 

позначення нових слів трактуються по різному. Найбільш загальним терміном, 

що позначає “нове слово” є “інновація” [85, с. 17]. Однак інновації не є 

однорідними, враховуючи їх номінативні, функціональні, семантичні та 

стилістичні відмінності. Переважна більшість вчених виділяють 

“загальномовні” неологізми, утворені на позначення предметів навколишньої 

дійсності, та індивідуально-авторські – створені виключно з естетичною, 

художньою метою для конкретної ситуації. 

У цьому розподілі інновацій диференційним виступає критерій 

входження/невходження інновацій до загального вжитку, які, отримавши 

поширення в узуальному використанні, ще не втратили ефекту новизни. 

Індивідуально-авторські інновації, які, у більшості випадків не набувають 

поширення у мові, не стають частиною її системи і не виходять за межі 

комунікативних ситуацій, характеризуються значним ілокутивним ефектом. 

Надалі загальномовні (узуальні) неологізми зберігають за собою термін 

“неологізм” – а індивідуально-авторські іменуються як “оказіоналізм”.  

Спочатку проаналізуємо шляхи й механізми творення неологізмів, 

ілокутивний ефект яких полягає в атракції потенційного споживача, 

увиразненні рекламного мовлення, надання йому експресивної й емоційної 

забарвленості. Неологізми, що слугують засобами привертання мимовільної 
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уваги адресатів, утворюються переважно шляхом словотвірної, семантичної 

деривації. Способами словотвірної деривації є механізми основоскладання, 

афіксація, телескопія. 

Компонентами неологізмів, утворених механізмом основоскладання є 

частотні лексеми, “вигідні” для рекламодавців, тобто на позначення переваг або 

приховування недоліків рекламованих товарів та послуг. Найбільш 

продуктивними компонентами є лексеми free, friendly, proof, які виконують 

афіксальні функції у процесі творення неологізмів.  

Так, елемент free у складі неологізму має значення “той, що не містить, не 

включає в себе того, на що вказує перший компонент слова”, “звільнений від”. 

Неологізми з елементом free переважно вживаються у рекламі продуктів 

виробництва, особливо напоїв, дієтичного харчування, засобів побутової хімії 

на позначення відсутності домішок, що вважаються шкідливими для здоров’я 

(additive-free, cholesterol-free, FCF-free, lead-free, paraben-free, sugar-free).  

Використання неологізмів з компонентом free допомагає адресанту 

увиразнити предмет рекламування, наділити його додатковими якостями, 

звільнити від чогось небажаного, що сприймається адресатом як виняткові 

переваги перед подібною продукцією конкурентів. Так, у рекламі прального 

засобу для одягу винятковими перевагами визначаються відсутність будь-якого 

запаху та можливості фарбування речей, що може стати вагомим аргументом 

при прийнятті рішення щодо купівлі товару, наприклад: Dropps. Tough on dirt, 

easy on clothes. Scent - free and dye - free. (Good Housekeeping, May, 2012).  

Окрім того, семантика неологізмів з елементом free ніби не лише 

позбавляє від небажаних інгредієнтів товар, але й має здатність звільняти 

потенційних споживачів від незручностей і неприємностей за умови 

використання рекламованого товару або послуги, як от: Worry-free! Sun 

Protection in a sun-sational range of style. Enjoy the sun without a worry! (Good 

Housekeeping, February, 2012). У рекламі крему для засмаги неологізм worry-

free позбавляє потенційного покупця хвилювання через сонячні опіки за умов 
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використання пропонованого крему, імпліцитно подаючи інформацію про 

високу якість, дієвість і безпечність продукту.  

Зазначимо, що продуктивним також є елемент friendly, який у складі 

неологізмів має значення, “зручний для користування, готовий допомогти; 

такий, що ставиться приязно; безпечний, такий, що не завдає шкоди”. З 

розвитком технологій виробництва товарів значно збільшилося використання 

шкідливих речовин, які небезпечні для здоров’я, життя і оточуючого 

середовища. Тому, відсутність таких речовин у рекламованих товарах часто 

подається рекламодавцями як основна перевага для споживачів. 

До прикладу, у рекламі прального засобу для білизни товар 

представлений як нешкідливий, безпечний, такий, що не викликає подразнень 

шкіри й алергії: Introducing the skin-friendly detergent with a fresh scent. No 

wonder it’s preferred to 1 vs. the leading Free detergent. New Arm and Hammer 

Sensitive Skin Plus Scent (US Weekly, December, 2011). У наведеному 

повідомленні неологізм skin-friendly є засобом, за допомогою якого укладачі 

рекламних текстів апелюють до логіки адресата, і намагаються показати 

безпечність товару для шкіри. Безумовно, така позитивна властивість 

рекламованого товару зазвичай стає вирішальним аргументом щодо його 

придбання.  

 У рекламних повідомленнях також функціонують неологізми з 

компонентом proof, який має значення “захищений від того, на що вказує 

перший компонент слова”. Такі інновації переважно зустрічаються у рекламі 

різноманітної техніки або косметичних засобів і вживаються на позначення 

негативних характеристик, від яких захищений рекламований товар, наприклад: 

fadeproof, sweatproof, shatterproof, futureproof.  

 Часті випадки обігрування неологізмів з елементом proof, що можемо 

спостерігати на прикладі реклами фотоапарату “Nikon”, який має виразні якісні 

характеристики: захист від води, морозу, ударів: That you’ve been there and done 

that. Introducing the waterproof, freezeproof, shockproof Nikon AW 100 (Men’s 

Journal, December, 2011). Для досягнення прагматичної мети у цьому 
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рекламному повідомленні копірайтерами експлуатуються такі споживчі 

мотиви, як якість і надійність. Саме неологізми зі словотворчим елементом 

proof призначені позбавляти від негативних емоцій, які можуть бути викликані 

зазначеними чинниками і, апелюючи до раціональної сфери свідомості, 

переконують у якості і технологічності пропонованого товару.  

Неологізми, утворені афіксальним способом, зазвичай мають здатність 

надавати рекламним повідомленням гіперболічного відтінку, фокусувати увагу 

адресата на необхідній для адресанта інформації і за рахунок перебільшення 

можливостей або характеристик товарів чи послуг створювати ілюзію їх 

унікальності. Найбільш продуктивними у рекламі виявилися префікси ultra, 

hyper, super, наприклад: Weight off your shoulders and a load off your mind. 

Introducing the Lenovo IDEAPAD u300s ultrabook just 14.9 mm thin from the edge 

to edge, thanks to it’s stylish book-like design, the Ideapad u300s is a showstopper. 

With Rapid drive SSD technology for ultra-fast boot-up, it’s a unique blend of high 

style and ultra-responsive performance. Lenovo. For those who do (Stuff, January, 

2012). 

У наведеному прикладі реклами ноутбуку компанії Lenovo можна 

помітити, що використано три інновації, утворених за допомогою префіксу 

ultra: перший називає власне рекламований продукт ultrabook, нову категорію 

ноутбуків більш легких за вагою, а два наступні (ultra-fast, ultra-responsive) 

демонструють його якості – надвисоку швидкість та швидке реагування. Така 

психологічна властивість людини, як мати новинки виробництва з унікальними 

характеристиками та відповідати останнім тенденціям, маніпулює адресатом, 

підштовхуючи його до прийняття рішення щодо придбання товару. Тому, 

вживання неологізмів зумовлено створенням приємного емоційного стану 

читача і ефекту передчуття задоволення від користування товаром.  

Префікс hyper надає неологізмам значення “дуже, надзвичайно великий, 

понад”, тобто має семантику надлишковості або перевищення норми. Однак, у 

рекламних текстах у складі неологізмів хоч і набуває гіперболічної ефекту, 

проте справляє позитивне враження, як от: Stay warm from the inside out. Nike 



 62 

pro hyperwarm crew expectational warmth. Soft, brushed interior fabric provides 

warmth. Dry-fit fabric helps keep you dry, light and cool. Snug-fitting spandex 

promotes full range of motion (Shape Form, November, 2012). У рекламі курток 

бренду Nike неологізм hyperwarm стає засобом аргументації і апелює до 

утилітарного мотиву якості, який має свою переконливість для більшості 

покупців при придбанні одягу.  

 З метою “унікальності” продукту компанії Blue Diamond Almonds 

використані неологізми, утворені за допомогою префікса super. У такий спосіб 

адресант створює ефект ексклюзивності товару, що у свідомості адресата 

створює образ унікальної їди, кращої за конкурентів: More than a snack. It’s a 

superfood. Ounce for ounce, Blue Diamond Almonds have more vitamin E than 

blueberry, more iron than spinach, and 4x more fiber than broccoli, making them the 

supersnakes of superfood. Blue Diamond Almonds (Prevention Magazine, Ferbruary, 

2011). 

Окремо зазначимо, що грецький елемент eco- (ecological) також є доволі 

продуктивним і зазвичай вживається не для позначення самого товару або 

послуги, а для підкреслення їх характеристик. Це пов’язано зі зростанням 

екологічної свідомості людства наприкінці ХХ століття, якою творці реклами 

почали вдало маніпулювати. Стиль життя, коли людина споживає товари, які не 

шкодять навколишньому середовищу або виготовлені з переробних матеріалів 

отримав назву eco-lifestyle. Внаслідок чого з’явилися “екологічні товари та 

послуги”, а компанії почали їх рекламувати, як от: eco-beer, eco-business, eco-

car, eco-cosmetics, eco-pen, eco-tourism. 

Загальновідомо про шкідливий вплив пластикових пакетів, які 

виготовляються з некорисних для людей матеріалів, біологічно майже не 

розпадаються і забруднюють оточуючий світ. Тому почали з’являтися фірми, 

яки виробляють пакети з переробленої сировини, які отримали назву eco-

friendly: Introducing our eco-friendly bag. Spinneys (Glam, April, 2012). Як бачимо 

з наведеного прикладу, неологізм eco-friendly вживається для акцентування 

уваги на його винятковій властивості.  
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Додамо, що реклама маніпулює не лише бажаннями споживати екологічні 

товари або послуги, а й можливістю мінімізувати використання вичерпних 

природних ресурсів, як от: Let’s go further on one liter of fuel. We must learn to 

use energy more efficiently. For 5 years, the shell Eco-Marathon has supported 

teams worldwide who explore ways to maximize fuel economy. Let’s go www. 

shell.com (Newsweek, June-July, 2012). Відоме підприємство Shell, що 

спеціалізується на видобутку нафти, позиціонує себе як “екологічне” і 

пропонує підтримку командам, які розробляють шляхи мінімізації 

користування пальним.  

 Можна виділити значну кількість неологізмів, які утворилися шляхом 

телескопії та слугують у рекламних повідомленнях засобами виразності і 

характеризують товари або послуги. Під телескопією розуміємо продуктивну 

модель, що передбачає творення нових найменувань шляхом з’єднання 

усічених елементів двох твірних слів або одного цілого з частиною усіченого. У 

результаті утворюється похідна одиниця особливого типу, яка вміщує у собі 

значення обох слів. Тим самим телескопізми сприяють економії мовних засобів. 

Крім того, завдяки своїй незвичній формі, мають чітке експресивне 

забарвлення, що дозволяє досягти максимального інформаційного і емоційного 

наповнення.  

 Так, шляхом усічення закінчення першої лексеми утворився неологізм 

frenemy (friend+ enemy), який у рекламі косметичного засобу фірми Neutrogena 

натякає на неякісну косметику компаній-конкурентів: Is you makeup your friend 

or frenemy? Neutrogena SkinCreating Makeup. It not only gives you a beautiful, 

flawless look, but also has a proven blemish-fighting formula, that works undercover 

to clear breakouts (Cosmopolitan, November, 2011). 

 Інший неологізм – resortist (resort+tourist) утворився шляхом усічення 

початку другої лексеми tourist. Зазначимо, що номінація resortist з’явилася у 

рекламі відомого курорту США Mandalaybay, але згодом почала позначати 

туриста, який відпочиває у курортному комплексі і заслуговує особливого 

ставлення: You’re not a tourist. You’re a resortist. You have your own idea of 
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entertainment. And your lush 120 acres, ideally positioned at the beginning of the 

Strip, are a resortist’s perfect playground. Mandalaybay.com (resort and casino, Las 

Vegas) (Los Angeles Confidentіal, December, 2011). 

На тлі постійного удосконалення високих технологій, переважну 

кількість неологізмів, що утворилися шляхом семантичної деривації, 

складають лексеми на позначення товарів або послуг на базі переносного 

значення лексем smart, green: smart system, smart world, smart TV, smart sat nav, 

smart flat, green business, green technology. Так, з’явилася компанія Smartwater, 

яка рекламує продукцію з однойменною назвою, що нібито очищена за 

допомогою сучасного обладнання та збагачена мінералами. Зазвичай, вживання 

цих неологізмів є маніпулятивним прийомом задля досягнення прагматичної 

мети: Make one smart decision today. Inspired by nature’s way of purifying water, 

Smartwater is purified by vapour distillation and enhanced with minerals for taste 

smart because it’s made that way (Today’s Parents, April, 2012). 

Постійно зростаюча кількість автівок на планеті завдає шкоди не лише 

людині, а й навколишньому середовищу через забруднення повітря і велику 

кількість використаних машин, які не підлягають утилізації. Тому виробники 

автомобілів намагаються зменшити ці недоліки і зробити їх більш 

екологічними, зменшити викиди вуглекислого газу, встановити спеціальні 

фільтри і використовувати матеріали, які підлягають переробці. Зокрема, 

мінімізація викидів стає значною перевагою для потенційного споживача. Такі 

автомобілі мають назву green car, як, наприклад, у рекламі авто марки Toyotа: 

We’re building a greener Toyota. Nothing less. Toyota (The Economist, March, 

2009).  

Шляхи й механізми творення оказіоналізмів, зважаючи на їх 

індивідуальну природу, дуже важко, а іноді зовсім неможливо систематизувати. 

Річ в тому, що створюючи оказіоналізми і використовуючи їх у рекламних 

повідомленнях, копірайтери не ставлять за мету ввести їх в узуальний вжиток і 

тому вони не вписуються в існуючі моделі словотвору. Оказіоналізми 
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переважно створюються за нетрадиційними словотвірними моделями і навіть з 

порушенням мовних норм [239, с. 26].  

У той же час, серед традиційних способів формування оказіоналізмів, 

знову ж таки, можна виділити активні телескопію, основоскладання. 

Використання “телескопних” оказіоналізмів пояснюється можливістю 

стилістичного застосування узуальних лексичних одиниць. Такий оказіоналізм 

дає “нову” назву рекламованому предмету, виділяє його унікальну ознаку або 

поєднує декілька ознак, яка фактично є гібридом кількох, забезпечуючи 

економічний спосіб номінації. 

Це можна помітити у рекламі автомобілів на позначення унікальності їх 

характеристик: Fabutractive. The E-Class Coupé. It deserves a whole 

language.Mercedes-Benz (Esquire, December, 2012). У рекламі автомобіля марки 

Mercedes-Benz індивідуально-авторська інновація fabuttractive утворилася 

поєднанням двох лексем (fabulous+ attractive). Як можна спостерігати, 

оказіоналізм fabutractive утворено на позначення скоріше зовнішнього вигляду, 

ніж технічних параметрів, і розраховано на емоційну сферу адресата. У такий 

“економний спосіб” товар реклами набуває прагматично-релевантної 

характеристики, що значно підвищує результативність цього повідомлення.  

Поєднанням лексем super+perfect утворився оказіоналізм superfect у 

тексті реклами ще одного автомобіля марки Mercedes-Benz, надаючи йому 

характеристики “суперідеальності”: Superfect. The E-Class Coupé. It deserves a 

whole language. Mercedes-Benz (GQ, January, 2012). У рекламі автомобіля марки 

Toyota укладачі повідомлення акцентують увагу на таких рисах, як 

довговічність і надійність шляхом поєднання порівняльного ступеня 

прикметника longer і іменника longevity. Так, оказіоналізм, поєднуючи 

семантику двох узуальних лексем, утворює нову номінацію: Longergevity. 

Legendary build quality. It's part of every Toyota (GQ, January, 2012). 

Менш продуктивним механізмом є утворення оказіоналізмів на базі 

неологізмів, які нещодавно увійшли в узуальне функціонування і зазнали 

лексикографічного фіксування. Так, наприклад, неологізм staycation утворений 
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шляхом телескопії лексем stay + (va)cation на позначення відпустки, що 

проводиться вдома. Неологізм staycation став основою для творення 

рекламного оказіоналізму, наприклад: Take a Shave-cation! A whole weekend 

away from your razor. Do ahead, take a vacation from shaving. Schich. Quattro for 

women (Elle, Junе, 2011). 

 У рекламі бритви для гоління застосовується оказіоналізм shave-cation 

(shave+ vacation), який поєднує у собі семантику двох лексем і подає нову 

номінацію: канікули від гоління. Таким чином, новоутворення не лише слугує 

ай-стопером, а й наділяє товар якісними характеристиками, що постає 

переконливим аргументом при прийнятті рішення адресатом щодо придбання 

рекламованого товару. 

Варто додати, що механізм телескопії використовується і для утворення 

оказіоналізмів для позначення номенклатурних назв товарів, що рекламуються. 

Прикладом є назва крему Skinnovation, яка утворився з лексем skin, innovation. 

За своєю “новою” семантикою утворення справляє потужний прагматичний 

ефект: Discover Skinnovation for a Brighter and Lighter you. Bihaku. Elder Health 

Care, a leading name in beauty healthcare products presents Skinnovation range 

from POLA, Japan to make you skin (Vogue, October, 2011). 

Основоскладання також є продуктивним механізмом утворення 

оказіоналізмів на позначення назв товару. Розповсюдженим товаром, назви для 

якого утворюються шляхом складання основ є косметичні засоби для вій. 

Наприклад, у рекламі туші для вій бренду Covergirl рекламований продукт має 

назву lashblast, утворену поєднанням лексем lash+ blast: Covergirl. Lashblast 

power, now hour after hour ! New lashblast 4HR. Big volume with anti-smudge 

power. The latest from LashBlast? Volume that holds on. Get it in our anti-smudge 

formula for up to 4 hours (Harpers Bazaar, February, 2012). 

Новоутворення Scandaleyes є назвою косметичного засобу для вій марки 

Rimmel. Основоскладання стало механізмом створення цього оказіоналізму і 

несе у собі меседж того, що використавши рекламований продукт вії будуть 

настільки гарними, що їх власниця може стати “причиною скандалу”: 
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Introducing Scandaleyes Mascara for lashes so big it’s almost criminal. If you are 

going to cause a scandal, it might as well as massive. Rimmel (Cosmopolitan, May, 

2012). 

Інколи для утворення оказіоналізмів застосовується субституція частини 

узуальної лексеми для номінації нової характеристики бренду, наприклад: 

Cointreau… My secret to best margarita. Be Cointreauversial (More, November, 

012); Dita von Teese presents Cointreaupolitan. “That’s the way I love it” (Los 

Angeles Confidential, December, 2011).  

У двох наведених прикладах реклами французького лікеру “Cointreau”, 

який є інгредієнтом багатьох коктейлів, використані оказіональні 

новоутворення Cointreauversial, Cointreaupolitan. Обидві лексеми побудовані на 

основі заміни першої частини лексем controversial, cosmopolitan на 

“співзвучну” у французькій мові назву лікеру, що стала фактично основою для 

ексклюзивної риси рекламованого товару. 

На основі подібності звучання побудований оказіоналізм scent-sational у 

рекламі засобу для прання. Увібравши у себе семантику цих двох компонентів 

(scent + sensational), це новоутворення набуває абсолютно нової конотації і 

надає рекламованому товару унікальної характеристики “сенсаційного 

аромату”: Scent-sational laundry. Feel invigorated every time you wake up to the 

scent of you freshly washed pillow, thanks to new Surf with Essential Oils. Surf 

(Better Homes and Gardens, June, 2012). 

Подібний випадок утворення оказіоналізму за фонетичною подібністю 

спостерігаємо на прикладі реклами сонцезахисного крему: Worry-free! Sun 

Protection in a sun-sational range of style. Enjoy the sun without a worry! (Good 

Housekeeping, February, 2012). Як можна помітити, для фокусування уваги 

адресата на характеристиці рекламованого товару, творці цього тексту 

застосували оказіоналізм sun-sational (sun+sensational), який має подібне 

звучання з лексемою sensational, але іншу конотацію. Більше того, в обох 

випадках для посилення ефекту застосовано параграфічний прийом дефіксації. 
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Отже, лексико-семантичні інновації мають спеціальну прагматичну 

спрямованість у рекламних повідомленнях. Попри виконання основної функції – 

атрактивної – вони допомагають досягти максимального інформаційного та 

експресивного наповнення рекламного тексту, надають йому оригінальності, 

сучасності, економлять рекламний простір. Незалежно від моделі 

конструювання, лексико-семантичні інновації також сприяють реалізації 

комунікативно-функціонального завдання адресанта. 

 

2.1.2.2 Стилістичне використання фразеологічних одиниць. Широке 

вживання оказіональних фразеологізмів у повідомленнях англійськомовної 

реклами пояснюється, з одного боку, своєрідним засобом привернення уваги до 

рекламованої продукції, а з іншого – дієвим засобом збагачення ресурсів 

комунікації, тому що вони дають можливість висловити те, що не може бути 

виражено фразеологізмом у його узуальному застосуванні [Кунін 2005, с. 48].  

Ми погоджуємося з більшістю вчених, які вважають що всі трансформації 

фразеологічних одиниць можна поділити на два види: семантичні та 

структурно-семантичні. До семантичних трансформацій відносять значеннєві 

перетворення, які не зачіпають лексико-граматичну структуру фразеологічних 

одиниць. Структурно-семантичні модифікації пов’язані із зміненням 

лексичного складу і граматичної форми фразеологізмів [136, с. 148; 134, с. 278].  

Спочатку розглянемо семантичні трансформації фразеологічних 

одиниць, механізмами утворення яких у дискурсі англійськомовної реклами є 

дефразеологізація й амбівалентна актуалізація семантики.  

 а) дефразеологізація (буквалізація значення). При застосуванні такого 

прийому пряме значення фразеологічної одиниці не лише актуалізується, а й 

виступає в противагу її семантиці, що можна продемонструвати на прикладі 

реклами автомобіля марки Peugeot: At last, car manufacturer offering something 

other than hot air. Cold air. I short, more comfort for you. Cold comfort for our 

competitors (Top Gear, April, 2010). Як ми можемо помітити, рекламотворці 

компанії Peugeot, пропонуючи нову систему клімат контролю, застосували 
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ідіому hot air “порожня розмова, яка не приносить практичних результатів”, 

яка, хоч і усвідомлюється адресатом, проте не асимілюється із загальним 

контекстом. На противагу фразеологічній семантиці, фактично, виступає 

буквальне значення лексем, що визначається як жарке повітря.  

  б) амбівалентна актуалізація семантики (подвійний семантичний 

план) визначається як суміщення фразеологічного значення ідіоми, її образної 

складової і внутрішньої форм [134, с. 278]. Ефективність цього прийому у 

рекламі пояснюється тим, що відбувається розширення змістовності 

фразеологізма, оскільки паралельно реалізується як його загальна семантика, 

так і буквальне значення структурних компонентів, як от: “Beauty sleep” in a 

jar. Age perfect intensive re-nourish night balm. Intensely nourishes with moisture. 

For skin that looks smоother, plumper and radiant. L’oreal (Good Housekeeping, 

May, 2012).  

У наведеному фрагменті, який “рекламує” нічний крем для обличчя 

компанії L’oreal фразеологізм beauty sleep “велика кількість годин сну, для 

того, щоб мати здоровий і привабливий вигляд” реалізує подвійний смисл. 

Разом з тим, що узуальне значення, притаманне фразеологічній одиниці 

усвідомлюється адресатом, у контексті також відтворюється буквальна 

семантика окремих компонентів. На стику такого використання народжується 

ефект того, що лексема beauty у свідомості адресата асоціюється з нічним 

кремом, використання якого зробить шкіру більш пружною і сяючою під час 

нічного сну. 

На відміну від семантичних трансформацій, структурно-семантичні 

модифікації втручаються у граматичну та лексичну структуру фразеологічної 

одиниці, її компонентний склад, скорочуючи або доповнюючи, створюючи 

новий контекст і відповідно змінюючи її звичайне значення. У результаті таких 

трансформацій створюються оказіональні фразеологізми, які конкретизують, 

розширюють зміст рекламного тексту, дають додаткову інформацію, 

підсилюють його виразність тощо. Проаналізувавши особливості структурно-

семантичних трансформацій ми визначили, що у разі оказіонального вживання 
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фразеологізму відбувається експансія, редукція компонентного складу або 

субституція структурних компонентів. Розглянемо кожен механізм творення 

структурно-семантичних трансформацій окремо: 

 а) експансія компонентного складу полягає у введенні одного або 

декількох додаткових компонентів у склад фразеологізма [5, с. 31-32]. Під 

експансією структурного складу ми розуміємо додавання компонентів на 

початку, в кінці або вклинювання у середину фразеологізма. Відповідно до 

місця розташування додаткового елементу можна виділити два способи 

експансії оказіональних фразеологізмів: вклинювання та розгортання;  

– вклинювання є структурно-семантичним прийомом, при застосуванні 

якого новий елемент стає частиною фразеологічної одиниці у рекламному 

тексті, змінюючи структуру і розширюючи її компонентний склад [188, с. 88], 

наприклад: Be in no one’s shadow. Infinity believes that, for a luxury vehicle to 

stand apart, it has to offer unrivaled performance and a more daring design. 

Introducing the new 2012 Infinity FX (Esquire, December, 2012). У рекламі 

автомобіля марки Infinity фразеологічний зворот be in one’s shadow “отримувати 

менше уваги ніж інші” трансформований шляхом вклинювання заперечної 

частки no у його структуру, що змінило його семантику на протилежну. 

“Оновлений” фразеологізм відповідає загальній ідеї рекламного повідомлення, 

він є пристосованим до контексту і містить заклик до отримання якомога 

більшої уваги, придбавши пропонований товар. Зміна семантики фразеологізму 

на протилежну не перешкоджає адресату легко декодувати його у своїй 

свідомості, а така оказіональна форма фразеологізма конкретніше та вдаліше 

передає задум автора.  

– розгортання компонентного складу відбувається за рахунок додавання 

до структури фразеологізма слова або словосполучення, які надають більшої 

конкретності, пристосовуючи його до ситуації, в якій він використаний [45, 

с. 54], наприклад: If money talks VOLVO speaks perfect sense. A car for people 

with more sense than money. Volvo (Men’s Journal, January, 2010). У рекламі 

автомобіля марки Volvo основою для розгортання є фразеологізм money talks 
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“гроші можуть впливати на те, що зроблено і в який спосіб”, яку рекламодавці 

“розгорнули” до повного умовного речення, що дає змогу асимілюватися у 

контекст всього повідомлення. На цьому прикладі ми прослідковуємо, що 

пристосована до комунікативної рекламної ситуації фразеологічна одиниця в 

узуальному застосуванні була б зовсім неефективною.  

Як свідчить аналізований матеріал, прийом розгортання зрідка 

використовується у чистому вигляді. З метою максимального прагматичного 

ефекту на адресата він комбінується із механізмом субституції або усіченням 

структурних компонентів. Задля наближення семантики фразеологізма до 

рекламної ситуації і контексту, або для відповідності загальній ідеї рекламного 

повідомлення, розгортання супроводжується заміною елементів, наприклад: 

The best way to have a sound mind, keep a sound body. Lack of exercise is the main 

reason for developing ailments. Come into Proline Fitness and discover the world of 

cutting-edge fitness equipment. You owe it for yourself (GQ, January, 2012).  

У рекламі спортивних комплексів Proline Fitness розгортання із 

субституцією структурного компоненту зазнало відоме прислів’я а sound mind 

in a sound body, яке почало функціонувати у відповідному контексті шляхом 

додавання фрази the best way to have, субституючи прийменник in на 

компонент-замінник keep. У такий спосіб відправник реклами змінює речення 

на імперативне і закликає до дій, а саме до користування тренажерними залами.  

Застосування прийому розгортання можливе не лише в межах одного 

речення, а й у рамках більш широкого контексту (повідомлення). Механізм 

розгортання ефективний, коли необхідно конкретизувати інформацію, вигідну 

для адресанта, доповнити загальну концепцію відповідно до усього 

повідомлення або коректувати значення самої ідіоми, як наприклад: Jack of all 

Trades. Master of all. The revolutionary Samsung Galaxy Note is the size of a phone 

but has the productivity of a PC and with a 5.3 HD Super Alomed screen, it gives you 

the ultimate freedom to work and play on the go (Stuff, January, 2012)  

До фразеологізму Jack of all Trades “людина, яка може робити багато 

різних речей одночасно, проте не дуже якісно” застосований прийом 
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розгортання з метою нівелювання негативної риси, яка є невигідною для 

укладача рекламного повідомлення. Саме завдяки додаванню номінативного 

речення master of all, яке виконує функцію розширення, відбувається корекція 

семантики ідіоматичного виразу і нейтралізується негативний аспект.  

 б) редукція компонентного складу (фразеологічний еліпсис) полягає в 

тому, що звужуються семантика та функціонування традиційного 

фразеологізма. Це відбувається за допомогою прийому усічення окремих 

компонентів, що продиктоване прагненням до мовної економії і лаконізації 

мовлення, до усунення надлишкових компонентів з точки зору конкретної 

мовної ситуації. При застосуванні такого механізму трансформації адресат 

підсвідомо реагує на фразеологізм, як на існуюче в його пам’яті кліше з певною 

семантикою, і тільки контекстуальний чинник вказує на те, яка частина 

семантики даної фразеологічної одиниці є комунікативно і ситуативно 

релевантною [133, с. 7].  

При редукції складу фразеологізма переважно вилучається такий 

компонент, який не відповідає прагматиці повідомлення, загальній ідеї 

рекламного тексту або образу рекламної продукції, наприклад: Weight off your 

shoulders and load off your mind. Introducing the Lenovo IDEAPAD u300s 

ultrabook just 14.9 mm thin from the edge to edge, thanks to it’s stylish book-like 

design, the Ideapad u300s is a showstopper. Lenovo. For those who do (Stuff, 

January, 2012). У рекламі ультрабуку Lenovo в основу трансформації покладено 

два фразеологізма: be a weight off your shoulders, be a load off your mind, зі 

структури яких вилучено дієслово to be і артикль а. Це зумовлюється задумом 

творців реклами утворити слоган на базі імперативного речення, який можна 

вважати досить ефективним для спонукання і переконання потенційного 

адресата. “Оновлений” фразеологізм, економлячи мовний простір, фактично не 

втратив загальний смисл, в той же час став більш ефективним у конкретній 

рекламній ситуації.  

Навмисне усічення компонентів творці реклами застосовують, зокрема, і 

для трансформації семантики фразеологізму на протилежну, коли це вигідно 
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адресанту для створення відповідного образу товару або послуги, що 

рекламуються: Lightning strikes twice. Prepare yourself to experience the new LSM 

from Polk Audio, the next generation of our legendary high performance LS 

loudspeakers. Polkaudio. The speaker specialist (Sound and Vision, October, 2011); 

Money does really grow on trees. BlackBerry Smartphone (Stuff, January, 2012). 

Наведені приклади демонструють усічення структурних компонентів, а саме 

вилучення заперечних часток. 

 в) субституція компонентів, що полягає у цілеспрямованій заміні 

одного або кількох компонентів фразеологізма словами, словосполученнями, 

що не є його нормативними елементами, але вони безпосередньо 

підпорядковані конкретному комунікативному завданню, яке ставить перед 

собою адресант [276, с. 46]. 

При заміні традиційного компонента фразеологізма узуального вжитку 

трансформується не лише його структура, а й семантика. Не зважаючи на те, 

що іноді фразеологічна одиниця піддаються максимальній субституції (заміні 

підлягає більшість компонентів усталеної конструкції), вона легко декодується. 

Вдаючись до субституції, автор не ставить за мету докорінно змінити 

узуальний фразеологізм, оскільки для досягнення прагматичного ефекту 

закладена у фразеологічному контексті інформація має легко декодуватися [70, 

с. 43-44].  

В межах прийому субституції ми виділяємо конкретні випадки, за якими 

відбувається заміна компонентів: 

– субституція компоненту, що відповідає назві предмету рекламування: 

There’s no place like НomeStay (Shape Magazine, November, 2011). На прикладі 

реклами мережі готелів НomeStay паремійний вислів there’s no place like home 

зазнав модифікації шляхом заміни узуальної лексеми home на назву готелю, 

що рекламується.  

– субституція компоненту, що відповідає назві бренду, організації або 

виробника: Say it with Michelis. Jewellery (Cosmopolitan, October, 2011). Як 

можна побачити з наведеного рекламного повідомлення, для створення 
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оказіонального фразеологізму використано ідіому say it with flowers “сказати 

щось ніжно і романтично”. Компонентом-замінником стала назва бренду 

ювелірних прикрас Michelis, створивши оказіональну фразеологічну одиницю, 

яка не втрачає первинної образності та зберігає внутрішню форму, легко 

декодуючись у свідомості адресата. 

– субституція компоненту фразеологізма на контекстуальний синонім. 

Якщо субститути і замінені компоненти перебувають у синонімічних 

відношеннях в певному контексті, тоді субституцію визначаємо як синонімічну 

контекстуального типу, наприклад: Think hard, think global. There challenging 

times, so it has to be. Makes you think. Manchester Business School (Newsweek, 

August, 2010); Think ahead. Manchester Business School (The Economist, June, 

2010). З наведених прикладів можна побачити, що основою для трансформації 

стала відома фразеологічна одиниця think big, значення якої словники 

пояснюють як “мати плани, які є надзвичайно важкими для виконання”. 

Автори наведених рекламних повідомлень, трансформуючи фразеологізм, 

зберігають його нормативне значення та водночас оновлюють шаблонний образ 

і адаптують під рекламну ситуацію та кінцеву мету. Не зважаючи на те, що 

оказіональна модифікація зберігає лише ключовий компонент – дієслово 

узуальної форми, а інший компонент замінений у різних текстах 

контекстуальними синонімами, фразеологічна одиниця не втрачає первинної 

образності, зберігає внутрішню форму, легко декодуючись у свідомості 

адресата.  

– субституція одного компоненту фразеологізма на інший, що позначає 

користування товаром або послугою. Процес використання залежить від 

предмету рекламування, як от: Driving is believing. Hyundai (Stuff, January, 

2012); Staying is believing ... Fairfild Marriott (GQ, December, 2012). Наведені 

приклади свідчать, що можна легко декодувати вихідну ідіому seeing is 

believing, як “лише наочні та конкретні докази є достовірними”. Прагнучи 

досягти прагмарелевантного ефекту, відправник реклами привертає увагу 

адресата до оновленого значення ідіоми за допомогою компонентів-замінників, 
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які є засобом створення асоціативних зв’язків з користуванням товару або 

послуги, що рекламуються. Таким зв’язком у рекламі марки Hyundai є 

кермування автомобілем, а у рекламі мережі готелів Fairfild Marriott –

перебування. 

Зазначимо, що поряд із заміною одного компоненту у структурі 

фразеологізму копірайтери застосовують так звану полісубституцію – заміну 

двох і більше компонентів, максимально змінюючи “обличчя” узуальної 

одиниці, наприклад: Two dabs a day helps keep the surgeon away. Clinically 

proven to help visibly repair 4 major signs for eye aging. New Plantscription Anty-

Aging eye treatment (Shape Magazine, November, 2011). Як демонструє наведене 

рекламне повідомлення, основою для субституції стало відоме прислів’я an 

apple a day helps keep a doctor away. Ключові компоненти (an apple, a doctor) 

копірайтери замінили тими, які відповідають їхньому задуму (two dabs, the 

surgen). Не зважаючи на те, що оказіональна форма зберігає лише дієслово 

узуальної форми, фразеологізм не втрачає первинної образності та зберігає 

внутрішню форму, тому швидко розуміється адресатом, слугуючи засобом 

переконання. 

Отже, основною передумовою ефективності функціонування 

фразеологічних трансформацій у рекламному повідомленні є простота і 

швидкість їх декодування у свідомості адресата, при чому вони не повинні 

втрачати первинної образності, зберігати внутрішню форму, адаптуючись під 

конкретну рекламну ситуацію та прагматичну мету. Трансформації 

фразеологічних одиниць слугують для конкретизації, розширення змісту 

рекламного тексту, збагачення його у смисловому плані. Властива 

фразеологічним трансформаціям метафоричність наділяє рекламне 

повідомлення високим ступенем експресивності, зокрема іронічного й 

афористичного забарвлення, чим не лише виконує функцію привернення уваги 

адресата до змісту інформації та встановлення контакту, але й семантично і 

структурно підпорядковує собі весь зміст рекламного тексту.  
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2.1.3 Семасіологічні стилістичні особливості у рекламних 

повідомленнях. Важливим фактором, що впливає на ефективність рекламного 

повідомлення є його стилістичне оформлення, зокрема, на семантичному рівні 

стилістичної диференціації лексики. Хоча основу будь-якого тексту становить 

нейтральна лексика, проте ефективність тексту залежить від стилістично 

забарвлених слів та засобів виразності. У той же час, вибір того чи іншого 

стилістичного прийому зумовлений особливостями аудиторії, на яку 

спрямована реклама [240, с. 37].  

Нами виявлено такі основні стилістичні прийоми (механізми), як 

метафора, метонімія, завдяки яким адресант створює рекламний образ, 

формує імідж товару або послуги у свідомості (підсвідомості) споживача, 

породжує позитивні асоціації, які підсилюють внутрішню мотивацію для 

прийняття рішення щодо придбання [183, с. 234]. Як відомо, метафора є 

прийомом (механізмом), принцип якого полягає у вживанні слова, що позначає 

певний клас предметів, явищ або процесів для характеристики і номінації 

об’єкта, який входить до іншого класу шляхом виявлення спільних рис [375, 

с. 296]. 

Зауважимо, з погляду когнітивної лінгвістики метафора тлумачиться не 

лише як стилістичний прийом, але й як складний механізм концептуалізації, 

когнітивний процес, що позначає та формує нові поняття. Іншими словами, 

суть метафоризації полягає у розумінні й досвідному переосмисленні 

пов’язаних з певним мовним виразом сутностей однієї концептуальної царини, 

до якої вона первісно належить, в термінах іншої. Відбувається проекція однієї 

понятійної сфери на іншу, своєрідна експансія концептів сфери-джерела, у 

результаті якої відбувається захоплення та освоєння концептів нової сфери –

сфери-мети [333, с. 118].  

Роль метафори у англійськомовних рекламних текстах є 

поліфункціональною. По-перше, цей механізм слід вважати образною 

ілюстрацією первинної думки, адже специфіка людської пам’яті полягає в тому, 

що ідея у формі метафори запам’ятовується швидше, ніж при раціональному 
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викладі. По-друге, вона слугує підказкою до придбання (контекст може 

наштовхнути на потрібну думку) або спонуканням до дії. Впливаючи 

опосередковано, здебільшого “в обхід свідомості”, метафора у рекламних 

текстах сприяє зменшенню критичності ставлення до інформації [20, с. 101]. 

Таким чином, на нашу думку, саме когнітивна функція метафори стає 

передумовою створення образів як ефективного інструменту впливу на емоції і 

почуття споживачів, які по-різному проявляються у повідомленнях реклами.  

Англійськомовний рекламний дискурс виробляє власні види 

метафоричних моделей. Проаналізувавши рекламні повідомлення у сучасних 

англійськомовних журналах, ми виділяємо дві основні метафоричні моделі:  

а) антропоморфна – ознаки людини беруться за основу при презентації 

предмету рекламування; 

б) зооморфна – ознаки тварини беруться за основу при презентації 

предмету рекламування. 

Реалізація антропоморфної моделі ґрунтується на виділенні, 

переосмисленні і переносі характеристик з людини на товар або послугу. 

Іншими словами, антропоморфізм предмету рекламування проявляється в тому, 

що він наділяється людськими ознаками, які есплікуються засобами лексики і 

фразеології. У структурі цієї проекції можна виділити такі людські ознаки, за 

якими відбувається процес метафоризації:  

– за зовнішніми характеристиками: метафоризація відбувається 

унаслідок перенесення анатомічних елементів людської зовнішності на товар 

або послугу, тобто предмет рекламування може “наділятися” анатомічними 

характеристиками людини. Наприклад, нова модель автомобіля Camry марки 

Toyota обладнана спеціальним монітором для обзору “мертвої зони”, через 

непроглядність якої часто виникають аварійні ситуації. У рекламному 

повідомленні первинною ознакою цього монітору стають очі, як людський 

орган зору: It’s ready for the lurker. Lurking in your blind spot. Are you? You can’t 

always see what’s coming. But the reinvented technologically advanced 2012 Toyota 

Camry has got eyes where you don’t (US Weekly, December, 2011).  
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Розглянемо рекламне повідомлення, в якому метафоричному 

перенесенню підлягає зовнішня ознака “ідентичності”. Особливість близнюків, 

тобто їх зовнішня однаковість, переноситься на товар, а саме на тональний 

крем, який володіє здатністю пристосовуватися до будь-якого кольору шкіри: 

Find your skin twin. It doesn’t just fit you, skin twin technology actually merges with 

your skin tone. Perfect pump application. Blends easily. Soft, natural coverage. Easy 

breezy beautiful Covergirl (Cosmopolitan, February, 2012). 

Процесу метафоризації також може піддаватися фізична сила, як 

зовнішня характеристика. Саме якістю чоловічої мускулистості наділяється 

автомобіль бренду Infiniti, зокрема потужність його двигуна: The New Infiniti 

M45. The muscle car with brain. 340 horsepower V8 0-60 in 6.1 seconds (Esquire, 

November, 2014).  

– за функцією: процес метафоризації базується на переосмисленні 

функцій людини, які вона виконує безпосередньо у житті і переносі цих 

функцій на товар або послугу. Наприклад, у рекламі бактерицидного пластиру 

для дитини і автомобіля бренду Volvo корелятом постає охоронець, функції 

якого підлягають процесу метафоризації, а референтом є товар, який мислиться 

як захисник і рятувальник: Say hello to your bodyguard (Today’s Parents, 

February, 2012); Europe’s best-looking lifeguard. Volvo for life (Redbook, April, 

2012).  

– за якостями: в основу метафоризації покладено перенесення людських 

якостей (позитивних і негативних), наприклад: Jack of all Trades. Master of all. 

Samsung Galaxy Note (Stuff, January, 2012). Ідіоматичний вираз Jack of all Trades 

вживається на позначення людини, яка виконує багато речей одночасно, але не 

якісно. Якість “вміння робити багато речей одночасно, при чому якісно” 

приписується смартфону Samsung Galaxy Note, а негативна конотація 

загальновживаного закінчення Master of none нейтралізується за допомогою 

колокації Master of all. Таким чином, метафора маніпулює свідомістю адресата і 

наголошує на тому, що цей телефон достатньо якісно виконує різноманітні 

функції.  
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У якості типового прикладу можна навести рекламне повідомлення, в 

якому автомобіль бренду Volkswagen представлено як лицаря: A knight in 

shining double-sized galvanized steel. Volkswagen. Drivers wanted (Esquire, 

December, 2012). Як відомо, у свідомості сучасного суспільства лицар 

асоціюється з людиною, що володіє благородством, сміливістю, хоробрістю, 

безстрашністю, знається на етикеті. Саме цими якостями наділяється 

автомобіль і до адресата доводиться думка, що він призначений для людей з 

такими ж якостями. 

– за діями: метафоричний образ базується на перенесенні людських 

відносин. Зокрема, відносини між чоловіком і жінкою також можуть 

осмислюються метафорично і переноситися на предмет реклами: Break up with 

your uncomfortable contacts for good. And start relationship with a brand-new eye 

doctor trust most (Cosmopolitan, April, 2012). Як видно з наведеного прикладу, у 

рекламі контактних лінз адресату пропонують “розлучитися” зі старими 

контактними лінзами і “розпочати відносини” з новими.  

– за соціальним статусом: в основу метафоричного переосмислення 

покладена приналежність людини до певної соціальної групи. У рекламі 

автомобіля марки Range Rover лексема an aristocrat виступає основою для 

отримання висновку про те, що рекламований автомобіль належить до класу 

люкс і призначений для людей високого соціального статусу: Born to be an 

aristocrat (Esquire, December, 2010).  

Зазначимо, що актуалізація антропоморфної моделі у рекламних 

повідомленнях можлива за декількома ознаками одночасно. Так, у рекламі 

автівки марки Cadillac процес метафоризації відбувається за зовнішніми й 

якісними характеристиками людини: It appears the battle between brains and 

brawn has officially been called a draw. 2012 Cadillac SRX. Brains meet brawn 

meets beauty. Its potent, new 308 HP, power plant is the most powerful engine 

standards in any luxury crossover. Each new standard leads to another (Esquire, 

December, 2012). Зазначений ідіоматичний вираз аll brawn and no brain, який 

має трансформований вигляд у тексті, позначає людину привабливої 
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зовнішності, але не високого інтелекту. З метою нейтралізації негативної 

конотації частини фразеологізму було змінено його смисл на позитивний і 

додано лексему beauty для надання предмету рекламування більше 

привабливих характеристик. Складний механізм, який з боку первинного 

об’єкту являє собою метонімію, у повідомленні проявляється метафорично, 

тобто ознаки людського інтелекту, фізичної привабливості й краси, тим самим, 

об’єднується для позначення товару.  

 Перейдемо до зооморфної моделі, джерелом якої є тварина, а сферою 

перенесення слід вважати товар або послугу. Тобто, у межах цієї моделі 

спостерігається перенесення ознак тварин на предмет рекламування. У 

структурі цієї проекції можна виділити наступні ознаки, за якими відбувається 

процес метафоризації:  

– за звуковою ознакою: процес метафоризації відбувається у тих 

випадках, коли прослідковується подібність між звуками, які видають тварини, 

і звуками, які ніби видаються товаром, зокрема транспортними засобами: The 

all new 00-hp Acura ASX Type-S. The throaty growl of a revolutionary engine paired 

with a new 6-speed manual transmission. You might just want to roll down the 

windows and take a good listen (Esquire, September, 2011). У рекламі автомобіля 

бренду Acura звук двигуна описується як потужне ричання тварини. Можна 

помітити, що у тексті відсутнє пряме звуконаслідування, а застосована, так 

звана, непряма ономатопея, яка сприяє створенню лише асоціації з відповідним 

звуком, спонукаючи адресата до думки, що автомобіль є потужним і надійним.  

– за зовнішнім виглядом тварини: реклама автомобіля Fiat є прикладом 

метафоризації за зовнішнім виглядом, коли основою для метафоричного 

процесу виступає порівняння породи тварини і моделі авто: Bring the whole 

family to see a new breed of Panda this weekend. New Breed of Panda (Better 

Homes and Gardens, June, 2011). Автомобіль Fiat представлений як “новий вид 

панд”, але суто лінгвальні засоби не дають підстав для порівняння. Це рекламне 

повідомлення супроводжується паралінгвальним компонентом, а саме 
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зображенням авто, розмальованого як панда, що і слугує підґрунтям для 

метафоризації.  

– за характеристиками тварини: в основу метафоричного 

переосмислення за цими ознаками покладені різноманітні властивості тварин, 

якими, з точки зору людини, наділяється товар або послуга. Так, наприклад, 

така характеристика летючої миші як швидкість руху переноситься на 

автомобіль марки Ssang Yong: Like a Bat out of Hell! Ssang Yong (Better Homes 

and Gardens, July, 2011), міфологічна сила динозавра, яку було відбито в 

ілюстрації – на комп’ютер: Select your BEAST! DinoPC.com (PC Format, May, 

2012).  

 Стилістичний прийом метонімії слід вважати механізмом перенесення 

найменування понять на основі часових, просторових, причинно-наслідкових 

відношень. При метонімічному механізмі, перенесення відбувається не за 

подібністю, як при метафоричному, а базується на реально існуючих зв'язках, 

на об’єктивній суміжності понять, що дозволяє переносити найменування 

одного предмета на інший. Сприйняття створеного метонімією образу “вмикає” 

предметно-асоціативний ланцюжок у свідомості адресата і допомагає 

утримувати у пам’яті предметно-логічну інформацію про предмет 

рекламування, одночасно впливаючи на його емоційний стан [97, с. 96].  

 Варто зазначити, що прийом метонімії сприяє, насамперед, тенденції до 

мовної економії - тобто замість використання словосполучень або цілих речень 

використовується метонімічна форма вираження, що є надзвичайно важливим в 

умовах обмеженого просторового і часового континууму реклами [195, с. 65]. 

Прослідкувавши лінії розвитку об’єктивних зв’язків у рекламних текстах, нами 

було виділено три основні метонімічні моделі:  

– компанія (бренд) → рекламований товар або послуга. Ця модель є 

найбільш розповсюдженою й ефективною у рекламних повідомленнях. Так, 

наприклад, у рекламному слогані годинників марки Rolex рекламодавці 

використовують назву бренду замість назви рекламованого товару. Таке 

перенесення ґрунтується на причинно-наслідкових зв’язках між суміжними 
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об’єктами, що утворюють непереривну єдність і репрезентуються у вигляді 

асоціації між причиною і наслідком. Фактично функцію словосполучення 

“годинник бренду Rolex” виконує метонім Rolex, що сприяє мовній економії 

повідомлення: Every Rolex is made for greatness. (The Economist, September, 

2016). 

Прикладом презентації даної моделі може слугувати також реклама 

товарів, де копірайтерам потрібно закцентувати увагу адресата на назві бренду, 

а не на товарі, наприклад, як у рекламі сиру марки Cheddar, де функцію 

колокації “сир компанії Cheddar” виконує метонім Cheddar: Only Cheddar can 

taste so rich (Good Housekeeping, April, 2012). Це робиться для того, щоб 

адресат запам’ятав бренд, якщо він не досить відомий, а якщо бренд 

широковпізнаваний, у цьому випадку метонім виконує нагадувальну функцію.  

– рекламований товар або послуга → компанія (бренд), яка є дзеркальною 

до попередньої і використовується значно рідше. Застосування цієї моделі 

дозволяє копірайтерам фокусувати увагу адресата або на предметі 

рекламування, або на новій лінійці товару рекламованого бренду або компанії. 

Так, у рекламі корпорації Chevron Human Energy назва товару презентує 

компанію, акцентуючи увагу адресата на тому, що саме рекламована компанія 

виробляє і що є її товаром: Big oil should support small business. Oil companies 

need to get real, oil companies should support the communities. They’re a part of. 

Chevron Human Energy (The Economist, October, 2012).  

– матеріал (інгредієнт) товару → товар. Використання цієї моделі 

притаманне переважно рекламі одягу, взуття, предметів побуту: Stay warm from 

the inside out. Nike pro hyperwarm crew expectational warmth. Soft, brushed interior 

fabric provides warmth. Dry-fit fabric helps keep you dry, light and cool. Snug-fitting 

spandex promotes full range of motion. Take every advantage (Shape Form, 

November, 2012). У рекламі зимових курток бренду Nike матеріал, з якого 

виготовлений товар, виконує безпосередні функції товару (утримує тепло, 

забезпечує сухість та не обмежує рух). А у рекламі освіжувача повітря марки 

Airwick підкреслюється наявність ароматичних масел у товарі, що може бути 
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сприйнята адресатом як перевага: Wrap your home in Winter Luxury. Experience 

our new Airwick Oils, bursting with indulgent, seasonally inspired essential oils that 

wrap the whole room in luxurious scent. Also available in new scent Ribbons Candles 

(More, November, 2011).  

Отже, ефективність використання семасіологічних стилістичних 

прийомів, зокрема метафори й метонімії, пояснюється їх властивістю 

формувати переконання потенційної аудиторії у потрібному адресанту напрямі, 

підсилюючи внутрішню мотивацію для прийняття рішення щодо придбання 

товару чи послуги. У процесі сприйняття метафори адресатом відбувається 

формування необхідних асоціацій шляхом реалізації метафоричних моделей. 

Метонімія, в свою чергу, забезпечує високу інтенсивність впливу шляхом 

створення конкретного предметного образу. Зовнішня простота й економність 

метонімії, у той же час, передає великий обсяг інформації, яка сприймається 

адресатом миттєво.  

 

2.2 Дейктичні елементи в англійськомовному рекламному дискурсі 

 

Англійськомовну рекламну комунікацію слід вважати сферою 

спілкування, в якій “лексичне наповнення”, стилістичні прийоми та 

синтаксичні структури ретельно плануються відправником, виходячи з 

поставлених цілей та завдань комунікації. Зважаючи на кінцеву мету адресанта, 

а саме отримання прибутку, створюючи конкретний образ товару, відправник 

реклами перш за все розмірковує про результат, якого йому потрібно досягти, 

про ефективність повідомлення та, відповідно, про те, які прийоми обрати для 

досягнення цього результату.  

Вагоме місце у формуванні ефективного рекламного повідомлення 

займають дейктичні елементи. Дейктичним вважається такий елемент, який, за 

визначенням лінгвістів, ідентифікує об’єкт – предмет, місце, час, властивість, 

ситуацію – через відношення до мовленнєвого акту, його учасників та 

контексту [200, с. 245]. Ефективність вживання дейктичних елементів 
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пояснюється їх здатністю вдало презентувати рекламований товар або послугу, 

створювати ілюзію невимушеного спілкування між комунікантами, 

акцентувати увагу на позитивних характеристиках товарів, а також виділяти їх 

серед конкурентних об’єктів. Поряд з основними функціями, вони також мають 

потенційну здатність набувати додаткового аргументативного потенціалу, що 

визначається з урахуванням параметрів конкретної рекламної ситуації [25]. 

У ході аналізу фактичного матеріалу ми дійшли висновку, що виняткова 

роль в англійськомомовних рекламних повідомленнях належить одиницям 

персонального дейксису, основою яких слід вважати суб’єктність і значенню 

яких притаманна орієнтація на особу або предмет. Персональними 

дейктичними одиницями є особові, присвійні, вказівні займенники, що у сфері 

рекламного мовлення наповнюється конкретним змістом і використовується 

для опосередкованого позначення предметів. Тому, поєднуючись із 

іменниками, прикметниками та прислівниками вони вживаються для вигідної 

презентації товару або послуги (компанії або виробника), переліку їх 

позитивних характеристик [26]. 

Перейдемо до розгляду особових займенників, що становлять 

узагальнено-вказівний розряд одиниць, система яких адекватна акту 

комунікації, що включає відправника мовлення, адресанта комунікації (1-ша 

особа), отримувача мовлення, адресата комунікації (2-га особа) та об’єкт 

комунікації (3-тя особа).  

Особовий займенник першої особи однини I не використовується часто, 

що пояснюється колективністю створення рекламних повідомлень. Проте 

випадки вживання займенника І все ж таки зафіксовані. Він зазвичай вказує на 

експерта, порадника, співбесідника, наставника, наприклад, I don’t lie about my 

age. My skin does. Jacqueline Bisset, actress (More, November, 2011). Порадником 

у рекламному повідомленні виступає акторка Жаклін Бісет, яка, у вигляді 

дружньої поради, намагається донести до адресата свою думку відносно купівлі 

рекламованого товару і “гарантує” позитивний результат від його використання 

власним прикладом (чудовим станом шкіри обличчя).  
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Додамо, що займенник I також використовується рекламістами задля 

диференціації товару або послуги, коли розповідь ведеться від імені 

“користувача”: I can watch a vast selection of movies. I can listen to the latest music 

of my choice, play the hottest video games in a comfortable seat, and enjoy delicious 

dishes with great service. Each flight is a journey into the incredible. Time just flies 

every time I fly (The Economist, October, 2016). Авіакомпанія Thai диференціює 

себе з низки подібних компаній шляхом надання можливості користуватися 

широким вибором додаткових опцій. Так, клієнт, який нібито користується 

послугами авіакомпанії від свого імені демонструє можливості обирати розваги 

під час перельоту.  

Щодо займенника першої особи множини we, то він насамперед вказує на 

компанію, яка рекламує свій товар або послугу. Використання цього 

займенника дозволяє побудувати певну “комунікативну” єдність з покупцем, 

зарахувати його до групи, якій потенційно сподобається предмет опису через 

удаваний збіг інтересів адресанта і адресата [149, с. 14; 231, с. 40], наприклад: 

On each flight, we find new ways to touch the stars. Being ranked among the top 

three airlines of the world at Skytax World Airline Awards 2012 testifies to a level of 

service that’s one of a kind. This destination reaffirms our belief that the more 

comfortable you are, the higher we fly. We take this opportunity to offer you our 

heartfelt thanks. World’s 5-star airline. Qatar airways (Newsweek, June-July, 2012).  

 Так, авіакомпанія Qatar airways є відправником повідомлення і для 

“ведення діалогу” використовує займенник we, таким чином, встановлює 

гармонійні стосунки з потенційним користувачем послуг. Бажаючи виділити 

себе серед інших подібних, компанія повідомляє про свої досягнення і нагороди 

задля виокремлення з низки конкурентів.  

Більше того, займенник we у англійськомовному рекламному дискурсі 

зазвичай використовується у єдності із займенником другої особи you, який 

вказує на отримувача мовлення. Ця “єдність” вважається одним з 

найпоширеніших засобів впливу на адресата, оскільки створює ілюзію діалогу. 

Хоч реклама і спрямована на масового споживача, вживання особових 
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займенників робить текст більш “особистоспрямованим”. Результат 

використання єдності we-you наочно демонструє наступний приклад: At every 

stage, we stand by you to bring together the know-how essential to your success. 

Societe General. We stand by you (The Economist, February, 2010).  

Страхова компанія Societe General шляхом застосування займенникової 

єдності we-you зменшила “відстань” між учасниками комунікації, встановила 

гармонійні стосунки з потенційним споживачем, виділивши його з поміж інших 

займенником you і особисто адресує свої послуги. Ми можемо зробити 

висновок, що єдність “we - you” є прийомом інтимізації комунікативного 

простору.  

 Звернемо увагу на те, що у рекламних текстах займенник you 

поєднується, перш за все, з прямим закликом до безпосередньої дії стосовно 

товару або послуги (you get, you try, you buy): You get a naturally youthful look 

that’s not all nipped and tucked. So give your eyes this amazing new lift from nature 

and see a younger looking you (Shape Magazine, November, 2011). Окрім того, 

притаманним для комерційної реклами є вживання займенника you у поєднанні 

з обіцянкою або вигідною пропозицією (you’ll also get, you can reveal, you can 

do), як у наступному прикладі: So you can reveal picture-perfect skin, even up 

close. Because you’re worth it. L’oreal Paris (Marie Claire, October, 2011). 

Займенники третьої особи однини she, he (та їх множина they) 

безпосередньо вказують на особу, яка “помилково” ніби ще не скористувалася 

послугою (товаром) або на компанію-конкурента. Зазвичай такі займенники 

вживаються в опозиції they-we, I – he (she): They say it’s impossible. We say, it’s 

Garnier (Cosmopolitan, June, 2012). У поданому прикладі займенник they 

позначає інші компанії з лінійки запропонованих товарів (крем для обличчя), а 

займенник we – це рекламована компанія Garnier.  

У наступному прикладі опозиція we-they використана для того, щоб 

показати ефективність рекламованого товару на тлі порівняння з 

неефективністю конкурентів: We stop threats in the cloud before they reach you. 

So your entire digital life can be protected. What a relief. … Trend Micro (PC World, 
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December, 2012). Як видно з рекламного повідомлення, займенник we позначає 

ефективну антивірусну програму по боротьбі з комп’ютерними атаками, а 

займенник they ілюструє загрози, які шкодять техніці і які успішно знешкоджує 

рекламований продукт.  

Слід зазначити, що використовуючи займенники третьої особи she, he, 

деяким рекламним повідомленням властива така особливість, як “роздвоєння 

адресата”. Це відбувається тоді, коли текст адресується одній групі 

користувачів, але фактично включає й інші. Найчастіше це реклама подарунків 

жінкам чоловіками і навпаки. У таких повідомленнях вживанням займенників 

третьої особи she, he адресант забезпечує “включеність” у текст не лише 

потенційного покупця товару, а і його можливого користувача, як от: She 

deserves nothing less. Mouawad (Glam, April, 2012). Це приклад демонструє, що 

реклама ювелірних прикрас Mouawad адресована чоловікам і вони є 

потенційними покупцями. Але, за допомогою займенника she, у текст 

включається потенційний споживач – жінка. 

У рекламі товарів для дітей також використовується прийом “роздвоєння 

адресата”: You can’t ignore these shoes! Girls love new shoes. Especially party 

shoes that she can wear with her gorgeous dress…(Harpers Bazaar, February, 2012). 

У наведеному прикладі вживання особових та присвійного займенників 

дозволяє персоналізувати опис дитячого взуття. Звернення до особових 

займенників другої і третьої особи однини, а також вживання присвійного 

займенника забезпечує включеність у текст не тільки потенційного покупця 

товару (батьків), а і його користувача – дівчинку. 

Стосовно займенника третьої особи однини it, то він переважно вказує на 

предмет опису, тобто на товар або послугу, представлену на продаж: The 

world’s most advanced trike-tech! Smart-trike Recliner Stroller, 4-in-1. At 6 months 

it’s a stroller. At 4 months – remove the handle and it’s a tricycle (Today’s Parents, 

May, 2012). 

Присвійні займенники також відносяться до персональних дейктичних 

елементів і вказують на приналежність предмета та категоріально 
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співвідносяться з відповідним лексико-граматичним розрядом прикметників. 

Займенники my, our позначають належність першій особі, you – другій, their, 

his, her – третій. У англійськомовних рекламних повідомленнях присвійні 

займенники вживаються поруч з іменниками для презентації адресанта 

комунікації. Зокрема, для позначення компанії-продавця займенник our може 

поєднуватися з таким іменниками, як shop, company, site, а для номінації товару 

з лексемами collection, cleanser, cream, interior etc., наприклад: With our new 

lightweight collection. New aqua light. Water soluble Pro-V shampoo and 

conditioner nourishes then rinses clean in seconds (Redbook, April, 2012). 

Вживання займенника our у поєднанні з назвою товару або компанії перш 

за все супроводжується перерахуванням позитивних якостей або досягнень, що 

має значний аргументативний потенціал. Як ми зазначали раніше, компанії у 

власному конкурентному середовищі диференціюють себе по різному, щоб 

викликати довіру адресата і тому “хизуються” своїми нагородами і 

досягненнями (our experience, our awards, our success, our approach, our ideas): 

Our Skytax World Airline Awards 2012 testifies to a level of service that’s one of a 

kind. Qatar airways (Newsweek, June-July, 2012). Як показано у рекламному 

повідомленні, головним переконуючим аргументом авіакомпанії Qatar airways 

постають отримані нагороди, які безпосередньо виділяють її з поміж інших 

компаній і підкреслюють переваги.  

Крім того, шляхом вживання присвійного займенника our можуть 

емфазуватися виняткові особливості пропонованого товару, такі, як 

натуральність, безпечність, якість тощо (our high quality, our natural 

supplements), що дозволяє апелювати до утилітарних мотивів адресата і 

слугувати вагомим аргументом вибору товару або послуги, наприклад: Our 

100% all natural EggWhites are a complete source of protein and ½ the calories of 

shell eggs. Egg Beaters. The real things. Only better. Unbeatable (Runner World, 

February, 2012).  

Займенник our також використовується на позначення як реальних 

споживачів, так і на тих, хто є потенційними клієнтами (our clients, our 
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customers) як тих, що вже користуються товарами або послугами, або тих, на 

кого вони розраховані: Uniquely designed for our first and Business Class 

Passengers, our Premium Terminal in Doha offers spa amenities, full office facilities, 

and wireless connectivity. Qatar airways (Newsweek, November, 2010). Завдяки 

використанню словосполучення our first and business class passengers 

утворюється ілюзія невимушеного діалогу і окреслюється коло тих, на кого 

розрахована послуга авіаперевізника. Тим самим, застосування такого прийому 

інклюзивності дозволяє досягти інтимізації комунікативного простору.  

 Присвійний займенник your вживається переважно у поєднанні з 

іменниками на позначення того, що пропонується покращити за допомогою 

рекламованого товару або послуги (your beauty, your lips, your style, your 

smartphone, your eyes, your hair etc.) і має значний сугестивний потенціал, 

наприклад: See how it feels when the silk moisturizing complex helps condition your 

lips. Find it among the Lip Perfection Runway Shades from Pat McGraph (Marie 

Claire, February, 2012). Наведений приклад демонструє, що використання 

займенника your допомагає створити ілюзію піклування про споживача, 

атмосферу довіри між комунікантами. В канву тексту вплітаються вставні 

команди, які, на фоні інтимізованого спілкування сприймаються адресантом без 

критичного аналізу. 

 У більшості прикладів займенники your, our вживаються у поєднанні, 

тим самим демонструється виявлення солідарності адресанта з адресатом. Це 

здійснюється за допомогою опозиції проблема-вирішення: Your problem – our 

solution. We simply must give you the best that modern methods have devised. 

Barclays Capital (The economist, November, 2016). Рекламування банку Barclays 

Capital показує, що опозиція your problem – our solution не тільки допомагає 

створенню враження довірливого спілкування, імітує розмовне мовлення, а й 

переносить акцент з користування послугами банку на вирішення проблем. 

 Іноді в рекламних повідомленнях вживаються присвійні займенники his 

та her. Як і використання власних займенників he, she, це робиться з метою 

включення третьої особи (або її інтересу) до акту комунікації і використання 
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прийому “роздвоєння адресата” [Малишенко 006, с. 104], як от: You never want 

to take your eyes off her. Now, you don’t have to. Our award-winning baby video 

monitors put your babies every move. Every moment always at your fingertips. 

Summer video monitors cover it all (Fit Pregnancy, May, 2012).  

У рекламі відеоняні Summer video monitor, що супроводжується 

зображенням батька, який пильнує свою маленьку донечку і при цьому не має 

можливості займатися власними справами. Прийом “роздвоєння адресата” 

передбачає включення у акт комунікації дівчинки, для нагляду за якою 

призначений рекламований товар. Але, потенційним покупцем товару є її 

батьки. Таким способом рекламодавці заздалегідь “передбачають”, що 

використання рекламованого товару звільнить батьків від пильнування 

донечки, і наводить на думку, що без використання рекламованого товару йому 

не вдасться досягнути своє мети.  

Вказівні займенники (this, that) також входять у групу персональних 

дейктичних елементів. Важливість вказівних займенників для правильного 

конструювання та сприйняття повідомлень реклами пояснюється 

психологічними особливостями людини. Вказівні займенники надають 

зручнішу можливість позначати предмет рекламування через вказівку, а не 

через номінування, що дозволяє скоротити обсяг тексту, зробити його більш 

компресованим, полегшити його сприйняття і покращити його мнемонічність.  

Головним завдання вказівних займенників this, that є не лише виділення 

предмету рекламування серед конкурентних об’єктів, а й повідомлення 

привабливих для адресата характеристики товару, як от: Exclusively formulated 

with patent-pending Mukurossi extract, this innovative eye cream noticeably reduces 

and discourage the chances of emerging wrinkles. See the dramatic results with your 

own eyes. Wrinkleresist 4 (Harpers Bazaar, March, 2012). У рекламі крему для 

обличчя Wrinkleresist 4 займенник this не просто називає товар, а вказує на його 

особливість і винятковість. Товар є інноваційним, має ексклюзивну 

запатентовану формулу з екстрактом Mukurossi, що дозволяє констатувати 
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стратегічне вживання цього дейктичного елементу з метою аргументованого 

впливу на покупця.  

Можливо також виділити випадки вживання займенників this, that у 

рекламних повідомленнях, головним завданням яких слід вважати номінування 

позитивних характеристик товару або послуги. Зазвичай ці займенники 

використовуються з прикметниками, які й називають всі виняткові якості (this 

revolutionary new flooring, this cutting-edge treatment, this amazing lift), а 

функцією займенників є саме номінування, наприклад: That’s why we formulated 

this cutting-edge eyes treatment with Anogeissus (Shape Magazine, November, 

2011). Наведений приклад наочно демонструє, що прикметник cutting-edge 

називає виняткову якість товару, а займенник this вказує, що саме 

рекламованому товару притаманна ця характеристика. Таким чином, важелем 

впливу у цьому рекламному тексті є утилітарний мотив (інноваційність). 

Отже, дейктичні елементи відіграють важливу роль у побудові 

ефективного рекламного повідомлення. Вони допомагають інтимізувати 

комунікативний простір, диференціювати рекламований товар або послугу 

шляхом вказівки на їх виняткову характеристику. Також, володіючи 

аргументативним потенціалом, дейктичні елементи у поєднанні з іншими 

лексичними одиницями стають важелями впливу на раціональну та емоційну 

сферу адресата.  

 

2.3 Стилістична організація рекламного дискурсу на синтаксичному рівні 

 

Синтаксична організація англійськомовного рекламного дискурсу 

передбачає відбір і поєднання мовних одиниць певним способом на цьому рівні 

(вільних словосполучень, речень, надфразних єдностей), які забезпечують 

адекватність сприйняття повідомлення, перебіг комунікації та досягнення цілей 

адресанта, враховуючи особливості адресата. Комунікативно-прагматичні 

особливості рекламного повідомлення дозволяють кваліфікувати його як 
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замкненість мовленнєвих актів, які є ілокутивною силою, що розгортає 

комунікативні стратегії і тактики рекламодавців [83, с. 21]. 

Що стосується такої характеристики як замкненість мовленнєвих актів, то 

слід нагадати, що мовленнєвий акт є мінімальною одиницею спілкування, як 

правило, адресованого виявлення, в якому мовець виражає свій комунікативний 

намір – мовленнєву інтенцію. Ми цілком погоджуємося, що цілісність 

мовленнєвого акту як предмета дослідження полягає в єдності мовленнєвої дії 

(локуції), мети (ілокуції) і спрямованості на результат – реакцію адресата 

(перлокуцію) [239, с. 55; 330]. Мовознавці також звертають увагу на 

відповідність між типологією речень за метою висловлення та мовленнєвими 

актами: спонукальні речення відповідають директивам, розповідні – 

констативам, а питальні речення – квеситивам [12, с. 102].  

Зазначимо, що з урахуванням відповідності ми виокремили основні типи 

мовленнєвих актів, які є релевантними для аналізу англійськомовного 

рекламного дискурсу:  

– констативні мовленнєві акти (презентують інформацію про товар або 

послугу, їх характеристики, диференціацію);  

– директивні мовленнєві акти (спонукають адресата до придбання товару 

або послуги шляхом наказу, прохання, обіцянки, гарантування); 

– квеситивні мовленнєві акти (привертають увагу адресата, підвищують 

ефективність рекламної взаємодії з огляду на параметри цільової аудиторії й 

умови комунікації); 

– експресивні мовленнєві акти (передають психологічний стан адресанта, 

його ставлення до того, що він повідомляє, зокрема, захоплення, задоволення, 

привітання). 

Взявши за основу окреслені типи мовленнєвих актів, проведений аналіз 

фактичного матеріалу дозволив умовно поділити рекламні тексти на три групи:  

а) на такі, що складаються з одного типу мовленнєвих актів;  

б) на такі, що складаються з двох типів мовленнєвих актів; 

в) на такі, що складаються з трьох типів мовленнєвих актів. 
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Наші спостереження свідчить, що значна кількість рекламних 

повідомлень представлена одним типом мовленнєвих актів, тому що їм 

притаманна “прагматична простота”. Тим самим, у межах першої групи ми 

виділили рекламні повідомлення, які презентовані: 

– констативними мовленнєвими актами, ілокутивна сила яких є 

невеликою із незначним впливом на адресата, який здійснюється, насамперед, 

завдяки формуванню “масової обізнаності” про товар або послугу, їх виняткові 

якості, матеріальну вигоду, наприклад: Introducing Slingbox and Slingloaded. 

Simply watch your life and recorded TV anywhere on your Mac, PC or mobile device 

Slingbox simply connects to your existing set-top box or PVR; The Slingloaded HDS-

600 RS comes with Slingbox inside, enabling you to watch. Freesat anywhere (T3, 

May, 2012). Наведене рекламне повідомлення являє собою фактично 

констативи, які структурують інформацію у тексті, фокусуючи увагу адресата 

на основній темі повідомлення та спонукаючи його до придбання шляхом 

надання вичерпною інформації про товар. 

– директивними мовленнєвими актами, які застосовуються 

копірайтерами зазвичай з маніпулятивною метою: не змушувати цільову 

аудиторію до прямих дій, а спонукати відчути певні емоції, змінити своє життя, 

досягти позитивного результату, наприклад: Stay in the spotlight, with or without 

the sunlight. Peugeot 308 CC (Cosmopolitan, November, 2011). На прикладі 

реклами автомобіля бренду Peugeot можна спостерігати, що рекламодавці 

спонукають до активних дій не прямим закликом придбати товар, а 

”залишатися у центрі уваги” (Stay in the spotlight) з рекламованим автомобілем.  

– експресивними мовленнєвими актами, метою яких є передача 

позитивного настрою, “зараження” емоційно-піднесеним станом адресата, що 

стає передумовою здійснення імпульсивний покупок. Будучи інформативно 

недостатніми, експресиви характеризуються чималим маніпулятивним 

потенціалом. Об’єктом оцінки у текстах такого типу виступає не предмет 

рекламування, а емоції, почуття або людина, що скористалась рекламною 

пропозицією. У таких реченнях імпліцитно передається інформація про мотив 
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придбання рекламованого товару, наприклад: Don’t get stuck with a sticker! 

Sally (Harper Bazaar, February, 2012). У рекламі лаку для нігтів марки Sally 

використаний експресив, який ніби не надає відомості про товар, його 

характеристики, проте інформацію про виняткову властивість рекламованого 

товару, яку адресат легко декодує.  

Рекламні повідомлення, що складаються з двох мовленнєвих актів, 

представлені таким спектром поєднання: 

– констатив + директив; таку комбінацію слід вважати класичною для 

рекламного дискурсу, адже прагматична спрямованість цих конструкцій сприяє 

адекватному вираженню основної мети реклами – проінформувати та заохотити 

до активної дії, наприклад: 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). Як можна спостерігати у рекламному 

повідомленні відомої мережі готелів Four Points by Sheraton перше речення це 

констатив, який інформує про чотири безкоштовні послуги. Наступне речення є 

директивним, що пропонує адресатові насолодитися послугами спеціальної 

пропозиції, зупинившись у рекламованому готелі.  

Важливо додати, що поєднання мовленнєвих актів у зворотному порядку 

також є дієвим засобом впливу, що зумовлено психологічними особливостями 

людей сприймати і утримувати в пам’яті перше речення або фразу. Тому, 

спочатку подається сигнал до дії, а потім аргументується її доцільність, 

наприклад: Discover Skinnovation for a Brighter and Lighter you. Bihaku. Elder 

Health Care, a leading name in beauty healthcare products presents Skinnovation 

range from POLA (Vogue, October, 2011). Наведений приклад реклами крему 

для обличчя бренду Bihaku демонструє, що перше речення спонукає до 

“відкриття” чогось нового, а друге переконує у доцільності придбання товару.  

– експресив + констатив; у такій єдності експресиви привертають увагу 

адресата, інтригують та викликають позитивне ставлення, а констативи 

виконують номінативну функцію: For the ultimate pleasure, bet on Red! It’s 

Rich, it’s Red, it’s Non-Menthol. Newport cigarettes (Car and Driver, April, 2012). 



 95 

У наведеному прикладі для створення позивного настрою та зацікавлення 

адресата в експресиві використано ідіому bet on Red, яка позначає “ставити на 

червоне (у казино)”, де лексема Red у цьому контексті фактично номінує 

сигарети марки Newport. За допомого своєрідної гри слів експресив впливає на 

підсвідомість адресата і пробуджує його інтерес, а це дає йому підставу для 

подальшого розгортання теми повідомлення. Що стосується констатива, то він 

презентує товар (Newport cigarettes) і його характеристики (rich, non-menthol). 

– експресив + директив; використання таких мовленнєвих актів 

уможливлює поєднання емоційного та логічного типів аргументації. За 

допомогою експресива висловлюються позитивні емоції, а директив спонукає 

до дії потенційного споживача: Worry-free! Sun Protection in a sun-sational range 

of style! Enjoy the sun without a worry (Good Housekeeping, February, 2012). У 

наведеному прикладі реклами сонцезахисного крему марки Sun Protection за 

допомогою експресиву здійснюється виклик певних емоцій людини (Worry-

free!), а директив, у свою чергу, спрямовує дію потенційного покупця на 

відчуття таких самих почуттів після придбання товару (Enjoy the sun without a 

worry). 

– квеситив + констатив; використання квеситивів у рекламних 

повідомленнях пояснюється прагненням рекламодавців “інтимізувати” 

комунікативний простір шляхом своєрідної діалогізації мовлення, полегшуючи 

його сприйняття. Квеситиви ніби формулюють, окреслюють проблему, а 

мовленнєвий акт, який слідує за ними, номінує предмет рекламування, за 

допомогою якого можна вирішити проблему, вказує шлях або надає гарантії, 

закликає до активних дій.  

Поєднанню квеситива з констативом притаманний високий сугестивний 

потенціал, вплив на підсвідомість людини, штучне створення напруженої 

ситуації, а потім несподіване подання шляхів її розв’язання з використанням 

рекламованого товару або послуги: Who will you trust to secure the private 

cloud? RSL. The security division of EMC (The Economist, October, 2010). У 

наведеному прикладі реклами однієї з найбільших американських корпорацій у 



 96 

сфері зберігання і управління інформацією (EMC) використано поєднання 

квеситивного і констативного мовленнєвих актів. Квеситив інтимізує 

комунікативний простір між адресантом і адресатом, звертаючись 

безпосередньо по потенційного споживача шляхом вживання займенника you. 

Запитанням Who will you trust…? окреслюється проблема того, що сховище для 

віртуальної інформації може бути ненадійним, а констатив презентує послугу, 

яка захистить інформацію від пошкоджень і забезпечить зберігання інформації 

(The security division of EMC).  

– квеситив + директив; прагматична спрямованість цих конструкцій 

сприяє адекватному вираженню основної мети реклами: Who says workwear has 

to be boring? Try these fabulous new looks from Bombay High to redefine office 

dressing (Vogue, October, 2011). Як демонструє наведений приклад, квеситив, 

імітуючи невимушену розмову з потенційним покупцем, формулює соціальну 

незручність (нудний офісний одяг), а далі директив скеровує напрямок 

вирішення поставленої незручності випробуванням нового іміджу від бренду 

Bombay High. 

Третя група рекламних повідомлень, що складаються з трьох типів 

мовленнєвих актів, у той же час є мало чисельною, оскільки специфіка 

сприйняття реклами полягає в тому, що читач довго не зосереджується на 

повідомленні, звертаючи увагу лише на заголовок або слоган. Саме тому 

копірайтери намагаються “компресувати” інформацію, не вдаючись до 

подробиць і презентувати прагматично однорідне повідомлення. 

Мовленнєві акти є одним із засобів реалізації прагматичної мети 

адресанта реклами. Дослідження їх функціонування тісно пов’язане із 

дослідженням синтаксичної будови рекламного тексту. Емоційно-оцінне, 

експресивне ставлення суб’єкта до об’єкта мовлення маніфестується у вигляді 

речень найрізноманітнішої будови [277, с. 168]. Констативні мовленнєві 

акти презентуються на синтаксичному рівні: 

 а) номінативними реченнями, які ми розуміємо як синтаксичні 

конструкції, основою яких є компонент, виражений іменником або 
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субстантивованою частиною мови. Вживання номінативних речень зумовлено 

їх властивістю лаконічно, проте експресивно подавати інформацію, легко 

сприйматися адресатом, підкреслювати смислову роль певної лексичної 

одиниці та створювати “синтаксичний ритм” повідомлення, породжуючи 

асоціації з розмовним мовленням [125, с. 101]. Залежно від структури та змісту, 

констативи в рекламних повідомленнях представлені такими видами 

номінативних речень: 

– непоширені, що складаються тільки з іменників або субстантивних 

частин мови, наприклад: Vitale Barberis Canonico (GQ, November, 2011); Yves 

Saint Laurent (Vogue, January, 2012). Як можна спостерігати, вдаючись до 

застосування непоширених номінативних речень адресант, не надає жодної 

додаткової інформації, проте фокусує увагу адресата на назві бренду або 

компанії. Лаконічність цих структур у рекламних повідомленнях впливає на 

стилістичну виразність, підвищує експресивність повідомлення. 

– поширені, що складаються з іменних та залежних елементів, наприклад: 

Breguet, the innovator (Newsweek, April, 2010); KLM. The reliable airline 

(Newsweek, April, 2009). У таких повідомленнях для реалізації тактики 

диференціації компанії використовується назва компанії або бренду і 

характеристика, яка є визначальною серед конкурентів. 

 Оскільки вживання номінативних речень є доволі поширеним, то слід 

зупинитися на їх функціональних характеристиках. Вони можуть передавати 

різні аспекти рекламного повідомлення і позначати:  

– якості або характеристики предмета рекламування: The foolproof 

haircolor (Men’s Journal, May, 2012). Наведений приклад є рекламою фарби для 

волосся для чоловіків. Беззаперечно, процес фарбування для них є доволі 

важким і незрозумілим. Тому, спонукаючи до придбання товару рекламодавці 

акцентують увагу на захищеності від невмілого або необережного 

використання товару.  

– місце розташування адресанта: Jacket, by Victor &Rolf, £435, at net-a-

porter.com (Men’s Health, January, 2009). Доволі часто, окрім презентації 
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компанії або бренду за допомогою номінативних речень адресант повідомляє, 

що потрібно зробити, щоб отримати всю необхідну інформацію та придбати 

товар або послугу компанії.  

– потенційних споживачів: Uniquely designed for our first and Business 

Class Passengers. QATAR airways (Newsweek, November, 2010). У рекламі 

авіакомпанії Qatar airways номінативне речення не називає, а лише окреслює 

потенційних користувачів. 

 б) еліптичними реченнями, під якими ми розуміємо речення, в яких 

неназваний член визначається з контексту, зумовлюючись структурою та 

семантикою самого речення. Еліптичні речення є ніби типово розмовними 

комунікативними структурами і, як правило, надзвичайно емоційно 

насиченими, експресивно забарвленими. Вони відчутно динамізують живе 

мовлення, виступають ознакою його природності, слугують засобом 

конденсованого і легкого виразу думки, почуття [83, с. 177].  

 Найчастіше у рекламних повідомленнях представлені речення з еліпсисом 

підмета. Цей структурний елемент зазвичай позначає учасників рекламного 

комунікативного акту або предмет рекламування. “Відновлення” підмету, тобто 

імпліцитної інформації, відбувається у думці адресата на основі прагматичної 

пресупозиції й лінгвістичної здогадки за допомогою вербального або 

паравербального компонентів [128, с. 99]. 

 Зазвичай, у рекламних повідомленнях підмет, який потрібно експлікувати 

адресату, позначає товар або послугу: Neutralizes up to 90% of environmental 

irritants before they can cause your skin to look prematurely aged. Soothes daily 

visible irritation and builds a rich reserve of anti-oxidants and lipid (Cosmopolitan, 

April, 2012). Як засвідчує поданий приклад, у рекламному повідомлені 

пропущений підмет, який мав би позначати товар. Саме завдяки еліпсису 

підмета фокусується увага адресата на товарі, його функціях і результаті, якого 

можна досягти шляхом його застосування. 

Варто додати, що констативні мовленнєві акти у рекламних 

повідомленнях також реалізуються реченнями з еліпсисом присудка, що 
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зумовлено масовим і безособовим характером рекламної комунікації. Ми 

вважаємо, що присудок у реченнях є структурним елементом, який не несе 

смислового навантаження і робить рекламне мовлення більш офіційним. Тому, 

саме еліпсис присудка дозволяє розподілити увагу адресата на необхідній 

інформації та підвищити інформативність повідомлення, наприклад: The best 

part of the egg (is) for the best part of your day (Runner World, February, 2012); The 

digest brains (are) inside the smartest mobile devices (T3, May, 2012). Як можна 

побачити, наведені приклади демонструють еліпсис присудку, що застосований 

адресантом для імітації розмовного мовлення та створення ілюзії 

невимушеного діалогу. 

в) парцельованими конструкціями, під якими розуміємо мовленнєве 

членування єдиного системного цілого. Такі конструкції формально спрощують 

рекламне мовлення, полегшуючи сприйняття інформації шляхом скорочення 

довжини синтаксичних одиниць. Окрім того, поділ речень на самостійні 

компоненти емоційно посилює та увиразнює необхідний структурний елемент: 

Delicious taste. Easy-open cap. Grip-friendly bottle. Stay strong, stay active with 

Вoost (Good Housekeeping, May, 2012). Пунктуаційне розщеплення потенційно 

цілого речення полегшує його сприйняття, виділяє кожний парцельований 

елемент і подає велику кількість інформації про товар. Вважаємо, що 

парцеляція є яскравим засобом емоційно-експресивного виділення позитивних 

якостей товару, вигоди адресата від придбання рекламованого предмета. 

Необхідно додати, що парцельовані конструкції ніби моделюють 

розмовне мовлення, інтимізуючи простір між комунікантами, відбивають той 

факт, що розмовне мовлення створює атмосферу довіри. На фоні такого 

“спілкування” настанови, які імпліковані в тексті, сприймаються тим самим без 

критичного аналізу: You get you Daily Dose of Tech Nutrition. In an easy-to-

digest iPad tablet app. PC World Daily gives you the best from our experts each day, 

in a free, convenient, and engaging format available on the App Store (PC World, 

April, 2012). У наведеному прикладі реклами додатку до планшету марки Apple 

ми можемо спостерігати пунктуаційно розщеплене потенційно ціле речення, у 
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першій частині якого повідомляється “тема”, тобто те, що отримає споживач у 

разі придбання товару, а у другому – “рема”, яка уточнює і конкретизує 

інформацію, отриману раніше. Таким чином, цей синтаксичний експресивний 

засіб привертає увагу читача як до предмета рекламування, так і до його 

виняткових властивостей.  

г) реченнями з однорідними членами, які мають властивість якнайширше 

презентувати предмет рекламування, його якості, переваги. У повідомленнях 

англійськомовної реклами однорідними найчастіше виступають підмети: 

Incredible maneuverability, plus stability and security on inclines of the legendary 

Cub Cadet Signature Cut. Cub Cadet (Car and Driver, April, 2012). Наведений 

приклад демонструє, що саме однорідні підмети виокремлюють предмет 

рекламування і зосереджують увагу адресата на привабливих та відмінних 

характеристиках свого продукту (газонокосарка), таких як маневреність, 

стабільність і безпечність.  

Окрім речень з однорідними підметами констативи можуть виражатися 

однорідними означеннями, як, наприклад, у рекламі фотоапарату марки Nikon: 

Introducing the waterproof, freezeproof, shockproof Nikon AW 100 (Men’s Journal, 

January, 2012). У рекламному повідомленні однорідні означення перераховують 

такі властивості товару, як водо-, морозо-, ударостійкість. За допомогою саме 

цього перерахування товар постає як унікальний, більш привабливий для 

потенційного користувача і виділяється з поміж низки подібних. 

Стосовно речень з однорідними присудками і додатками, то вони, 

зазвичай, називають компоненти рекламної пропозиції або інформують про 

додаткові альтернативи, чим надають ще більших переваг рекламованому 

товару або послузі, наприклад: I can watch a vast selection of movies, listen to the 

latest music of my choice, play the hottest video games in a comfortable seat, and 

enjoy delicious dishes with great service (The Economist, October, 2016); 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).  
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Наведені вище приклади демонструють, що за допомогою однорідних 

присудків і додатків презентуються додаткові пропозиції або опції 

користування товаром або послугою. У першому повідомленні, разом з 

послугою авіаперевезення споживач отримує можливість переглядати фільми, 

слухати музику, насолоджуватися смачною їжею, хорошим сервісом. У 

другому прикладі творці реклами пропонують, окрім отримання основної 

послуги, безкоштовний сніданок, аперитив, пляшку води та Інтернет. Такі 

додаткові опції створюють ілюзію реалізації бажань споживача. Але, тим 

самим, адресант обмежує вибір для адресата, надаючи обмеження альтернатив і 

насправді не даючи жодного вибору. 

д) простими двоскладними реченнями, призначенням яких є передача 

інформації про товар чи послугу, характеристики, можливості. Але, як правило, 

такі речення емоційно і стилістично навантажені для створення позитивного 

іміджу предмета рекламування. Прості двоскладні речення у рекламних 

повідомленнях вирізняються поширеною структурою, винесенням у рематичну 

позицію найважливішого, на думку автора, елемента, тобто позитивних якостей 

товару або послуги, наприклад: At every stage, we stand by you to bring together 

the know-how essential to your success. Societe General. We stand by you (The 

Economist, February, 2010). Наведений приклад реклами страхової компанії 

Societe General демонструє, що адресант не інформує про послуги компанії, а 

ніби навмисно приховує їх. Замість справжніх послуг (страхування), адресант 

пропонує допомогу, актуалізуючи потребу потенційного клієнта і 

підкреслюючи мотив користування послугою. 

Доцільно зазначити, що підметом у простих двоскладних реченнях може 

бути сам адресант, виражений за допомогою займенників I, we, або предмет 

рекламування. Такі компоненти, як адресант і предмет рекламування, при чому, 

нерідко поєднуються в одному повідомленні, наприклад: The Buick Enclave 

gives you three rows of truly first-class seating, our exclusive QuieTrend interior, 

available 0-inch chrome-clad aluminum wheels and better highway fuel efficiency 

than any other eight-passengers crossover. Best of all, you get the joy of driving it 
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yourself! 011 Buick Enclave. The New Class of World Class (More, November, 

2011). У рекламі автомобіля марки Buick Enclave предмет рекламування є 

одночасно адресантом, який ніби демонструє свої технологічні характеристики. 

Шляхом використання механізму метонімії здійснюється апелювання до 

утилітарних мотивів адресата, підкреслюючи найсучасніші технології товару, 

що стає вирішальним критерієм при здійсненні вибору.  

е) складносурядними реченнями, що відповідають вимогам простоти і 

доступності текстів, яким повинен відповідати текст реклами для здійснення 

ефективного впливу на адресата [10, с. 145-147]. 

Відношення між сурядними частинами складносурядних речень у 

рекламних повідомленнях виражено переважно сполучниковим зв’язком. 

Важливо відмітити, що практична відсутність речень безсполучникового 

зв’язку пояснюється складністю сприйняття таких речень, і можливістю їх 

хибної інтерпретації. Нерідко цей сполучниковий зв'язок між сурядними 

основами базується на використанні сполучників, які є основним елементом 

вираження відповідних відношень. Інколи, сам сполучник and виражає 

інтегруючі відношення між членами речення: When you’re living and working 

abroad, getting a Premier International Account makes a lot of sense. You can 

manage your money in difference currencies without paying foreign exchange fees 

and it comes with worldwide travel insurance (Newsweek, December, 2012). У 

рекламі банку Lloyds TSB International предметом рекламування є платіжна 

картка Premier International Account, використання якої дає можливість не лише 

розплачуватися без комісії під час подорожі, а й є страхуванням по всьому 

світу. Саме сполучник and виражаючи консолідуючий зв'язок між основами 

речення демонструє додатковий результат, вигоду від використання 

рекламованого товару.  

Сполучник but, як правило, лише частково виконує функцію 

протиставлення, але зазвичай слугує для передачі, в решті решт, вигоди 

адресата від наступних кроків: We started out small, but now have Paradium 

Dealer in every corner of the world. We can’t promise it will still be around in two 
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thousand years, but we can promise it will play louder, plumb deeper, look smarter 

and sound better than any other brand in its price range (Sound and Vision, 

September, 2011). У рекламі компанії Paradium Dealer повідомляється про те, 

що сама компанія починала з малого, але зараз працює у кожному куточку 

світу, що свідчить про її масштабність. У таких спосіб компанія вказує на свої 

досягнення, підкреслює свою унікальність.  

Варто зазначити, що для пояснення позитивного результату від 

використання товару або користуванням послугою зазвичай рекламісти 

застосовують сполучник so, який, як раз передає причинно-наслідковий тип 

відношень: We stop threats in the cloud before they reach you, so your entire digital 

life can be protected. What a relief. … Trend Micro. Titanium (PC World, December, 

2012). У наведеному прикладі реклами комп’ютерної компанії з захисту 

персональних приладів від комп’ютерних загроз “причиною” є загроза 

комп’ютеру, а “наслідком” – повний захист “цифрового життя”. Окрім того, ми 

спостерігаємо, що бінарна опозиція проблема ↔ вирішення реалізуються через 

причинно-наслідкові відношення.  

є) складнопідрядними реченнями, за допомогою яких у рекламних 

повідомленнях переважно вводиться додаткова пропозиція, подаються 

додаткові гарантії, докази необхідності придбання рекламованого товару або 

користування послугою. Проте, такі речення мають певні труднощі 

сприймання. Це пояснюється тим, що адресат повинен запам’ятати першу 

частину речення, потім сприйняти пов’язане з цією частиною підрядне речення, 

і лише тоді повернутися до сприйняття головного речення [260]. При цьому, як 

зазначається, необхідно, щоб, поки йде опрацювання підрядного речення, 

головне речення постійно зберігалася в оперативній пам’яті адресата. 

Складнопідрядні речення у рекламному дискурсі представлені: 

– підрядним реченням умови, що характеризуються здатністю 

компактного вираження основного змісту рекламного тексту. У багатьох 

випадках, як це не парадоксально, для того, щоб полегшити сприйняття 

речення і зробити його ефективним, спершу, зазвичай вказується умова, за якої 
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відбувається дія, а потім сама дія. Така організація спостерігається у 

переважній більшості складнопідрядних речень з підрядними умови, 

наприклад: If you have dry skin, meet a life-changer. A new future for skin-

plumped, strong and supple. If you always feel your skin needs more moisturize you 

can change that (Elle, February, 2012). Як демонструє наведений приклад, у 

головному реченні міститься спонукання до дії, а у підрядному – умова для цієї 

дії.  

Зазначимо, що у багатьох випадках застосування таких речень сприяє 

зниженню категоричності сприйняття повідомлення. Таким чином, цей тип 

конструкцій сполучає у собі аспект “проблема – рішення”, де акцент 

переноситься з придбання товару або користування послугою на вирішення 

проблеми або виконання бажання адресата.  

– атрибутивним підрядним реченням, які презентують предмет реклами 

або його характеристики у головному реченні, а деталізують у підрядному. Такі 

структури мають значний аргументативний потенціал. Засобом аргументації у 

підрядній частині можуть бути певні докази, факти, цифрові відомості. У 

рекламі годинника преміум-класу бренду Bulova у головній частині подається 

інформація про те, що особливістю рекламованого товару є унікальне кварцове 

скло, а у підрядній частині презентуються характеристики цього скла шляхом 

надання певних фактів і цифрових відомостей. У такий спосіб реалізується 

тактика деталізації шляхом поетапного пред’явлення доказів та статистичних 

відомостей, наприклад: Bulova Precisionist. The key is Precisionist unique three-

prong quartz crystal which produces a vibration frequency of 62.144 kilohertz, 

eight times greater than the usual two-prong crystal and the highest of any watch 

available today (Men’s Health, November, 2011).  

– обставинним підрядним реченням, що презентує “винятковість” 

предмета реклами як перевагу, а підрядна частина містить найменування якості 

(дії). Таким чином, ефект впливу на адресата досягається шляхом співставлення 

якості предмета реклами з будь-якою дією, яка, можливо, виконується 
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адресатом: Now you don’t need to do so much working out to stay healthy than you 

did (Prevention Magazine, February, 2009).  

Як вже зазначалося, наступним видом мовленнєвих актів є директивні. 

Система синтаксичних засобів для реалізації директивних мовленнєвих актів 

є менш розгалуженою, порівняно з реалізацією констативних, що пояснюється 

їх вузькою прагматичною направленістю. Так, на синтаксичному рівні 

директиви виражаються імперативними конструкціями, в яких змістовий центр 

– дієслово наказового способу на початку речення, на яке падає логічний 

наголос. Така синтаксична структура разом із чіткою ритмічною організацією 

висловлень сприяє загальному увиразненню рекламних текстів, побудові 

механізму наступних дій адресата. 

Важливо зауважити, що з інформативною метою на перший план 

висувається конкретна дія купівлі рекламованого товару (buy, get, use), тоді як в 

повідомленнях маніпулятивного характеру пропонується здійснити дію, яка 

повинна призвести до результату, не пов’язаного із рекламованим товаром: 

реалізації мрії, вирішення проблеми, покращення життя. Ми вважаємо, що таке 

опосередковане спонукання до дії не сприймається як “насильство”, а має 

“спокусливий” характер, наприклад: Fall into your beauty with the perfectpout. 

Mary Kay (Cosmopolitan, November, 2011). У рекламі косметичних засобів 

компанії Mary Kay речення імперативного характеру починається з дієслова 

fall, яке не пов’язане з придбанням або користування. Маніпулюючи бажанням 

жінок бути красивими, привабливими, адресант переносить акцент з товару на 

мрії адресата.  

Як зазначають вчені, незважаючи на прагнення рекламодавців змістити 

акцент з прямих закликів до придбання на опосередковані, постійне повторення 

реклами все одно викликає роздратування аудиторії. Невипадково, що 

рекламний текст прагне до послаблення семантики безпосереднього 

спонукання, до зниження категоричності і має тенденцію до використання 

непрямих способів спонукання [93, 177]. Адже, пояснення дієвості непрямого 

спонукання у рекламному дискурсі спирається на психологічні дослідження 
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сприйняття, які демонструють, що непряме вираження певного смислу має 

сильніший ефект у порівнянні з прямим, оскільки діє на підсвідомість і 

передбачає логічний висновок, який робить саме адресат [93, с. 67]. Зменшення 

критичності сприйняття директивних мовленнєвих актів і модифікація їх 

ілокутивної сили відбувається за допомогою використання:  

– імперативних фраз у структурі складнопідрядних реченнях, що 

пом’якшують спонукання, яке виражено експліцитно за допомогою імператива 

і сприймаються адресатом як нейтральний констатив, наприклад: Try these 

fabulous new looks from Bombay High to redefine office dressing (Vogue, October, 

2011). У рекламі одягу бренду Bombay High адресату пропонується спробувати 

новий образ у одязі, але це спонукання не сприймається критично, тому що 

умовою виконання цієї дії є мета самого адресата (перегляд або переоцінка 

свого офісного вбрання). Така імперативна конструкція дає можливість 

реалізувати мотиви для здійснення дії і пояснює адресату необхідність її 

виконання.  

– непрямих мовленнєвих актів (інвітативів, пропозитивів, промісивів), 

які “пом’якшують” спонукання шляхом використання дієслів із семантикою 

запрошення, обіцянки, гарантії, наприклад: Metlife and Alico. Welcome the world 

to better insurance (The Economist, November, 2012). У рекламному тексті 

страхової агенції Metlife and Alico адресата не прямо спонукають до 

користування послугами, а запрошують до “світу кращого страхування” 

шляхом застосування інвітативного мовленнєвого акту.  

– інфінітивних фраз: To learn more, visit rbcwealth-management.com (The 

Economist, October, 2011); To get on top of new ways to grow your wealth, visit 

barclayswealth.com today (Newsweek, June-July, 2010). Наведені приклади 

свідчать, що позначенням умови, часу інфінітивні фрази зменшують 

директивну силу висловлення, керують діями адресата і задають алгоритм його 

поведінки.  

– словосполучення з прийменником “for”: For more proof, we invite you to 

visit db.com and turn ideas into result today (The Economist, September, 2010); For 
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the ultimate pleasure, bet on Red! It’s Rich, it’s Red, it’s Non-Menthol. Newport 

cigarettes (Car and Driver, April, 2012). У наведених контекстах можна 

спостерігати, що зазначені словосполучення нейтралізують наказовість і 

переводять повідомлення з площини спонукальності у площину бажаності. 

 Реалізація експресивних мовленнєвих актів здійснюється переважно 

окличними реченнями, які спрямовані на те, щоб ніби передавати емоційно-

почуттєвий стан адресанта, тим самим формувати піднесене ставлення до 

рекламованого предмета, надавати йому позитивної оцінки, привертати увагу 

аудиторії. Зазвичай, окличні речення є інформативно недостатніми, тому 

засобом компенсації є розгортання позитивної оцінки, як засобу експресивності 

Тобто спочатку висловлюється оцінка рекламованого предмета, а далі її можуть 

аргументувати, пояснювати. Так, в рекламних повідомленнях експресивні 

мовленнєві акти часто використовуються як заголовки: Covergirl introducing a 

breath of fresh air! (Elle, June, 2011); Manicure in One bottle. New! 

(Cosmopolitan, November, 2012). 

Проте, така контекстуальна неінформативність змушує адресата 

сприймати експресивну оцінку як таку, що не вимагає об’єктивного доведення. 

Таким чином, позитивно марковану ознаку товару або послуги адресат апріорі 

визначає як основну перевагу пропонованого товару. Так можуть 

підкреслюватися позитивні якості товару, вигода для адресата: Presenting Fleur. 

A faucet so beautiful it even works as a flower vase! (Vogue, November, 2011). 

Необхідно зазначити, що у рекламних повідомленнях маніпулятивного типу 

об’єктом оцінки ніби виступає, на перший план, не рекламований предмет, а 

емоції, почуття, зовнішність людини, яка скористалася рекламованою 

послугою. У таких реченнях імпліцитно передається інформація, що фактично 

мотивує до придбання рекламованого товару або послуги.  

Квеситивні мовленнєві акти вважаються питальними реченнями у 

традиційному розумінні. Проте, в умовах реклами питальне речення у чистому 

вигляді практично не існує, тому що його витісняє імперативне значення, 

оскільки вони не виконують питальну функцію, а практично виконують 
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імперативну. Поряд з цим, на нашу думку, питальні речення застосовуються у 

рекламному дискурсі для створення ефекту діалогічності, зменшення 

дистанції між автором та читачем, виконують атрактивну, маніпулятивну 

функції, а також:  

– формулюють проблему; запитання, в якому формулюється проблема 

можуть бути як спеціальними, так і загальними, наприклад: Prêt-a-professional. 

Who says workwear has to be boring? Try these fabulous new looks from Bombay 

High to redefine office dressing (Vogue, October, 2011). Спеціальне питання, 

імітуючи невимушену розмову з потенційним покупцем формулює проблему 

(набридлий формальний одяг), а далі, директив, за допомогою імперативної 

конструкції, скеровує напрямок вирішення поставленої проблеми шляхом 

випробування нового іміджу від бренду Bombay High. 

Типовим для рекламних повідомлень є поєднання квеситивних 

мовленнєвих актів з іншим. Тим самим формується єдність, яку можна 

іменувати питально - зворотною [261, с. 10], яка є дієвим засобом залучення 

адресата до комунікації, створення ефекту безпосереднього спілкування з 

адресатом, наприклад: Who will you trust to secure the private cloud? RSL. The 

security division of EMC. Where information live (The Economist, October, 2016). 

На прикладі реклами корпорації EMC питальне речення інтимізує 

комунікативний простір між адресантом і адресатом, звертаючись 

безпосередньо до потенційного споживача шляхом вживання займенника you. 

Запитанням (Who will you trust…) окреслюється проблема того, що сховище для 

віртуальної інформації може бути ненадійним. Констатив, у свою чергу, 

презентує продукт (The security division of EMC), і, імпліцитно доводить до 

адресата думку про безпечність зберігання інформації завдяки рекламованому 

товару.  

– надають можливі варіанти вирішення бажання адресата; 

квеситивний мовленнєвий акт, у якому подається вирішення проблемної 

ситуації імпліцитно закладена і проблема, але вона не озвучується адресантом 

реклами, а вилучається адресатом на основі пресупозиційних знань. Розглянемо 
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такий приклад: “Exsqueeze me ? Did you say the power of an overnight soak in 

just 5 minutes ? “Discover Dawn’s Best clean with Dawn Power Clean. It’s micro-

scrubbing enzymes power through tough messes in a matter of minutes. Really. Dawn 

does more, so it’s not a chore (Good Housekeeping, November, 2012). У цій 

рекламі засобу для прання Dawn Power Clean проблема замочування білизни на 

ніч не озвучується, але адресат легко вилучає її на основі своїх фонових знань. 

А у запитанні відразу подається вирішення проблемної ситуації. Тобто прання з 

рекламованим продуктом не потребує замочування і виводить плями за лічені 

хвилини. 

– активізують увагу адресата, залучаючи його до безпосередньої участі 

у комунікації. У рекламі крему для обличчя марки Olay подається позитивний 

результат від використання товару, а потім у канву тексту вплітається 

риторичне питання, яке не потребує ніяких мисленнєвих зусиль з боку 

адресата, але інтригує і активізує його увагу. Далі, почуваючи себе 

безпосереднім учасником “діалогу” і не сприймаючи інформацію критично, 

потенційний покупець вдається до активних дій: Olay Regenerist. Smooth 

wrinkles after just one use. (Now that’s record time). 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. Challenge what’s possible (Harpers 

Bazaar, February, 2012).  

– спонукають адресата до активних дій; як ми зазначали раніше, 

директивні мовленнєві акти зазвичай викликають роздратованість при 

сприйнятті рекламного повідомлення. Тому, для зниження критичності 

рекламодавці часто “ховають” спонукання у запитання, яке сприймається 

лояльно. У рекламі банку HSBC імператив live life without boundaries змінений 

на риторичне питання, яке виконує спонукальну функцію у цьому 

повідомленні, залучаючи адресата до діалогу, дає можливість прийняти 

рішення власноруч: Are you living life without boundaries? Staying at home is no 

way to experience the world, which is why HSBC Premier offers essential emergency 

help. HSBC. The world’s local bank (Newsweek, November, 2012).  
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Зазначимо також, що характерною особливістю питальних речень у 

рекламному дискурсі є їх еліптичність. Це пояснюється бажанням 

рекламодавців моделювати діалогову взаємодію між комунікантами. Еліпсис 

характерний для запитань, в яких разом з підметом пропускаються допоміжні 

дієслова (have, be, do), які є структурно необхідними елементами. Опора на 

прагматичну і лінгвістичну пресупозиції допомагає адресату адекватно 

сприймати зміст запитань: Cuddle up with this talkative pup? (Redbook, April, 

2012); Ever gone out for the day and left your front door wide open? (The 

Economist, October, 2011); Nervous? Who is nervous? You’ve breezed through new 

job interviews (Prevention Magazine, February, 2009). 

Питальним реченням характерна також розщеплена структура. Вибір 

“парцельованої” структури є прагматично більш адекватним для рекламної 

комунікації, адже спрямований перш за все на зацікавлення адресата з 

наступним спонуканням: Gloss ? stain ? lipstick ? Stop compromising and have it 

all (Marie Claire, May 2012); What’s next from Paris NOW? Color riche nail. Le 

sélection de Paris. «This color? Très magnifique». Doutzen Kroes (Elle, March, 

2012). Як свідчать наведені приклади, розщеплена структура є легшою для 

сприйняття і має ефект створення “діалогічного” рекламного повідомлення.  

 

2.4 Паралінгвальні засоби в англійськомовному рекламному дискурсі  

 

2.4.1. Графічні засоби впливу. Дослідження англійськомовного 

рекламного дискурсу не може обмежуватися виключно аналізом лінгвального 

наповнення. Рекламне повідомлення є складним багатокомпонентним 

утворенням, продуктивність якого визначається характером взаємодії 

лінгвального і паралінгвального складників. Правильно розподілена і 

узгоджена інформація між текстом і паралінгвальним компонентом є 

запорукою створення ефективного рекламного повідомлення. Паралінгвальні 

засоби впливу, як свідчать наші спостереження, передусім представлені:  

– графічними засобами впливу;  
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– візуальними засобами впливу.  

Кожен із зазначених паралінгвальних засобів рекламного дискурсу несе 

своє функціональне навантаження, вибір яких залежить від комплексу чинників 

(цільова аудиторія, конкретні цілі, що ставить адресант, особливості 

рекламованого продукту). Якщо порушується функція одного, це призводить до 

неефективності всього рекламного повідомлення [155, с. 139].  

Серед графічних засобів насамперед виділяються прийоми шрифтового 

варіювання, суть яких полягає в тому, що підкреслення фрагмента 

повідомлення за допомогою шрифта, який несе ключову інформацію, дозволяє 

передати певний додатковий зміст, не виражений вербально, та сформувати 

позитивний настрій адресата [285, с.78]. Як зазначають вчені, шрифт – це 

графічна форма знаків певної системи письма і саме шрифт допомагає слову 

стати візуально-графічним символом [44, 277-278]. Безперечно шрифт має 

лінгвістичну цінність. Нині це не просто друкарський засіб, який слугує 

“оболонкою” оформлення усного мовлення у відповідне висловлювання, а є 

ефективним засобом маніпуляції цільовою аудиторією [155, с.140; 156]. 

Хочемо наголосити, що правильне використання шрифтів у рекламному 

повідомленні забезпечує легку читабельність, асоціативність тексту, якісне 

сприйняття інформації та її запам’ятовування. Найбільш продуктивним типом 

шрифтового варіювання не лише у загальній англійській мові, але й у 

рекламному дискурсі, є капіталізація [80, с. 36], тобто використання великих 

літер, що залежить, насамперед, від авторських інтенцій. У рекламних 

повідомленнях з метою підкреслення ключової інформації прийом капіталізації 

застосовується для:  

– відбиття назви моделі рекламованого товару; відомо, що один і той же 

бренд випускає лінійки різних товарів, які отримують відповідні назви, 

наприклад: Weight off your shoulders and a load off your mind. Introducing the 

Lenovo IDEAPAD u300s ultrabook just 14.9 mm thin from the edge to edge, thanks 

to it’s stylish book-like design, the Ideapad u300s is a showstopper. Lenovo. For 

those who do (Stuff, January, 2012). З наведеного прикладу бачимо, що у рекламі 
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ультрабуку Ideapad компанії Lenovo використаний прийом капіталізації до 

назви моделі, який дозволяє не лише візуально виділити предмет рекламування, 

а й сприяє швидкому запам’ятовуванню нового товару відомого бренду. 

– відбиття назви компанії або інституції (організації): Being a successful 

navigator doesn’t necessarily make you a great captain. Executive Education. 

INSEAD. The business school for the world (The Economist, October, 2012). Як 

ілюстровано у наведеному прикладі, важливим акцентом у рекламі французької 

бізнес-школи Insead є власне його назва. Метою адресанта у цьому прикладі є 

“примушення” адресата запам’ятати назву установи серед великої кількості 

освітніх закладів.  

– відбиття назви бренду; у випадку, коли бренд є новим або не досить 

відомим серед масового споживача і потребує просування на ринку та 

швидкого запам’ятовування адресатом реклами, капіталізація назви бренду є 

надзвичайно ефективним прийомом, наприклад: Like any runner, I can run into 

trouble. That’s why I wear ROAD ID. ROAD ID. It’s who I am (Runners World, 

April, 2012).  

Нерідко компанії, що приділяють увагу створенню корпоративного 

іміджу, розробляють унікальні різновиди шрифтів. Тим самим, шрифт як 

невербальний прийом стає ознакою фірмового стилю компанії [72, с. 352]. Саме 

“капіталізація” є ефективним засобом графічного зображення деяких 

міжнародних брендів: GUCCI, DOLCE&GABANNA, GIVENCHY, CHANEL. 

– ключових характеристик: Meet the world’s most innovative 

residential+zero= turn. Bar none. The all-new RZT S ZERO-TURN RIDER with 

exclusive four wheel steering wheel control. Incredible maneuverability, plus stability 

and security on inclines of the legendary Cub Cadet Signature Cut. Cub Cadet (Car 

and Driver, April, 2012). Унікальною рисою рекламованої газонокосарки у 

прикладі є її технологія “нульового повороту”, і для того, щоб саме ця 

виняткова характеристика сприяла реалізації прагматичної мети, використаний 

прийом капіталізації. 
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– відбиття слогану, як структурного елементу рекламного повідомлення, 

оригінального девізу компанії. Тому, надзвичайно важливо “примусити” 

адресата запам’ятати слоган, наприклад: Covergirl: STAY LUMINOUS. Outlast 

illumina lipcolor. Covergirl (Ladies Home Journal, February, 2012). Слоган цього 

косметичного бренду спрямований на те, щоб жінка залишалася завжди 

“сяючою”, що створює асоціацію з рекламованим товаром, а саме губних помад 

з ефектом перламутру. 

– відбиття окремих літер, що слугує засобом зацікавлення, інтригування 

адресата, тому він важливий на початковому етапі сприйняття тексту: Discover 

Dawn’s Best Сlean with Dawn Power Clean. It’s micro-scrubbing enzymes power 

through tough messes in a matter of minutes. Really. Dawn does more, so it’s not a 

chore (Good Housekeeping, November, 2016). Капіталізація окремих літер 

застосовується також для виділення назви товару або бренду, яка прихована у 

слові. Деякі дослідники рекламних текстів називають такі слова “мотрійками”, 

коли всередині більшого слова приховується інше, зі самостійною семантикою 

[180, с.70], або графічними неологізмами, через те, що вони набувають нового 

значення шляхом оригінального написання [271, с. 286].  

Ми не можемо повністю погодитися з цим твердженням і вважаємо, що 

такі графічні виділення не набувають нового значення, а викликають інші 

асоціації і образи у свідомості: Olympus pen. IndePENdent. The new pen family 

makes you more independent than ever. Pen – see things your way (Stuff, January, 

2012). Такий прийом доречно використаний у рекламі ручок марки Olympus, де 

назва рекламованого товару “капіталізується” у слогані й викликає стійку 

асоціацію користування ручкою з бажанням незалежності.  

Доречно додати, що прийом капіталізації копірайтери використовують 

лише у поєднанні зі звичайним розміром шрифта, тому що текст, поданий 

тільки великими літерами читається повільно і швидко втомлює читача, тим 

самим робить важким процес його сприйняття і стає неефективним [168, 

с. 584]. 

Прийом шрифтового варіювання також передбачає використання 
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шрифту різного розміру, що сприяє ефективнішій графічній репрезентації 

рекламного повідомлення, оптимізації мнемонічного процесу [108, с. 147]. 

Розмір шрифта у рекламних повідомленнях прямопропорційно залежить від 

важливості інформації, до якої він застосований. Це можна прослідкувати на 

прикладі реклами засобів для волосся марки Frederic Fekkai (Див.: рис.1). 

Важливими елементами для запам’ятовування є лексеми hair, care, які виділені 

шрифтом значно більшого розміру. Саме ці лексичні одиниці є семантично 

навантаженими, породжують асоціації бренду з якісним доглядом за волоссям. 

Комплементарним прийомом у цьому дискурсі є рима, яка значно збільшує 

мнемонічність поданого слогану.  

 

         

    Рис. 1     Рис. 2 

 

Використовуючи різні розміри одного шрифта, можна організувати текст 

таким чином, щоб привернути увагу адресата саме до тієї інформації, яку, на 

думку адресанта, той повинен помітити в першу чергу. Використання цього 

параметру у повідомленнях реклами створює особливий ритм, який вчені 

іменують “візуальним ритмом” [171, c. 21]. Такий “візуальний ритм” не лише 

привертає, а й утримує увагу споживача, що, у свою чергу, допомагає 
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сприйняттю та запам’ятовуванню назви рекламованого продукту або послуги, 

надаючи рекламному повідомленню додаткової емоційності й експресивності. 

Так званий “візуальний ритм” у англійськомовній рекламі може бути 

поділений нами на два види: чергування, спадаюча градація. Як свідчить 

фактичний матеріал, вибір ритму залежить переважно від особливостей 

адресата і продукту рекламування. Найуживанішим видом є ритм чергування 

розмірів шрифта, який покликаний постійно тримати читача зацікавленим. 

Коли читач починає втрачати інтерес до змісту тексту, у фокус його уваги 

потрапляє частина тексту, написана більшим розміром. Тим самим 

підвищується зацікавленість, акумулюється увага і здатність адресата швидко 

сприймати надану інформацію (Див.: рис. 2).  

Такий вид “візуального ритму” можна спостерігати на прикладі реклами 

фарби для волосся марки L’Oreal, в якому текст має однаковий тип шрифту, але 

варіюється його розмір. Це пояснюється метою адресанта тримати увагу 

адресата шляхом використання паравербальних засобів на вербальному блоці 

інформації, а ту інформацію, яка підлягає обов’язковому запам’ятовуванню, 

виділено більшим розміром (назва товару, бренду, заголовок).  

Прийом спадаючої градації полягає у поступовому зменшенні розміру 

шрифта, де найбільшим розміром подається слоган або заголовок, меншим – 

основний блок інформації, а найменшим – опис характеристик рекламованого 

товару або послуги. Наприкінці такого повідомлення обов’язково зазначається 

назва бренду, компанії, її логотип більшими літерами, щоб утворити цілісність 

повідомлення і фокусувати увагу читача. Прикладом застосування спадаючої 

градації є рекламне повідомлення дитячої зубної пасти Oral B, в якому цей 

прийом використаний з метою підкреслення дієвості товару, позитивного 

результату від його використання (Див.: рис. 3). 
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                                            Рис. 3 

 

Окрім шрифтового варіювання, необхідно виділити інші графічні 

прийоми, які застосовуються у рекламних повідомленнях: 

– омісія (пропуск) певних літер у словах, яку можна продемонструвати 

наступним контекстом: C_ICKE_ BR_SCHE_TA _KILLET. It’s not a great recipe 

without H u n t’ s. Chicken bruschetta skillet. Hunt’s tomatoes are peeled with 

Flashsteam, not harsh chemicals like most brands (Ladies Home Journal, February, 

2012). У заголовку наведеного прикладу ми спостерігаємо явище, коли у 

рецепті Chicken bruschetta skillet пропускаються певні літери у кожному слові. 

Вважається, що адресату достатньо відновити літери у їх поєднанні, щоб 

отримати назву бренду консервованих томатів. Якщо скласти всі пропущені 

літери, ми отримаємо назву марки Hunt’s. “Неповна” назва рецепту ніби 

натякає читачу, що приготування смачної страви без рекламованих томатів є 

неможливим, що стає потужним мотивом для придбання.  

– вживання кількох однакових літер для передачі певних звуків: It’s GR-R-

RRate!; Ffffabulous!, Service s-o-o-o good; The new Nissan. It’s not just a car. It’s 

a caaar (GQ, November, 2011). Такий прийом сприяє виділенню рекламованого 

продукту, його характеристик, а також позитивній емоційній реакції адресата 

від предмета рекламування. 
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– використання перших літер замість повного слова: O… M… G…!! Are 

you sure your Internet security has you covered? … Trend Micro. Titanium (Stuff, 

January, 2012). Заголовок запропонованого рекламного дискурсу складається з 

нібито прихованого вигуку відчаю людини (Oh my God), персональний 

комп’ютер якої зазнав ураження вірусами, і усвідомлення цієї проблеми 

викликає неприємні відчуття. Не зважаючи на омісію літер, фраза легко 

декодується адресатом. В той же час, рекламована компанія Trend Micro 

пропонує надійну систему захисту інформації Titanium від уражень. Саме 

бажання уникнути неприємних відчуттів пов’язаних з негараздами комп’ютера 

спонукає адресата до придбання рекламованого товару. 

– перестановка певних літер у словах: Tanfastic – it’s your tan-cream (Elle, 

June, 2011). Цей прийом є ефективним за умови, коли при зміні місця літер 

видається можливим утворити таку назву, яка б викликала стійку асоціацію з 

товаром, з результатом від його використання. Як можна спостерігати у 

наведеному прикладі, що при перестановці літер f, t у слові tanfastic утворився 

оказіоналізм, який створює образ “фантастичної засмаги” за умови його 

застосування.  

Окремо необхідно відмітити прийом локалізації тексту. Просторове 

розміщення тексту визначається перш за все його функціональністю. Для того, 

щоб сфокусувати увагу адресата, необхідно правильно підібрати локацію 

вербального компоненту, для чого копірайтери спираються на психологію 

сприйняття реклами і закони засвоєння інформації людиною. Враховуючи ці 

особливості, повідомлення повинно розташовуватися там, де це комфортно для 

ока людини. Природною послідовністю читання нашим зоровим апаратом є 

читання зліва направо, зверху вниз, по так званій діагоналі читання: зліва-

направо-вниз [185, с. 22]. Тому, наприклад, коли людина бачить спочатку 

ілюстрацію, яка знаходиться у центрі повідомлення, то їй важко повернутися 

“проти течії” до пропущеного тексту, який знаходиться зверху або зліва. 

Розташована у такий спосіб вербальна інформація не буде виконувати своєї 

функції і призведе до низької зацікавленості предметом рекламування. 



 118 

Найефективнішими локативними характеристиками вербального 

компоненту є розташування тексту під ілюстрацією (Див.: рис.4), 

розташування тексту справа від ілюстрації (Див.: рис.5). 

       

       Рис. 4    Рис. 5 

Такі локації вербального компоненту рекламного повідомлення 

вважаються класичними. Переглянувши зображення, у адресата з’являються 

певні позитивні образи, зацікавленість, заінтригованість. У такому випадку 

завданням вербального компоненту є розкриття змісту візуального, 

акцентування уваги на позитивних рисах та забезпечення максимальної 

запам’ятовуваності.  

Серед графічних засобів також виділяємо параграфемні елементи, які 

ніби “вбудовані” у структуру рекламного повідомлення. Подібна комбінація 

помітно полегшує розуміння інформації, оптимізує процес її сприйняття й 

запам’ятовування і, як зазначають науковці, значно зменшує можливість хибної 

інтерпретації [156; 178, с. 377]. Серед таких параграфемних елементів можна 

виділити використання:  

– грошових символів, які сприяють утворенню у свідомості адресата 

стійких асоціацій з добробутом і прибутком. Такий прийом застосовується 

переважно у рекламі банківських послуг, страхових компаній, бірж тощо: Let’s 
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be the bank that rai$es the bond globally to help map out a new growth path for the 

South African Nation. Standand Bank (The Economist, April, 2012).  

– комп’ютерних знаків: Oh, $ # * T! Are you sure your Internet security has 

you covered? (PC World, December, 2012). Фрагмент наведеного рекламного 

дискурсу починається з емоційного оклику Oh, shit, який людина виголошує, 

коли трапляється щось несподіване або неприємне. Цей оклик є стилістично 

зниженим на рівні розмовного або сленгового виразу, тому він завуальований 

комп’ютерними знаками, але доволі легко декодується адресатом. Саме тому, 

рекламована компанія Trend Micro пропонує надійну систему захисту 

інформації Titanium від уражень. Саме бажання уникнути неприємних відчуттів 

пов’язаних з негараздами комп’ютера спонукає адресата до придбання 

рекламованого товару. 

– делетації (закреслення); використання такого прийому навмисно 

акцентує увагу на закресленій лексемі, яка нібито вказана помилково, 

наприклад: Discover Clean Sheet Day Week. New ultra Downy (More, November, 

2011). Як демонструє наведений приклад, лексема day закреслена не випадково: 

рекламуючи ополіскувач для білизни, адресант “змушує” адресата підсвідомо 

порівняти лексеми day, week і зробити висновок, що рекламований продукт 

забезпечує довший ефект свіжості, в порівнянні з попереднім, що слугує 

ефективним засобом переконання. 

– іконічних елементів, що можна демонструвати на такому прикладі: 

Phenomenal. A Kellogg’s cereal and milk breakfast provides not only protein, but 

also four nutrients many kids don’t get enough of – fiber, calcium, vitamin D and 

potassium. It’s surprising what our cereal and milk can do (Family Fun, November, 

2012). У наведеній рекламі вівсяних пластівців марки Kellogg’s у заголовок 

Phenomenal “вбудовані” піктограми на заміну літер о, l зображеннями тарілки 

вівсяних пластівців і пляшки молока. Використання копірайтерами цих 

піктограм фактично у наочному вигляді ніби демонструє процес використання 

рекламованого товару, утворюючи стійку асоціацію у підсвідомості адресата 

(Див.: рис. 6). 
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Рис. 6 

Серед інших ефективних паралінгвальних прийомів, характерних для 

англійськомовної реклами, окремо виділимо пунктуаційне варіювання, а саме:  

– дефіксацію, тобто прийом нетипового використання дефісу (навмисного 

і заздалегідь спланованого мовного механізму із завданням економії простору 

шляхом компресії рекламного повідомлення, приверненням уваги потенційного 

адресата до найважливіших і необхідних частин повідомлення).  

Залучення прийому дефіксації є надзвичайно дієвим, коли необхідно 

передати значний об’єм інформації, сприяти її швидкому запам’ятовуванню, 

наприклад: If we called it Tartar-enamel-whitening-cavities-breath-sensitivity 

gums-plaque-paste… would you believe that? Probably not. But Oral-B Pro-Expert 

toothpaste, with its super-ingredient Stannous Flouride, really does protect all the 

areas dentists check most. You can believe that. And you will, once you try it. Oral-B 

(Good Housekeeping, May, 2012). Як засвідчує поданий приклад реклами зубної 

пасти Oral-B, її властивості презентовані шляхом використання дефіксації, що 

значно скоротило загальний об’єм тексту порівняно з написанням його за всіма 

правилами орфографії. Більше того, така презентація всіх властивостей зубної 

пасти робить повідомлення “екзотичним”, неординарним, привертаючи увагу 

адресата саме до цієї частини тексту, яка необхідна для запам’ятовування.  

– паренсесиз, тобто прийом маніпулювання дужками, який полягає в зміні 

традиційних функцій і призначення цього пунктуаційного знаку [155, с. 140]. 

Таке нетипове використання цього паралінгвального прийому у рекламному 

дискурсі невипадкове, тому що ці графічні елементи, насамперед є 

контекстуально залежними й змістово значущими у повідомленні.  
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Відомо, що у писемному мовленні у дужки береться інформація 

комплементарного характеру, а у рекламному дискурсі, як показує аналіз, 

навпаки – передовсім включається ключова інформація: You are going to need 

more bread (and less dough). Oscar Mayer (Family Fun, November, 2012). Як 

доводить наведений приклад реклами хлібних виробів марки Oscar Mayer, 

частина тексту, яка взята у дужки (and less dough) не лише залежить від 

контексту, а є значущою і ключовою, представляючи виняткову особливість 

рекламованого товару. Головним завданням прийому паренсесизу є виділення 

інформації про те, що у хлібних виробах менше тіста порівняно з іншими 

конкуруючими марками, що слугує потужним мотивом для придбання саме 

цього товару.  

 

2.4.2 Візуальні засоби впливу. Серед найефективніших засобів 

візуального впливу у сфері англійськомовної реклами виділяють кольорове 

оформлення, зображувальні елементи. Кольорове оформлення, виступаючи 

одним з компонентів “візуального переконання” адресата, здійснює 

психологічний вплив, є маркером асоціативної інформації, тому, що зв’язок між 

кольором і оточуючим світом закріплений у людей на підсвідомому рівні. 

Таким чином адресат емоційно реагує на колір незалежно від своїх думок і 

почуттів [2; 186, с. 62] 

Використання колористичного оформлення забезпечує привернення 

уваги до предмета рекламування, запам’ятовування єдиного кольорового 

елемента і тим самим надання рекламованим об’єктам символічного значення. 

При візуальній демонстрації кольору також виникає ефект психологічного 

впливу, такого як уведення потенційної аудиторії у стан, наближений до 

трансового, підготовка підсвідомості до сприйняття певної інформації або 

установки, сугестія [271, с. 249; 214, с. 211]. 

Проте, сучасна кольорова реклама у всьому своєму розмаїтті іноді 

нездатна привертати увагу адресата через свою поширеність, збільшення 

рекламного потоку, розширення технічних можливостей. Тому некольорова 
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реклама або її фрагменти набувають актуальності як можливість візуального 

виокремлення рекламного товару або послуги. Некольорова (чорно-біла) 

реклама стає пріоритетною для товарів, назва або вигляд яких є чорно-білими. 

Прикладом може слугувати реклама алкогольного напою Black, який має 

відповідну назву і пляшку чорного кольору, що і стало основою для створення 

візуального впливу (Див.: рис.7). 

       

   Рис. 7   Рис. 8 

Окрім некольорової реклами, доволі ефективним прийомом є поєднання у 

рекламних повідомленнях елементів кольорового та некольорового зображень. 

Розглянемо рекламу питної води марки smartwater, де фон зображений у чорно-

білій гаммі, а предмет рекламування і логотип компанії-виробника мають 

блакитний колір із символічним значенням. Завдяки такому поєднанню 

персуазивний ефект у рекламі досягається в кількох напрямках: привернення 

уваги до рекламованого товару і вплив на пам’ять адресата, акцентування 

рекламної концепції із трактуванням напою як такого, що може слугувати 

прикладом для ведення здорового способу життя (Див.: рис. 8). 

Нагадаємо, що різновидом візуальних засобів є зображувальні елементи, 

які іноді можуть бути самодостатніми для розкриття рекламного задуму, 

оскільки вони сприяють створенню цілісного образу товару або послуги, 

посилюють вплив вербальної аргументації. Вони також спроможні 
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конкретизувати абстрактні поняття, які є більш доступними для 

безпосереднього сприйняття адресатом [18; 19, с. 56-67].  

Не зважаючи на ефективність використання зображувальних елементів, 

сучасний англійськомовний рекламний дискурс характеризується високим 

ступенем симбіозу лінгвального та візуального компонентів. Досить рідко у 

рекламі трапляється лише візуальний компонент, як вид паралінгвального. Так 

само рідко можна зустріти тільки вербальний текст у чистому вигляді. Тому 

найпоширенішим способом подання інформації у рекламних повідомленнях 

можна назвати вербально-візуальний. Однак, проаналізований матеріал 

уможливив дійти такого висновку, що чим престижніший бренд, тим меншу 

роль відіграє у його рекламі лінгвальний компонент, з огляду на те, що адресат 

обізнаний з історією та статусом марки. У таких рекламних повідомленнях 

акцент робиться на створення “спокусливих” візуально-вербальних картин.  

Причиною уникнення суто лінгвального наповлення є прагнення 

копірайтерів створити ефект ексклюзивності, елегантності, вишуканості 

повідомлення. Роль лінгвального елементу у таких рекламних повідомленнях 

відведено лише логотипу, що становить прагматично спрямоване послання, яке 

експлікує імідж бренду, популяризує його образ та виокремлю серед інших 

конкурентних марок [116, с. 230]. Прикладом може слугувати рекламна 

кампанія відомого італійського бренду Fendi, що складається з візуальної 

складової, назви бренду і логотипу, який є графічним накресленням двох літер 

f, одна з яких є перевернутою. Цей логотип є широкопізнаваний, будь-який 

інший лінгвальний елемент є зайвим, тому що реклама побудована на залученні 

пресупозитивних знань адресата про марку одягу. Така реклама переважно має 

так званий “нагадувальний” характер, постійно з’являючись на очах у 

потенційних споживачів. Логотип супроводжується екстравагантною 

картинкою, яка демонструє статусність і “люксовість” одягу, імплікує 

інформацію про потенційного покупця, ніби пояснюючи, що даний бренд 

призначений для вишуканих і оригінальних людей (Див.: рис.9). 
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Рис. 9 Рис. 10 

 

Використання візуальних засобів стає одним із ефективних механізмів у 

сучасному англійськомовному рекламному просторі, тому укладачі рекламних 

повідомлень залучають не лише зображення товару, потенційних споживачів, а 

так звані візуальні тропи, до яких ми умовно можемо віднести візуальну 

метафору, візуальну метонімію. Незважаючи на те, що ці механізми іноді ніби 

семантично ускладнюють декодування інформації, потребуючи додаткових 

мисленнєвих зусиль від адресата, в той же час вони характеризуються 

здатністю додавати повідомленню експресивності, емоційності і викликати 

позитивні асоціації, образи у цільової аудиторії.  

Характерними особливостями візуальної метафори є її “компактність”, 

здатність легко інкорпоруватися у рекламне повідомлення, ефективно доносити 

великий об’єм інформації без пояснень і підтверджень [257, с. 163]. Іншими 

словами, рекламна інформація, “запакована” у такий спосіб, не лише забезпечує 

менш критичне сприйняття й ставлення адресата до рекламованої продукції, а й 

залучає його до когнітивної процедури переносу якостей з джерела 

метафоризації на об’єкт позиціонування [234, с. 55]. Проаналізувавши 
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англійськомовні рекламні повідомлення було виявлено, що механізм візуальної 

метафори представлений такими метафоричними моделями:  

– зооморфною, у межах якої джерелом метафоризації є тварина, риси якої 

екстраполюються на товар або послугу рекламування.  

– предметною, у межах якої риси того чи іншого предмету переносяться 

на товар або послугу.  

Використання візуальної метафори у вигляді зооморфної моделі зазвичай 

прослідковується у рекламі автомобілів для позиціонування основних 

властивостей. Найчастіше у якості унікальних характеристик через 

парадоксальні уподібнення демонструються такі властивості товару, як 

швидкість, маневреність, міцність, захищеність, безпечність. Прикладом 

перенесення цих якостей є реклама позашляховика марки Mitsubishi, на який 

екстраполюються відповідні якості носорога. Це забезпечує не стереотипність 

подачі інформації про товар, індивідуалізує його функціональні 

характеристики, такі як: подолання бездоріжжя, водних перешкод (Див.: 

рис.10).  

Реклама позашляховика марки Mitsubishi іншої моделі є ще одним 

прикладом використання візуальної метафори у рамках зооморфної моделі. 

Проте, на відміну від попереднього прикладу, джерелом метафоризації слід 

вважати інших тварин, а отже позиціонуються інші функціональні параметри 

рекламованого товару. Тому, автомобіль цієї марки, але іншого класу, 

наділяється такими властивостями, як швидкість, потужність, витривалість, що 

характерні для таких тварин як коні (Див.: рис.11). 
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Рис. 11 Рис.12 

 

Розглянемо приклад, у якому процес метафоризації відбувається 

внаслідок співставлення і перенесення якісних ознак з предмету іншого класу 

на рекламований товар у рекламі скла марки Gorilla Glass. Відомо, що мавпа-

горила є ссавцем, яка характеризується рисами жорсткості, стійкості, 

витривалості. Саме ці риси тварини екстраполюються на відповідний товар. 

Скло у дисплеях мобільних пристроїв повинно мати такі властивості 

підвищеної протидії до подряпин і ударів (Див.: рис.12).  

Візуальна метафоризація у межах предметної моделі також відбувається 

внаслідок співставлення і перенесення якісних ознак з візуального компоненту 

на рекламований товар. Розглянемо приклад реклами автівки Acura (Див.: рис. 

13). У даному випадку ми спостерігаємо дві складові рекламного повідомлення, 

це візуальний компонент, зображення боксерської рукавиці і логотип компанії, 

які повністю витіснили мову, але реклама легко декодується і є ефективною. 

Використання візуальної метафори пояснюється тим, що вона здатна точно і 

виразно унаочнити ці характеристики, зробити це у неординарній формі, 

донести до адресата інформацію про абстрактні функції товару через 

візуальний канал сприйняття. В цій рекламі боксерська рукавиця призначена 

захищати свого власника, і в той же час, нападати. Саме такі абстрактні якості, 
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як міцність, захищеність були покладені в основу візуальної метафори, і саме 

ними наділяється рекламований автомобіль. 

 

                                     

                               

Рис.13 Рис. 14 

 

Наступним прикладом, що демонструє застосування візуальної метафори 

є реклама продукції компанії Elecon Engineering, яка виробляє двигуни та інші 

комплектуючі для різноманітних транспортних засобів. Сферою-джерелом для 

процесу візуальної метафоризації слугує символічне зображення дерева з 

міцним корінням, гілки і листя якого мають форму продукції, що виробляє 

рекламована компанія. Дерево, як відомо, є символом сили, міцності, 

могутності, величі. Саме цими якостями “заволодіває” компанія у результаті 

когнітивної операції метафоричного перенесення. Тим самим компанія 

демонструє свою досвідченість на ринку виробництва, свою велич і перевагу 

над конкурентними компаніями (Див.: рис.14). 

Необхідно додати, що ефективність використання візуальної метафори 

також полягає в тому, що вона дає можливість співставляти об’єкти, які 
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відносяться до зовсім різних сфер, “знищуючи” логічно-семантичні перешкоди, 

дозволяючи постійно змінювати сфери перенесення. Тому, декодуючи 

рекламну інформацію, свідомість адресата шукає загальну ознаку, таку 

характеристику, за якою співставлення виявлялося б можливим. Такий 

складний когнітивний процес є дуже дієвим саме тому, що здійснюється 

перенесення інформації про риси рекламованого предмету у свідомість 

адресата.  

Так, наприклад у рекламі автомобілю марки Lexus зображена дитяча 

соска, яку не можна назвати спорідненою за якимись параметрами з 

рекламованим товаром чи віднести їх до однієї сфери понять. Метафоричне 

співставлення є можливим лише за умови розуміння властивостей зображеного 

предмету. Дитяча соска здатна заспокоїти малюка, тому загальною ознакою, 

яку шукає отримувач рекламного повідомлення є тиша. У такий візуальний 

спосіб ця ознака екстраполюється на рекламований товар, а слоган, що 

супроводжує візуальний компонент, пояснює метафору дитячої соски у вигляді 

покришки колеса машини. Така образність переконує, що Lexus є насправді 

тихим і комфортним автомобілем (Див.: рис.15). 

 

 

                                Рис. 15 

На відміну від механізму візуальної метафори, який відбувається на 

основі порівняння, візуальна метонімія основана на об’єктивно існуючих 
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зв’язках між візуальним компонентом і рекламованим товаром або послугою. 

Суть візуальної метонімії полягає в унаочненні цих внутрішніх або зовнішніх 

зв’язків. Проаналізувавши сучасні англійськомовні рекламні повідомлення 

нами було виявлено, що візуальні метонімічні перенесення мають такі лінії 

розвитку семантичних зв’язків, як: 

– результат від використання – товар, що ґрунтується на причинно-

наслідкових зв’язках між об’єктами, утворюючи неперервну єдність і 

репрезентується у вигляді відповідних зв’язків. Прикладом такої моделі слугує 

реклама засобу для надання блиску автомобілям (поліролі), у якій замість 

рекламованого товару зображено конкретний результат від його використання. 

Таким оригінальним способом укладачі наведеного повідомлення 

аргументують дієвість і результативність рекламованого товару без допомоги 

вербальних засобів (Див.: рис. 16). 

 

 

 

 Рис. 16    Рис. 17 

Наведемо ще один приклад, в якому зображений результат від 

користування замість самого товару. Такий прийом є надзвичайно ефективним 

при рекламі різноманітних знеболюючих засобів. Поняття болі та знеболення є 
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абстрактними, тому для їх унаочнення і утворення позитивних асоціацій у 

свідомості адресата застосовуються зображення людей, які скористувалися 

продукцією і позбавилися неприємних відчуттів. Отже, у рекламі лікарського 

засобу Sigma Knees замість упаковки з ліками зображена жінка, яка, 

скористувавшись рекламованим товаром, позбулася неприємних відчуттів у 

суглобах. Таким чином, простежується причинно-наслідковий зв'язок між 

застосуванням ліків і позбавленням від неприємних відчуттів (Див.: рис. 17). 

– сфера застосування – товар; ця модель використовується переважно 

для товарів, що пройшли удосконалення і мають більш широку сферу 

застосування. Так, наприклад покришки марки Michelin тепер можуть бути 

використані на дорозі будь-якої якості і складності (Див.: рис. 18). Тому, як 

можна спостерігати на наведеному прикладі, у якості сфери застосування 

зображені атракціони типу американських гірок як показник найвищої 

складності автомобільних шляхів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 18 Рис. 19 

– процес виробництва – товар, що може бути засвідчено демонстрацією 

прикладу реклами автомобілів японської компанії Mazda (Див.: рис 19). Як ми 

можемо спостерігати, зображення самого товару відсутнє, натомість 
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зображений процес виробництва. Таким чином, компанія намагається 

продемонструвати прозорість і традиції виробництва, робить акцент на якості  

– процес користування – товар, застосування якої зумовлено перш за все 

важкістю зображення товару у силу його специфічних рис. Тому укладачі 

рекламних текстів знаходять важелі впливу на свідомість адресата шляхом 

демонстрації саме процесу користування товаром. Прикладом слугує реклама 

бензину компанії Shell, де зображено людину, яка заправляє автомобіль. 

Потрібно додати, що людина зображена у білому халаті, у якості експерта з 

перевірки якості товару і підтверджує відсутність шкідливих домішок у 

бензині, які шкодять двигуну автомобіля (Див.: рис. 20).  

 

  

Рис. 20 Рис. 21 

– користувач – компанія, послуга (товар), коли предметом реклами є 

компанія, або товар, який важко зобразити, то зазвичай укладачі рекламних 

текстів зображують споживачів, які нібито задоволені послугами компанії або її 

сервісом. Ця модель застосовується у рекламі авіакомпаній, страхових 

компаній, банків тощо. Наприклад, у рекламі авіакомпанії Air Asia зображений 

нібито користувач компанії, який спокійно “відпочиває на хмарах”. На прикладі 

чітко простежується зв'язок між зображенням і послугою користування 
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авіакомпанією, а саме, скориставшись послугами цієї авіакомпанії потенційний 

клієнт, отримавши основну послугу (авіаперевезення) зможе відпочити і 

розслабитися (Рис. 21).  

Отже, укладачі рекламних повідомлень послуговуються цілим арсеналом 

паралінгвальних (графічних і візуальних) засобів, кожен з яких несе своє 

функціональне навантаження. Використовуючись у якості експресивних 

одиниць, які характеризуються як конотативним, так і комплементарним 

потенціалом, паралінгвальні компоненти є ефективними засобами впливу на 

адресата.  

 

Висновки до розділу 2 

 

Лінгвальна та паралінгвальна організація сучасного англійськомовного 

рекламного дискурсу ретельно плануються адресантом, виходячи з поставлених 

цілей та завдань. З метою створення ефективного рекламного повідомлення 

копірайтери регулюють вибір мовних одиниць, алгоритм їх поєднання, добір 

способу презентації на відповідному мовному рівні. Прийоми фонографічного 

рівня, зокрема алітерація, асонанс, ономатопея, рима мають значний 

сугестивний потенціал, наближуючи адресата до своєрідного трансового стану, 

спонукають його до здійснення імпульсивних покупок. Використання прийомів 

на фонографічному рівні сприяє також покращенню мнемонічних 

характеристик адресата шляхом формування образів і відповідних асоціацій, 

створення ефекту “присутності” у рекламному комунікативному процесі.  

З метою створення диференційованого ставлення до рекламного 

“продукту” копірайтери вдаються до залучення так званих айстоперів, до яких 

відносяться неологізми й оказіоналізми. Попри виконання атрактивної функції, 

вони увиразнюють предмет рекламування, наділяють його додатковими 

якостями або “звільняють” від чогось небажаного, створюють максимальну 

позитивну емоційно-експресивну й оцінну конотацію, надають тексту 
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сучасності, оригінальності. Незалежно від шляхів та способів їх створення, 

лексичні інновації також слугують реалізації комунікативної мети адресанта. 

Ефективність використання семасіологічних стилістичних прийомів, 

зокрема метафори та метонімії, пояснюється їх властивістю переконувати 

потенційну аудиторію в потрібному адресанту напрямі, підсилюючи 

внутрішню мотивацію для прийняття рішення щодо придбання товару або 

послуги. Механізм метафори у рекламних повідомленнях ґрунтується на 

реалізації антропоморфної й зооморфної моделей, у процесі сприйняття 

адресатом яких відбувається своєрідний “запуск” відповідних образів, що 

слугують засобами емоційного впливу на адресата. Механізм метонімії, в свою 

чергу, ґрунтується на метонімічних моделях, сприйняття яких забезпечує 

інтенсивний вплив шляхом створення конкретної предметності адресата. 

Важливою функцією як метафори, так і метонімії, є втілення тенденції до 

мовної економії, що є надзвичайно важливим в обмеженому часово-

просторовому континуумі реклами.  

Вживання 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 виражено 

фразеологізмом у його узуальному застосуванні. Усі трансформації 

фразеологічних одиниць поділено на семантичні та структурно-семантичні. 

Механізмами семантичних трансформацій виявилися: дефразеологізація та 

амбівалентна актуалізація семантики. Основними механізмами структурно-

семантичних модифікацій є експансія, редукція та субституція. Основною 

передумовою ефективності функціонування фразеологічних трансформацій у 

рекламному повідомленні є простота і швидкість їх декодування у свідомості 

адресата, при чому вони не тільки не втрачають первинної образності, але й 

набувають здатності шляхом гри слів та інших механізмів адаптуватись під 

конкретну рекламну ситуацію.  

Значну роль у досягненні ефективності рекламного повідомлення 

посідають дейктичні елементи, що пояснюється їх здатністю виразно 
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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. Володіючи значним 

аргументативним потенціалом, дейктичні елементи у поєднанні з іншими 

лексичними одиницями також стають важелями впливу на раціональну сферу 

адресата.  

Дослідження свідчить, що прагматична ефективність рекламного 

повідомлення зумовлюється побудовою всього контексту, тобто на 

надфразовому рівні. Цілісність повідомлення утворюють мовленнєві акти, які 

представлені чотирма типами: констативами, директивами, експресивами, 

квеситивами. Мовленнєві акти на синтаксичному рівні актуалізуються різними 

типами речень. Констативні мовленнєві акти переважно репрезентуються: 

номінативними, еліптичними, парцельованими конструкціями, реченнями з 

однорідними членами. Директивні мовленнєві акти зазвичай актуалізуються 

імперативними конструкціями, а експресивні мовленнєві акти переважно 

реалізуються окличними реченнями, у яких передається емоційно-почуттєвий 

стан адресанта. Квеситивні мовленнєві акти являють собою питальні речення в 

традиційному розумінні, але в умовах реклами їх витісняє імперативне 

значення, оскільки, ставлячи запитання, адресант повідомляє те, що потрібно 

довести до адресата.  

 Ефективність рекламного повідомлення визначається також характером 

взаємодії лінгвального і паралінгвального компонентів. Коректно розподілена й 

узгоджена інформація між текстом і паралінгвальним складником є запорукою 

створення адекватного рекламного повідомлення. Паралінгвальні засоби 

поділяються нами на графічні та візуальні. Серед графічних засобів 

виділяються прийоми шрифтового варіювання, зокрема, прийом капіталізації. 

Окрім шрифтового варіювання, виділено й такі графічні прийоми, як омісія 

певних літер, вживання кількох однакових літер для передачі певних звуків або 

перших літер замість повного слова, перестановка певних літер у словах, 
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використання грошових символів, комп’ютерних знаків, делетації, прийомів 

пунктуаційного варіювання. Візуальними засобами впливу слід вважати 

кольорове оформлення, зображувальні елементи і так звані “візуальні тропи”.  

Основні результати, отримані у другому розділі, висвітлено в таких 

публікаціях автора: [157; 160; 161; 162; 163; 164; 338]. 
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РОЗДІЛ IIІ 

 

МОВЛЕННЄВА РЕАЛІЗАЦІЯ ВПЛИВУ НА АДРЕСАТА 

 В АНГЛІЙСЬКОМОВНОМУ РЕКЛАМНОМУ ДИСКУРСІ 

 

3.1 Види мовленнєвого впливу в англійськомовному рекламному 

дискурсі 

 

У сучасному суспільстві інформаційний потік, інструментом 

розповсюдження якого є, зокрема реклама, вражає обсягом і потужністю 

впливу на пересічну особистість. Активно розвиваються технології різних видів 

впливу. Все більше з’являється наукових розвідок, в яких досліджується 

лінгвальний аспект впливу [17; 255]. Реклама, безперечно, є виявом 

мовленнєвого впливу на свідомість і підсвідомість адресата, оскільки її 

головною метою є спонукання до придбання рекламованого товару або 

послуги. 

Нагадаємо, що застосування певного способу мовнленнєвого впливу на 

різні сегменти когнітивної сфери адресата у рекламних повідомленнях ми 

вважаємо основним критерієм для виділення функціональних типів рекламних 

повідомлень, які умовно поділяємо на: 

– рекламні повідомлення інформативного впливу; 

– рекламні повідомлення аргументативного впливу; 

– рекламні повідомлення сугестивного впливу; 

– рекламні повідомлення маніпулятивного впливу. 

Рекламні повідомлення інформативного впливу містять фактологічну 

інформацію про рекламований продукт, презентують компанію, її адресу, 

товарну категорію. Реалізація прагматичної мети у таких текстах здійснюється 

шляхом інформування, що розуміється нами як передача структурованої та 

сформованої інформативної одиниці в процесі комунікативної інтеракції.  



 137 

Зауважимо також, що подання інформації у рекламних текстах сприяє 

обізнаності адресата про предмет рекламування, про наявність його у продажу, 

зосереджує увагу аудиторії на позитивних характеристиках товарів і послуг та 

формує уявлення про діяльність компанії, створюючи, тим самим, її імідж. 

Зазвичай інформативний вплив застосовується на етапі введення товару 

(послуги) на ринок, для уточнення змін у продукті (нові складники, покращена 

формула), або про наявність дисконтних пропозицій [127, c. 37], коли виникає 

потреба у представленні предмету рекламування максимальній кількості людей 

і створенні первинного попиту. 

У рекламних повідомленнях інформативного впливу використовуються 

переважно стандартизовані моделі подання (зображення) товару (послуги). Тут 

переважає стандартна мова, використовуються, зазвичай, стилістично 

нейтральні засоби, позбавлені емоційного забарвлення, які передають 

фактологічну інформацію про товар або послугу у продажу, наприклад: 

Introducing the glass watch. Breil. Available at select Macy’s, macyc.com. For other 

fine retail locations, please visit: www.TheGlassWatch.com (Marie Claire, December, 

2011). У наведеному інформативному рекламному повідомленні головним 

функціонально-змістовим типом мовлення є змістово-фактуальна інформація. 

Такий вид рекламних повідомлень фактично потребує застосування лише 

експліцитних засобів. 

 Варто зазначити, що окрім інформування у рекламних текстах шляхом 

презентації предмета рекламування відбувається регулювання дій адресата, 

тобто пропонується алгоритм його дій і повідомляється про необхідні подальші 

кроки для отримання всієї необхідної інформації щодо купівлі товару або 

користування послугою. Регулювання реалізується через певні комунікативні 

ходи, а саме: повідомлення контактного номера телефону, веб-сайту, 

електронної адреси або сторінки у соціальній мережі: Our idea helps business 

take off. At Deutsch Bank, we deliver results for our clients by embracing change and 

the thinking that harnesses it. Visit www db.com and turn ideas into result today (The 

Economist, September, 2010). Як продемонстровано у рекламі установи Deutsch 



 138 

Bank, дії адресата скеровуються на відвідування сайту для отримання 

подальшої інформації. 

Вважається, що реалізація інтенцій адресанта через інформування зовсім 

не зосереджена на “сухій” подачі інформації; по-перше, покликана допомагати 

адресату вичленувати необхідний товар або послугу з ряду пропонованих; по-

друге – звертає увагу на необхідні особливості компаній чи виробників; по-

третє – допомагає орієнтуватися у рекламному повідомленні, керує та 

направляє подальші дії адресата для отримання більш вичерпної інформації або 

консультації з приводу придбання товару або користування послугою [Івін 

2002, с. 200].  

Рекламні повідомлення аргументативного впливу що містять інформацію, 

яка супроводжується раціональною оцінкою змісту і логічним обґрунтуванням 

причин придбання пропонованого товару або користування послугою. 

Доведення споживачеві переваг товару і необхідності його придбання 

здійснюється шляхом аргументації, яка передбачає критичне осмислення 

отриманої рекламної інформації, співвідношення її з попереднім власним 

життєвим досвідом адресата.  

Відзначимо, що аргументація відбувається за допомогою обґрунтування 

або доведення певних аргументів. Аргументом у рекламному повідомленні 

може бути все, що підтримує та розвиває основні характеристики 

рекламованого товару або послуги: опис принципів дії (інструкція), цифри, 

графіки, діаграми, свідчення очевидців, результати тестів (у тому числі й 

порівняльних), сертифікати, видані авторитетним закладом [180, с.202]. 

У залежності від  контексту аргументи можуть бути логічними або 

психологічними. Логічні аргументи формують споживчі переваги, посилаючись 

на раціональну сферу адресата, а психологічні – на емоційно-асоціативну. 

Таким чином, правомірно говорити про логічний і психологічний способи 

аргументації [184; 229], а аргументацію можна розмежувати на логічну (або 

раціональну) та прагматичну (або риторичну, емоційну, психологічну) 

аргументацію [170; с. 160]. З огляду на те, що логічна апелює до раціональної 
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сфери мислення, а прагматична – до психологічної, прийнятними терміни у 

зв’язку з такою класифікацією вважаємо раціональна й психологічна 

аргументація.  

Раціональна аргументація становить собою тези та аргументи, які 

шляхом логічного доведення спрямовані на раціональну сферу свідомості 

адресата і обґрунтовують мотиви необхідності придбання товару (послуги), в 

поєднанні з описом експлуатаційних характеристик (надійність, довгочасність, 

технологічність) [228]. Головна увага в текстах аргументативного впливу 

зосереджена на доведенні аргументів на користь товару (послуги), порівнянні 

переваг рекламованого продукту з недоліками конкуруючих, наукових та 

експериментальних даних про рекламований товар, наприклад: No other tyre has 

it. Free all road hazard guarantee. Firestone. (Cosmopolitan, November, 2011). 

Аргументація необхідності придбання шин для автомобілів марки Firestone 

відбувається шляхом інформування про додаткові опції, послуги, при чому ці 

переваги відсутні у пропозиціях конкуруючих компаній. Аргументом 

переконання у наведеному рекламному прикладі стає надання потенційному 

споживачу пакету безкоштовного гарантійного обслуговування та захисту від 

будь-яких небезпек на дорозі.  

Якщо раціональна аргументація в цілому корелює з поняттям 

“доведення”, то психологічна аргументація співвідносна з поняттям 

переконання. Ці два поняття не є тотожними, оскільки у переконанні, на 

відміну від доведення, використовується психологічний тиск, тобто фактично 

нав’язується точка зору адресанта, котру адресат сприймає як свою власну. 

Тому, аргументи переконання переважно апелюють не до раціональної, а до 

емоційної сфери свідомості адресата. Ефективними “емоційними” аргументами 

зазвичай стають такі переваги рекламованих товарів, як престижність, новизна, 

відповідність моді, ексклюзивність: The first mascara with 4mm of measurable 

fiber extension! New illegal length fiber extensions mascara. Maybelline New York 

(Cosmopolitan, February, 2012).  



 140 

Рекламні повідомлення сугестивного впливу містять висловлення, які діють 

гіпнотично з метою зниження здатності людини до критичного сприйняття й 

оцінювання рекламної інформації. У цьому випадку шляхом навіювання 

конкретних команд адресат спонукається до потрібних дій. Аналізуючи 

структуру таких рекламних повідомлень, вчені роблять висновок, що зазвичай 

вони побудовані за моделлю гіпнотичних текстів. [103, с. 41-42; 171, с. 36-240]. 

Наводяться такі випадки, коли реакція споживача на товар (послугу), який він 

бажає придбати, нагадує типову картину гіпнотичного трансу [178, с. 122]. 

Задля зниження здатності людини до критичного сприйняття й 

оцінювання інформації рекламодавці застосовують механізм сугестії, яку ми 

розуміємо як цілеспрямований процес впливу на психічну сферу людини, 

націлену на її “програмування” шляхом зниження критичності під час 

сприйняття повідомлюваної інформації [198, c. 541]. 

Характерною рисою сугестії, яка вирізняє її серед інших видів 

комунікативного впливу, є відсутність контролю свідомості при обробці 

навіюваного змісту. Адресат, який піддається сугестивному впливу, сприймає 

інформацію, що надходить у його мозок без її повного розуміння, осмислення, 

аналізу або співвіднесення з власним досвідом. Сам зміст механізму сугестії 

має нав’язливий характер і є сукупністю “навіюваних установок” [101, с. 167]. 

На нашу думку, саме “нав’язливість” реклами, її постійне повторення стає 

потужним фактором впливу, що в умовах перенасичення ринку є ефективним 

засобом впливу. 

 Інтерес до сугестивного впливу окреслився у США, де почали 

застосовуватися результати досліджень впливу гіпнозу і нейролінгвістичного 

програмування на свідомість людини. Було доведено, що людині властиво 

робити імпульсивні покупки. Приблизно 90% покупок є імпульсивними, 

причому на рівні психіки придбаються навіть дуже коштовні речі. Також було 

засвідчено, що коли людина бачить той товар, який вона має намір купити, її 

стан стає близьким до гіпнотичного трансу (уповільнене дихання, 

розфокусований погляд, розширені зіниці очей), і помічено, покупець є 



 141 

слухачем, глядачем і читачем реклами, тому схильний ототожнювати себе з 

будь-якою діючою особою текстового сюжету. Іншими словами, потенційний 

користувач рекламного повідомлення, скоріш за все буде підсвідомо 

ототожнювати себе з персонажем рекламного продукту, якщо персонаж 

підібраний правильно. Адресат засвоїть шаблон поведінки персонажа реклами, 

і при зустрічі з реальним товаром, буде поводитись як рекламний персонаж 

[198, с. 117-129].  

Можна зробити висновок про те, що сугестивний вплив є доволі 

ефективним, оскільки у адресата створюється ілюзорна впевненість в тому, що 

він самостійно прийняв рішення щодо придбання товара або послуги, що 

підвищує можливість спонукання до придбання, наприклад: Europe river 

cruising 2012. Join APT and cruise on board the newest and most luxurious fleet of 

river ships in Europe. Exclusive in 2012 – APT is delighted to be offering the 

opportunity to cruise over both the Rhone and Rhine is one unique holiday 

experience. Lungs fill with air made fresh that day. Your pulse slow in time to softly 

undulating waves. Your eyes open to morning glories. Forget how old you are and 

remember how young you are. Make yourself happy (Better Homes and Gardens, 

June, 2011).  

Повідомлення, що рекламує річкові круїзи по Європі, супроводжується 

зображенням людей, які отримують задоволення від подорожей на кораблі. 

Сприймаючи цей текст, читач підсвідомо ототожнює себе з його персонажами, 

і, засвоївши їх поведінковий шаблон, швидше за все, буде відчувати те ж саме, 

що і рекламні персонажі. Переважна частина речень цього сугестивного тексту 

складається із однотипних конструкцій, які створюють монотонний ритм, що 

сприяє заглибленню адресата у “трансовий стан” за аналогією з мовленням 

психотерапевта (lungs fill with air). Далі, адресант використовує імперативні 

конструкції, які допомагають підкорити волю адресата і здійснити на нього 

вплив (forget how old you are, make yourself happy). 

Рекламні повідомлення маніпулятивного впливу фактично містять 

маніпулювання свідомістю і підсвідомістю адресата, створюючи позитивний 
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образ товару або послуги. Переважною формою впливу у текстах цього типу є 

маніпуляція, яка вже стала звичним явищем у повсякденному житті, 

економічній конкуренції, політичній боротьбі та боротьбі за споживача [16]. 

 Маніпуляцію розуміють як програмування психологічного стану різних 

верств суспільства з метою забезпечення такої поведінки, яка потрібна тим, хто 

володіє засобами маніпулювання. Це мистецтво керувати аудиторією за 

допомогою цілеспрямованого впливу на свідомість та інстинкти, майстерне 

нав’язування особистості намірів, які не збігаються з її власними бажаннями і 

потребами [230, с. 48]. Рекламні повідомлення маніпулятивного впливу 

подають інформацію, яка супроводжується емоційною оцінкою змісту 

контексту. Вплив на споживача здійснюється через емоційне аргументування, 

тобто шляхом емоційного подання предмету реклами [75; 178].  

 Такі суто людські почуття як любов, щастя, у рекламних повідомленнях 

часто пов’язуються з рекламованими товарами. Збудження позитивних емоцій 

радості, любові, турботи з приводу цінності і важливості придбання, 

використання, застосування товару є безпосередньою метою маніпулятивної 

реклами [228], наприклад: Happy now. That’s because you’re free to choose. 

Chicago Booth. (The Economist, April, 2010). У рекламі відомого університету 

фінансів і менеджменту, офіційна назва якого скорочується до Chicago Booth, 

предмет рекламування (послуги університету) ніби відходить на другий план, а 

основою для маніпулювання постають такі цінність, як щастя, свобода вибору, 

які адресат асоціативно пов’язує з предметом рекламування і зможе відчути їх, 

як намагається довести адресант, у разі користування запропонованими 

послугами установи.  

 Нагадаємо, що на підставі того, що рекламний дискурс спрямований на 

спонукання, було виділено спонукальну стратегію, яка реалізується шляхом 

втілення інформативної, аргументативної, сугестивної та маніпулятивної 

стратегій, що корелюються з відповідною типологічною класифікацією 

рекламних повідомлень. Спонукальна стратегія ґрунтується на 

комунікативному намірі адресанта і контролює результати реалізації 
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мовленнєвого впливу за допомогою локальних стратегій. Кожна із локальних 

стратегій реалізується відповідними тактиками, що втілюються шляхом 

залучення лінгвальних та паралінгвальних засобів. 

 

3.2  Реалізація стратегії інформативного впливу 

 

Стратегія інформативного впливу базується на формуванні 

інформованості адресата про предмет рекламування, спеціальні пільгові 

пропозиції. Основною функцією цієї стратегії є не лише знайомство 

потенційного споживача з новими товарами, надання інформації про назву 

компанії, аранжування відомостей про предмет рекламування таким чином, 

щоб відмежувати його від тих, що пропонують інші компанії-конкуренти. 

Метою цієї стратегії є створення максимально ефективних позицій для 

рекламованого товару або послуги, що вигідно відрізняють його від 

конкурентів [219, с. 527].  

Стратегія інформативного впливу на перший погляд є базовою і 

розрахована на широке коло споживачів з різним психологічним типом 

мислення. За допомогою цієї стратегії адресант здійснює вплив на адресата 

через інформацію, апелюючи до його інтересів, пріоритетів, оскільки для 

великої кількості споживачів саме інформативність реклами є головним 

мотивом при прийнятті рішення щодо придбання [308, с. 178].  

Стратегія інформативного впливу реалізується за допомогою двох тактик: 

диференціації, регулювання, які допомагають потенційному споживачу швидше 

помітити повідомлення, усвідомити його значущість, полегшити його 

розуміння, запам’ятовування, сприйняти його переконливість та зв'язок між 

різними повідомленнями однієї серії. Тактики інформативного впливу також 

спрямовані на економію зусиль сприйняття повідомлення масовою аудиторією. 

Шляхом використання спеціальних прийомів, враховуючи при цьому 

стереотипи мислення масової аудиторії, її менталітет, рекламне повідомлення 

стає більш привабливим і доступним а, отже, більш ефективним [285, с. 134]. 
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Тактика диференціації товару (послуги) або компанії має на меті 

виокремити предмет реклами серед подібних та створити його позитивний 

образ, зосередити увагу адресата на відмінних від конкурентів та привабливих 

характеристиках свого продукту. В основу цієї тактики покладена торгова 

пропозиція, яка базується на перевагах користування послугами або товарами 

однієї компанії в порівнянні з іншими пропонованими компаніями. Ці 

характеристики, які формують унікальну торгову пропозицію, включають в 

себе ряд складових (ціна, сервіс, знижки, акції, додаткові опції).  

Засобами реалізації тактики диференціації є зокрема стилістично 

нейтральні мовні одиниці, що містять фактичну інформацію про рекламований 

продукт. Наявність цифрових значень, вказування відсотків, професійно 

маркована лексика є значною перевагою, що надає вагомості та конкретизує 

рекламне повідомлення.  

Серед найуживаніших шляхів представлення привабливої торгової 

пропозиції рекламісти вдаються до таких комунікативних прийомів. Так, вони 

пропонують:  

– найкращу (найнижчу, найрозумнішу) ціну: Uptown style. Down–to-earth 

prices from 99c to $9.99. NYC. NewYorkColor (Cosmopolitan, April, 2012). Як 

видно з рекламного повідомлення, компанія NewYorkColor пропонує 

“привабливу” ціну свого товару, цим самим виділяє його з сегменту подібних.  

– додаткові опції, пільги: 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). Реклама відомої мережі готелів Four 

Points by Sheraton для відмежування від пропозицій інших готелів безкоштовно 

пропонує чотири додаткові послуги: сніданок, аперитив, склянку води та 

Інтернет.  

– найкращий сервіс: The highest level of service refined by tradition. Service 

at a different level. From the freshest ingredients in our gourmet creation to the 

choicest beverages we serve on board, everything reflects a traditional hospitality. Sit 

back and enjoy our award-winning service. QATAR (Newsweek, July, 2010). 
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Авіакомпанія QATAR airways пропонує своєму потенційному клієнту окрім 

гостинності і сервісу найвищого ґатунку, найсвіжіші інгредієнти та найширший 

вибір напоїв.  

– акційні пропозиції: The smart money enjoys an upgrade. Save up to $7.300 

before 31st march. For this month only, you can upgrade to an XJ Portfolio for the 

price of an XJ Premium Luxury. That’s why the smart money drives a Jaguar XJ. 

(Top Gear, April, 2012). У рекламі автомобіля марки Jaguar адресату 

пропонується акційна пропозиція, скориставшись якою він зможе зекономити 

кошти. Варто додати, що такі пропозиції ефективні лише тоді, коли їх дія 

лімітована у часі. 

– широкий вибір опцій: Time flies when I fly. Indulgence. Time in the air is 

always the fun of my trip thanks to THAI. With literally hundreds of on-demand 

entertainment options. I can watch a vast selection of movies. Listen to the latest 

music of my choice, play the hottest video games in a comfortable seat, and enjoy 

delicious dishes with great service. Each flight is a journey into the incredible. Time 

just flies every time I fly (The Economist, October, 2011). Авіакомпанія Thai 

диференціює себе з низки подібних шляхом надання можливості потенційному 

клієнту користуватися широким вибором додаткових функцій. Так, під час 

перельоту можливо вибрати розваги на будь-який смак.  

У конкурентному середовищі компанії прагнуть виділятися. Тому, 

тактика диференціації компанії у рекламних повідомленнях, на відміну від 

реклами товару або послуги, має свої відмінності. Однією з найважливіших 

ознак, яка виокремлює компанію серед інших є професійний досвід, досвід 

будь-якої компанії передбачає значну кількість років успішного 

функціонування, що викликає у адресата довіру до компанії [56, с. 174]. У 

зв’язку з цим чимало компаній вдаються до такого комунікативного прийому, 

як підкреслення “віку” організації, наприклад: After 128 years in finance, we 

know how to work. Goldman Sachs (Newsweek, June–July, 2012). У наведеному 

прикладі банк Goldman Sachs підкреслює свою досвідченість у фінансових 
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справах шляхом подання інформації про тривалість своє роботи у банківській 

сфері.  

Інші інституції з гордістю вказують рік свого заснування, таким чином, 

демонструючи більшу досвідченість перед своїми конкурентами: Tissot Swiss 

watch since 1853. Racing-Tough. Tactile-Technology. Tony Parker – Professional 

Basketball player. Touch the screen to get the ultimate multisport watch experience 

with 11 functions including compass, tide, chronograph split and lap. In touch with 

your time (Top Gear, April, 2012). 

Деякі компанії, бажаючи виділити себе серед інших, вдаються до такого 

комунікативного прийому, як повідомлення про свої досягнення, нагороди, 

наприклад: On each flight, we find new ways to touch the stars. Being ranked among 

the top three airlines of the world at Skytax World Airline Awards 2012 testifies to a 

level of service that’s one of a kind. This destination reaffirms our belief that the 

more comfortable you are, the higher we fly. World’s 5-star airline. Qatar airways 

(Newsweek, June – July, 2012). 

Тактика регулювання спрямована на надання допомоги адресату з метою 

більш впевненої і комфортної орієнтації в рекламному просторі [37, с. 84]. Вона 

полягає в тому, що адресант реклами задає алгоритм дій для адресата і 

повідомляє, що потрібно йому зробити для того, щоб отримати всю необхідну 

інформацію та придбати товар або послугу компанії. Ця тактика реалізується за 

допомогою певних комунікативних ходів щодо повідомлення адреси для 

отримання додаткової інформації та безпоседенього придбання предмету 

рекламування. Ця тактика реалізується переважно вживанням 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). 

Отже, стратегія інформативного впливу спрямована на впорядкування й 

аранжування відомостей про предмет рекламування таким чином, щоб 

забезпечити його максимальну мнемонічність. Ця стратегія реалізується через 

тактики диференціації, регулювання, які допомагають потенційному споживачу 
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з мінімальною втратою зусиль швидко усвідомити повідомлення та прийняти 

рішення. Засобами реалізації тактик інформативного впливу переважно є 

стилістично нейтральні мовні одиниці, що містять фактологічну інформацію, 

цифрові значення, які доповнюють та конкретизують рекламне повідомлення. 

 

3.3  Реалізація стратегії аргументативного впливу 

 

Стратегія аргументативного впливу полягає в переконанні адресата в 

необхідності, доцільності вибору конкретного товару або послуги, формуванні 

споживчої переваги, заохоченні до придбання. Ця стратегія ґрунтується на 

застосуванні раціонально-психологічних аргументів адресанта, за допомогою 

яких він повідомляє про рекламований продукт й обґрунтовує доцільність 

придбання того чи іншого товару (послуги) [11, с. 32]. Нагадаємо, що видом 

мовного переконання у рекламних повідомленнях такого типу є аргументація. 

Дослідники зазначають, що аргументацією є складний вид діяльності, який 

передбачає критичне осмислення отриманої рекламної інформації та 

співвіднесення її з попереднім власним життєвим досвідом [170, с.160]. 

Процес аргументації відбувається за допомогою обґрунтування певних 

аргументів [117, с. 56]. Вважається, що аргументом у рекламному повідомленні 

може бути все, що підтримує та розвиває основні характеристики 

рекламованого товару (послуги): опис принципів дії (інструкція), цифри, 

графіки, діаграми, свідчення очевидців, результати тестів, вагомі сертифікати. 

Залежно від сфери людської свідомості, на яку здійснюється вплив, аргументи 

можна поділити на раціональні й емоційні. Це доводить той факт, що 

аргументативну діяльність можна розмежувати на логічну (раціональну) та 

прагматичну (риторичну, емоційну, психологічну) аргументацію [170, с. 160]. З 

огляду на те, що перша апелює до раціональної сфери мислення, а друга – до 

психологічної, релевантними вважаємо терміни раціональна й психологічна 

аргументації.  
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Раціональна аргументація становить собою сукупність тез і аргументів, 

оскільки вона мислиться як логічний механізм доведення й передбачає 

знаходження відповіді на кінцеве запитання “чому” [197, с. 360]. У такий спосіб 

раціональна аргументація використовує один сильний довід – купівля товару 

забезпечить розв’язання проблем, тобто спочатку вказується існування 

проблеми, а потім пропонується її вирішення саме за допомогою аргументації 

придбання рекламованого товару, наприклад : Is your portfolio built like a house 

of card? In today’s fundamentally changed world, investment risks are less 

foreseeable and more misunderstood than ever. We’ve viewed thousands of investors’ 

portfolios and found unexpected risks – and missed opportunities in 99 %. Wondering 

if your portfolio strategy is a house of cards. Found out with our complimentary 

confidential 2012 Risk Audit. BNY MELLOW: wealth management (The New Yorker, 

February, 2012).  

Реклама американського банку BNY MELLOW демонструє апеляцію до 

раціональної сфери адресата за чіткою схемою: спочатку акцентується увага на 

існуванні проблеми за допомогою риторичного питання і метафоричного 

порівняння (Is your portfolio built like a house of card?). Це вказує на те, що 

портфель цінних паперів ненадійний, інвестиційні ризики непередбачувані і 

неочікувані, тому пропонується відвідати безкоштовну конфіденційну 

перевірку свого портфоліо цінних паперів для розв’язання проблеми і 

убезпечення від всіляких ризиків.  

Важливо додати, що раціональна аргументація в цілому корелює зі 

способом “доведення”, а психологічна аргументація співвідносна з 

переконанням. Окреслені види аргументації не є тотожними. Аргументи 

“переконування”, на відміну від аргументів “доведення”, переважно апелюють 

не до раціональної сфери свідомості адресата, а до емоційної [250, с. 65], тобто 

аргументатор звертається до таких аргументів, які, впливаючи на сферу емоцій 

адресата, переконують у правильності вибору і заохочують його до придбання 

товару (послуги).  

Зауважимо, що стратегія аргументативного впливу є найбільш 
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ефективною у разі, коли цільова аудиторія є освіченою, і тим самим 

інформованою частиною населення. Вона рідко використовується ізольовано 

від інших стратегій, однак, виходить на перший план у тому випадку, коли 

необхідно надати більш сильний і тривалий вплив на свідомість людей. 

Дослідження дозволило нам виділити тактики аргументативного впливу 

відповідно сфери впливу на людську свідомість, а саме тактики, що 

активізують раціональну та психологічну сфери свідомості адресатів.  

Тактики, що активізують раціональну сферу людської свідомості 

полягають у прямому або опосередкованому впливі на адресата шляхом 

апелювання до позитивних характеристик товару або послуг. Ці тактики 

переважно застосовується у таких повідомленнях реклами, які являють собою 

опис експлуатаційних характеристик товару, його гарантійного терміну, 

можливості швидкого і якісного ремонту. Ці характеристики домінують у 

рекламі різноманітної побутової техніки, автомобілів, годинників тощо.  

Тактики, що активізують психологічну сферу свідомості адресата, 

ґрунтуються на поданні аргументів, за допомогою яких акцентується увага 

адресата на привабливості зовнішньої форми, статусі, традиційності, 

престижності рекламованого товару (послуги), а не на його технологічних 

характеристиках. Найчастіше тактики, що сприяють впливу на психологічну 

сферу свідомості адресата застосовуються у рекламі меблів, косметичних 

засобів, одягу, взуття, парфумів та аксесуарів.  

Ми вважаємо, що стратегія аргументативного впливу у рекламних 

повідомленнях реалізується тактиками:  створення логічного ланцюжка, 

деталізації, мотивації, авторитету. 

Тактика створення логічного ланцюжка полягає у виділенні одного або 

декількох провідних аргументів, які вважаються найбільш вагомими і 

виграшними, а також слугують сполучною ланкою для всіх подальших доводів. 

У рекламних текстах основними аргументами стають характеристики товарів та 

послуг, які мають здатність виділяти рекламований товар серед товарів 

конкурентів, і цим самим роблять його винятковим.  
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Основними раціональними аргументами, які слугують основою для 

подальшого логічного обґрунтування у рекламних текстах слід вважати такі, 

що свідчать про наступні риси товару (послуги):  

– якість, що є універсальним аргументом і може бути застосований до 

будь-якого товару чи послуги: Teac New Reference 01. Future Proof. This is new 

Reference 01 Series from TEAC. Amix’n’Match system of real hi-fidelity quality in 

small, beautifully designed units. (Stuff, January, 2012).  

– надійність: Meet your new iPhone 4+HScase. It’s lifeproof. Dirt proof: 

dust, sand, grit, mud. Swim proof: swim, surf, rain, drinks. Shock proof: drops, 

knocks, tumbles. Snow proof: ice, snow, sleet, cold. Lifeproof’s everyday, everywhere 

case for iPhone 4+iPhone HS is sleek and slim while being tough and durable (PC 

World, April, 2012). У наведеному прикладі реклами айфону компанії Apple 

провідним аргументом є саме надійність телефону, тому що цей продукт інших 

компаній має здатність швидко виходити з ладу. Саме цей аргумент є найбільш 

вагомим для споживачів, який презентується неологізмом lifeproof і є 

відправною точкою для подальших обґрунтувань.  

– натуральність, який є важливим у рекламі продуктів харчування та 

товарів для дітей: The best part of the egg for the best part of your day. Keep going 

strong when it matters most. Our 100% all natural EggWhites are a complete source 

of protein and ½ the calories of shell eggs. Egg Beaters. The real things. Only better. 

Unbeatable (Runner World, February, 2012).   

– ефективність, що є вагомим у рекламі товарів, від використання яких 

адресат очікує відповідного бажаного результату: Flash Wood and Special 

Surfaces for delicate situation. With its pH neutral formula, Flash Special Formula 

cleans floors effectively without damaging them. Or your relationship (Good 

Housekeeping, May, 2012). Як демонструє приклад, у рекламі засобу для миття 

підлоги Flash Wood and Special Surfaces аргументом, що апелює до 

раціональної свідомості є ефективність.  

– безпечність, що є необхідним аргументом у рекламі косметичних 

засобів, засобів для миття: Introducing this skin-friendly detergent with a fresh 
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scent. No wonder it’s preferred to 1 vs. the leading Free detergent. New Arm and 

Hammer Sensitive Skin Plus Scent is our first scented detergent clinically tested for 

sensitive skin. It’s the secret to clean, great-smelling laundry (US Weekly, 

December, 2011).  

– гарантійність: The French Wine Selection. Furthermore, you can buy with 

total confidence as all of our wines are covered by our no quibble money-back 

guarantee – and remember, there are no club fees (Better House and Gardens, 

December, 2011). Сучасний світ споживачів наповнений підробками, копіями 

відомих брендів, неякісними товарами і послугами. Тому, щоб “застрахуватися” 

від невдалої покупки, потенційні споживачі потребують гарантій, чим і 

користуються рекламодавці для аргументації: 

– зручність і простота у використанні: Complete nutrition. Completely 

transformed. Delicious taste! Easy-open cap. Grip-friendly bottle. Boost complete 

Nutritional drink helps fill the gaps in your diet with 6 vitamins and minerals and 10 

g of protein. Boost has had a complete makeover. (Good Housekeeping, May, 2012). 

 Необхідно додати, що велика кількість рекламних текстів 

характеризується поліаргументативністю, що пояснюється бажанням адресанта 

зробити рекламне повідомлення більш переконливим. Саме поєднання різних 

раціональних аргументів робить рекламне повідомлення більш ефективним і 

сприяє реалізації ефективного мовленнєвого впливу. Як свідчать наведені 

приклади, найчастіше у англійськомовному рекламному дискурсі комбінуються 

аргументи, що відбивають якість товару з іншими аргументами (зручність, 

натуральність, безпечність і ін.) тому, що якість, як універсальна 

характеристика, має бути властива будь-якому товару чи послузі. 

 Комбінацію аргументів якості і натуральності товарів можна простежити 

на такому прикладі: Life throws you challenges. Are your Redd-y? Redd Remedies 

is committed to providing you and your family with an affective selection of high 

quality, natural supplements. Redd Remedies products work quickly to deliver 

results and provide meaningful support for the entire body true to promise, Redd 

Remedies helps you to put your health in order. (Herb Companion, May, 2012). Як 
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показує реклама дієтичної добавки Redd Remedies, аргументами для логічного 

обґрунтування його придбання є висока якість та натуральність інгредієнтів 

рекламованого продукту (high quality, natural supplements), що слугує засобом 

переконання та заохочення до придбання.  

Тактика деталізації, на відміну від тактики створення логічного 

ланцюжка, базується не на виділенні конкретних позитивних рис товару 

(послуги), а представляє загальний опис позитивних характеристик товару чи 

послуги із залученням цифрових даних та фактологічної інформації. Ця тактика 

в рекламних повідомленнях зазвичай оформлюється як пряме звертання до 

адресата із доказами, фактами. Надаючи детальні докази переваг продукта 

рекламування, у повідомленнях переважно використовуються числівники з 

конкретними уточненнями, номінативні, еліптичні конструкції. 

Розглянемо рекламне повідомлення годинника бренду Bulova, у якому 

реалізується тактика деталізації: Bulova Precisionist. The world’s most accurate 

watch with a continuously sweeping second 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 62.144 kilohertz, eight times greater than the usual two-prong crystal and the 

highest of any watch available today. And, the innovative design of the Precisionist 

movements reduces the effect of temperature variation without using a high 

maintenance thermo-regulating integrated circuit. The result is a watch that is 

extraordinary precise, yet so easy to operate (Men’s Health, November, 2011).  

Наведений рекламний текст схожий на опис технологічних характеристик 

чи інструкцію до використання. Як можна простежити, не виділяються окремі 

одиниці, які б акцентували увагу адресата на одній або декількох позитивних 

рисах рекламованого годинника. Все повідомлення пронизане фактологічною 

інформацією, детально описуються виняткові властивості годинника з 

наданням конкретних цифрових даних та відомостей. 

Механізм тактики деталізації також полягає у наданні повного обсягу 

інформації, проте текст не повинен бути перевантажений зайвими відомостями. 
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Тому, інформація про позитивні переваги товару (послуги) зазвичай подається 

у компресованому вигляді і має схематичний характер: This means you’ll have a 

wealth of extra to enjoy including a powerful Bowers and Wilkings 1200 sound 

system and soft grain leather seats that ventilate, message, heat and cool. You’ll 

also have the reassurance of a reverse park camera and on the outside you can 

impress with Bi-function HID Xenon Headlights and 0 Kasuga alloys. That’s why 

the smart money drives a Jaguar XJ (Top Gear, April, 2012). У двох реченнях 

основного тексту рекламного оголошення реалізуються вісім пропозицій, які 

виражені атрибутивними словосполученнями і є носіями важливої інформації 

про предмет рекламування.  

Потенційний покупець отримує інформацію про рекламований 

автомобіль Jaguar XJ, оснащений потужною звуковою системою, сидіннями з 

натуральної шкіри, що вентилюються, масажують, нагріваються та 

охолоджуються, а також камерою для паркування і функціональними 

ксеноновими фарами. Адресат має у компактному за обсягом повідомленні 

вичерпну інформацію щодо придбання товару. В той же час, доволі великий за 

обсягом рекламний текст не перенасичений зайвою інформацією, має 

спрощений характер, а використання лексем, що є зрозумілими та легкими для 

сприйняття сприяють переконливості повідомлення.  

Тактика мотивації полягає у виділенні мотиву, який є важливим для 

потенційної цільової аудиторії реклами. Мотив визначається як внутрішній 

психологічний стан, який спонукає особистість до дії [272, с. 8]. В основу 

мотиву покладено мету, досягнення якої пов’язано із задоволенням певних 

потреб адресата. Однак, структура мотивації споживачів не є постійною, вона 

динамічна і постійно змінюється. Тому, для забезпечення ефективності 

рекламного повідомлення головним завданням їх укладачів є визначення 

ключових мотивів, якими керується потенційна аудиторія. Релевантними 

мотивами для англійськомовного рекламного дискурсу виявилися: 

– мотив традиції, що обумовлений національно-культурними 

особливостями народу: Seeing is believing… a revolution in flooring. If you’re ever 
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been attracted to the hard wearing resilience of laminate but just can’t live without 

the look and feel of real American hardwoods… you’ll love this revolutionary new 

flooring from Quick Step. Outstanding features make this new colonial range of 

American timber finishes unique and lace it ahead of all others floors (Better Homes 

and Gardens, June, 2011). 

– мотив престижу, який пов'язаний з бажанням адресата підкреслити свій 

статус, матеріальний достаток, положення у суспільстві. Цьому мотиву 

відповідає потреба у самоствердженні, коли товар пропонується як засіб 

приналежності до певної соціальної групи, наприклад: What are you made of? 

Mechanical watches: symbol of status, power and conquest. Breitling (Men’s Health, 

November, 2011).  

– мотив моди, що обумовлений бажанням відповідати сучасним 

тенденціям часу, бути у тренді. Рекламні повідомлення, які апелюють до цього 

мотиву, супроводжуються, як правило, зображенням вишуканої жінки, яка 

випромінює позитивні емоції: If it’s Bigune, it has to be en vogue. L’oreal 

professional INOA. Jean-Claud Biguine. Paris. Salon and Spa (Vogue, Octover, 

2011). 

– мотив досяжності, що зумовлений бажанням споживача отримати все 

легко, без будь-яких зусиль. У такому випадку реклама маніпулює цією 

слабкістю людини, як от: The foolproof haircolor. Radically Easy. Comb-in 

applicator. No mix, no mess. Protect color every time. Autostop shuts off at target 

color (Men’s Journal, May, 2012). 

– мотив самореалізації, що ґрунтується на бажанні адресата до реалізації 

власних здібностей. Так, наприкінці XX століття психологи і соціологи 

висловили думку, згідно з якою століття споживання товарів перетворюється у 

форму самореалізації. Ідеологія конкуренції поступово відступає перед 

психологією особистої самореалізації, й у сучасному суспільстві індивіди 

більше змагаються один з одним не у володінні добробутом, але у можливостях 

самореалізації, до прикладу: You made the invitations. You made the T-shirts. You 

made the cake. You made their day one to remember (Elle, January, 2012). Реклама 
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івентової агенція не просто пропонує свої послуги організації свят чи подій, а 

дає можливість безпосередньої участь у процесі, керування ним, цим самим 

надає адресату можливість проявити власні таланти та здібності. 

Тактика авторитету є ефективною не лише у рекламному дискурсі, а й 

активно використовується усіма засобами масової інформації. “Авторитет”, до 

якого звертаються рекламодавці, може бути явним або прихованим. Як 

правило, явним авторитетом є відома особистість, яка нібито є професіоналом у 

сфері, користується товаром чи послугою. Іноді ім’я авторитету не 

повідомляється, але при цьому здійснюється цитування документів, оцінок 

експертів, свідчення свідків та інших матеріалів, необхідних для більшої 

переконливості. Інформація, що повідомляється таким чином, у більшості 

випадків розрахована на емоції і почуття, а посилання на неіснуючий 

“авторитет” додає їй солідності і переконливості. Характерними для 

англійськомовного рекламного дискурсу “авторитетами” є:  

– особистості, які визнані суспільством у певній сфері (візажисти, моделі, 

дизайнери та ін.): I want a healthy glow and a long-lasting tan in just 1 step. Letitia 

Casta. L`ORÉAL (Prevention Magazine, February, 2011);  

– видатні фахівці у певній галузі (в залежності від предмета 

рекламування). Наприклад, у тому випадку, коли мова йде про здоров’я і красу, 

авторитетності набуває думка експертів цієї індустрії: Wrinkles are far from 

sight. Shiseido’s wrinkle expert line now focuses on the eye, targeting the 5 types of 

eye-area wrinkles. Exclusively formulated with patent-pending Mukurossi extract, 

this innovative eye cream noticeably reduces and discourage the chances of emerging 

wrinkles. See the dramatic results with your own eyes. Wrinkleresist 4 (Harpers 

Bazaar, March, 2012).  

Наведене рекламне повідомлення демонструє, що експерти японської 

компанії Shiseido розробили інноваційну формулу крему від зморшок, яка 

допомагає позбавитися п’яти типів зморшок в області очей. Для більшої 

аргументованості рекламодавці презентують інформацію про особливий 
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інгредієнт цієї формули, за відкриття якого заявлений патент (patent-pending 

Mukurossi extract). 

– локальності, з якими асоціюються створення привабливих образів 

(Голівуд, Париж, салон краси, спа-курорт): Don’t just repair your hair, repair it 

weightlessly.New full repair.The first weightless solution for overworked hair. Only 

from John Freida. London Paris New York (Cosmopolitan, November, 2010). 

Варто зазначити, що в якості “авторитета” також визнається думка 

більшості, тобто тих, хто випробував на собі рекламований товар або є 

представником тієї аудиторії, з якою ототожнює себе потенційний покупець. У 

цьому випадку спрацьовує механізм конформізму, коли споживач немає 

власної думки про товар чи послугу і покладається не на своє судження, а на 

нібито схвальні відгуки великої кількості людей.  

У таких рекламних повідомленнях зазвичай міститься інформація про те, 

що рекламованим товаром вже скористалась велика кількість людей, які є 

задоволеними результатами і нібито рекомендують адресату його спробувати, 

наприклад: We’re assisted over 18000 satisfied customers nationwide. Allow us to 

help you as well. Doctors SayYes.net. (Prevention Magazine, February, 2011); 

Breathe Easy! 93% of women tested agree: this is the freshest-smelling depilatory 

they ever used! (Cosmopolitan, April, 2010). Як видно з наведених прикладів, 

задоволена більшість спонукає приєднатися до їх кола та переконатися у 

достовірності поданої інформації. Для більшої переконливості подаються 

статистичні дані, які можуть презентуватися у кількісному чи процентному 

співвідношенні. 

Отже, стратегія аргументативного впливу є провідною у тих рекламних 

текстах, де каналами впливу на адресата є переважно логіка. Враховуючи 

особливості цільової аудиторії та характеристики предмету рекламування цю 

стратегію втілюють тактики шляхом апеляції до логічної та психологічної 

сфери адресата, виділяють позитивні характеристики товару чи послуги, 

мотивують і спонукають до придбання.  
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3.4 Реалізація стратегії сугестивного впливу 

 

У Сполучений Штатах після другої світової війни, коли чітко окреслився 

інтерес до маніпуляції свідомістю, особливо у сфері рекламної комунікації, 

доволі часто застосовувалися результати аналізу впливу гіпнозу і 

нейролінгвістичного програмування на свідомість людини. Перші висновки, 

зроблені в описуванні споживчої поведінки свідчили, що людині властиво 

робити імпульсивні покупки. Як показало опитування, 90% придбаних товарів 

робляться імпульсивно. Аналітики вважають, що коли людина бачить товар, 

який вона має намір купити, відбуваються певні зміни у її фізіологічному стані 

(уповільнюється дихання, зіниці розширюються), тобто її стан стає близьким до 

гіпнотичного трансу [178]. 

Отже можна говорити про виникнення стратегії, основаної на сугестії – 

процесу впливу на психіку людини, що має на меті введення адресата в стан, 

наближений до трансу, в якому знижується здатність людини до критичного 

сприйняття і оцінювання інформації, що відповідно підвищує можливість 

спонукання до придбання рекламованого товару / послуги [226, с. 12]. Тим 

самим, щоб реклама була ефективною, формуючи відповідну поведінку 

споживача, вона повинна провокувати своєрідний гіпнотичний стан при 

“зустрічі” з рекламним повідомленням і спонукати до здійснення імпульсивних 

покупок.  

Зауважимо, що таке завдання успішно виконує стратегія сугестивного 

впливу, що полягає у впливі на емоції і почуття людини через підсвідомість. 

Сила впливу у багатьох випадках залежить від наочності і доступності 

інформації, а також від авторитета “сугестора” [103, с. 101]. Ця стратегія 

конкретно реалізується у англійськомовному рекламному дискурсі шляхом 

застосування контактотвірної тактики, тактики індуктивного гіпнозу, 

тактики метапрограмування, каузації, персеверації, рапорту.  

Контактотвірна тактика спрямована на організацію паритетного 

“спілкування” з адресатом, що передбачає створення сприятливої атмосфери і 
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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. 

Для реалізації цієї тактики застосовуються такі лінгвальні засоби:  

– дейктичні елементи you, your, we our. Використання займенників you, 

your встановлює контакт з адресатом і ніби створює ілюзію, що товар чи 

послуга створенні спеціально для нього, а займенники we, our створюють 

ілюзію солідарності з адресатом (ваші проблеми – наші проблеми, ваш успіх – 

наш успіх): Your comfort – our success. We simply must give you the best that 

modern methods have devised (The Economist, November, 2012).  

– висловлення, характерні для розмовного мовлення у вигляді скорочених 

конструкцій. Такий засіб робить “спілкування” між комунікантами менш 

офіційним, в результаті чого адресант розслабляється, стає менш критичним і 

сприймає рекламне повідомлення позитивно: Happy now. That’s because you’re 

free to choose. Chicago Booth (The Economist, April, 2012); Charge’em up, hit the 

light and be a big kid at night! Pulls-up (Family Fun, November, 2012).  

– еліптичні речення, які є ніби типово розмовними комунікативними 

структурами і, як правило, динамізують рекламне мовлення, сприяють його 

емоційному насиченню: The digest brains inside the smartest mobile devices (T3, 

May, 2012). У рекламі мобільного пристрою ми можемо спостерігати еліпсис 

присудка, але його відсутність не лише не порушує комунікацію, а ніби 

імітуючи розмовне мовлення, забезпечує встановлення безпосереднього 

контакту між адресантом і адресатом.  

– риторичні питання, які мають властивість спонукати адресата на дію у 

відповідь: Who will you trust to secure the private cloud? RSL. The security 

division of EMC. Where information live (The Economist, October, 2010). Як 

демонструє приклад, риторичне питання у повідомленні формує зворотній 

зв’язок, що залучає адресата до невимученого “діалогу”, безпосереднього та 
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зацікавленого спілкування. Таким чином, знижуються рівень категоричності 

сприйняття повідомлення та підвищується його мнемонічні характеристики.  

Необхідно зазначити, що для встановлення контакту та завоювання довіри 

адресата копірайтери ніби виділяють того, до кого звертаються, 

використовуючи прийом “інклюзивності”. Хоча адресат належить до 

узагальненої аудиторії, його прораховують і звертаються до нього як до 

особистості, до його персональних потреб. Цей прийом полягає в окресленні, а 

не в конкретизації покупців, на яких розрахований рекламований товар чи 

послуга, наприклад: Extended mileage, Extended safety, And a room for the 

extended family. Just the way you want to: Captiva 7 (Better Homes and Gardens, 

June, 2011). Як можна побачити з наведеного прикладу реклами автомобіля 

Captiva, що призначений для великої сім’ї, адресант окреслює “коло” 

потенційних споживачів. Тис самим, він звертається до персональних вимог 

адресата, завойовуючи його прихильність і створюючи доброзичливу 

атмосферу заради досягнення мети.  

 Варто зазначити, що рекламні повідомлення, які складаються з 

імперативних конструкцій, сприймаються як накази і найчастіше зазнають 

негативної реакції зі сторони адресата. Тому, щоб подолати це упереджене 

ставлення, рекламодавець намагається уникати прямого висловлення, 

застосовуючи такі засоби:  

– альтернативні висловлення, які сприяють зменшенню “директивності”, 

як от: Get straight to the heart of Business with a Cass MBA. From our home in the 

city London, we give our MBA students the best overview of the current thinking and 

practice. 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, 2012). Як демонструє наведений приклад, у 

рекламному повідомленні створюється ілюзія вибору для адресата і можливості 

самостійно прийняти рішення щодо користування послугою. Тим самим, вибір 

обмежений, тобто число альтернатив нав’язане чіткою схемою повідомлення і 

реалізує виключно задум адресанта.  
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– елевативні висловлення адресату, тобто йдеться про переконування 

споживача в тому, що він вартий придбання товару. Використання такого 

засобу підштовхує адресата до дії у відповідь, наприклад: The Diamonds 

of Tiffany. As exceptional as the woman who wears them (Cosmopolitan, December, 

2011). Використовуючи епітет exceptional адресант підкреслює чарівність і 

неповторність діамантів. За допомогою порівняння diamonds as exceptional 

as the woman адресант порівнює жінку з діамантами, тобто екстраполює 

неповторні якості діамантів на їх “володарку”, тим самим задовольняє її 

потребу у самоствердженні. Таким чином, “комплімент” допомагає зменшити 

категоричність сприйняття повідомлення, викликати симпатію і прихильність 

адресата, і в той же час спонукає його до дії (придбання товару) у відповідь. 

– непрямі мовленнєві акти, які мають здатність “вимикати” свідомість 

адресата, після чого знижується рівень критичності сприйняття повідомлення, 

адресат втрачає пильність і готовий до здійснення неконтрольованих вчинків. 

Серед найуживаніших непрямих мовленнєвих актів слід вважати інвітативи, 

пропозитиви, промісиви.  

Як правило, інвітативні мовленнєві акти за прагматичним компонентом 

спрямовані ніби на запрошення адресата до користування товаром або 

послугою і зазвичай мають асоціативний характер, що дозволяє порівняти 

рекламований товар / послугу з приємними очікуваннями від їх придбання, 

наприклад: Metlife and Alico. Welcome the world to better insurance (The 

Economist, November, 2012). У наведеному рекламному тексті страхової агенції 

Metlife and Alico адресата не прямо спонукають до користування послугами, а 

запрошують до “світу кращого страхування” шляхом застосування інвітативу.  

Пропозитивні мовленнєві акти, які на перший погляд, не спонукають до 

придбання товару, а “пропонують допомогу” адресату, та промісивні 

мовленнєві акти, які обіцяють чи гарантують. Такі рекламні повідомлення 

мають метонімічний характер, де підметом стає рекламований товар або 

компанія, до прикладу: Redd Remedies products work quickly to deliver results and 

provide meaningful support for the entire body true to promise, Redd Remedies helps 
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you to put your health in order (Herb Companion, May, 2012). У рекламі 

біологічно активних добавок марки Redd Remedies підметом є назва 

рекламованого продукту. Саме продукт виконує дію, тобто забезпечує важливу 

підтримку, допомагає привести здоров’я у порядок. 

– окличні речення, які формують піднесене ставлення адресата до 

рекламованого предмета, надають йому позитивної оцінки, наприклад: 

Presenting Fleur. A faucet so beautiful it even works as a flower vase! (Vogue, 

November, 2011); Manicure in One bottle. New! (Cosmopolitan, November, 2012); 

Don’t get stuck with a sticker! (Harper Bazaar, February, 2012).  

– інфінітивні фрази, які керують діями адресата і задають алгоритм його 

поведінки, до прикладу: To get on top of new ways to grow your wealth, visit 

barclayswealth.com today (Newsweek, June – July, 2010). Доцільно зауважити, що 

інфінітивна фраза зазвичай вводиться з прийменником for, що не змушує 

адресата діяти, а пропонує здійснити дію за нібито власним бажанням, 

скеровуючи її у потрібному для адресанта напрямі, як у наступному прикладі: 

For the ultimate pleasure, bet on Red! It’s Rich, it’s Red, it’s Non-Menthol. Newport 

cigarettes (Car and Driver, April, 2012).  

– прислівники ввічливості, які пом'якшують спонукання. У рекламному 

повідомленні директивний мовленнєвий акт трансформується у реквестив за 

допомогою прислівника please, наприклад: To find out more, please visit us at 

www. db.com and turn ideas into result today (The Economist, September, 2010); To 

learn more, please visit rbcwealth-management.com (The Economist, October, 

2011). 

– прислівники способу дії (just, simply), які на перший погляд втрачають 

імперативний компонент, але спонукання присутнє у вигляді модифікованої дії, 

яка видається адресатові легкою, невимушеною: Simply wear them over one of 

my gorgeous nail colors, and brings to a new level (Elle, December, 2011).  

Тактика метапрограмування базується на застосуванні особистісних 

програми підсвідомості адресата для скеровування напряму засвоєння 

інформації. Для того, щоб запрограмувати прогнозовану поведінку адресата, 
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адресантові необхідно знати його звичні шаблони мислення та особливості 

сприйняття інформації. Шаблони, якими людина відбирає, кодує та оброблює 

інформацію, називають метапрограмами, які функціонують як 

неусвідомлювані патерни сприйняття інформації, що структурують її та дають 

змогу уникати зайвих операцій мислення, діяти автоматично [275, с. 57-59]. 

Визначення метапрограмного профілю цільової аудиторії, тобто вияв 

властивих цільовій аудиторії стратегій мислення дає не тільки максимально 

точне попадання рекламної ідеї у свідомість цільової аудиторії, а й забезпечує 

достатньо високий рівень прийняття цієї ідеї людьми як своєї власної [178, с. 

130]. Адже метапрограми як характерні моделі фокусування уваги працюють як 

вибіркові фільтри в процесі сприймання інформації, сприймаючись людиною 

несвідомо. 

По суті, метапрограми це “фільтри”, які застосовуються адресатом до 

всього, що він бачить, чує або відчуває у навколишньому світі і ніби 

“відбирають” ту інформацію, яка буде доведена до свідомості. Вчені 

зазначають, що виявляючи актуальні для адресата метапрограми, можливо 

більш ефективно впливати на особистість, оскільки її психічні властивості 

підлягають впливу саме через наявність метапрограм, орієнтованих на 

позараціональне засвоєння інформації і є ключовим моментом у процесах 

мотивації і прийняття рішення [120, с. 174]. 

Взявши за основу механізми сприйняття інформації людиною було 

виокремлено чотири метапрограми, які є актуальними для впливу на адресата 

англійськомовного рекламного дискурсу. Розглянемо детальніше ці 

метапрограми і проілюструємо особливості реалізації кожної з них:  

– метапрограма “отримання/ уникнення” базується на бажанні 

потенційних споживачів отримати (матеріальні вигоди, можливості) або 

уникнути (проблем, незручностей). Прагнення щось мати передбачає 

мотивацію досягнення успіху, а намагання чогось позбутися – це мотивація 

уникнення невдачі. Ця метапрограма пояснює, яким чином люди фокусують 

свою увагу. Ті, що керуються метапрограмою отримання, думають з позицій 
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потенційних можливостей, вони мотивовані на те, щоб досягти, придбати або 

отримати щось, а ті, хто керуються метапрограмою уникнення, насамперед 

намагаються вирішити проблему [275, с. 148; 190, с. 178]. 

Ця метапрограма реалізується переважно за допомогою дієслів із 

альтернативною імплікацією “придбання” (have, achieve, get, avoid, break, 

forget). Розглянемо такі приклади: Get your Daily Dose of Tech Nutrition! In an 

easy-to-digest iPad tablet app. (PC World, April, 2012); Break up with your 

uncomfortable contacts for good. And start relationship with a brand-new eye doctor 

trust most (Cosmopolitan, April, 2012). Обидва приклади рекламного дискурсу 

реалізуються за допомогою директивних актів, але перший спрямований на 

адресатів, які мотивовані на прагнення до чогось, тому використано дієслово 

get із значенням отримання. Відповідно, друге рекламне повідомлення 

спрямоване на адресатів, мотивацією яких є позбавлення чогось, тому, для 

впливу на підсвідомість обрано директивний акт з дієсловом із семантикою 

позбавлення (break up).  

– метапрограма “активність/пасивність” базується на шаблонах 

поведінки, відповідно до яких активна людина самостійно виявляє ініціативу, а 

пасивна – перебуває в стані очікування дій інших [251, с. 123]. На 

мовленнєвому рівні активність виявляється у вигляді дієслів в активному стані 

наказового способу, директивних конструкцій, а пасивність – у квеситивних 

конструкціях з особовими займенниками, наприклад: Protect your hair now! 

Every morning moisten hair and scalp generously with Ed. Pinaud’s Eau de Quinine. 

Then with the fingers pressed down firmly, move the scalp vigorously in every 

direction, working the tonic thoroughly into every inch of the scalp. Comb your hair 

while still moist. It will lie smoothly just the way you want it. Make it a part of your 

morning routine – like brushing your teeth! (More, November, 2011). 

У наведеному прикладі реклами засобу по догляду за волоссям 

демонструється реалізація метапрограми “активність”, тому що можна 

спостерігати чітку інструкцію використання рекламованого засобу, яка 

спонукає до ініціативності, активних щоденних процедур, які повинен 
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виконувати споживач товару. Адресати “дії” віддають перевагу порядку, 

чіткості, точності в діях. У товарі їх цікавить чітка, зрозуміла інструкція 

експлуатації, простота і безпека у використанні. Ця метапрограма, як показує 

приклад, реалізується шляхом використання директивних (Comb your hair while 

still moist) та експресивних мовленнєвих актах (Protect your hair now!).  

Розглянемо такий приклад реклами страхової компанії Barclays Wealth, що 

спрямований на споживачів, які пасивні і перебувають в очікуванні дій від 

інших: 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. We can offer you advice 

on raising finance for new ventures, as well as guidance on maximizing your current 

investments through the global resources of the Barclays group. (Newsweek, June –

July, 2010). Як демонструє наведений рекламний текст, метапрограма 

“пасивність” на мовленнєвому рівні реалізується риторичними питаннями. Не 

чекаючи дій від адресата, йому пропонуються послуги. Реалізуючи цю 

метапрограму зазвичай використовується займенник першої особи множини 

we, який вказує на відправника повідомлення. Оскільки, зазвичай, виробник 

виступає як посередник, використання цього займенника дозволяє не лише 

побудувати комунікативну єдність між комунікантами, а й позбавити адресата 

від зайвих дій, якщо його метапрограмою є пасивність.  

– метапрограма можливість базується на інстинктивній тенденції 

мислення людини шукати можливості в будь-яких пропозиціях. Цим шаблоном 

користуються рекламодавці, фокусуючи увагу адресата на майбутніх подіях і 

перспективах, фактично видаючи бажане за дійсне. 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), Наведений приклад 

реклами бізнес-школи спрямований на адресата, який орієнтуються на 

перспективи, нові можливості, що відкриються перед ними, коли вони 
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скористаються її послугами. Так, рекламодавці пропонують можливість 

отримання як теоретичних знань, так і практичних навичок для ведення бізнесу 

на найвищому рівні.  

– 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, etc.), як от: The revolutionary Samsung Galaxy Note is the size of a 

phone but has the productivity of a PC and with a 5.3 HD Super Alomed screen, it 

gives you the ultimate freedom to work and play on the go (Stuff, January, 2012); 

Come into Proline Fitness and discover the world of cutting-edge fitness equipment. 

You owe it for yourself (GQ, January, 2012). 

 У наведених рекламних повідомленнях товари, що рекламуються, 

набувають відмінних характеристик завдяки використанню саме прикметників, 

що позначають інновації. У першому прикладі телефон марки Samsung 

позиціонуються як “революційний”, тобто характеризується докорінними 

змінами і можливостями у порівнянні з попередніми моделями чи моделями 

інших брендів. У другому прикладі реклами обладнання для занять фітнесом 

Proline Fitness представлено як найсучасніше, тобто, на відміну від інших, для 

його розроблення використовуються новітні технології і новаторські ідеї для 

комфортного застосування.  

Тактика індуктивного гіпнозу полягає в провокації адресантом 

“трансового” стану адресата [178, с. 125; 227, с. 237]. Ця тактика втілюється 

шляхом мовленнєвого відбиття різних станів людини: 

– відпочинка, дозвілля: 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). У рекламі меблів для 
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дозвілля вербальний опис супроводжується зображенням персонажів, які 

милуються пейзажами природи, відпочиваючи на рекламованих меблях. 

Сприймаючи таке рекламне повідомлення адресат підсвідомо готовий до 

здійснення імпульсивних покупок 

– сновидінь: Snuggle up with that “Heading to dreamland on a freshly washed 

duvet” feeling. Hampton (Family Fun, August, 2012). У наведеній рекламі мережі 

готелів Hampton зображена жінка, яка відпочиває на м’якому ліжку. 

Презентуючи таке повідомлення, рекламодавець вводить адресата у стан, 

близький до трансового і навіює йому думку про те, щоб добре виспатися 

необхідно обирати саме рекламований готель.  

– засинання або пробудження (особливо застосовується у рекламі кави, 

меблів для сну), як наприклад у рекламі ліжка марки IDUS: Luxury and comfort 

are two words with one meaning. Handcrafted European furniture from IDUS 

(Vogue, October, 2012); 

– стану милування картинами екстер’єру, наприклад: Nett Bighton garden 

furniture... creating the comfort of your garden (Better Homes and Gardens, June, 

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 [121, с. 124]. Наприклад, в одному 

журналі містяться одночасно три рекламні повідомлення рекламування 

планшету 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. 7). Наведені три рекламні повідомлення 

розташовані на різних сторінках одного журналу, у якому читач “натикається” 

на них і вимушено звертає увагу. Як можна побачити з поданих прикладів, 

повідомлення мають однакову граматичну будову, змінюється лише одна 

лексема у реченні. Шляхом наполегливого повторення адресат не лише 
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запам’ятовує предмет рекламування (смартфон), а й ті переваги, які він 

отримає, придбавши його. Головною умовою ефективності застосування цієї 

тактики є лаконічні речення-слогани, які не потребують великий зусиль для 

швидкого запам’ятовування.  

Тактика каузації базується на причинно-наслідкових зв’язках між 

бажанням адресата щодо придбання товару чи послуги та очікуваним 

позитивним результатом. Ці формули при повторенні не чіпають свідомість, а 

діють лише на підсвідомість адресата [236] і отримали назву Мілтон-модель на 

честь відомого американського гіпнотизера Мілтона Еріксона. Мілтон-модель – 

це спосіб конструювання речення таким чином, щоб поведінка, якої 

домагаються від адресата, сприймалася ним підсвідомо як власна [38, с. 50-

263].  

Згідно з цією моделлю, алгоритмом побудови такого рекламного 

повідомлення є схема, коли спочатку подається назва бренду і товару, потім 

номінативне речення з повідомленням результату від користуванням товаром 

або послугою (частіше з гіперболічним ефектом). Цю інформацію читач 

підсвідомо піддає критиці і сумнівається у її достовірності. В той же час 

адресант ніби здогадуючись про недовіру, ставить йому “очікуване” питання. 

Адресат, в свою чергу, починає сумніватися у своїй недовірі, його критичність 

значно знижується, він прагне перевірити інформацію для її підтвердження або 

спростовування. Наступною дією адресанта є презентація фактологічних 

відомостей з позитивними результатами використання рекламованого товару з 

метою переконання у правдивості інформації.  

Варто додати, що весь ланцюг від початку до кінця рекламного 

повідомлення сприймається адресатом підсвідомо, і створюється ілюзія, що 

рішення щодо придбання товару приймається ним самостійно, наприклад: Olay 

Regenerist. Smooth wrinkles after just one use. (Now that’s record time). 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. Challenge 

what’s possible (Harpers Bazaar, February, 2012). 



 168 

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. Науковці вважають, що для встановлення атмосфери “рапорту” 

адресантові рекламного повідомлення слід говорити “однією мовою” з 

адресатом. Цей процес суттєво ускладнюється тим, що у адресатів рекламного 

комунікаційного простору різні репрезентативні системи. Єдиним шляхом 

подолання цієї проблеми є підлаштування до мови та характеру мислення 

співрозмовника, тобто так зване “мовне хамелеонство”, сутність якого полягає 

у здатності адресанта розмовляти з адресатом “його мовою” [122, с. 32]. 

Вчені зазначають, що різні люди сприймають навколишній світ по-

різному і відповідно до цього вибудовують свою поведінку. Узагальнивши ці 

знання, було побудовано модель сприйняття оточуючого світу, згідно якої, вся 

інформація, яку людина одержує із зовнішнього середовища, поступає до неї по 

трьох каналах: візуальному, аудіальному, кінестетичному. Увійшовши через 

зовнішні органи чуття, інформація обробляється пріоритетною для людини 

репрезентативною системою [122, с. 33]. 

Зазначимо, що вміння розпізнати ведучу репрезентативну систему 

потенційного адресата спрощує налагодження контакту і посилює відчуття 

довіри, тобто допомагає встановити “рапорт”. Враховуючи ці висновки і 

проаналізувавши фактичний матеріал було визначено, що тактика “рапорту” 

реалізується в дискурсі англійськомовної реклами за допомогою 

“підлаштування” під:  

– візуальну репрезентативну систему, яка на мовленнєвому рівні 

представлена лексикою зорового ряду (see, watch, notice, observe, bright), 

описуючи картини побаченого: Introducing Slingbox and Slingloaded. Watch your 

life and recorded TV anywhere on your Mac, PC or mobile device Slingbox simply 

connects to your existing set-top box or PVR; The Slingloaded HDS-600 RS comes 
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with Slingbox inside, enabling you to watch. Freesat anywhere (Stuff, January, 

2012). 

– аудіальну репрезентативну систему, що передбачає встановлення 

контакту з адресатом, що описують світ за допомогою лексичних одиниць 

слухового ряду (loudly, sound, rhythmically): Listen out loud. Stream all the music 

on earth wirelessly in every room. Sonos. The wireless HiFi system. Think out loud 

(Stuff, January, 2012). 

– кінестетичну репрезентативну систему, яка спрямована на людей, які 

сприймають інформацію за допомогою почуттів і відчуттів (тактильності) 

(contact, take, tense) і реалізується на позначення лексичних одиниць, 

словосполучень, директивних конструкцій на позначення з прохолоди, свіжості 

(just-out-of-the-shower freshness), тепла (stay warm, provides warmth), м’якості, 

ніжності (soft, soothing liquid), гладкості, рівності (don’t-mess-with-me sleek), 

приємності на дотик (because Qiana nylon feels sensational), вишуканого смаку 

(light, juicy, smooth, mild, mellowness) або аромату (sensual fragrant). 

 Таким чином, сугестивний вплив на підсвідомість адресата у 

англійськомовному рекламному дискурсі відбувається через використання 

стратегії і тактик сугестивного впливу, що реалізуються за допомогою 

різнорівневих мовленнєвих засобів, метою яких є зниження здатності людини 

до критичного мислення, оцінювання інформації, спонукання до здійснення 

імпульсивних покупок. 

3.5  Реалізація стратегії маніпулятивного впливу 

 

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. Апелюючи до емоційної сфери адресата, ця стратегія 

спрямована на створення позитивного ставлення адресата до рекламного 

повідомлення, отримання враження, що він повинен отримати насолоду від 
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придбання предмету рекламування, а також від сприйняття повідомлення, в 

якому описується задоволення від використання товару чи послуги.  

Як правило зазначається, що, хоча кінцева мета маніпуляції – завоювання 

адресата, керування його думками і поведінкою шляхом впливу на його 

свідомість, проте, за своєю природою вона є багатоаспектним, комплексним 

явищем, що передбачає використання різноманітних прийомів впливу на 

особистість [337, с. 90]. 

Досягнення комунікативної мети адресантом, зокрема, нав’язування 

певного сприйняття ситуативної інформації, формування нових ідей, прагнень, 

бажань, цілей, специфіка стратегій маніпуляції полягає у використанні 

тактичних ходів у такий спосіб, щоб мовні структури набували 

маніпулятивного наповнення в конкретних рекламних повідомленнях [14, 

с. 121]. 

До реалізації стратегії маніпулятивного впливу залучаються такі тактики: 

ціннісно орієнтована тактика, тактика трансакцентуації, тактика 

маскування.  

Ціннісно орієнтована тактика спрямована на активізацію у свідомості 

адресата позитивних ціннісних орієнтирів і їх асоціацію з рекламованим 

товаром чи послугою. На підсвідомому рівні саме актуалізовані цінності 

слугують основою для відбору фактів, прийняття рішень, керують поведінкою 

адресата [148]. 

Наголосимо, що сучасна рекламна комунікація є одним з ключових 

джерел формування системи цінностей і тим самим створення аксіологічної 

картини світу адресатів. Тому, можна говорити про ціннісно-орієнтовану 

функцію реклами, коли на основі навіюваних рекламою уявлень у свідомості 

адресата формуються нові, так би мовити (реальні чи уявні) цінності, які 

взаємодіють і створюють аксіологічну картину світу адресата.  

Враховуючи той факт, що цінності впливають на свідомість людей і 

транслюються як певні стереотипи поведінки [189, с. 42], можна зробити 

висновок, що активізувавши певні цінності у свідомості адресата можливо не 
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лише передбачити його дії, а й успішно керувати ними. Тому, задля здійснення 

маніпулятивного впливу на адресата та встановлення контролю над його 

свідомістю копірайтери актуалізують систему цінностей шляхом апелювання. 

Для здійснення маніпулятивного впливу на адресата й встановлення контролю 

над його свідомістю залучається система базових цінностей:  

– цінність “свобода”, яку, з одного боку, можна розглядати як певною 

мірою універсальну цінність, що знаходиться в центрі системи цінностей 

більшості культур світу. Проте необхідно підкреслити, що наповнення цього 

поняття варіюється у різних культурах. З огляду на те, що цінність “свобода” 

трактується неоднозначно, у цьому контексті копірайтери апелюють до:  

o свободи вибору: Happy now. That’s because you’re free to choose. 

Chicago Booth (The Economist, April, 2011); I speak my mind, and I stand up for 

what I believe in. I vote, and I pay my taxes. I Am a member of a Free society, and 

I choose to smoke. Natural American Spirit (Maxim, December, 2011).  

o свободи дій: Jack of all Trades. Master of all. The revolutionary 

Samsung Galaxy Note is the size of a phone but has the productivity of a PC and 

with a 5.3 HD Super Alomed screen, it gives you the ultimate freedom to work and 

play on the go. Capture screens, make notes and share your ideas in an instant. 

It’s like nothing you’ve ever seen before (Stuff, January, 2012).  

Зауважимо, що декларуючи свободу дій чи вибору у рекламних 

повідомленнях, адресанти відразу ж її обмежують [201, с. 132]. Тобто, 

відбувається маніпулювання свідомістю адресата: ніби йому надається повна 

свобода дій чи вибору, а насправді відбувається приховане спонукання до 

придбання товару чи користування послугою.  

o відчуття внутрішньої та зовнішньої незалежності. Внутрішня 

свобода зумовлена бажанням адресата звільнитися від внутрішніх 

психологічних проблем: Free your head! A healthy one. Braun. Brush (Harper 

Bazaar, November, 2011). Set free your inner self-siren. Paul Mitchel (Prevention 

Magazine, February, 2012).  
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Зовнішня свобода передбачає також незалежність від зовнішніх 

обставин: Are you living life without boundaries? HSBC. The world’s local bank 

(NW, November 9, 2012); A whole history of pushing boundaries in written in the 

DNA of the new Jeep Liberty (Top Gear, April, 2012); Now all the resistance in the 

world cannot stop me. I am boundless. Wharton. University of Pennsylvania (The 

Economist, March, 2012). Як можна спостерігати з наведених прикладів, 

потенційним споживачам, окрім рекламованих товарів чи послуг, 

пропонують відчуття свободи, незалежності від будь-яких обставин, 

руйнування кордонів.  

– цінність “безпека”, що належить до вітальних цінностей, які 

відображають біологічні потреби людини, базуючись на потребі 

самозбереження. У будь-якій культурі ця цінність розуміється як відсутність 

загрози життю, здоров’ю, або відчуття емоційного спокою [109, с. 68]. 

Пропагуючи цю цінність, копірайтери наголошують на безпечності, якості 

товарів з одного боку, а з іншого, наводять адресата на думку, що придбаний 

товар позбавить їх від небезпеки. 

Загальновідомо, що у сучасному світі досить багато товарів мають 

“агресивні” компоненти, які можуть бути небезпечними або завдавати шкоди 

здоров’ю. Купуючи товар, споживач звертає увагу на відсутність таких 

інгредієнтів у його складі. Апелювання до відсутності таких шкідливих 

інгредієнтів стає маніпулятивним прийомом для переконання адресата у його 

придбані.  

У рекламному тексті миючого засобу неологізм skin-friendly актуалізує 

цінність безпека, який підкреслює безпечність товару для шкіри і стає 

додатковою перевагою при обранні з ряду подібних: Introducing the skin-

friendly detergent with a fresh scent. No wonder it’s preferred to 1 vs. the leading 

Free detergent. New Arm and Hammer Sensitive Skin Plus Scent is our first scented 

detergent clinically tested for sensitive skin. It’s the secret to clean, great-smelling 

laundry (US Weekly, December, 2011).  
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Варто додати, що у свідомості англійськомовних громадян поняття 

“безпека” асоціюється не лише з безпечністю товарів та послуг, а й з 

відсутністю завдання шкоди навколишньому середовищу. На сьогодні 

Сполучені Штати є країною, яка може вважатися еталоном впровадження 

“екологічного законодавства”. Тому, на тлі зростання екосвідомих громадян 

значної популярності набуває придбання не просто безпечних для здоров’я 

товарів, а екологічно-чистих (eco-friendly) продуктів харчування, предметів 

домашнього вжитку, автомобілів, тобто таких, які не вважаються шкідливими 

для навколишнього середовища. 

Засобами реалізації апелювання для позначення такої цінності як 

“безпека” найчастіше вживаються прикметники на позначення характеристик 

товарів з семантикою “екологічності”: High-performance, green technology 

cosmetics. Obsession-worthy results. Sunday Riley. Makeup+skincare (Elle, 

February, 2012); Introducing our eco-friendly bag. Spinneys. (Glam, April, 2012). 

Як видно з поданих прикладів, екологічність товарів актуалізується 

семантичним неологізмам green, позитивним суфіксом eco (eco-friendly, які 

вказують, що ці товари були виготовлені без використання технологій, що 

шкодять навколишньому середовищу.  

Слід наголосити, що екологічно-чистими вважаються не лише товари, але 

й певні послуги, до яких, зокрема, можна віднести екологічно-чистий бізнес: 

With green business we stand by you to open new economic horizons. We stand by 

you. Societe generale. (The Economist, March, 2012). У рекламі страхової 

компанії Societe generale компаніям або підприємствам пропонуються послуги 

страхування, але за умови ведення “екологічного” бізнесу.  

– цінність “індивідуалізм”, яка у ієрархії американських цінностей 

посідає особливе місце. Витоками американського індивідуалізму є особистісні, 

неопосередковані церковною ієрархією взаємовідносини з Богом, а також 

свобода від монархів і аристократів, географічна мобільність, послаблення 

сімейних зв’язків тощо [221, с. 78; 331, c. 233].  
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Індивідуалізм не є суто американською цінністю, оскільки він 

притаманний також європейським культурам, зокрема британській. Однак для 

жителів Сполучених Штатів індивідуалізм є невід’ємною рисою національного 

характеру. Американський індивідуалізм як цінність виступає у вигляді 

індивідуальної свободи й індивідуальних прав. Саме така цінність привабила у 

США велику кількість емігрантів зі всього світу, люди приїздили у пошуках 

особистої свободи [52, с. 389]. 

У рекламному дискурсі поняття “індивідуалізм” має двосторонній 

характер. З одного боку він проявляється як виняткова властивість предмету 

рекламування, що пропонується до продажу, а з іншого, підкреслюється 

унікальність особистості, якій пропонується придбати товар чи скористатися 

послугою. Так, у рекламних повідомленнях часто декларується лозунг про те, 

що кожна особистість заслуговує кращого.  

Цінність “індивідуалізм” найчастіше реалізується в “суперлативних” 

номінаціях з позитивною оцінною конотацією: unique, precious, wonderful, 

special, original, до прикладу: Unique. Individual. There’s different Wavelength for 

every mood you are in (The Economist, September, 2010). У рекламі кулькових 

ручок марки Bic Wavelength ключові лексеми unique, individual підкреслюють 

унікальність пропонованої продукції. Тим самим, у адресата створюється 

ілюзія, що кожна ручка є єдиною у своєму роді і виготовлена спеціально для 

нього.  

З іншого боку, цінність “індивідуалізм”, як зазначалося раніше, 

підкреслює індивідуальність й унікальність особи, якій пропонується придбати 

рекламований товар або скористуватися послугою: One of the greatest pleasures 

in life is simply to be treated as an individual. To speak and to be heard. To ask and 

to be helped. That’s why we created Sheraton Towers. Sheraton Towers. Where 

service is anything you want it to be (Cosmopolitan, November, 2016). Як можна 

побачити з наведеного прикладу, скориставшись послугами готелю Sheraton 

Towers адресат отримає виняткове ставлення й обслуговування. 
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– цінність “відпочинок”, що є однією з життєвих потреб людини, умовою 

її нормального існування. Необхідність відпочинку захищає людину від 

перевтоми, своєчасний і гарний відпочинок забезпечує здоров’я, тим самим є 

необхідним елементом для підтримання повноцінного життя. Апелюючи до 

цінності “відпочинок”, адресатам пропонується: 

o розслаблення: Relax (this Rover helps to service itself). Rest assured? The 

hydraulic tappets in our K-series engines are designed to adjust themselves? So they 

never need servicing (Maxim, April, 2012). Реклама автомобіля марки Rover 

закликає його власників розслабитися і відпочити від турбот, пов’язаних з 

обслуговуванням авто. До адресата доводиться думка, що відпочинок це те, що 

дозволяє розслабитися; 

o мир та спокій: The welcome is warmer in the Country... A country 

hospitality. Peace and tranquility of the place... You 'II find all this and more every 

time you check in to Country Inns & Suites By Carlson (Travel and Leisure, 

December, 2011); 

o цікаві подорожі: Short breaks to Scandinavia from 59$. Discover a new 

destination, enjoy cruising there. Air-conditioned cabin. Restaurants, bars, disco, 

cinema, entertainment. 100s of ideas in brochure (Travel and Leisure, December, 

2011).  

– цінність “сім’я”, що навіюється адресату як найвище прагнення 

людини. Ця цінність реалізується у рекламних текстах шляхом введення образу 

благополучної, щасливої сім’ї. Маніпулюючи цим образом, укладачі рекламних 

повідомлень пропонують: 

o домашню атмосферу: Thanks to an improved formula, Purina Tidy Cats 

Premium Scoop solutions now work harder to immediately neutralize odors in 

multiple-cat homes. And they're 99.7% dust free. So it's easier than ever to keep your 

home smelling just the way you want it. Keep your home smelling like home (Family 

Circle, June, 2011); 

o приємне проведення часу у сімейному колі: Brach's has bagfuls of 

delicious ways to make family time even more fun. Life's little celebrations (Family 
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Circle, June, 2011); Coca-Cola. Open happiness. Make family night fun (Good 

Housekeeping, October, 2016);  

o сімейні трапези: Having a real family dinner isn't impossible. You just 

need a little help. “With our busy schedules, the only way we can share dinner as a 

family is if everyone pitches in. Stouffer's (Family Circle, February, 2011). 

–цінність“прагнення до нового”, що базується на психологічній 

властивості людини у прагненні до чогось нового. Ця цінність реалізується у 

рекламних повідомленнях шляхом поділення товару та послуг у такому 

вигляді: 

o такі, що не існували раніше: Introducing the first. Dig-in-your-purse 

Manicure.Step-in-your-shoes Pedicure, In only 5 minutes… Really!! Natura Nail Gel 

Perfect (Cosmopolitan, November, 2011); 

o такі, що зазнали вдосконалення: Brilliance is performance and style. 

Everlasting Impression. All-new Sportage. Kia (The Economist, November, 2010). 

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, що на мовленнєвому рівні передається 

вживанням емоційно забарвленої лексики та різноманітних стилістичних 

прийомів [123; 218].  

Слід мати на увазі, що у риториці як науці цей вплив називають 

пафосним, пов’язуючи з ним усе те, під впливом чого людина змінює своє 

рішення, з чим пов’язані почуття задоволення або незадоволення, зокрема гнів, 

страждання, страх та їм подібні і протилежні почуття [170, с. 161]. У такому 

розумінні емоційне “зараження” адресата у англійськовному рекламному 

повідомленні постає як збудження емоції або пристрасті, на базі чого і 

здійснюється маніпуляція.  
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Англійськомовний рекламний дискурс характеризується високою 

емоційністю, створюючи позитивні яскраві образи, які стимулюють емоційно-

асоціативні реакції адресата, здійснюють маніпулятивний вплив на емоційну 

сферу свідомості адресата. Лексичні одиниці, що позначають емоції є 

асоціативно-емотивними, оскільки вони асоціативно відсилають свідомість 

комунікантів до сфери емоцій. 

Застосування тактики трансакцентуації забезпечує формування 

емоційного настрою, передбачає що придбання товару буде здійснено шляхом 

стимулювання позитивних емоцій і відчуттів. Тобто, маніпулюючи емоційним 

станом адресата, адресант “замінює” бажання володіти товаром чи 

користуватися послугою на відчуття або переживання приємних відчуттів. 

Корпус фактичного матеріалу доводить, що найчастіше трансакцентуація з 

купівлі товару чи користування послугою переноситься на такі почуття і емоції, 

як: 

– відчуття задоволення: For the ultimate pleasure, bet on Red! It’s Rich, it’s 

Red, it’s Non-Menthol. Newport cigarettes (Car and Driver, Аpril, 2012). У рекламі 

цигарок Newport cigarettes від адресата, по-перше, приховується будь-яка 

інформація про негативний вплив на здоров’я від паління, а по-друге, зовсім 

відсутні лексичні одиниці із семантикою заклику до їх придбання. Адже, 

адресант свідомо фокусує увагу адресата на приємних відчуттях, маніпулюючи 

його бажанням отримати їх придбавши рекламований товар. 

– відчуття радості: Take them for a joyride! Bring back a sheer fun of 

running. Our Action/Reaction technology reduces impact, returns energy and 

propels you forward for a smooth, powerful run. Buckle up. Newton running 

(Runners World, May, 2012); 

– забезпечення спокою: Worry-free! Sun Protection in a sun-sational range 

of style (Good Housekeeping, February, 2016); Enjoy the sun without a worry! 

(Good Housekeeping, August, 2012). У рекламі окулярів та крему від сонця до 

адресата доводиться думка про те, що він не буде хвилюватися, придбавши ці 

товари, тобто буде знаходитися у спокійному стані.  
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– надання комфорту: Life’s a journey make it a comfortable one. Rieker 

antistress: footwear brand (GQ, November, 2011). У наведеному рекламному 

тексті фокус уваги адресата перенесений на відчуття комфорту, яке надає 

носіння взуття, а не на його придбання. Сприймаючи таке рекламне 

повідомлення, підпадаючи під маніпулятивний вплив, адресат забуває про те, 

що йому потрібно витрачати гроші, а зосереджується на приємних відчуттях.  

– надання допомоги (в діловій сфері, сфері здоров’я): Midland's business 

start-up pack... includes a 30 minute video... There's also a software package for your 

PC which helps you work out forecasts and projections. The business start-up pack is 

Just one of Midland's bright ideas to help business customers (The Economist, 

October, 2010); 16 hours of pain relief. Can your patch say that? Thermal Care 

(Ladies Home Journal, February, 2012); 

– відсутність перешкод: When we designed our traditional Heritage 

windows, we left out some traditional features. No cold spots. Less noise intrusion. 

No flaking paintwork. No draughts. No rotting timber. Nо sticking cords. No rattles 

(Better Homes and Gardens, June, 2011). 

Тактика маскування являє полягає у створенні такої позиції адресанта в 

рекламному повідомленні, що дає йому змогу відігравати різні ролі з метою 

переведення спілкування з адресатом у площину особистої комунікації. Ця 

тактика спирається на існуюче у масовій свідомості уявлення про маску як 

перевтілення у персонаж. Поняття рекламної маски пов’язується з феноменом 

мовної маски як засобу перетворення на іншу мовну особистість за допомогою 

імітації її мовленнєвої поведінки [211, с. 277]. 

 Тим самим, маскування, яке обирає “автор”, дозволяє не тільки 

приховати колективність створення рекламного повідомлення і його справжні 

цілі, а й здійснювати прихований вплив шляхом програвання різних ролей, що 

реалізуються як лінгвальними, так і паралінгвальними засобами. Доречно 

зазначити, що правильно обрана позиція автора є запорукою створення 

позитивного іміджу рекламованого товару, щоб він посідав у свідомості 
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адресата гідне місце, яке відрізнятиме його від товарів-конкурентів. Було 

виокремлено позиції, які найчастіше обирає адресант:  

– роль наставника, яка “вимагає” від “автора повідомлення брати на себе 

роль професіонала і виступати у якості відомих експертів, які гарантують 

позитивний результат від використання товару: “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. The real secret is prevention. 

Using these products today will eliminate your breakouts of tomorrow”. – Dr. Dennis 

Gross (Esquire, December, 2012). Діючою особою реклами є лікар (Dr. Dennis 

Gross), який від власного імені (I know) і з власного досвіду (after studying many 

patients) переконує у користі продукту. 

– роль співрозмовника, згідно з якою автор поділяє інтереси адресата і 

встановлює атмосферу невимушеного спілкування, звертаючись до нього 

особисто. Така роль адресанта передбачає звернення ніби до кожного адресата, 

при цьому акцентується увага на тому, що хвилює адресата найбільше, зокрема 

шляхом введення конкретної проблеми. У таких повідомленнях зазвичай 

використовується дейктичний елемент you для створення ілюзії невимушеного 

діалогу: “Don’t go out after dark”. Are you living life without boundaries? Staying 

at home is no way to experience the world, which is why HSBC Premier offers 

essential emergency help. Lose your wallet in another country and we’ll get 

emergency cash to you as well as cancel and replace your card. And wherever in the 

world you are, you can call for help. HSBC. The world’s local bank. (Newsweek, 

November, 2012).  

Як ми можемо спостерігати з наведеного приклада, реклама банку HSBC 

починається із заклику і риторичного питання, що одразу створює відчуття 

дружнього діалогу та особистого спілкування. Проте, далі наводяться приклади 

проблем, які можуть статися з людиною під час подорожей, а згодом способи 

допомоги. Багаторазове використання займенника you протягом усього тексту 

виконує контактотвірну функцію та інтимізує комунікативний простір. 
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– роль порадника, яка полягає у наданні дружньої поради. Адресант у 

вигляді дружньої поради намагається тим самим донести до адресата свою 

думку відносно придбання предмету рекламування, імпліцитно вказує на 

переваги, позитивні якості, характеристики: Money says, “Don’t worry about 

tomorrow today’s payday.” Let’s sort money out. We’re committed to help you as 

good about your money at the end of the month as you do on payday. There are 

hundreds more money, saving idea in our “Let’s sort money out book”. It’s a 

practical and impartial guide that helps you to put money in its place and enjoy real 

peace of mind. (Smart Money, January, 2012). 

Засобами реалізації тактики максування є, як правило, вживання 

словосполучень або синтакчисних конструкцій, характерних для розмовного 

мовлення (Charge’em up), прямої мови (Money says, “Don’t worry about 

tomorrow today’s payday”), лексем на позначення відповідних професій (doctor, 

engeneer) та дейктичних елементів, переважно за допомогою особових та 

присвійних займенників (I, we, my, our)  

 Отже, стратегія маніпулятивного впливу базується на здійсненні 

прихованого впливу на емоційну сферу адресата. Тактики, що реалізують цю 

стратегію, залучаючи різноманітні мовні засоби, апелюють до цінностей 

адресата з метою створення приємного відчуття, отримання насолоди від 

придбання рекламованого товару чи послуги. 

 

Висновки до розділу 3 

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, які втілюються шляхом вживання лінгвальних і 

паралінгвальних засобів, забезпечуючи досягнення основної прагматичної 

мети. 
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 Стратегія інформативного впливу базується на формуванні 

інформованості адресата про предмет рекламування, спеціальні пільгові 

пропозиції та реалізується за допомогою тактик диференціації та регулювання. 

Тактики інформативного впливу спрямовані на виокремлення предмету 

рекламування та економію зусиль адресата при сприйнятті рекламного 

повідомлення, що дозволяє швидше прийняти позитивне рішення. Засобами 

реалізації тактики диференціації є переважно стилістично нейтральні мовні 

одиниці, що містять фактологічну інформацію про товар (послугу), його 

особливості, а тактика регулювання втілюється, як правило, вживанням 

імперативних і номінативних конструкцій.  

Стратегія аргументативного впливу полягає в переконанні адресата в 

доцільності вибору конкретного товару (послуги), ґрунтуючись на застосуванні 

раціонально-психологічних аргументів і реалізується за допомогою відповідних 

тактик. Тактика створення логічного ланцюжка передбачає застосування 

логічних аргументів, спрямованих на виділення вагомих властивостей товару 

(послуги). Тактика деталізації полягає в ґрунтовному описі позитивних 

характеристик товару (послуги) із залученням фактологічної інформації. 

Тактика мотивації полягає у виділенні важливого мотиву, тому що саме мотив є 

внутрішнім психологічним станом, що спонукає особистість до активної дії. 

Характерними лінгвостилістичними засобами реалізації тактик 

аргументативної стратегії є зазвичай використання неологізмів на позначення 

вигідних для адресанта аргументів, числівників з конкретними уточненнями, 

синтаксичних конструкціях з підрядними причини, мети, способу дії, що 

виражають логічні доводи, речень з однорідними членами.  

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” 
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з адресатом, що передбачає створення сприятливої атмосфери, завоювання 

довіри адресата. Тактика метапрограмування базується на виявлених 

особистісних “програмах підсвідомості” адресата для скеровування напряму 

засвоєння інформації. Тактика індуктивного гіпнозу полягає в провокації 

адресантом “трансового” стану адресата шляхом мовленнєвого відбиття різних 

станів людини.  

Тактика персеверації є важливим механізмом проникнення в 

підсвідомість і має на меті “вимикати” сферу свідомості, переводити адресата в 

стан “трансу” через багаторазове повторення. Тактика каузації базується на 

причинно-наслідкових зв’язках між бажанням адресата щодо придбання товару 

чи послуги та очікуваним позитивним результатом, а тактика рапорту 

спрямована на встановлення й підтримку гармонійних “стосунків” між 

учасниками рекламної комунікації за допомогою приєднання до “світу” його 

цінностей і відповідної поведінки шляхом врахування візуальної, аудіальної та 

кінестетичної систем адресата. Основними засобами реалізації тактик 

сугестивного впливу є дейктичні елементи, риторичні питання, скорочені 

конструкції, характерні для розмовного мовлення, еліптичні речення, що 

сприяють встановленню контакту з адресатом і створенню ілюзії самостійного 

прийняття рішення щодо придбання товару чи послуги. 

До реалізації стратегії маніпулятивного впливу залучається ціннісно 

орієнтована тактика, яка спрямована на активізацію у свідомості адресата 

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, 

безпека, індивідуалізм, прагнення до нового, сім’я). Тактика трансакцентуації 

забезпечує формування позитивного емоційного настрою, ніби передбачає 

перенесення акценту з придбання товару (послуги) на отримання приємних 

емоцій, відчуттів. Тактика маскування полягає у створенні такої позиції 

адресанта, що дає йому змогу відігравати різні ролі (наставника, 

співрозмовника, порадника) з метою переведення спілкування з адресатом у 
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площину особистої комунікації. Актуалізація тактик маніпулятивного впливу 

переважно здійснюється шляхом залучення лексем на позначення базових 

ціннісних концептів потенційної аудиторії та словосполучень, що номінують 

емоційні стани людини. 

Основні результати, отримані у третьому розділі, висвітлено у таких 

публікаціях автора: [159; 160; 339]. 
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ВИСНОВКИ 

 

Результати проведеного дослідження англійськомовного рекламного 

дискурсу уможливили дійти таких основних висновків:  

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. 

Стратегічна комунікативна мета адресанта зумовлює його 

комунікативну інтенцію – осмислений чи інтуїтивний намір адресанта, який 

визначає вибір комунікативної стратегії і тактик її втілення. Англійськомовна 

рекламна комунікація становить опосередковану мовою взаємодію адресанта та 

адресата, у якій лексичне наповнення, стилістичні прийоми, синтаксичні 

структури, паралінгвальні засоби ретельно плануються адресантом і 

регулюються алгоритмом їх поєднання та способами презентації на 

мовленнєвому рівні.  

На фонографічному рівні стилістичні прийоми, зокрема, алітерація, 

асонанс, ономатопея, рима шляхом надання рекламному повідомленню 

ритмічності та мелодійності, сприяють формуванню позитивних асоціацій та 

образів, створюють ефект безпосередньої участі адресата в рекламному 

комунікативному процесі.  

З метою привертання уваги адресата використовуються так звані 

“айстопери”, функцію яких у рекламних повідомленнях виконують зазвичай 

лексико-семантичні інновації. Інноваційні одиниці утворюються переважно 

шляхом словотвірної та семантичної деривації. Створюючи власні одиниці, 

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 
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придбати рекламований товар або скористатися послугою. На лексико-

семантичному рівні узуальні інновації виконують в основному інформативну 

функцію, а оказіональні – експресивну.  

Стилістичне використання фразеологічних одиниць пояснюється, з 

одного боку, необхідністю привертання уваги до рекламованої продукції, а з 

іншого – можливістю висловити те, що не може бути передано 

“немодифікованим фразеологізмом”. Усі трансформації фразеологічних 

одиниць поділяться на семантичні та структурно-семантичні. Механізмами 

семантичних трансформацій виявилися дефразеологізація, амбівалентна 

актуалізація семантики. Основними механізмами структурно-семантичних 

модифікацій є експансія, редукція та субституція. 

Ефективність використання семасіологічних стилістичних прийомів, 

зокрема метафори та метонімії, пояснюється їх властивістю завдяки 

порівняльній і асоціативній образності, експресивності підсилювати внутрішню 

мотивацію адресата щодо придбання товару або послуги. У процесі сприйняття 

метафори адресатом відбувається 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 або послугу, що рекламується.  

Сприйняття створеного метонімією образу “вмикає” предметно-

асоціативний ланцюжок у свідомості адресата і допомагає утримувати в пам’яті 

інформацію про предмет рекламування, одночасно впливаючи на емоційний 

стан адресата і сприяючи тенденції до мовної економії. 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.  
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Англійськомовний рекламний дискурс має специфічну синтаксичну 

структуру, комунікативні і прагматичні характеристики якої дозволяють 

кваліфікувати рекламне повідомлення як замкненість мовленнєвих актів. В 

залежності від комунікативного наміру адресанта мовленнєві акти поділяються 

на констативні, директивні, експресивні, квеситивні, які на синтаксичному рівні 

актуалізуються різними синтаксичними конструкціями. 

Типовими синтаксичними структурами реалізації констативних 

мовленнєвих актів є переважно номінативні, еліптичні конструкції, речення з 

однорідними членами. Директивні мовленнєві акти зазвичай актуалізуються 

імперативними конструкціями, експресивні – окличними реченнями, в яких 

передається емоційно-почуттєвий стан адресанта, а квеситивні – питальними 

реченнями в традиційному розумінні, проте в рекламних повідомленнях вони 

призначені виконувати не лише питальну функцію, а фактично імперативну.  

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, бренду 

компанії, ключових характеристик рекламованого товару або послуги. Окрім 

шрифтового варіювання, виділено й такі графічні прийоми, як омісія (пропуск) 

певних літер, вживання кількох однакових літер для позначення певних звуків, 

перестановка літер, делетація, використання грошових символі, комп’ютерних 

знаків та пунктуаційного варіювання (дефіксації, паренсесису). 

Візуальними засобами слід вважати кольорове оформлення 

повідомлень, зображувальні елементи, так звані “візуальні тропи”. Візуальні 

засоби впливу іноді можуть бути практично самодостатніми для розкриття 

рекламного задуму, оскільки вони створюють цілісний образ товару або 

послуги. 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. 
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Серед візуальних засобів слід виділити просторове розміщення рекламного 

повідомлення, що визначається насамперед своїм функційним призначенням.  

Рекламні повідомлення характеризуються поєднанням 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 базується на формуванні 

інформованості адресата про предмет рекламування, спеціальні пільгові 

пропозиції. Ця стратегія реалізується за допомогою 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 вибору конкретного товару або послуги. Ця стратегія 

ґрунтується на застосуванні раціонально-психологічних аргументів і 

реалізується за допомогою тактик, спрямованих на виділення вагомих 

властивостей товару або послуги, причому ці властивості слугують основою 

для подальшого раціонального обґрунтування необхідності придбання 

предмета рекламування. Зазвичай, лінгвостилістичним засобом реалізації 

тактик аргументативної стратегії є використання неологізмів, у тому числі 

авторських, на позначення вигідних для адресата аргументів, числівників з 

конкретними уточненнями, номінативних та еліптичних конструкцій. 

Стратегія сугестивного впливу полягає у впливі на підсвідомість 

адресата з метою введення його у стан своєрідного “трансу”, в якому 

знижується здатність людини до критичного сприйняття і оцінювання 

інформації. Ця стратегія реалізується за допомогою тактик, що спрямовані на 
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провокування трасової поведінки у потенційного споживача і завоювання його 

довіри до рекламного продукту. Засобами реалізації тактик сугестивного 

впливу стають дейктичні елементи, 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.  

Стратегія маніпулятивного впливу ґрунтується на маніпуляції 

свідомістю і підсвідомістю адресата рекламного повідомлення і спрямована на 

створення приємного позитивного стану, отримання насолоди від придбання 

предмета рекламування. До реалізації цієї стратегії залучаються тактики, які 

спрямовані на активізацію у свідомості й підсвідомості 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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