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АНОТАЦІЯ 

Мачульська К. Я. Лінгвопрагматика комерційних гасел  в 

англомовному інтернет-дискурсі реклами. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Східноєвропейський 

національний університет імені Лесі Українки Міністерства освіти і науки 

України; Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2020. 

Мета дисертаційної роботи полягає у виявленні лінгвальних та 

прагматичних параметрів англомовних рекламних гасел та визначенні їх 

прагматичного потенціалу шляхом лінгвістичного інтерв’ювання. 

Наукова новизна дисертаційної праці полягає в тому, що вперше на 

широкому фактичному матеріалі сайтів англомовних інтернет-магазинів 

досліджено прагматичну специфіку комерційних гасел. Новизну роботи 

становить спеціально розроблена методика дослідження і застосування 

різноманітних прийомів візуальної інтерпретації отриманих даних. 

Запропоновано визначати прагматичний потенціал рекламного гасла не 

шляхом суб’єктивних експертних оцінок, а за допомогою комплексних 

кількісних показників. Так, застосовано лінгвістичне інтерв’ювання носіїв 

англійської мови з метою виявлення прагматичної ефективності рекламних 

гасел, які проаналізовано за трьома параметрами: віковим, ґендерним, 

соціальнорольовим. Виявлено лексичні, морфологічні, синтаксичні та 

стилістичні особливості англомовних рекламних гасел.  

Теоретичне значення дисертації зумовлене, передусім, внеском у 

розвиток дискурсології, комунікативної лінгвістики, прагмалінгвістики. 

Проведене лінгвістичне інтерв’ювання носіїв мови допомагає глибше пізнати 

прагматичні та комунікативні елементи англомовного інтернет-дискурсу 

реклами. Зокрема, встановлено типологію комунікативних стратегій і тактик 

рекламних гасел. Запропоновані алгоритми організації і проведення онлайн-

опитування і прийоми аналізу отриманих даних сприятимуть подальшому 

розвитку прагмалінгвістики і теорії комунікації.  
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Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

основні положення дисертації та проаналізований у ній значний фактичний 

матеріал знайдуть широке використання в навчальній роботі (під час 

викладання нормативних курсів “Теорія комунікації”, “Основи дискурс-

аналізу”, “Прагмалінгвістика”, “Основна іноземна мова (англійська)”, 

“Стилістика”); при розробленні та впровадженні спецкурсів із комунікативної 

лінгвістики, лінгвопрагматики, нейролінгвістичного програмування, 

психолінгвістики, а також у курсах маркетингових досліджень, рекламного 

маркетингу; в навчально-методичній роботі (для укладання навчальних та 

методичних посібників із проблематики дослідження); в науково-дослідній 

роботі магістрів, аспірантів.  

Для того щоб з’ясувати лінгвальні та прагматичні характеристики 

рекламних гасел інтернет-магазинів, визначено їх місце в англомовному 

інтернет-дискурсі реклами; з’ясовано специфіку рекламного дискурсу в 

комунікативному середовищі; виокремлено головні ознаки та основні типи 

рекламної комунікації. АІРД притаманні такі унікальні риси, як 

гіпертекстовість, віртуальність, анонімність і дистанційність.  

Аналіз англомовних рекламних гасел дозволив нам виокремити певні 

прийоми вербального впливу реклами на реципієнтів. Серед них: прийоми 

релевантності, ґендерної орієнтації та персоналізації. Прийом персоналізації 

реалізується двома шляхами: через спосіб прямого звернення до споживача та 

за допомогою опертя на соціальні авторитети.  

Вивчення контенту 1638 сайтів англомовних інтернет-магазинів 

засвідчило, що лише чверть із них (397 інтернет-магазинів) мають рекламні 

гасла. Розподіл цих рекламних гасел на основі їх комунікативної 

спрямованості виявив дві основні комунікативні стратегії: стратегію 

позиціонування інтернет-магазину на ринку та стратегію спонукання 

споживача до вибору рекламованого об’єкта. Перша стратегія найчастіше 

реалізується в рекламному дискурсі за допомогою таких тактик: тактика 

демонстрацій переваг магазину та підкреслення його ексклюзивності (ТПЕ); 
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тактика підкреслення компетентності, традицій i досвіду, цінностей 

(ТКТД); тактика найменування товарів чи послуг магазину (ТН); тактика 

використання власної назви (ТВН). Друга комунікатина стратегія, а саме 

стратегія спонукання споживача до вибору рекламованого об’єкта 

найчастіше втілюється у гаслах за допомогою таких тактик: тактика 

звернення до споживача (ТЗС); тактика зазначення цільової групи (ТЗГ); 

тактика неоднозначності / багатозначності змісту (ТН / Б). На основі 

кількісного аналізу можемо твердити, що серед масиву розглянутих гасел 

домінує стратегія позиціонування інтернет-магазину.  

Специфікою проаналізованих рекламних гасел є використання двох чи 

кількох тактик одночасно. В одному слогані можуть бути застосовані тактики, 

які належать до різних стратегій. Зафіксовані різні комбінації поєднання 

комунікативних тактик.  

Серед лінгвальних особливостей комунікативного впливу рекламних 

гасел на адресата ми виділили лексичні, морфологічні, синтаксичні та 

стилістичні. Основні тенденції використання одиниць лексичного рівня в 

англомовних рекламних слоганах – це домінування загальновживаної 

нейтральної лексики, власне англійської; мінімальне вкраплення іншомовних 

слів; переважання апелятивної лексики над власними назвами; вживання 

власних назв, серед яких домінують топоніми (назви країн, міст, вулиць) та 

імена і прізвища дизайнерів, засновників бренду; використання лексем однієї 

тематичної групи в межах одного слогану; обмежене вживання розмовної 

лексики; застосування сенсорної лексики (візуальної, аудіальної, рідше 

кінестичної).  

Виявлено різні морфологічні засоби, що використовуються в 

комерційних гаслах англомовного рекламного дискурсу. Їх уживання 

демонструє такі тенденції: кількісне переважання іменників та ступеньованих 

якісних прикметників; домінування наказового способу, активного стану і 

теперішнього часу дійсного способу дієслів; уживання інфінітива та ing-форм 

дієслова; активне використання різних розрядів займенників, серед яких 
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домінують особові займенники 2 ос. одн. та присвійні займенники 2 ос. одн.; 

застосування неозначувальних прислівників, прислівників місця й часу; 

включення в текст порядкових і кількісних числівників.  

Окрім того, виявлення особливостей вербалізації комунікативного 

впливу рекламних гасел дозволило провести чітку кореляцію між лексико-

граматичними засобами і певними комунікативними стратегіями і тактиками.  

Синтаксичний аналіз дає підстави стверджувати, що для рекламних 

гасел англомовних інтернет-магазинів характерні здебільшого субстантивні 

словосполучення і прості особові речення. Разом з тим автори слоганів часто 

використовують прості неповні речення, а також семантично самодостатні 

еліптичні конструкції. Вкрай рідко трапляються складнопідрядні речення; 

абсолютно відсутні випадки застосування складносурядних, що зумовлено 

вимогами до лаконічності та мінімізації змісту рекламних текстів.  

Значна роль у вираженні прагматичного змісту гасел належить 

стилістичним засобам і прийомам. Найпродуктивнішими та найбільш 

уживаними у гаслах є метафора, епітет та різного роду повтори: лексичний, 

фонетичний. Також у проаналізованих прикладах зафіксовано використання 

мовної гри, антитези, гіперболи.  

Функційно-ономасіологічний аспект лінгвістичних досліджень 

дозволив об’єднати вербальні одиниці – складники англомовних рекламних 

гасел – у п’ять функційно-ономасіологічних груп на позначення потреб 

споживачів товарів та послуг (відповідно до ієрархії А. Маслоу). Функцію 

називання виокремлених потреб виконують мовні одиниці різних рівнів: 

лексеми, іменникові словосполучення, предикативні одиниці.  

З метою розкриття потенціалу впливу виокремлених комунікативних 

стратегій і тактик на адресата ми розробили спеціальну методику 

лінгвістичного інтерв’ювання носіїв англійської мови. Опитування 

передбачало вибір одного із запропонованих гасел на основі інтуїтивного 

оцінювання його форми і змісту. Учасниками інтерв’ювання стали 262 

респонденти з різних країн (Велика Британія, Ірландія, США, Канада, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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Австралія, Нова Зеландія, Індія, Нігерія), серед яких 127 жінок та 135 

чоловіків. Вікова категорія опитаних: від 20 р. до 66 р. Внаслідок інтерпретації 

даних лінгвістичного інтерв’ювання, систематизації отриманих реакцій та 

кількісного підрахунку ми отримали 1572 відповіді.  

Аналіз отриманих даних дозволив виявити деякі соціальнорольові, 

ґендерні та вікові тенденції у вподобаннях респондентів. Загальне 

опрацювання результатів у цих трьох аспектах вказує на високу ефективність 

використання гасел, які відображають тактику найменування товарів чи 

послуг. Експериментальні показники підтверджують поточні маркетологічні 

тенденції інтернет-торгівлі, оскільки серед досліджених рекламних гасел 

англомовних інтернет-магазинів найбільше таких, що демонструють цю 

тактику (91 гасло) або містять її елементи (82 гасла) в поєднанні зі складовими 

інших тактик. Найбільший прагматичний потенціал мають стилістично 

нейтральні рекламні гасла, в яких реалізовано тактику найменування товарів 

чи послуг за допомогою апелятивів.  

Отримані в роботі результати і висновки можуть служити основою для 

подальших досліджень, спрямованих на виявлення особливостей лінгвальних 

засобів різних рівнів, ужитих у рекламному дискурсі. Потребує докладного 

вивчення взаємозв’язок між назвами інтернет-магазинів та гаслами. Також 

мовленнєва особистість адресата / адресанта рекламного повідомлення є 

перспективою подальших вивчень. 

Ключові слова: англомовний інтернет-дискурс реклами, інтернет-

магазин, гасло, комунікативні стратегії, комунікативні тактики, прагматичний 

потенціал, лінгвальні засоби впливу, лінгвістичне інтерв’ювання.  

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
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SUMMARY  

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

language Advertising Internet Discourse. – Manuscript.  

Thesis for a Candidate Degree in Philology (PhD): Speciality 10.02.04. – 

Germanic Languages. Lesya Ukrainka Eastern European National University; 

Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2020.  

This dissertation focuses on the complex research of lingual and pragmatic 

features of commercial slogans in English-language advertising Internet discourse. 

The objective of the research is to identify the lingual and pragmatic parameters of 

English-language advertising slogans and to determine their pragmatic potential 

with the help of linguistic interviewing.  

The novelty of the research lies in the investigation of the pragmatic 

specificity of the commercial slogans on the wide factual material found on the 

websites of the English-language online stores. The research technique, as well as 

various methods of visual interpretation of the obtained data, have been specially 

developed. It is suggested to determine the pragmatic potential of the advertising 

slogans not through subjective expert judgment, but through complex quantitative 

indicators. Therefore, linguistic interviewing of English native speakers was used to 

identify the pragmatic effectiveness of advertising slogans, which were analyzed in 

three dimensions: age, gender, and social role. The lexical, morphological, syntactic 

and stylistic features of English-language advertising slogans have been revealed.  

The theoretical value of the dissertation is due, first of all, to the 

contribution to the development of discourse studies, communicative linguistics, 

and pragmalinguistics. Linguistic interviewing conducted with native speakers 

helps to understand the pragmatic and communicative elements of discourse in 

English-language advertising. In particular, a typology of communication 

strategies and tactics of advertising slogans has been established. The proposed 

algorithms for organizing and conducting an online survey and methods of 

obtained data analyzing will contribute to the further development of 

linguapragmatics and discoursology. 
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The practical vaue of the obtained results is that the main statements of this 

dissertation and  analyzed considerable factual material will find wide use in 

educational work (in conducting courses "Communication Theory", 

"Fundamentals of Discourse Analysis", "Pragmalinguistics", "Foreign language 

(English)", "Stylistics"); in the development and implementation of specialized 

courses in communicative linguistics, linguopragmatics, neurolinguistic 

programming, psycholinguistics, as well as in courses of marketing research, 

advertising marketing; in educational-methodical work (for compilation of 

educational and methodical manuals on issues of research); in research work of 

masters and PhD students.  

With the aim of finding out the lingual and pragmatic characteristics of online 

stores' slogans, their place in English-language advertising Internet-discourse has 

been determined; the specificity of English-language advertising Internet-discourse 

in a communicative environment has been clarified; the main features and main 

types of advertising communication have been highlighted. English-language 

advertising Internet-discourse has such unique features as hypertextuality, virtuality, 

anonymity and remoteness.  

The analysis of English-language advertising slogans allowed distinguishing 

certain approaches of verbal influence of advertising on addressees. These include 

techniques of relevance, gender orientation, and personalization. The 

personalization approach is realized in two ways: through the way of direct appeal 

to the consumer and with the help of social authorities orientation.  

A study of the content of 1,638 websites of English-language online stores 

revealed that only a quarter of them (397 online stores) have advertising slogans. 

Concerning the pragmatic aspect, the communication strategies and tactics of these 

slogans were determined. Among them are: 1) strategy of encouraging the consumer 

to choose the appropriate good or service; 2) strategy of positioning the organisation 

in the market. Also various communication tactics, with the help of which those two 

strategies can be realised, have been described. They are: tactic of appeal to the 

consumer; tactic of target group indication; tactic of ambiguity/disambiguity of the 
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content; tactic of demonstration of the organisation's advantages; tactic of 

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

services naming; tactic of using the store's name. Based on a quantitative analysis 

of the slogans, it can be concluded that the strategy of positioning the organisation 

in the market dominates in the slogans collection.  

The specificity of the analysed advertised slogans is the use of two or more 

tactics at the same time. The tactics belonging to different strategies can be used in 

one slogan. Different combinations of communicative tactics have been recorded. 

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

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

correlations with communicative strategies and tactics were established. The main 

tendencies in the use of lexical units in English-language advertising slogans are the 

dominance of common, neutral English vocabulary; minimal incorporation of 

foreign words; predominance of appellate vocabulary over proper names; the use of 

proper names, among which the toponims and the names and surnames of designers 

and brand founders dominate; use of lexemes of one thematic group within one 

slogan; limited use of spoken vocabulary; use of sensory vocabulary (visual, audio, 

rarely kinetic). 

Various morphological pecularities of commercial slogans of English-

language advertising discourse have been identified. Their application shows the 

following trends: quantitative predominance of nouns and gradable qualitative 

adjectives; the dominance of the imperative mood, the active voice and the present 

tense of the verb; use of the infinitive and ing-forms of the verb; active use of 

different categories of pronouns, which are dominated by personal pronouns 2 pers. 

sing. and possessive pronouns 2 pers. sing.; use of indefinite adverbs, adverbs of 

place and time; inclusion of ordinal and quantitative numerals in the text. 

Syntax analysis suggested that the requirements for conciseness and 

minimization of the advertising text content cause a short form of slogans; thus the 

average advertising slogan has 4.46 lexemes. Advertising slogans mostly have a 

form of a substantive phrase (41%) and simple personal sentence (37%). A 
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significant role in expressing the pragmatic content of slogans belongs to the stylistic 

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

phonetic repetitions. 

A significant role in expressing the pragmatic content of slogans belongs to 

stylistic means and techniques. The most productive and the most used in slogans 

are metaphor, epithet, lexical and phonetic repetitions. Also, the analyzed examples 

recorded the use of pun, antithesis, hyperbole. 

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

components were described. With the help of functional-onomasiological analysis 

elements, verbal units of the slogans have been united into five functional-

onomasiological groups that correlate with the needs of consumers of goods and 

services. Abraham Maslow's hierarchy of needs was adapted. 

The method of linguistic interviewing was developed and with the aim of 

identifying the advertising slogan's pragmatic potential the sociolinguistic 

experiment with English native speakers (The United Kingdom of Great Britain, 

Northern Ireland, The United States of America, Canada, Australia, New Zealand, 

the Republic of India, the Federal Republic of Nigeria) was conducted.  Among the 

respondents there were 127 women and 135 men. Age category of the respondents: 

20 to 66 years old. As a result of the interpretation of linguistic interviewing data, 

the systematization of the reactions received and the quantitative calculation, we 

received 1572 responses. 

The peculiarities of respondents' preferences regarding advertising slogans 

with different communication strategies and tactics were analyzed depending on the 

age, gender of the respondents and their proposed social role (potential owner or 

potential customer of the online-store). The experiment found that the greatest 

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

products or services that implement a communicative strategy of positioning an 

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

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

slogans. 
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The results of research conducted have enabled to outline the perspectives of 

the further investigation of revealing the features of lingual units of different levels 

used in advertising discourse. It requires a thorough study of the relationship 

between online store names and slogans. Also, the speech personality of the 

addressee / addressee of the advertising message is a prospect for further studies. 

 

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

slogan, communicative strategies, communicative tactics, pragmatic potential, 

lingual means of influence, linguistic interviewing.  
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ  

 

АІДР – англомовний інтернет-дискурс реклами 

АРГ – англомовне рекламне гасло  

ВО – вербальна одиниця  

НЛП – нейролінгвістичне програмування  

ТВН – тактика використання власної назви  

ТН – тактика найменування товарів чи послуг магазину  

ТЗГ – тактика зазначення цільової групи  

ТЗС – тактика звернення до споживача  

ТКТД – тактика підкреслення компетентності, традицiй i досвiду, цінностей 

ТН/Б – тактика неоднозначності / багатозначності плану змісту та референції  

ТПЕ – тактика демонстрацій переваг установи та підкреслення її 

ексклюзивностi  

ФОГ – функційно-ономасіологічна група  

СМС – Computer Мediated Communication 

L1 – мова оригіналу опитника  

L2 – мова перекладу опитника 
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ВСТУП 

 

Дисертаційне дослідження присвячене вивченню лінгвальних і 

прагматичних особливостей рекламних гасел в англомовному інтернет-

дискурсі реклами (АІДР).  

Англомовне рекламне гасло (далі – АРГ) – дискурсний складник 

реклами, якому властивий прагматичний потенціал та сприятлива для його 

реалізації лінгвальна форма. Дослідження АРГ як дискурсного складника 

ґрунтується на сучасних теоретико-методологічних засадах, напрацьованих у 

царині рекламного дискурсу. Упродовж останніх десятиліть різко зросли 

популярність і значимість реклами, до різнобічного вивчення якої  виявляють 

наукову зацікавленість лінгвісти, маркетологи, психологи. Рекламу та 

рекламний дискурс вивчають з позицій: загальнолінгвістичного аспекту 

(Н. Вонк, А. Годдард,  Дж. Даєр, І. Б. Іванова, Г. Катц, Т. Ю. Ковалевська, 

А. М. Кронін, Дж. Кук, Ю. В. Косенко, Дж. Ліч, Г. Г. Почепцов), рекламної 

комунікації (Є. В. Мєдвєдєва), копірайтингу (Е. П. Слободянюк), прийомів 

виразності рекламного тексту (Є. В. Кулікова, Ю. В. Шатін), 

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

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

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

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

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

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

Б. Хаслет). Досі традиційними аспектами вивчення англомовного рекламного 

дискурсу є лексико-семантичні, синтаксичні, фонетичні риси різножанрових 

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

стилістика і паралінгвістика рекламного дискурсу (І. Л. Білюк, Н. С. Лиса, 

Л. М. Киричук, Л. Л. Макарук, А. О. Малишенко, А. П. Мартинюк, 

І. Г. Морозова, А. Д. Сегал).  
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Новітні різнобічні гуманітарні студії дискурсу постулюють мовленнєві 

нововведення та суттєві зміни основних форм спілкування, що зумовлено 

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

Дж. Донат, Д. Крістал, Дж. Фолкерц, І. А. Бехта, І. П. Біскуб, Ю. А. Зацний, 

Т. В. Яхонтова). Окрім традиційних форм комерційної реклами, поширеною 

стає електронна, а її творення і функціювання відбувається в новому 

віртуальному електронному середовищі (Л. Б. Ленгел, Л. Селінкер, А. Томік, 

С. Хеклі, Т. В. Крутько). Проблематика інтернет-лінгвістики охоплює аналіз 

інформаційно-комунікативного процесу в умовах усебічного впровадження 

інтернет-технологій. Нині досліджено структурно-змістові та функційно-

технічні характеристики вебсайтів, комп’ютерних конференцій, нтернет-

новин у гіпертекстовому форматі (Н. Г. Асмус, І. М. Бєлякова, 

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

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

перебуває на периферії лінгвістичних розвідок, а вербальні складники реклами 

у віртуальному просторі потребують ґрунтовного аналізу. АРГ, як вербальний 

складник реклами, проаналізовано з позиції лінгвістичної неозначеності 

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

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

дослідженими є лінгвальні та прагматичні параметри комерційних гасел АІДР. 

Актуальність дослідження зумовлена увагою сучасної лінгвістики до 

прагматичних аспектів функціювання мови, потребою аналізу впливів 

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

складників рекламного дискурсу, зокрема рекламних гасел інтернет-комерції. 

У зв’язку з активізацією зацікавлень прагматичними і комунікативними 

аспектами лінгвальних одиниць, важливими є дослідження мовного 

маніпулювання, засобів лінгвального впливу на людську свідомість. 

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

Пропонована дисертація є одним із напрямів комплексної наукової теми 

“Функціювання мовних одиниць у когнітивно-дискурсивній парадигмі” 
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кафедри прикладної лінгвістики Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки. Тему дисертаційної роботи затверджено 

вченою радою Східноєвропейського національного університету імені Лесі 

Українки (протокол №7 від 28 січня 2015 року) і уточнено (протокол №7 від 

26 червня 2019 року). 

Мета роботи – виявити лінгвальні та прагматичні особливості 

англомовних рекламних гасел та визначити їх прагматичний потенціал 

шляхом лінгвістичного інтерв’ювання.  

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:  

1) висвітлити теоретико-критичну думку про англомовний інтернет-

дискурс реклами у світлі лінгвістичної прагматики;  

2) запропонувати та обґрунтувати методики аналізу вербального 

складника рекламного гасла в англомовному інтернет-дискурсі реклами;   

3) схарактеризувати основні лінгвальні ознаки складників рекламного 

гасла лексичного, семантичного, синтаксичного, стилістичного характеру і 

фіксації їхніх кореляцій з комунікативними стратегіями і тактиками;  

4) описати функційні параметри лінгвальних одиниць англомовного 

рекламного гасла;  

5) розпрацювати прийом лінгвістичного інтерв’ювання та провести 

соціолінгвістичний експеримент із носіями англійської мови задля виявлення 

прагматичного потенціалу рекламного гасла;  

6) проаналізувати ознаки преференції опитаних щодо рекламних гасел з 

різними комунікативними стратегіями і тактиками залежно від віку, статі 

респондентів і запропонованої їм соціальної ролі.  

Об’єктом дисертаційної праці є комерційні гасла в англомовному 

інтернет-дискурсі реклами.  

Предметом дослідження є лінгвальні та прагматичні характеристики 

рекламних гасел в англомовному інтернет-дискурсі реклами.  

Матеріал дослідження становить 397 рекламних гасла, дібраних 

шляхом суцільного виписування; сумарно в них використано 1770 лексем.  
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Джерельна база дослідження охоплює 1638 сайтів інтернет-магазинів, 

рубрикованих за різнотематичними комерційними пропозиціями, відбитими у 

різножанрових текстових сегментах англомовного інтернет-дискурсу 

реклами.  

Теоретико-методологічна база дослідження охоплює концепції, 

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

Дейк, І. А. Галуцьких, С. М. Єнікєєва, Ю. А. Зацний, Г. І. Приходько, 

І. С. Шевченко), прагмалінгвістики (Л. Р. Безугла, А. М. Приходько, 

І. П. Сусов, Л.С. Піхтовнікова), комунікативної лінгвістики (Ф. С. Бацевич, 

А. Вежбицька, С. М. Іваненко, А. П. Мартинюк, Г. Г. Почепцов, 

О. О. Селіванова), лінгвістики тексту (І. А. Бехта, Т. І. Домброван, 

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

Методологія дослідження, ґрунтуючись на положеннях лінгвопрагматичного 

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

завданнями дисертаційної праці для розв’язання яких залучено методи 

лексико-граматичного, синтактико-стилістичного та функційно-

комунікативного аналізу опису лінгвальної одиниці дослідження – рекламного 

гасла англомовного інтернет-дискурсу реклами.  

Виконання мети і завдань дослідження передбачає поетапне 

використання таких методів: загальнонаукові методи (дедукція, індукція, 

аналіз і синтез) – для систематизації фактів й узагальнення отриманої 

інформації; спеціальні лінгвістичні методи і прийоми: дескриптивний аналіз – 

для планомірної інвентаризації дискурсних одиниць реклами і пояснення 

особливостей їх будови та функціювання; методу суцільної вибірки – для 

формування корпусу матеріалів аналізу з масиву сайтів англомовних інтернет-

магазинів; комунікативно-прагматичного аналізу – для виявлення 

комунікативного наміру мовця та комунікативних стратегій і тактик 

рекламних гасел із урахуванням параметрів рекламного інтернет-дискурсу; 

прийому пошуку опорних семантичних маркерів – для виявлення семантичного 

навантаження лексичної одиниці в межах гасла задля визначення вибору 
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мовних ознак певної комунікативної стратегії і тактики; синтаксичного і 

стилістичного аналізів – для виявлення синтаксичних і стилістичних 

особливостей АРГ; функційного аналізу – для встановлення кореляції між 

людськими потребами та їх вербальним відбиттям у гаслах; прийому 

лінгвістичного інтерв’ювання – для виявлення прагматичного потенціалу 

рекламних гасел англомовних інтернет-магазинів; методу кількісних 

підрахунків та елементів статистичного аналізу – для обчислення 

показників та встановлення числових кореляцій результатів інтерв’ювання.  

Наукова новизна дисертаційної праці полягає в тому, що вперше на 

фактичному матеріалі сайтів англомовних інтернет-магазинів: а) досліджено 

лінгвопрагматичну своєрідність рекламних гасел. Новизну роботи становить 

напрацьована методика дослідження і застосування різноманітних прийомів 

візуальної інтерпретації отриманих даних; б) визначено прагматичний 

потенціал рекламного гасла не шляхом суб’єктивних експертних оцінок, а за 

допомогою комплексних кількісних показників; в) застосовано лінгвістичне 

інтерв’ювання носіїв англійської мови з метою виявлення прагматичного 

потенціалу рекламних гасел, результати якого проаналізовано за трьома 

параметрами: віковим, ґендерним, соціальнорольовим; г) виявлено лексичні, 

морфологічні, синтаксичні й стилістичні ознаки лінгвальних складників АРГ.  

Теоретичне значення дисертації зумовлене, передусім, внеском у 

розвиток дискурсології, комунікативної лінгвістики, лінгвопрагматики. 

Здійснений в дисертації структурно-семантичний опис одиниці аналізу (АРГ) 

удосконалює знання про семантику гіпертексту в його лінгвопрагматичному 

аспекті. Проведене лінгвістичне інтерв’ювання носіїв мови допоможе глибше 

пізнати прагматичні та комунікативні ознаки англомовного рекламного 

інтернет-дискурсу. Встановлено типологію комунікативних стратегій і тактик 

АРГ. Запропоновані алгоритми організації і проведення онлайн-опитування і 

прийоми аналізу отриманих даних сприятимуть подальшому розвитку 

прагмалінгвістики і теорії комунікації.  
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Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що основні 

положення дисертації та проаналізований у ній фактичний матеріал знайдуть 

широке використання в навчальній роботі (під час викладання нормативних 

курсів “Теорія комунікації”, “Основи дискурс-аналізу”, “Прагмалінгвістика”, 

“Основна іноземна мова (англійська)”, “Стилістика”); під час розпрацювання 

та впровадження спецкурсів із комунікативної лінгвістики, лінгвопрагматики, 

нейролінгвістичного програмування, психолінгвістики, соціолінгвістики, а 

також у курсах маркетингових досліджень, рекламного інтернет-маркетингу; 

в навчально-методичній роботі (для укладання навчальних та методичних 

посібників із проблематики дослідження); в науково-дослідній роботі 

магістрів, аспірантів.  

Положення, що виносяться на захист:  

1. Рекламний дискурс є різновидом соціального дискурсу, який 

функціонує в соціумі через різні канали трансляції повідомлення, Інтернет 

зокрема. Англомовний інтернет-дискурс реклами інкорпорує ознаки, які 

властиві іншим видам і формам комунікації, з характерними для нього рисами: 

гіпертекстуальності, віртуальності, анонімності й дистанційності. Ці 

властивості додають додаткової прагматичної сили вербальним компонентам 

цьому типу дискурсу, зокрема, рекламному гаслу, яке трактуємо як 

дискурсний складник реклами, якому властивий прагматичний потенціал і 

сприятлива для його реалізації лінгвальна форма. 

2. Для аналізу взаємодії учасників рекламної комунікативної ситуації 

застосовано комунікативно-прагматичний аналіз з метою виявлення 

мовленнєвого наміру мовця, а також комунікативних стратегій і тактик 

рекламних гасел. Англомовному інтернет-дискурсу реклами властиві 

комунікативні стратегії: позиціонування інтернет-магазину на ринку та 

спонукання споживача до вибору / придбання рекламованого об’єкта, у 

рамках яких наявні комунікативні тактики: тактика демонстрацій переваг 

магазину та підкреслення його ексклюзивності; тактика підкреслення 

компетентності, традицій i досвіду, цінностей; тактика найменування товарів 
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чи послуг магазину; тактика використання власної назви; тактика звернення 

до споживача; тактика зазначення цільової групи; тактика неоднозначності / 

багатозначності змісту.  

3. Англомовні рекламні гасла включають лінгвальні одиниці 

лексичного, морфологічного й семантичного рівнів мови, стилістичні 

особливості, вжиток яких не є довільним, а визначений прагматичними 

цілями. Існує взаємозалежність між комунікативними стратегіями й тактиками 

та лінгвальними засобами втілення інтенції адресанта у гаслі. Тактика вжитку 

власної назви реалізується через введення до тексту топонімів, імен дизайнерів 

або засновників бренду та назви самого магазину; вживання неступеньованих 

якісних прикметників, компаративів та суперлативів корелює з тактикою 

демонстрацій переваг магазину та підкреслення його ексклюзивності; тактика 

звернення до споживача зреалізовано завдяки особового займенника 2 ос. одн., 

присвійного займенника 2 ос. одн. і форми імперативу.  

4. В масиві лінгвальних одиниць – складників англомовних 

рекламних гасел – виокремлено п’ять функційно-ономасіологічних груп, які 

номінують потреби споживачів товарів та послуг відповідно до ієрархії 

людських потреб (А. Маслоу). Серед них одиниці на позначення фізіологічних 

потреб; одиниці, що номінують потребу у безпеці; одиниці, що позначають 

соціальні потреби; одиниці, що корелюють із потребою особи у повазі та 

самовизнанні; одиниці, що маркують потребу особи у самоактуалізації.  

5. Комунікативним параметром рекламного гасла є його 

прагматичний потенціал як сукупність ймовірнісних впливів на реальних та 

потенційних адресатів рекламного тексту. Ці впливи визначено мовними і 

позамовними чинниками. Для виявлення міри ефективності рекламного гасла 

як синтезу комунікативних інтенцій та мовних засобів їх реалізації 

застосовано експериментальний прийом – лінгвістичне інтерв’ювання, в 

якому враховано реальний вік та стать респондентів, а також змодельовано 

їхню соціальну роль.  
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6. Лінгвістичне інтерв’ювання засвідчило, що цільова аудиторія 

англомовних інтернет-магазинів не однаково сприймає рекламні гасла 

однотипних магазинів. Отримані в експерименті кількісні показники дають 

об’єктивну оцінку ефективності комунікативних стратегій і тактик, 

реалізованих в рекламних гаслах та лінгвальних засобів, які найчастіше у них 

використано. Експериментальні факти можуть бути деталізовані у фіксованих 

параметрах (вік, гендер, соціальна роль), притаманних цільовій аудиторії – 

адресатам гасел, що дозволяє оперувати точними кількісними оцінками 

прагматичного потенціалу рекламного гасла.  

Апробація результатів дослідження. Основні аспекти наукової праці 

оприлюднені й обговорені на всеукраїнських та міжнародних науково-

практичних конференціях: “15th  International Scientific Conference Strategic 

Management in Private Enterprises and Public Entities” (Седльце, Польща, 2017); 

IX Міжнародна науково-практична конференція студентів і аспірантів 

“Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень” (Луцьк, 2015); 

Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми 

менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки” (Луцьк, 2016); X 

Міжнародна наукова конференція “Пріоритети романського та германського 

мовознавства” (Світязь, 2016); ІІІ Міжнародна наукова конференція “Людина. 

Комп’ютер. Комунікація” (Львів, 2017); IIІ Міжнародна науково-практична 

конференція студентів та аспірантів “Актуальні проблеми філології та 

журналістики” (Ужгород, 2018); ІІІ Міжнародна науково-практична 

конференція “Людина і право в мові сучасних ЗМІ” (Одеса, 2019); V 

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція “Лінгвокогнітивні та 

соціокультурні аспекти комунікації” (Острог, 2015).  

Положення й результати дисертації також обговорено на засіданнях 

кафедри прикладної лінгвістики Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки протягом 2015 – 2019 рр.  

Основні результати дослідження викладено в чотирнадцяти одноосібних 

публікаціях, із них вісім статей – у фахових виданнях, дві статті – у нефахових 
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виданнях, одна стаття – у зарубіжному виданні (Польща), та у трьох тезах 

доповідей на міжнародних наукових конференціях. Загальний обсяг 

публікацій складає 6,05 умов. друк. арк.  

Обсяг і структура роботи. Дисертація загальним обсягом 294 сторінки 

(216 сторінок основного тексту, у тому числі 7 рисунків і 8 таблиць) 

складається з анотацій двома мовами, списку опублікованих праць за темою 

дисертації, переліку умовних позначень, вступу, чотирьох розділів із 

висновками до кожного з них, загальних висновків, списку використаних 

наукових джерел (386 позиції, з яких 106 – іноземними мовами) та додатків 

загальним обсягом 47 сторінок. 

У переліку умовних позначень наведено використані в дисертації 

скорочення з їх розшифруванням. 

У першому розділі “Теоретико-критичні засади дослідження 

англомовного рекламного дискурсу” розглянуто та окреслено особливості 

комерційної реклами в ракурсі інтернет-лінгвістики. У підрозділі 1.1. 

здійснено спробу визначення терміну “рекламний дискурс” і його місця в 

системі понять сучасної лінгвістики. Описано три основні етапи розвитку 

комунікації і запропоновано виділення нового мережевого (цифрового) етапу. 

Проаналізовано погляди вітчизняних та зарубіжних учених щодо вивчення 

рекламної комунікації. Встановлено, що англомовні рекламні гасла інтернет-

магазинів є дискурсними елементами інтернет-дискурсу реклами. Також 

описано сайт онлайн-магазину як гіпержанр інтернет-комунікації. 

Проаналізовано підходи до визначення поняття “прагматичний потенціал” в 

сучасній комунікативній лінгвістиці. Розглянуто поняття “прагматичний 

потенціал” відносно назв інтернет-магазинів та їх рекламних гасел, 

виокремлено кількісні характеристики рівня застосування наявного 

потенціалу, а також метод їх визначення. Запропоновано визначати рівень 

використання потенціалу методом опитування носіїв мови. Також 

виокремлено вербальні прийоми впливу на адресата комерційного гасла: 

прийоми релевантності, ґендерної орієнтації та персоналізації. 
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Продемонстровано випадки їх застосування на прикладі рекламних гасел 

англомовних інтернет-магазинів. 

Другий розділ “Методика дослідження прагматичного потенціалу 

комерційних гасел в англомовному інтернет-дискурсі реклами” докладно 

описує комплексну методику дослідження лінгвопрагматичних параметрів 

англомовних рекламних гасел, що передбачає залучення низки дослідницьких 

методів і прийомів. Методичний алгоритм дослідження охоплює п’ять 

послідовних обов’язкових етапів.  

Третій розділ кандидатської дисертації “Лінгвопрагматичні параметри 

комерційних гасел в англомовному інтернет-дискурсі реклами” присвячений 

визначенню та аналізу комунікативних стратегій і тактик у рекламних 

слоганах інтернет-магазинів. Здійснено аналіз поглядів учених на визначення 

понять “комунікативна стратегія” і “комунікативна тактика”, 

схарактеризовано стратегії і тактики в рекламних гаслах інтернет-магазинів. 

На основі проаналізованих англомовних сайтів виокремлено дві 

комунікативні стратегії і в межах їх сім тактик. Описано лексичні, 

морфологічні та синтаксичні особливості слоганів, а також стилістичні 

прийоми, застосовані у виокремлених комунікативних тактиках. Виокремлено 

функційно-ономасіологічні параметрии лінгвальних одиниць – складників 

англомовних рекламних гасел.  

Четвертий розділ “Прагматичний потенціал комерційних гасел в 

англомовному інтернет-дискурсі реклами: лінгвістичний експеримент” 

складається з двох підрозділів. У підрозділі 4.1 докладно описані чотири 

етапи, з яких складається спеціально розроблений експеримент: 1) вибір 

матеріалу дослідження; 2) підготовка до опитування (підготовка опитників; 

форма та вміст опитника); 3) підбір респондентів; 4) опрацювання результатів 

опитування. Підрозділ 4.2. написаний на основі  інтерпретації результатів 

лінгвістичного інтерв’ювання, систематизації отриманих реакцій та 

підрахунку відповідей. Пункти 4.2.1 і 4.2.2 присвячені дослідженню 

соціальнорольових і ґендерних особливостей сприйняття елементів 
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рекламного дискурсу. Проаналізовано результати лінгвістичного 

інтерв’ювання носіїв англійської мови з урахуванням статі респондентів. На 

основі цього аналізу здійснено спробу підтвердити або спростувати 

припущення того, що чоловіки та жінки роблять різні висновки щодо 

сприйнятого рекламного повідомлення. У пункті 4.2.3 указано, що під час 

створення ефективного рекламного гасла необхідно враховувати також вікову 

специфіку сприйняття лінгвальних одиниць.  

У висновках подано узагальнені результати проведеного дослідження й 

окреслено перспективи подальших наукових пошуків.  

У додатках наведено приклади окремих сайтів англомовних інтернет-

магазинів, подано класифікацію рекламних гасел за комунікативними 

тактиками; лінгвальні засоби, ужиті у відповідних гаслах; розподіл уподобань 

тактик за віковими групами; результати лінгвістичного інтерв’ювання.  

.  
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РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИКО-КРИТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

АНГЛОМОВНОГО РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСУ 

 

Мета і завдання дослідження вимагають розгляду та опису особливостей 

рекламного дискурсу в ракурсі прагмалінгвістики. У розділі визначено 

терміни “рекламний дискурс” та вужчий “англомовний інтернет-дискурс 

реклами”, окреслено їх місце в системі понять сучасної лінгвістики. Описано 

сайт онлайн-магазину як гіпержанр інтернет-комунікації; проаналізовано 

підходи до визначення поняття “прагматичний потенціал” у сучасній 

лінгвопрагматиці. Подано критичний огляд праць про дослідження 

рекламного гасла, описано підходи до жанрової класифікації гасел. Також 

розглянуто поняття “прагматичний потенціал” комерційних рекламних гасел 

англомовних інтернет-магазинів.  

 

1.1. Рекламний дискурс в контексті новітніх мовознавчих студій  

 

1.1.1. Лінгвальна специфіка рекламного дискурсу. У добу 

інформаційного вибуху реклама відіграє важливу роль у зміні поведінки і 

ставлення споживачів до рекламованих продуктів. Реклама змінює не тільки 

культуру споживання, а й ставлення користувача до продукту. У всьому світі 

рекламні оголошення використовуються для презентації найрізноманітніших 

брендів та здійснення відповідного впливу на соціум. Протягом останніх двох 

десятиліть різко зросли популярність і значимість реклами. Лінгвісти, 

маркетологи, психологи проявляють глибокий науковий інтерес до всебічного 

вивчення реклами. Є. В. Мєдвєдєва досліджує рекламну комунікацію [188], 

Т. В. Крутько – англомовну рекламу у віртуальному просторі [138]. 

Е. П. Слободянюк вивчає рекламу з позицій копірайтингу [241]. Ю. В. Шатін і 

Є. В. Кулікова працюють над прийомами виразності рекламного тексту [267; 

141]. К. Л. Бове, У. Ф. Аренс, В. І. Капран і В. Г. Зазикін вивчають 
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психолінгвістику реклами [43; 283; 111; 97], Н. В. Кутуза – рекламний та PR-

дискурс [144; 146].  

На сьогодні реклама проникла в усі сфери нашого життя, тому стає 

актуальним її різнобічне дослідження, особливо в лінгвокультурному аспекті, 

оскільки саме національна мова – це основний носій повідомлення про послугу 

або продукт. Реклама може набувати різних форм, але мова має вирішальне 

значення; їй притаманний ефект безпосереднього впливу і швидкого переконання. 

Щоб викликати інтерес, стимулювати бажання, переконати й отримати в 

результаті дію, для рекламодавців необхідно привернути увагу аудиторії. Мова 

серед інших засобів відіграє ключову роль у переконливості та ефективності 

повідомлення. Комунікація властива всім видам людської діяльності, а для 

деяких сфер спілкування стає ключовим елементом успіху. Наприклад, у 

царині інтернет-торгівлі й комерції загалом спілкування є інструментом 

впливу на клієнтів.  

Для того щоб з’ясувати комунікативні та прагматичні особливості 

рекламних гасел інтернет-магазинів, необхідно визначити їх місце в системі 

дискурсу, уточнити специфіку функціонування рекламного дискурсу в 

комунікативному середовищі, виокремити головні ознаки та основні типи 

рекламної комунікації, проаналізувати жанри інтернет-комунікації.  

Дослідження реклами як форми соціального впливу здійснюється в 

контексті семіотики, лінгвістики, соціології, психології, антропології та інших 

гуманітарних дисциплін. Обговорення впливу реклами на індивідуальну 

психіку та соціальну еволюцію починається ще з 1920-х років, коли тогочасна 

реклама передавалась здебільшого в усній формі через радіо або ж у 

друкованій формі та базувалася на мовленні, насиченому емоційним 

компонентом. Згодом почали з’являтися спеціалізовані дослідження реклами, 

орієнтовані на риторичні структури в рекламних текстах та на взаємовпливи 

реклами та суспільства (демографічного стану, традицій, вірувань, 

моральності та світогляду в цілому). Багато зусиль маркетологів було 

спрямовано на те, щоб пов'язати рекламу з корпоративним капіталізмом та 
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соціальними потребами. В умовах формування культури споживання та 

комерційних тенденцій у першій половині ХХ ст. поступово склався 

особливий вид дискурсу, який прийнято називати рекламним дискурсом.  

Рекламу та рекламний дискурс вивчають з позицій: 

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

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

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

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

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

В. Г. Зазикін, В. І. Капран), аспектів впливу в рекламному та PR-дискурсі 

(Н. В. Кутуза), синергетичного аспекту (Л. С. Піхтовнікова, В. В. Самаріна), 

лінгвостилістики і лінгвопрагматики (Л. Р. Безугла, С. В. Гузенко, 

Н. А. Крувко, Є. С. Коваленко, Ю. Б. Корнєва, Н. С. Лиса, Т. М. Лівшиць, 

О. Д. Макєдонова, І. П. Мойсеєнко, С. К. Романюк, Ю. В. Сильвестров, 

Р. М. Перлоф, Дж. Пінкертон, С. К. Херінг, Б. Хаслет). Досі традиційними 

аспектами вивчення англомовного рекламного дискурсу є лексико-

семантичні, синтаксичні, фонетичні риси різножанрових рекламних текстів 

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

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

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

Дослідник мови реклами Д. С. Скнарьов так визначає поняття 

“рекламний дискурс”: це “вид соціальної комунікації як процесу соціально-

особистісної взаємодії, основою якого виступає образно-візуальна образна 

система предмета реклами, що формується за допомогою мовних засобів як 

виду дискурсивних рекламем і маркетингових факторів” [237, с. 31]. 

Такої ж думки дотримується лінгвіст А. В. Олянич, стверджуючи, що 

реалізація цілей впливу відбувається в ситуації входження рекламних текстів 

у рекламне спілкування, в якому пропонується  товар чи послуга [196, с. 11], а 

це і служить за основу для виокремлення рекламного дискурсу [196, с. 2].  
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На наш погляд, рекламний дискурс являє собою своєрідний 

лінгвосеміотичний феномен, який дозволяє привернути особливу увагу до 

товару, послуги або соціально значущих ідей, цінностей. Жанрову специфіку 

реклами зумовлюють ціль створення повідомлення і способи його передачі. 

Найважливіша мета комерційного рекламного дискурсу полягає в тому, щоб 

представити інформацію про продукт, що з’являється на ринку, про користь 

від його придбання, нові позитивні емоції від володіння цим товаром за 

допомогою відповідних мовних знаків.   

Особливістю рекламного дискурсу є його спрямованість на результат – 

досягнення ефекту від впливу. Тут важливо не лише донести інформацію, а й 

отримати реакцію у відповідь. Такою відповідю може бути вербальний відгук 

клієнта (наприклад, написаний на сайті коментар) або й конкретна дія 

(купівля, участь в акції та ін.). Дискурс своєрідно провокує, мотивує цільову 

аудиторію на певну модель поведінки, необхідну адресанту рекламного 

повідомлення. На основі вищесказаного можна стверджувати, що рекламний 

дискурс має прагматичний характер. Підтвердженням нашої думки є слова 

дослідниці історії української реклами І. Б. Іванової, яка називає рекламний 

дискурс “прагматичним дискурсом”; пише, що це вид інституційного 

спілкування, що має на меті поширення знання про товари / послуги, 

виокремлення рекламованого з тотожного ряду товарів, визначення місця 

продажів; він актуалізує, створює й експлуатує стереотипи та ціннісні 

орієнтири людини; стимулює і просуває на ринку товар / послугу; сприяє 

зміцненню комунікаційних зв’язків у суспільстві [104, с. 53]. Є. В. Куликова 

також іменує рекламний дискурс “прагматичним”, оскільки він актуалізує 

певні визначені комунікативні стратегії [141, c. 277]. Вивчивши особливості 

рекламного дискурсу, ми спробуємо виокремити комунікативні стратегії і 

тактики гасел інтернет-магазинів у третьому розділі. 

Метою рекламного дискурсу має бути добровільне спрямування 

адресата, а не шантаж, погрози чи силування придбати продукт. Правильна 

та ефективна реклама завжди допомагає компаніям поліпшити імідж їхнього 
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бренду і збільшити свою частку на ринку. Існує ряд факторів, що роблять 

великий внесок у зміну купівельної поведінки споживачів, такі як 

привабливість, брендовий імідж, переконливість, схвалення 

знаменитостями, інформація про продукт, розважальність і т.д .  

Рекламний дискурс як вид інституційного спілкування є складним 

соціокультурним феноменом, складовою ширшої соціальної взаємодії, 

охоплює багато сфер життя сучасного соціуму й тому пов’язаний із багатьма 

видами людської діяльності, вважає А. В. Олянич [196, с. 11]. Зважаючи на 

те, що рекламний дискурс спрямований на маніпулювання поведінкою 

адресата й реалізацію прагматичної функції через стимулювання до певного 

виду діяльності за допомогою вербальних засобів, можна відзначити, що 

рекламі притаманні імперативні жанрові ознаки. Проте імперативність 

виражена не безпосередньо, а приховано, у зв’язку з чим в адресата 

створюється ілюзія незалежності прийняття рішення [196, с. 16].  

Р. Перлоф у своїй праці “Динаміка переконання” пише про п’ять 

способів розуміння переконання, зазначаючи, що це, по-перше, акт 

комунікації. “В основі переконання – сильне, чітке повідомлення від однієї 

сторони до іншої; по-друге, спроба впливу. Розуміння інтересів цільової 

аудиторії робить спробу переконання більш успішною, хоча результат ніколи 

не є гарантованим; по-третє, воно включає в себе більше, ніж лише слова. 

Естетика, інтеракція, простота у використанні та інші фактори можуть зробити 

джерело інформації більш переконливим для потенційних користувачів; по-

четверте, це – не примус. Особистості мають формувати або змінювати свої 

власні настанови. Використання “темних” шляхів або навмисне примушення 

користувача до того, що вони зробили щось, – це не переконання. Переконання 

може зміцнити ставлення. Певна цільова аудиторія має думки, які потрібно час 

від часу підсилювати. Якщо ви не проповідуєте, хтось інший робитиме це, і 

згодом ваші щирі послідовники перейдуть до інших” [352, с. 317].  

Труднощі реклами полягають у виборі граматичних і лексичних 

одиниць, лінгвальних засобів, своєрідному синтаксисі. Для рекламного 
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дискурсу характерні стислість, лаконічність і виразність, ємність інформації. 

У рекламному дискурсі формування тексту зазвичай пов'язане зі спрощенням 

граматичних структур і різноманітністю кліше при загальній повторюваності, 

з обмеженістю лексики. Автори реклами уникають прямого опису об’єкта 

реклами, його характеристик і переваг [259, с. 1034]. 

Основою рекламного стилю є риторика. Рекламодавці використовують 

складні риторичні прийоми для побудови своїх дискурсних жанрів. Як і поезія, 

рекламний дискурс має на меті запропонувати значення через натяки, 

метафору, іронію, аналогію, гумор, сатиру тощо. У фундаментальному сенсі 

імплантована мова реклами в тому, що Дж. Лакофф і М. Джонсон називають 

концептуальною метафорою [333]. Метафори та інші риторичні техніки є 

основою рекламного дискурсу. У певному сенсі риторичний стиль – це 

лінгвістична інтерпретація візуальних зображень, пов’язаних із продуктом або 

послугою. О. Б. Ульянська пропонує виокремити рекламолект як особливий 

соціолект, що характеризується присутністю мовного образу продавця 

(адресанта) й очікуванням зворотного зв’язку від потенційного споживача 

(адресата) [256, с. 96].  

 

1.1.2. Англомовний інтернет-дискурс реклами. Як засіб спілкування 

мова має яскраво виражений соціальний характер. Комунікативний статус і 

сутність мови у певний історичний період викликають теоретичний і 

практичний інтерес. Ще у 1978 р. Дж. Гербнер [316, с. 178], а згодом і 

Г. Г. Почепцов [210, с. 120] окреслили три головні етапи розвитку комунікації, 

назвавши їх відповідно до стану еволюції суспільства, а саме: 

доіндустріальний, друкований, телевізійний.  

Доіндустріальний етап комунікації описують як такий, що відбувався 

виключно у формі монологу або діалогу. Характерний для усіх верств 

населення. Друкований етап пов’язують із першою індустріальною 

революцією. Виокремлення цього етапу зумовлене появою засобів масової 

інформації. Телевізійний етап виділяють як результат другої індустріальної 
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революції, коли моделі поведінки визначалися до того, як людина навчалася 

читати.  

Ми вбачаємо потребу виокремлення ще одного етапу, пов’язаного з 

появою й активним застосуванням нових медіа як у професійній діяльності, 

так і в повсякденному спілкуванні. “Так як обов’язковим каналом передачі 

комунікативного коду в такій комунікації є Інтернет, то цей етап можна 

назвати мережевим або цифровим” [182, с. 101]. На нашу думку, появу нових 

етапів розвитку комунікації слід вбачати не стільки в індустріальних 

революціях, скільки у психологічній перебудові свідомості комунікантів, 

поштовхом до чого були різного роду суспільні зміни. Поява нових видів 

комунікації є внутрішньою потребою людини й людства загалом, що 

формується під впливом зовнішніх факторів суспільного розвитку.  

Інтернет змінює почуття відповідальності щодо використання мови, 

змушуючи людей переосмислити свою роль комунікантів. Якщо з’являються 

нові неформальні різновиди мови, то ймовірна і поява нових зв’язків між 

формальною та неформальною мовою, і це має безпосередні освітні наслідки. 

Під час виникнення нового явища з’являється потреба в галузі науки, яка 

б займалася його вивченням, що є беззаперечно закономірним. Отже, 

розширення аудиторії інтернет-комунікантів, необхідність забезпечення 

їхніх потреб, а також можливість упливу на них зумовили виокремлення в 

межах комп’ютерної лінгвістики нового провідного напряму – інтернет-

лінгвістики або мережевої лінгвістики.  

Робоча група вчених на чолі з Д. В. Ланде називає інтернет-лінгвістику 

новою проблемною галуззю знань, в межах якої вивчають основні фонетичні, 

граматичні, семантичні, словотвірні особливості функціонування природної 

мови у віртуальному просторі Інтернету. Також в напрямках цієї 

лінгвістичної течії досліджуються мови спілкування в мережі, 

термінологічна система Інтернету, література, породжена на його просторах 

та інші явища [148, с. 97].  

Д. Крістал визначає інтернет-лінгвістику як синхронний аналіз мови в 
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усіх сферах інтернет-активності, включаючи електронну пошту, різні види 

чату та ігор, обмін миттєвими повідомленнями і вебсторінки, в тому числі 

види комп’ютерно опосередкованої комунікації, такі як обмін 

повідомленнями [305, с. 21]. 

Д. Крістал уважає, що межі проблем вивчення інтернет-лінгвістики дуже 

широкі, тому у своїй книзі Internet Linguistics зупиняється на трьох, на його 

думку, головних питаннях: формальний характер інтернет-комунікації, її 

використання, і сфери застосування. Швидкість змін за останні п’ятнадцять 

років була такою, що вже можна розглядати ці питання в діахронічному та 

синхронічному вимірі: історична інтернет-лінгвістика, вивчення мовних 

змін, порівняльна інтернет-лінгвістика, багатомовне середовище інтернет-

комунікації [305, с. 22] та ін. 

Предметом вивчення інтернет-лінгвістики є комп’ютерна комунікація, а 

саме комунікативна взаємодія в глобальній мережі Інтернет. В англомовній 

науковій парадигмі мову інтернет-комунікації називають по-різному: е-

language, e-talk, netlingo, weblish, geekspeak, netspeak, а комунікативний 

простір її функціонування – комп’ютерно опосередкованою комунікацією 

СМС (Computer Мediated Communication).  

Мова йде про комп’ютерну комунікацію, оскільки предмет нашого 

дослідження – англомовне рекламне гасло інтернет-магазину. Це складник не 

просто традиційного рекламного дискурсу. Якщо виходити з того, що 

дискурс – це “прагматизована форма тексту” (І. А. Бехта), текст у певному 

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

англомовний інтернет-дискурс реклами (АІДР).  

Досліджувати дискурс з огляду на його опосередкованість комп’ютером 

вперше запропонувала І. П. Біскуб, вивчаючи дискурс програмного 

забезпечення. Учена вважає, що в такому випадку “основним інструментом 

моделювання й формалізації різних типів інформації виступає природна мова 

(у нашому випадку англійська). Структурні, функціональні, семантичні та 

прагматичні параметри лінгвістичних одиниць використовуються як спосіб 
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категоризації знань і сприяють утворенню специфічного когнітивно-

комунікативного контексту, у якому відбувається взаємодія користувача й 

комп’ютера” [41, с. 157].  

АІДР характеризується специфічною ситуацією вступу в мовленнєвий 

контакт один з одним в Інтернеті за допомогою комп’ютера або інших 

електронних приладів. Така ситуація відбувається у віртуальному просторі. 

У цьому контексті дослідник М. С. Рижков пише про “когнітивно-

комунікативний простір глобальної мережі, в якому засобами електронного 

каналу передачі даних і гіпертекстуального механізму їх структурації та 

маршрутизації за допомогою (пара)вербальних засобів здійснюється 

комунікативна взаємодія, що характеризується заміною реального образу 

вигаданим” [217].  

Рекламний дискурс у своїй сутності є гіпержанровим 

поліфункціональним різновидом мовлення, що характеризується 

специфічними мовними засобами. На наше переконання, опосередкованість 

мережею Інтернет і комп’ютером по-особливому ефективно реалізує 

репрезентацію особливостей рекламного дискурсу і впливає на 

результативність виконання його цілей, а тому й визначає його додаткові, 

допоміжні властивості.  

Мовознавці виокремлюють одновекторний та багатовекторний типи 

комунікації, називаючи їх монологом та діалогом. Завдяки новітнім 

технологіям з’являється та імплементується полівекторний тип комунікації – 

полілог, при якому комунікант миттєво може змінювати свою роль від 

адресата до адресанта і навпаки, охоплюється більша аудиторія і за 

допомогою певних програм комунікація може здійснюватися різними 

мовами з онлайн-перекладом. Так, Ю. В. Косенко зазначає, що залежно від 

каналу передачі і сприйняття інформації комп’ютерна комунікація ділиться 

на актуальну (спілкування з реальними людьми) і віртуальну (спілкування з 

уявними співрозмовниками) [135, с. 110]. Наприклад, програми iGod (уявний 

чат з Богом), Siri (спілкування з особою з жіночим голосом на ім’я Siri ) та 
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інші. Учасники комп’ютерного спілкування можуть нічого і не знати один 

про одного, окрім нікнейму, у певних жанрах, та інформації, яку передають. 

Це описує ознаку анонімності. О. М. Галічкіна вважає, що комп’ютерній 

комунікації притаманні риси масової комунікації (глобальна), групової (чат 

у групі в соціальних мережах) та індивідуальної (спілкування між 

користувачем та ґаджетом) комунікації [57, с. 7]. 

Ураховуючи основні напрацьовані в соціолінгвістиці моделі 

спілкування (Fishman, 1976, Brown, Fraser, 1979, Hymes, 1972 та ін.), 

дослідниця О. М. Галічкіна, пропонує аналізувати комп’ютерну 

комунікацію, а отже і мережеву, за такими ознаками: учасники комунікації, 

умови та обставини комунікації (час, місце, хронотоп, комунікативне 

середовище), цілі спілкування, форма комунікації, тематика [57, с. 8].  

Щодо учасників та обставин спілкування, то мережева комунікація в 

цьому повністю динамічна і різноманітна: будь-хто може бути учасником 

такої комунікації і його ролі можуть змінюватися, необмежений час 

спілкування і не фіксоване місце, тобто існує дистанційність. Ціль 

спілкування задана ще перед початком комунікації, вона безпосередньо 

впливає на вибір форми комунікації. За формою інтернет-комунікація буває 

усною (за допомогою відповідної гарнітури), письмовою (обмін 

повідомленнями) та графічною (передача картинок, малюнків, схем).  

Також для АІДР характерна віртуальність, тобто знаковий, символічний 

характер комп’ютерно опосередкованої взаємодії. Cучасну культуру з 

упевненістю можна назвати “культурою реальної віртуальності”, яку 

створено з комунікаційних процесів, в основі котрих лежить продукування та 

споживання знаків.  

Деякі мовознавці виділяють і таку рису комп’ютерного спілкування як 

інтерактивність (швидкість реакції співрозмовника на повідомлення) і навіть 

визначають її ступінь. Ф. О. Смірнов виокремлює групи за мірою 

інтерактивності: висока міра інтерактивності (чат, Viber, різноманітні 

месенджери);середня міра інтерактивності (форуми, конференції, блоги, 
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онлайн-магазини); низька міра інтерактивності (електронна пошта) [243, 

с. 159]. Відповідно до цієї класифікації для інтернет-магазину властива 

середня міра інтерактивності комп’ютерного спілкування.  

Інтернет-мережа дала змогу мові розвивати нове середовище 

спілкування, що фундаментально відрізняється від традиційного усного або 

писемного мовлення. Серед властивостей, які відрізняють комп’ютерно 

опосередковану комунікацію від природної людської мови, одночасний 

зворотний зв’язок (вирішальне значення для успішної розмови), відсутність 

несегментованої фонології (тон, голос), здатність вести декілька процесів 

одночасно, динамічний вимір, гіпертекстуальність, різноманітність і 

неоднозначність термінології (професіоналізми, арго, жаргон, сленг, 

соціолект). Інтернет-простір надав рекламному дискурсу нового 

стилістичного розмаїття, зокрема збільшив діапазон експресивності мови в 

неформальному спектрі.  

Бурхливий розвиток інтернет-комунікації змінює традиційні уявлення 

вчених про дискурс та мовленнєві жанри. Мовне середовище Інтернету – це 

сукупність великої кількості непов’язаних між собою сфер спілкування, що 

функціонують автономно, а тому мова інтернет-комунікації функціонально 

і стилістично неоднорідна, вирізняється великою кількістю жанрів. 

Неоднозначність у визначенні жанру мережевого простору вивчають 

дискурсологи, соціолінгвісти [105; 243; 286]. Н. Г. Бандура досліджує 

типологію журналістських блогів німецького віртуального дискурсу [17]. 

І. А. Гусейнова описує жанрову організацію маркетингового дискурсу [74]. 

Проблемам класифікації жанрів інтернет-комунікаціії присвячені праці 

О. М. Галічкіної [57], Л. Ю. Іванова [106], Д. Крістала [306] та ін. Вчені 

намагаються ідентифікувати чіткі критерії класифікації жанрів інтернет-

комунікації, проте досі немає загальноприйнятої системи їх виокремлення. 

Жанрова система інтернет-дискурсу характеризується складністю і 

багатоаспектністю. Вона є багаторівневою за своєю структурою і, на думку 

О. І. Горошко, складається з трьох основних шарів: гіпержанрів, жанрів і 
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субжанрів із можливим подальшим поділом на жанроїди [67, с. 116]. 

Інтернет, як високотехнологічна і динамічна комунікативна мережа, 

перебуває в стані еволюції, тому і з’являються нові форми комунікації та 

мовленнєві жанри.  

Для нашого дослідження особливо цінною є думка Л. Ю. Щипіциної, 

яка під жанром інтернет-дискурсу розуміє типову форму мовленнєвої 

діяльності в комунікації зі специфічними змістовими і формальними 

характеристиками, опосередкованими комп’ютером і телекомунікаційними 

мережами [277, с. 178]. 

Відносно онлайн-магазинів пропонуємо використовувати термін 

“гіпержанр”. Його автором є К. Ф. Сєдов. Учений вважає, що це – жанрове 

макроутворення, яке супроводжує соціально-комунікативні ситуації і 

об’єднує в своєму складі декілька жанрів [226, с. 33]. Поряд з поняттями 

жанру і гіпержанру лінгвіст виділяє субжанр і жанроїд. Субжанр, за 

К. Ф. Сєдовим, – це жанрова форма, що є одноактними висловами, жанроїд 

– це перехідна форма, яка усвідомлюється мовцями як нормативна, але 

перебуває в міжжанровому просторі [226, с. 34]. 

На нашу думку, заслуговує на увагу науковців і класифікація 

О. М. Галічкіної, яка виділяє такі жанри інтернет-комунікації: 1) електронна 

пошта; 2) чати; 3) електронні дошки оголошень; 4) комп’ютерні 

конференції [57, с. 17].  

Л. Ю. Іванов вважає, що жанри глобальної мережі повинні визначатися 

за аналогією до жанрів інших сфер спілкування і на цій підставі виділяє: 

1) загальноінформаційні жанри, або жанри новин; 2) науково-освітні і 

спеціальні інформаційні жанри; 3) художньо-літературні жанри; 

4) розважальні жанри; 5) жанри, що оформлюють неспеціальне, 

непрофесійне спілкування; 6) ділові і комерційні жанри [105, с. 131 – 147].  

У зв’язку з порушенням проблеми виокремлення жанрів інтернет-

комунікації пропонуємо зважати на такі характеристики організації 

комунікації, як часовий параметр (синхронність / асинхронність 
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комунікації), регламентованість (наявність / відсутність жорстких вимог до 

оформлення комунікації), характер адресата (масовість / персональність), а 

також технологічні особливості. 

Таким чином, у жанровій системі інтернет-комунікації можна виділити 

такі гіпержанри і жанри. До гіпержанрів відносимо: сайт, блог, соціальну 

мережу, електронну бібліотеку. До жанрів належать: електронний лист, 

форум, чат, дошки оголошень, рекламні банери, миттєві повідомлення, пост, 

коментар тощо. До субжанрів можна віднести: флейм, креатив, флуд, 

офтопік, бан, оверквотінг, кроспостінг тощо.  

Онлайн-магазин – це сайт, із якого можна вибрати та замовити 

потрібний товар чи послугу. Ця функція підтверджує його гіпержанровість. 

Відтак, онлайн-магазин є жанровим макроутворенням, що комунікативно 

супроводжує процес купівлі-продажу в мережі Інтернет і об’єднує у своєму 

складі декілька жанрів, зокрема жанр дошки оголошень, жанр рекламного 

банеру, рекламного гасла, жанр коментарів, субжанри флейму, флуду, 

бану [183, с. 392]. Отже, до відносно нового жанру рекламної комунікації 

належить недосліджене особливе гіпержанрове макроутворення, виділене на 

основі аналізу дискурсивних складників, – інтернет-магазин.  

Наприклад, онлайн-магазин туристичних путівок First Choice з 

рекламним гаслом Thе home of all іnclusive (Див. Дод. А, №12) містить у собі 

безліч рекламних банерів, систему “питання – відповідь” як жанр миттєвих 

повідомлень, функцію спаму; інтернет-магазин TESCO з рекламним гаслом 

Еvеrу little helps (Див. Дод. А, №1), вміщуючи безліч рубрик, включає в свою 

структуру багато рекламних оголошень, функцію телефонного магазину як 

усну комунікацію, а також жанр блогу – Phone Shop Blog; на сторінці онлайн-

магазину одягу Asos знаходимо такі жанри інтернет-комунікації: рекламні 

банери, оголошення, рекламне гасло Discover fashion online 

(Див. Дод. А, №2), жанр повідомлень у вигляді рубрики Help, ASOS Blog для 

тих, хто любить моду і дискусії про стиль і т.д. 

Аналізуючи жанрові та комунікативні особливості онлайн-магазину, 
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необхідно враховувати не лише його вербальну складову, а й інші маркери, 

такі як колірне оформлення, креолізованість тексту, особливості організації 

гіпертексту, а також аудіовізуальні компоненти, розташовані в 

комунікативному просторі інтернет-магазину. 

Варто усвідомити, що проблема класифікації жанрів інтернет-

комунікації є відкритою, оскільки сфера мережевого спілкування 

характеризується динамічним розвитком і зумовлена науково-технічним 

прогресом та потребами сучасного суспільства.  

Отже, опосередкованість мережею Інтернет надає АІДР такі унікальні 

характерні риси: гіпертекстовість, віртуальність, анонімність, 

дистанційність, інтерактивність, динамічність. АІДР вимагає подальшого 

вивчення, порівняння його з сучасним комп’ютерним дискурсом, 

висвітлення з погляду прагмалінгвістики, зокрема з’ясування впливу 

комп’ютерної комерційної комунікації на людину у віртуальному просторі.  

 

1.1.3. Прагматичні властивості компонентів англомовного інтернет-

дискурс реклами. Прагматична складова є невід’ємним параметром будь-якої 

комунікативної одиниці. Вміння мовця адекватно оформити свій 

іллокутивний намір сприяє досягненню комунікативної цілі та ефективності 

спілкування в цілому.  

Успіх комунікативного акту, під яким варто розуміти здатність 

адресанта ефективно донести до адресата інформацію та викликати з боку 

останнього очікувану реакцію, визначається сукупністю лінгвальних та 

позамовних чинників. Інформація та спосіб її подачі може здійснювати 

глибокий вплив на адресата, торкатися його почуттів, викликати емоційну 

реакцію, спонукати його до певних дій. Здатність висловлення спричиняти 

такий комунікативний ефект на одержувача інформації – це його 

прагматичний потенціал. Різноаспектне вивчення поняття “потенціал” в 

комунікативному аспекті набуває дедалі більшої актуальності. Так, 

І. Є. Фролова досліджує регулятивний потенціал стратегії конфронтації [262], 
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А. Ю. Понікарьова вивчає аргументативно-сугестивний потенціал складних 

синтаксичних конструкцій у політичному дискурсі [205], Л. І. Дука 

присвятила своє дослідження прагматичному потенціалу онімів та способам 

його актуалізації в тексті [85], у монографії Н. В. Кутузи розглянуто 

сугестійний потенціал ергонімів і товарних знаків / товарних марок [146, 

с. 255 – 269] та cугесто-маніпулятивний потенціал комунікативної мімікрії 

комерційної і політичної реклами [146, с. 281 – 296]. Разом з тим існує 

необхідність системного аналізу явища “прагматичний потенціал” в аспекті 

ефективності комунікації.  

Потрібно уточнити зміст поняття “прагматичний потенціал” відносно 

АІДР, виокремити кількісні характеристики рівня використання наявного 

потенціалу та методи визначення кількісних параметрів.  

На нашу думку, прагматичний потенціал АІДР слід розуміти як 

сукупність його ймовірнісних впливів на реальних та потенційних реципієнтів 

відповідного тексту. Цей вплив визначається багатьма параметрами, як 

лінгвальними, пов’язаними з будовою та змістом самого слогана, так і 

позамовними, серед яких в першу чергу виділяємо чинник адресата як 

споживача рекламного продукту. Фактор адресата в мовленнєвому впливі 

докладно описаний І. А. Стерніним [248], прагматику адресата в англомовній 

прозі досліджує І. А. Бехта [35], чинник адресата в текстах сучасної реклами 

вивчає Ю. О. Печеніна [201] та ін. Для досягнення успіху в АІДР, важливо 

враховувати різноманітні потреби потенційних споживачів, моду на товари і 

послуги, актуальні тенденції в сфері виробництва та технології, соціально-

майнову стратифікацію суспільства, тенденції до слідування культурним 

традиціям чи, навпаки, тенденції до руйнації набутків попередніх поколінь 

тощо. Суттєво також брати до уваги вік і стать потенційних споживачів 

рекламних гасел і ту соціальну роль, яку вони відіграють у процесі 

маркетингу: продають чи купують рекламований товар або послугу. 

Врахування всіх названих параметрів при створенні рекламного гасла, 

очевидно, є нереальним, оскільки сучасне суспільство є надзвичайно 
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складною системою з великою кількістю відкритих та прихованих зв’язків. 

Виходячи з цього, ми пропонуємо розуміти під прагматичним потенціалом не 

реально досягнутий, а потенційно можливий, ймовірнісний ефект, який 

визначається в першу чергу шляхом оцінювання потенційної комунікативної 

ефективності рекламних гасел з боку як адресатів, так і адресантів реклами.  

Ми вважаємо, що поняття “прагматичний потенціал” необхідно внести 

в категоріальний апарат теорії комунікації. Г. Г. Почепцов у книзі “Теория 

коммуникации” описує моделі комунікації, серед яких окреме місце виділяє 

моделі Ч. Морріса [348, с. 192], він називає її прагматичною моделлю 

комунікації. Характеризуючи цю модель, учений нагадує, що Ч. Морріс 

продовжував дослідження засновника семіотики – Ч. Пірса. Вони розглядали 

людину як тварину, що користується знаками. Рівень знаковості в інших 

тварин не досягає такої міри складності, як у людини. Ч. Морріс визначає 

семіозис як процес, у рамках якого щось функціонує у ролі знака. Він виділяє 

три виміри семіозиса: семантичний, прагматичний та синтаксичний [348, 

с. 32]. Семантичний вимір семіозиса є відношенням знаків до об’єктів, які 

вони позначають. Прагматичний вимір означає відношення знаків до 

інтерпретаторів. Риторику називає початковою формою прагматики, а 

відношення знаків один до одного – синтаксичним виміром семіозиса. У 

систематичному представленні прагматика опирається на синтаксис і 

семантику. Прагматичні правила визначають умови, за яких знакові засоби 

сприймаються як знаки. Звідси визначення мови Ч. Морісом: “Мова в повному 

семіотичному значенні терміна представляє собою будь-який 

міжособистісний набір знакових засобів, вживання яких визачається 

синтаксичними, семантичними і прагматичними правилами” [348, с. 35].  

Отже, прагматика, будучи разом із семантикою і синтаксисом 

складовими семіотики, вивчає проблему відношення знаків до їх користувачів, 

що є найважливішим завданням рекламістів та PR-спеціалістів.  

Поняття прагматичного потенціалу, що є предметом нашого 

дослідження, зводиться лінгвістами не до конкретного визначення, а до 
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тлумачення його через інші лінгвістичні категорії. Наприклад, 

В. Н. Коміссаров, характеризуючи текст як об’єкт перекладацької діяльності 

зазначає, що будь-який текст є комунікативним, містить певне повідомлення, 

котре передається від джерела до рецептора. Інформація, яку отримує 

рецептор, може впливати на його почуття, викликати певну реакцію, 

спонукати до дій. Здатність тексту викликати у реципієнта прагматичне 

ставлення до повідомлюваного називається прагматичним аспектом або 

прагматичним потенціалом тексту [133, с. 29].  

Українська дослідниця О. О. Селіванова пояснює поняття 

“прагматичний потенціал” через явище комунікативного наміру мовця: 

“Відповідно до комунікативного наміру мовець обирає для передачі 

інформації мовні одиниці, що мають необхідне значення, як предметно-

логічне, так і конотативне, та будує з них висловлювання так, щоб установити 

між ними необхідні смислові зв’язки. Таким чином, створений текст набуває 

певного прагматичного потенціалу та забезпечує потрібний комунікативний 

вплив на реципієнта” [229, с. 318].  

Також ми підтримуємо думку Є. М. Литвинової про те, що цільова 

установка автора повідомлення виявляється як певна комунікативна інтенція і 

реалізується в структурі та змісті тексту. Звідси випливає, що здатність 

повідомлення за допомогою змістових і формально-структурних властивостей 

реалізувати цільову установку автора і є прагматичним потенціалом 

повідомлення [157, с. 27].  

Заслуговує уваги позиція І. Є. Фролової щодо визначення “потенціалу” 

в аспекті вивчення дискурсивної стратегії. Дослідниця іменує потенціалом 

“сукупність позамовного і мовного знання, що має у своєму розпорядженні 

індивід для реалізації стратегічної мети” [262, с. 2]. Ми погоджуємося з її 

думкою про те, що “потенціал вміщує знання про стратегічний намір, шляхи 

та засоби його реалізації” [262, с. 14]. Учена аналізує регулятивний потенціал 

у конфронтаційному дискурсі та наголошує на тому, що такий потенціал 

охоплює лінгвокогнітивний аспект (знання про конфронтацію та про 
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конфронтаційну ситуацію) та мовленнєвий аспект (знання про ресурс 

лінгвального втілення стратегічного наміру) [262, с. 28]. Екстраполюючи 

твердження І. Є. Фролової про регулятивний потенціал на рекламний дискурс, 

можемо сказати, що прагматичний потенціал АІДР також включає в себе 

лінгвокогнітивний аспект (рекламна ситуація) та мовленнєвий аспект (ресурс 

вербального втілення стратегічного наміру адресата).  

Американський дослідник реклами В. Йокко вважає, що для того, щоб 

ефективно переконувати користувачів, необхідно подбати про такі елементи: 

1) повідомлення: що сказано, маркетингові зусилля, зміст та поведінка; 

2) дизайн: візуальна ієрархія, навігація та макет; 3) доставляння: час 

завантаження, досвід користувача, нагороди, інші переваги. У контексті 

нашого дослідження є актуальними питання, на які В. Йокко радить дати 

відповіді, аби переконати адресатів: Чи зрозуміле повідомлення? Чи чітко 

пояснюється людям, чому ваш продукт / вебсайт відповідає їхнім потребам? 

Повідомлення наштовхує людей на здійснення бажаних дії? Чи сприяє цьому 

дизайн повідомлення / сайту? Чи містить проект елементи переконання, які 

допоможуть потенційним користувачам стати реальними 

користувачами? [381].  

Щодо прагматичного потенціалу рекламних гасел інтернет-магазинів, 

варто також звернутися до назв цих магазинів, які прийнято розглядати як 

групу ономастичних одиниць у лексико-семантичній підсистемі будь-якої 

мови. Специфіка прагматичного аспекту назв інтернет-магазинів 

розкривається за допомогою рекламних гасел, які несуть додаткову 

інформацію про магазин і спонукають адресата до дії. Рекламне гасло як 

дієвий засіб прагматичного впливу на адресата виступає показником 

прагматичної природи назви інтернет-магазину та впливає на її інтерпретацію. 

Прагматична спрямованість назви в поєднанні з гаслом полягає в тому, щоб 

передати головну ідею, яка асоціюється з товаром чи послугою, привабити 

адресата та спонукати до купівлі. Назва інтернет-магазину та рекламне гасло 

постають засобами мовного маніпулювання аудиторією. Вплив на адресата 
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відбувається з використанням раціональної та емоційної інформації, 

акцентуванням тих переваг, які дає володіння товаром, спрямованістю 

продукції на задоволення основних людських потреб.  

Слідом за Н. С. Болотновою лінгвістка І. І. Бабенко стверджує, що 

асоціативні зв’язки слова визначають його комунікативні потенції, а під 

комунікативним потенціалом розуміють “все, що зумовлює його готовність 

брати участь у спілкуванні як елемента висловлення – носія певного “кванта” 

знання та прагматичного заряду, тобто основні лінгвістичні параметри слова, 

його зв’язок з іншими лексичними одиницями, предметно-логічна пропорція, 

тематико-ситуативні та оцінно-прагматичні зв’язки” [15, с. 25].  

Прагматичний потенціал рекламного гасла є результатом вибору 

адресантом змісту повідомлення і способу його мовного оформлення. Залежно 

від свого комунікативного наміру адресант обирає мовні одиниці, які мають 

необхідне значення. Автор використовує лінгвальні одиниці таким чином, щоб 

встановити між ними необхідні смислові зв’язки. У результаті створене гасло 

набуває певного прагматичного потенціалу, тобто можливості відтворити 

певний комунікативний ефект на адресата. Реакція адресата на гасло залежить 

не тільки від прагматичного потенціалу його тексту, а й від його особистості, 

фонових знань, попереднього досвіду, соціального статусу, психічного стану і 

т.д. За таких умов аналіз прагматики гасла дає можливість передбачити його 

потенційний комунікативний ефект на визначену типову аудиторію.  

Останні наукові розробки також пов’язують зміст категорії “потенціал” 

з терміном “можливості”. Зрештою, все зводиться до тієї ж наявності ресурсів 

і можливості використання резервів. Щодо ресурсів мови, то тут обмежень 

немає. Під час створення рекламного гасла можна використовувати ресурси 

всіх мовних і навіть позамовних рівнів. Питаннями, як це зробити, аби досягти 

комунікативного ефекту і максимально використати прагматичний потенціал, 

займається прикладна лінгвістика, лінгвопрагматика зокрема.  

Враховуючи вищенаведені підходи до вивчення потенціалу, як 

лінгвістичного явища, та специфіку АІДР, ми трактуємо прагматичний 
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потенціал АРГ як функціональну здатність АРГ до досягнення необхідного 

перлокутивного ефекту на адресата за допомогою різнорівневих вербальних і 

невербальних засобів. У нашому дослідженні ми зосереджуємо увагу лише на 

вербальних засобах реклами.  

На нашу думку, прагматичний потенціал рекламного гасла є реальною 

або ймовірною спроможністю здійснити цілеспрямований вплив на 

потенційну аудиторію. Інструменти максимально ефективного використання 

прагматичного потенціалу повідомлення – це комунікативні стратегії. 

Теоретично предметний потенціал притаманний кожному об’єкту та явищу, 

але на скільки цей потенціал застосовується практично залежить від вибору 

інструмента його реалізації, в нашому випадку – від вибору адресантом 

комунікативної стратегії.  

Традиційно прагматичний потенціал розглядали як категорію, якій 

притаманні якісні характеристики, що найчастіше визначаються лише 

експертним шляхом і не стикуються з кількісними. Проте ми вважаємо, що під 

час аналізу прагматичного потенціалу варто виокремити і кількісні 

характеристики, за якими можна визначити рівень використання наявного 

потенціалу. У межах нашого дослідження ми прагнемо визначити 

ефективність застосування тих чи тих комунікативних стратегій і тактик у 

рекламних гаслах інтернет-магазинів.  

Отже, прагматичний потенціал АІДР – це спільний результат дії 

прагматично спрямованих лінгвальних засобів. Перлокутивний ефект 

повідомлення характеризується ступенем відповідності отриманих 

результатів комунікативній меті. Таким чином, у визначенні поняття 

“прагматичний потенціал” актуальними є позиції адресата і адресанта.  

Безперечно, ключовим прагматичним наміром рекламного 

повідомлення є переконання. Це необхідний компонент оптимального 

вебсайту, який гарантує, що користувачі взаємодіють із рекламованим 

продуктом відповідно до намірів адресанта і це призведе до бажаного 

результату. Розуміння переконання підкреслює важливість опрацювання 
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потенційно сильних повідомлень, допоможе залучити та вдосконалити 

ефективні переконливі методи реклами.  

На наш погляд, мотивація та здатність до переконання є основними 

факторами високої продуктивності повідомлення. На мотивацію часто 

впливає відповідність теми індивідові. Користувач, який відчуває 

безпосередній вплив теми, частіше обробляє повідомлення через центральний 

маршрут. Щоб процес опрацювання інформації за центральним маршрутом 

відбувався, повідомлення повинно відповідати вмінням цільової аудиторії 

мислити. Якщо людина не має розумової здатності обробляти отримане 

повідомлення, вона не зможе його критично оцінити і гарантовано 

сприйматиме через периферійний маршрут. Так, якщо потрібно ефективно 

переконувати когось, повідомлення насправді має бути передане таким чином, 

щоб хтось розумів адресанта; зробити меседж актуальним, максимально 

простим та зрозумілим.  

Таким чином, вважаємо, що застосування тактик, які реалізовані у 

проаналізованих гаслах, є найефективнішим для досягнення комунікативної 

інтенції адресанта, тим самим і виражає найвищий рівень використання 

наявного прагматичного потенціалу слогана, який має власний кількісний 

показник. Прагматичний потенціал може бути об’єктом експертної оцінки з 

боку фахівців реклами, проте, на нашу думку, його можна оцінити кількісними 

методами, застосувавши правильно організоване опитування респондентів – 

споживачів товарів та послуг.  

 

1.2. Рекламне гасло як об’єкт лінгвістичних досліджень  

 

1.2.1. Характеристика рекламного гасла в англомовному інтернет-

дискурсі реклами. Стиль рекламного дискурсу відповідає змісту та функції 

рекламованого продукту, тому це часто неформальне та розмовне мовлення. 

Очевидно, що АІДР не може існувати самотужки. Він актуалізується в 

сукупності і послідовності рекламних текстів. Гасло є одиницею рекламного 
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тексту, а отже й мовлення.  

Гасло, як вербальний складник реклами, проаналізовано з позиції 

загальної лінгвістики [129], з погляду семантики, комунікативної лінгвістики 

[154], перекладознавства [79]. Мовознавці досліджують різні аспекти 

рекламного гасла [191], створюють словники [142; 206]. Тематика 

дисертаційних досліджень останніх років свідчить про актуальність вивчення 

рекламного гасла з різних позицій. Так, Н. Л. Коваленко описала лінгвістичну 

нозначеність слогана у структурі рекламного тексту [129], Н. О. Улітіна – 

лінгвальні характеристики слогана як компонента звукової реклами [255]; 

А. В. Ковалевська– метамодель лінгвістичної сугестивності політичних 

рекламних слоганів [127]; О. В. Лещенко – структурно-семантичні та 

комунікативно-прагматичні особливості німецьких і українських рекламних 

слоганів [154]; В. Нін – слоган автомобільної реклами в структурно-

змістовому аспекті [193]; Д. М. Добровольська – мовні особливості 

англомовних рекламних слоганів та їх відтворення українською і російською 

мовами [78]. У східноєвропейській лінгвістиці з’явився окремий самостійний 

напрям – слоганістика, що вивчає різноманітні аспекти рекламного гасла.  

За визначенням О. М. Пономарьової, слоган – це “найдієвіша форма 

торгової пропозиції, семантично ємна фраза, спресована до формули суть 

рекламної концепції, доведена до лінгвістичної досконалості запам’ятовувана 

думка” [206, с. 11]. Дослідниця пропонує такий синонімічний ряд для терміна 

“слоган”: рекламний девіз, гасло, заклик, рекламна формула. У дисертації 

послуговуємося україномовним терміном “англомовне рекламне гасло” 

(далі – АРГ), яке трактуємо як дискурсний складник реклами інтернет-

магазину, якому (i.e. гаслу) властивий прагматичний потенціал і сприятлива 

для його реалізації лінгвальна форма.  

І. Г. Морозова називає гасло “коротким самостійним рекламним 

повідомленням, яке може існувати ізольовано стосовно інших рекламних 

продуктів, становлячи згорнутий зміст рекламної кампанії” [191, с.7]. На нашу 

думку, характеристика ізольованості не стосується слоганів досліджуваних 
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інтернерт-магазинів, оскільки у їх складі подекуди дублюють назви 

відповідних магазинів, експліцитно чи імпліцитно вказують на пропоновані 

товар чи послугу, їх особливості, переваги.  

Вірно зауважує Е. П. Слободянюк про те, що гасло є “рекламною 

фразою, яка в стисло подає рекламну пропозицію, пов'язує ім’я, легенду і 

переваги товару” [241, с. 41]. 

У дисертаційному дослідженні комерційної реклами автомобілів В. Ніна 

гасло інтерпретується як коротке вербальне вираження основної ідеї цілого 

рекламного тексту, сконцентроване в одному-двох реченнях і покликане 

привернути увагу адресата, а також впливати на його свідомість, почуття та 

емоції [193, с.5]. 

Ми погоджуємося з думкою про те, що гасло має коротко та привабливо 

виразити унікальну торгову пропозицію, ідентифікувати фірму, сприяти 

упізнанню товару [155, с. 62]. Крім того, влучний слоган створює емоційний 

настрій, підсвідомо формуючи ставлення до послуги чи продукту, що 

рекламуються; він повинен обіцяти вирішення проблем, які турбують 

адресата [258, с. 82]. Гасло становить константу рекламної кампанії в цілому і 

є своєрідною постійною характеристикою, яка поряд з товарним знаком 

виокремлює та ідентифікує організацію, установу [155, с. 63]. 

Дослідниця рекламного тексту Л. Г. Фещенко вважає гасло 

поліфункційним явищем, оскільки його можна розглядати як частину 

рекламного тексту, а в певній ситуації і як сам текст [258, с. 81]. Н. О. Улітіна, 

досліджуючи різні аспекти рекламного гасла, зазначає, що ним виконується як 

функцію надання інформації про новий товар чи послугу, так і функція впливу 

на адресата і стверджує, що остання виступає його функціональною 

домінантою. Логічним наслідком успішного виконання функції впливу має 

бути запрограмована діяльність реципієнта реклами – придбання 

рекламованого товару [255, с. 184].  

Низку функцій гасла як дискурсивного феномену приписує також 

О. М. Пономарьова. Зокрема, учена ідентифікує такі функції: 1) волюнтативна 
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(впливова) – в ідеалі слоган повинен змусити адресата діяти за певним 

сценарієм, тобто купити товар чи скористатися послугою; 2) комунікативна – 

встановити контакт з клієнтом і викликати ту чи ту реакцію; 3) когнітивна 

(пізнавальна) – надати клієнтові нові знання про рекламований продукт; 

4) акумулятивна – накопичення, збереження і передача суспільного досвіду та 

знань; 5) експресивна – виразити почуття й емоції адресанта та / або адресата; 

6) естетична [206, с. 89]. 

При оптимальному використанні гасло формує той необхідний 

асоціативний зв’язок ідей, що наочно, в декількох словах, виражає суть 

пропонованої угоди [188, с. 9]. Досліджуючи перекладацький аспект 

англомовних рекламних гасел, Д. М. Добровольська приписує слогану 

засадничу роль у впливі на потенційних споживачів рекламованої продукції і 

вважає, що рекламне гасло є невід’ємним елементом полікодового 

повідомлення, в якому поєднуються вербальні, візуальні та 

аудіальні компоненти [78, с. 5]. 

Основними загальними вимогами до рекламного гасла, як вважає 

Н. В. Кутуза, є концентрація суті комерційної / політичної / соціальної 

пропозиції, відносна стислість при великій емоційній насиченості, 

запам’ятовуваність [146, с. 234 – 235]; при цьому, комерційний слоган 

дослідниця називає “коротким гаслом або девізом, що відображає якість 

продуктів, обслуговування, напрям діяльності фірми, дотримання моральної 

поведінки, … тощо” [146, с. 358].  

 

1.2.2. Жанрова класифікація англомовного рекламного гасла. 

Загальновідомо, що за жанровою специфікою лінгвісти виокремлюють 

комерційну, політичну, соціальну рекламу. Відповідно типізують і рекламні 

гасла: комерційні гасла, політичні гасла, соціальні гасла. В дисертації 

аналізуємо гасла інтернет-магазинів, а отже комерційні гасла.  

У Вебстерському словнику розмаїтість видів рекламних повідомлень 

подана за такою моделлю: publicity – advertisement – commercial, де publicity – 
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дія або інструмент, розроблені для приваблення громадського інтересу, 

зокрема, інформація з цінністю новин, подана як засіб привернення 

громадської уваги чи підтримки; advertisement – оповіщення або оголошення 

на публічному носії, що рекламує товар, послугу чи подію або оприлюднює 

вакансію; оголошення в газеті, телебаченні чи на плакаті, наприклад, про 

продукт, подію чи роботу; commercial – рекламне повідомлення, призначене 

для отримання прибутку від комерційної продукції [MWD]. Кінцева мета гасел 

інтернет-магазинів – отримати прибуток від продажу пропонованих 

товарів/послуг, отже, маємо справу з останнім, комерційним, типом реклами.  

Проте деякі дослідники за основу класифікації реклами беруть інші 

критерії. Наприклад, Ю. С. Бернадська за способом викладення інформації 

виокремлює абстрактні та конкретні гасла. Абстрактні не відображають 

конкретних параметрів рекламованого продукту, лише віддалено 

натякають на предмет реклами. Конкретні гасла містять точну інформацію 

про продукт, його призначення, переваги та легко ідентифікуються з 

предметом реклами [33, с. 8].  

Дослідник жанрів реклами К. В. Шидо слідом за А. В. Стелліфіровским 

пропонує виокремлювати типи рекламних гасел відповідно до каналів 

поширення рекламного повідомлення [274, с. 17]. Тобто можна говорити про 

гасло у друкованій продукції, яке сприяє запам’ятовуванню рекламної 

пропозиції; гасло у радіоефірі, яке ритмічно забарвлює рекламне 

повідомлення; гасло у телевізійному ролику, яке входить в мультимодальний 

рекламний комплекс; гасло зовнішньої урбаністичної реклами та ін. У нашому 

випадку каналом передачі рекламного повідомлення є Інтернет, тому є сенс 

виокремити інтернет-гасло, який носить інтеракційний характер.  

На думку Л. Г. Фещенко, гасла можна класифікувати відповідно до 

функцій. Відтак дослідниця виокремлює гасла рекламної, в тому числі й 

політичної, кампанії; гасла рекламної акції; гасло, яке рекламує певний товар / 

послугу; гасло організації (як частина PR-діяльності) [258, С.77 – 78]. 
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Відповідно до класифікації О. М. Пономарьової виокремлюють 

диференційні та інтегральні гасла. Перший тип рекламує лише окремий, 

конкретний продукт, в той час, як другий може рекламувати декілька 

продуктів однієї лінії чи одного виробника [206, с. 4].  

Дослідниця рекламних гасел І. Г. Морозова пропонує класифікувати їх 

відповідно до мети рекламної кампанії. Відтак можна об’єднати гасла у дві 

основні групи: товарні та корпоративні. Група товарних рекламних гасел 

супроводжує бренди, група корпоративних гасел доповнює іміджеву рекламу 

організації [191, с.95]. Схожою є класифікація рекламних слоганів 

М. К. Апетян, який також відштовхується від загальної мети рекламної 

кампанії та виокремлює відповідно іміджеві й товарні гасла [4, с. 669].  

Позиціонування адресата та позиціонування адресанта – два базових 

параметри, за якими А. В. Ковалевська класифікує рекламні гасла. Відповідно 

до позиціонування адресата мовознавиця виокремлює “фактичні гасла”, в яких 

міститься фактичний матеріалу про представлену інформацію та “наївні 

гасла”, у яких відсутні факти для обґрунтування представленої інформації. 

Відповідно до позиціонування адресанта гасла можуть бути 

“егоцентричними”, орієнтованими на автора, та “критичними”, націленими на 

адресата [127, с. 406].  

 

1.2.3. Прийоми вербального впливу на адресата комерційного гасла. 

У той час, як деякі лінгвісти зосереджуються на визначенні формальних 

властивостей мови, дискурс-аналітики прагнуть досліджувати те, для чого 

мова використовується. АІДР базується на припущенні, що текст створений з 

намірами переконати адресанта придбати продукт або послугу або 

представити цей продукт чи послугу в найкращому світлі. Л. Гермерен вказує 

на ефект комерційної реклами, порівнюючи її з процесом переконання, який 

можна розділити на чотири етапи: розуміння, сприйняття, зміна ставлення і 

утримання повідомлення. Рекламне гасло повинне продукуватися так, щоб 

адресат спочатку зрозумів повідомлення і сприйняв його, а також був готовим 
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розвивати позитивне ставлення до того, що рекламується [323, с. 35].  

Глобальні комунікації передбачають створення загальної, однорідної 

культури споживання. З розвитком і поширенням мережі Інтернет у всі сфери 

людської діяльності рекламний дискурс набув характеристики глобальності і 

вседоступності. У нашій розвідці ми досліджуємо риси рекламних гасел 

інтернет-магазинів (англомовні вебресурси). Для проведення дослідження 

було підготовлено вибірку, що вміщує 1638 різнотипних англомовних 

інтернет-магазинів. Лише третя частина з них має рекламні гасла, які 

відображенні безпосередньо поруч із назвою магазину. Розуміння 

рекламного гасла – це процес декодування з урахуванням контексту. Тому 

прагматичний підхід може бути ідеальним прийомом аналізу реклами. 

Покажемо, які прийоми вербального впливу на адресата ми виокремили на 

основі аналізу гасел досліджуваних інтернет-магазинів. 

Одним із таких є прийом відповідності або релевантності. Теорія 

релевантності була висунута Д. Спербером і Д. Вілсоном у праці Relevance: 

Communication and Cognition в 1986 році. Учені розробили теорію 

релевантності, наголошуючи на тому, що комунікація є процесом, який 

включає видиму очевидність, умовивід і людське спілкування, що 

регулюються принципом релевантності: кожен акт візуального зв’язку передає 

презумпцію своєї власної оптимальної релевантності [365, с. 65]. Теорія 

релевантності – ідеальний інструмент аналізу реклами, спрямований на 

цільову аудиторію. Д. Спербер і Д. Вілсон стверджують, що люди, як правило, 

звертають увагу на найбільш важливі доступні явища. Контекст як ключовий 

фактор у спілкуванні не є фіксованим, а зазнає динамічних змін. Кожен акт 

комунікації – це процес пошуку оптимальної відповідності. У процесі 

рекламної комунікації рекламодавці використовують низку стратегій, які 

функціонують як остенсивні подразники. З одного боку, вони прагнуть 

привернути увагу адресатів, з іншого – налаштувати аудиторію на оптимальну 

релевантність. Рекламодавець повинен не тільки заохотити аудиторію 

придбати товар, а й гарантувати їй певні контекстні ефекти. В іншому випадку 
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реклама не зможе досягнути поставлених цілей [365, с. 66].  

Наприклад, рекламне гасло інтернет-магазину “Ring” (спеціалізується 

на сигналізаціях, відеонаглядах, домофонах, дверних дзвінках) Never miss a 

visitor (Див. Дод. А, №323) правильно сприймається лише у відповідному 

контексті. Гасло Our Business is the Air You Breathe (Див. Дод. А, №107) має 

сенс лише тоді, коли зрозуміло, що він представляє інтернет-магазин 

кондиціонерів та вентиляційних систем “Airfilters delivered”, а ідея гасла 

Seeing is Believing (Див. Дод. А, №95) пояснюєтся тим, що він належить 

інтернет-магазину контактних лінз “1800AnyLens”. Важливо зазначити, що 

всі досліджувані інтернет-магазини умовно поділяються на дві великих 

групи: ті, які продають товари / послуги конкретної категорії – 

спеціалізовані, і ті, що пропонують різнотипні товари / послуги – 

універсальні. Прийом релевантності чітко виявляється в рекламних слоганах 

саме спеціалізованих інтернет-магазинів. Теорія релевантності показує, що 

комунікація – це не просто питання кодування і декодування інформації, але 

й власний висновок адресата щодо сприйнятого. З боку адресанта 

комунікацію розглядають як акт реалізації комунікативного наміру.  

Ступінь здатності повідомлення переконувати відображено в оцінці 

глядачем інформації, наведеної в рекламному повідомленні. Доречність 

накидання своєї думки адресатові залежить від міжособистісних стосунків 

учасників комунікативного акту. Рекламодавці, зазвичай, не мають ніяких 

міжособистісних відносин із адресантом і те, чи вдасться налагодити їх, 

залежить від лінгвістичних засобів. Таким чином, ми виокремлюємо прийом 

персоналізації / індивідуалізації рекламного гасла.  

Л. Гермерен, вивчаючи мову засобів масової комунікації, стверджує, 

що адресат часто отримує повідомлення, не знаючи, що тисячі, можливо, 

мільйони інших людей отримали таке ж повідомлення. Тому важливо 

створити враження, що рекламований об’єкт має особливе значення для 

адресата. Згідно з Л. Гермереном, спроби персоналізації можуть набувати 

різних форм. Однією з них – це пряме звернення до споживача [323, с. 40]. 

https://vashmagazin.ua/tekhnika-pobutova/syhnalizatsiyi-videonahlyad-domofony/
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У 1966 році Ж. Ліч представив засади для лінгвістичного опису 

рекламної ситуації, що виявилася потужним прийомом аналізу спектра 

реклами. Основа теорії лежить у його концепціях первинних і вторинних 

ситуацій та відповідно в ролі первинних і вторинних учасників. У початковій 

ситуації може здаватися, що рекламодавець звертається до покупця 

безпосередньо. Це Ж. Ліч називає прямою адресною рекламою [335, с. 124], 

що реалізується за допомогою займенників. Наприклад: We are all explorers 

(Див. Дод. А, №338); Helping You Help Them (Див. Дод. А, №124); Bestselling 

books starring your child! (Див. Дод. А, №315). Займенник І вказує на 

адресанта, займенник you – на адресата.  

Крім того, Г. Кук стверджує, що займенник you в рекламному 

повідомленні має вигляд подвійної екзофори з посиланням на когось у рекламі 

і на самого себе (адресанта) [303, с. 34].  

Людська здатність інтерпретувати екзофоричні посилання заснована на 

нашій вже існуючій структурі знань, яка функціонує як звичні шаблони для 

попереднього досвіду. У спробі створити переконливе повідомлення автор 

повинен припустити, що адресат у цей час переймається питанням, вираженим 

у повідомленні. В АІДР маркери залежать від загальних асоціативних знань 

аудиторії.  

Іноді вторинна ситуація випливає з первинної, тобто вторинним 

учасникам надається можливість переслати рекламне повідомлення. Це Ж. Ліч 

називає непрямою адресною рекламою [335, с. 126]. У цій ситуації споживач 

може бути проінформований через цілу низку вторинних учасників, таких як 

знаменитості, лідери, вигадані персонажі, експерти, професіонали у певній 

сфері. Запрошуючи потенційного клієнта взяти участь у рекламній комунікації 

через вторинного учасника, в чиїй ролі він, ймовірно, ідентифікує себе, 

рекламодавець створює уявні міжособистісні відносини з адресатом, які 

покращують шанси переконати його купити цю послугу чи товар. Виходячи з 

цього, виокремлюємо таку форму прийому персоналізації, як залучення так 

званих соціальних авторитетів із метою зменшення соціальної відстані. 
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Наприклад: From the artist to you. With nothing between (Див. Дод. А, №346); 

Resume experts, at your service (Див. Дод. А, №321); No One Pays More For Your 

Used Music, Movies & Games (Див. Дод. А, №332). На практиці 

використовується поєднання прямих і непрямих адресних рекламних 

ситуацій.  

Адресант (в нашому випадку рекламіст) може посилатися на когось чи 

на щось, що вважає знайомим адресатові (покупцеві). Адресат при цьому 

вирішує, що він є членом групи, до якої застосоване це правило або стороння 

людина, до якої правило не застосовується. Шляхом подальшого залучення 

адресата до процесу декодування рекламного повідомлення, змушуючи його 

залучити певні знання з свого попереднього досвіду, рекламодавці справляють 

на споживача враження, ніби він є самостійним автором ідей, що закодовані в 

повідомленні. 

А. Годдард вважає, що “для ефективного впливу в рекламному тексті 

потрібно використовувати наші звичні стандартні загальні мовні ресурси, які 

мають вплив на нас і щось значать для нас” [317, с. 5]. Її позиція полягає в 

тому, що реклама є формою дискурсу, яка робить вагомий внесок у розуміння 

того, як ми будуємо наші ідентичності, а також, що рекламні тексти можуть 

розглядатися як такі, що потенційно залучають аудиторію до процесу 

декодування повідомлення і розуміння різних відносин. А. Годдард 

аналогічним чином розглядає ролі учасників у рекламі, стверджуючи, що 

рекламні оголошення швидше за все вказують на тип людини, до якого, 

ймовірно, адресат буде відносити себе [317, с. 5].  

Г. Кук стверджує, що учасник комунікації ідентифікується через мову, 

становище в суспільстві і знання інших дискурсів. Зважаючи на це, можна 

сказати, що становище жінок і чоловіків у суспільстві може бути відображене 

в тому, як рекламодавець звертається до глядача [303, с. 6]. Тому ми 

виокремили прийом ґендерної орієнтації як спосіб впливу на споживача. 

А. Кронін порівняла форми текстуальної адреси, знайдені в рекламі 

жіночого та чоловічого спрямування. Вона вибрала рекламні оголошення, 
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друковані у французьких і британських популярних журналах з різною 

цільовою аудиторією: жіночий глянцевий журнал та популярний журнал про 

культуру та бізнес. У результаті первинного аналізу авторка помітила 

наявність іронічних форм звернення в рекламі. Вона називає їх 

рефлексивними, тобто такими, що чітко виражають свою позицію і 

пропонують адресатам співучасть. Крім того, рефлексивні форми звернення 

передбачають читання думок адресата [304, с. 57].  

С. Ромайн також розглядав зображення жінок у рекламі та вказував на 

те, що протягом довгого часу рекламодавці вважали, ніби жінок значно легше 

переконати, ніж чоловіків, що жінки швидше і частіше піддаються впливу. 

Крім того, в рекламних текстах кінця ХХ століття було помічено менше 

колокацій між словами intelligent і females, ніж між словами intelligent і males. 

Учений стверджує, що різноманітність журнальних оголошень, спрямованих 

на жінок, відкривають перспективи того, щоб бути кращою матір’ю, 

дружиною, коханою і так далі через такі вдалі поради і, звичайно ж, купуючи 

необхідні товари [357, с. 158]. Наприклад: Hand-picked delights for moms. 

Daily (Див. Дод. А, №28); Making women look their best for less (Див. Дод. А, 

№301); The Curl Experts (Див. Дод. А, №298); Personalized beauty and 

skincare (Див. Дод. А, №340). 

За словами С. Ромайн [357, с. 159], жінки також більш імовірно 

зображені в ролі покупців побутових речей, косметики, товарів, що 

стосуються кулінарії, виробів для дітей (The Kids Department Store 

(Див. Дод. А, №194); Wherever there’s a baby (Див. Дод. А, №182); The 

original cookie boutique company (Див. Дод. А, №193); The Best Kitchen Starts 

Here (Див. Дод. А, №180)), а чоловіки – як покупці великих, цінних покупок, 

таких як автомобілі, електронна техніка, годинники, ювелірні вироби (The 

electronics specialist (Див. Дод. А, №17); Cool Gadgets (Див. Дод. А, №33); 

#1Rated Telecomunication Store (Див. Дод. А, №91); More than a camera store 

(Див. Дод. А, №105); The Original Car Cover Company (Див. Дод. А, №152)). 

Чоловіки є потенційними користувачами приладів та інструментів (Clean. 
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Build. Fix. (Див. Дод. А, №393)); покупцями спортивного одягу та 

спорядження(All weather clothing for the motorist, sportsman and aviator 

(Див. Дод. А, №93)); Athletic Footwear (Див. Дод. А, №341)).  

Отже, проаналізувавши рекламні гасла англомовних інтернет-магазинів, 

ми виокремили прийоми вербального впливу реклами на адресатів та 

продемонстрували випадки їх застосування. Серед них: прийоми 

релевантності, ґендерної орієнтації та персоналізації. Останній реалізується 

двома способами: спосіб прямого звернення до споживача та спосіб залучення 

соціальних авторитетів. Виокремлені вербальні прийоми можуть бути 

застосовані в будь-якій сфері, що потребує якісного технологічного впливу на 

індивідуальну чи суспільну свідомість.  

 

Висновки до розділу 1 

 

Особливістю рекламного дискурсу є його спрямованість на результат – 

досягнення ефекту від впливу. Дослідники називають рекламний дискурс 

“прагматичним”, оскільки він актуалізує певні визначені комунікативні 

стратегії і тактики. На наш погляд, рекламний дискурс являє собою своєрідний 

лінгвосеміотичний феномен, який дозволяє привернути особливу увагу до 

товару, послуги або соціально значущих ідей, цінностей. Жанрову специфіку 

реклами зумовлюють ціль створення повідомлення і способи його передачі. 

Найважливіша мета рекламного дискурсу полягає в тому, щоб представити 

інформацію про продукт, що з’являється на ринку, про користь від його 

придбання, нові позитивні емоції від володіння цим товаром за допомогою 

відповідних мовних знаків.   

Аналіз специфіки АІДР, дозволив дійти висновку, що його особливість 

полягає в частковому комбінуванні ознак, властивих іншим видам і формам 

комунікації. Проте для нього характерні деякі унікальні риси, такі як 

гіпертекстовість, віртуальність, анонімність і дистанційність. 
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Онлайн-магазин як гіпержанр інтернет-комунікації є жанровим 

макроутворенням, що комунікативно супроводжує процес купівлі-продажу в 

мережі Інтернет і об’єднує у своєму складі декілька жанрів, зокрема жанр 

дошки оголошень, жанр рекламного банеру чи рекламного гасла, жанр 

коментарів, субжанри флейму, флуду, бану. 

В сучасній лінгвістиці виник окремий самостійний напрям – 

слоганістика, що вивчає різноманітні аспекти рекламного гасла. Об’єктом 

нашого дисертаційного дослідження визначено рекламні гасла інтернет-

магазинів, що відносяться до комерційного жанру реклами. Основними 

загальними вимогами до рекламного слогана, як вважає Н. В. Кутуза, є 

концентрація суті комерційної … пропозиції, відносна стислість при великій 

емоційній насиченості, запам’ятовуваність; дослідниця визначає рекламний 

слоган як “коротке гасло або девіз, що відображає якість продуктів, 

обслуговування, напрям діяльності фірми, дотримання моральної поведінки, 

… тощо” [146, с. 358]. 

Проаналізувавши рекламні гасла англомовних інтернет-магазинів, ми 

виокремили прийоми вербального впливу реклами на споживачів та 

продемонстрували випадки їх застосування. Серед них прийоми 

релевантності, ґендерної орієнтації та персоналізації. Прийом персоналізації 

реалізується двома шляхами: через пряме звернення до адресата та через 

залучення соціальних авторитетів.  

Зіставлення поглядів учених на трактування поняття “потенціал” у 

лінгвапрагматиці показало, що прагматичний потенціал рекламного гасла є 

результатом вибору автором змісту повідомлення і способу його мовного 

оформлення. Прагматичний потенціал рекламного гасла є реальною або 

ймовірною спроможністю здійснити цілеспрямований вплив на потенційну 

аудиторію. Інструментом визначення міри потенціалу можуть бути кількісні 

показники лінгвістичного інтерв’ювання. Аналіз прагматики гасла дає 

можливість передбачити його потенційний комунікативний ефект на 

визначених типових реципієнтів. 
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Тому, вважаємо, що використання тактик, реалізованих у рекламних 

гаслах, є найефективнішим шляхом досягнення комунікативної інтенції 

адресанта, тим самим і виражає найвищу міру використання наявного 

прагматичного потенціалу гасла, який має власний кількісний показник.  

Організувати та провести необхідне опитування (Див. Р. 4) вдалося 

завдяки застосуванню в дослідницькій роботі певних загальнонаукових та 

спеціальних лінгвістичних методів, які докладно описані у наступному розділі 

дисертації.  

Основні результати першого розділу дослідження висвітлено також у 

публікаціях автора [182 – 185].  
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ  

ПРАГМАТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КОМЕРЦІЙНИХ ГАСЕЛ  

В АНГЛОМОВНОМУ ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСІ РЕКЛАМИ 

 

2.1. Прагмалінгвістика як основа дослідження англомовного 

інтернет-дискурсу реклами  

 

Виходячи з обґрунтованого вище розуміння рекламного дискурсу, 

опосередкованого мережею Інтернет, застосовуємо комплексну методику 

дослідження лінгвопрагматичних параметрів англомовних рекламних гасел, 

що передбачає залучення низки дослідницьких методів і прийомів. 

В останні десятиліття у дослідженнях мовних явищ домінує 

антропоцентрична парадигма (Е. Бенвеніст, К. Бругман, А. Вежбицька Т. Кун, 

Н. Д. Арутюнова, В. І. Карасик, Р. М. Фрумкіна, В. В. Богданов та ін.), яка 

розкриває зв’язок мови і людини, висвітлює роль людського чинника в процесі 

комунікації. Так, Н. І. Андрейчук зазначає, що одним з найважливіших 

положень антропоцентричної парадигми є те, що людина не може існувати 

поза комунікацією, а її сутність виявляється у спілкуванні з подібними собі [3, 

c. 273 – 278]. 

Т. І. Домброван, розвиваючи у своїх роботах учення про наукові 

парадигми лінгвістичних досліджень, зазначає, що “найпоширенішим у 

сучасній лінгвістиці є розуміння наукової парадигми як сукупності принципів 

дослідження, що відповідають певній домінуючій теорії або системі поглядів 

на об’єкт аналізу” [81, с. 80]. Дослідниця вважає, “що парадигмальний простір 

науки не потрібно сприймати як щось багатошарове чи слоїсте, скоріше, це 

переплетення методологій та світобачень. …Сучасний стан мовознавства 

характеризує поліпарадигматичність – наукові парадигми виникають і 

співіснують, не заперечуючи одна одну, а взаємо збагачуючи” [81, с. 80].  
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Ми також дотримуємося двоєдиного погляду на парадигматичність 

лінгвістичних досліджень. У цій роботі поєднуємо два основних методологічні 

підходи: лінгвоцентричний та антропоцентричний. 

Лінгвоцентричний підхід (Ф. д.Соссюр, Ю. А. Зацний) акцентує увагу 

на різнорівневих мовних одиницях ізольовано, без відношення до суб’єкта 

комунікації. Відтак, досліджуємо лексичні, морфологічні, синтаксичні та 

стилістичні особливості вербальних одиниць – складників АРГ. В основі 

прагмалінгвістики лежить антропоцентричний принцип, оскільки у фокусі 

дослідницького інтересу знаходиться суб’єкт мовлення – комунікант, який 

застосовує мову для досягнення різних комунікативних цілей. Таким чином, 

антропоцентрична парадигма лягла в основу дослідження потенціалу 

комунікативного впливу рекламного гасла на реципієнта. 

Методологічними основами нашого дослідження є концепції, 

напрацьовані в дискурсології (Н. Д. Арутюнова, Т. ван Дейк, І. А. Галуцьких, 

С. М. Єнікєєва, Ю. А. Зацний, Г. І. Приходько, І. С. Шевченко), 

прагмалінгвістиці (Л. Р. Безугла, А. М. Приходько, І. П. Сусов, 

Л. С. Піхтовнікова), комунікативній лінгвістиці (Ф. С. Бацевич, 

А. Вежбицька, С. М. Іваненко, А. П. Мартинюк, Г. Г. Почепцов, 

О. О. Селіванова), лінгвістиці тексту (І. А. Бехта, Т. І. Домброван, 

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

Завдання нашого дослідження, які спрямовано на досягнення 

поставленої мети, вирішено за допомогою систематизованої сукупності 

загальнонаукових і спеціальних мовознавчих методів та прийомів. 

Методичний алгоритм дослідження прагматичного потенціалу АРГ включає 

п’ять етапів. Перший етап – формування корпусу матеріалів дослідження. 

Для цього звертаємось до методу суцільної вибірки. Дескриптивний метод 

використовуємо з метою планомірної інвентаризації лінгводискурсивних 

одиниць реклами і пояснення особливостей їх будови та функціонування. 

Другий етап полягає в ідентифікації комунікативних особливостей рекламних 

слоганів та виявлення іллокутивного наміру мовця; для цього застосовуємо 
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прагмалінгвістичний аналіз; з метою окреслення комунікативних стратегій і 

тактик рекламних слоганів – дискурсивний аналіз та прийом пошуку опорних 

семантичних маркерів; за допомогою контекстуального аналізу виявляємо 

семантичне навантаження лексичної одиниці в межах слогана. Третій етап 

нашої розвідки спрямовано на комплексне дослідження лінгвальних одиниць 

– складників АРГ. На цій стадії послуговуємось морфологічним та лексико-

семантичним аналізом; також використовуємо синтаксичний аналіз для опису 

структурної організації АРГ, стилістичний аналіз – для виявлення 

стилістичних особливостей АРГ. Четвертий етап присвячено виявленню 

функційних характеристик АРГ. Застосовуємо функціонально-

ономасіологічний аналіз з метою встановлення кореляції між концептами 

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

змістів послуговуємося ієрархією людських потреб, що розроблена А. Маслоу. 

На п’ятому етапі вдаємося до спеціально розробленої методики 

лінгвістичного інтерв’ювання, що має на меті виявлення прагматичного 

потенціалу рекламних гасел англомовних інтернет-магазинів. Результати 

інтерв’ювання обчислюємо за допомогою елементів статистичного аналізу та 

методу кількісних підрахунків. 

 

2.1.1. Комунікативно-прагматичний аналіз вербальних 

компонентів комерційного гасла англомовного інтернет-дискурсу 

реклами. У другій половині ХХ ст. великий інтерес у мовознавців викликали 

дослідження мовлення в аспекті лінгвістичної прагматики (прагмалінгвістики, 

комунікативної лінгвістики). Значну роль в уточненні понять та розширенні 

кола проблем лінгвопрагматики відіграли українські дослідники 

О. Г. Почепцов, Г. Г. Почепцов, Ф. С. Бацевич, Н. Ф. Гладуш, Г. І. Приходько, 

Т. В. Яхонтова, І. С. Шевченко, Л. Р. Безугла та ін.  

Український вчений Ф. С. Бацевич до найбільш поширених методів 

вивчення комунікації відносить: семіотичний аналіз, прагматичний аналіз, 

структурний аналіз та дискурс-аналіз [20, с. 16 – 25]. Якщо відштовхуватися 

http://esu.com.ua/search_articles.php?id=41330
http://esu.com.ua/search_articles.php?id=41330
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від такої класифікації, то для досягнення поставлених цілей логічно 

використовувати прагматичний аналіз, оскільки предметом нашого 

дослідження є прагматичний потенціал рекламних гасел. Щодо методу 

прагматичного аналізу, то вчений зауважує, що його сутність “полягає у 

вивченні людських вимірів комунікації з опертям на засоби мовного коду”, і 

наголошує, що “психологічний тип людини, її настрої, світобачення, 

ставлення до співрозмовника тощо впливають на перебіг комунікації, її 

регістрові характеристики, тональність, атмосферу. У центрі уваги 

прагматичного аналізу перебувають такі важливі поняття комунікації, як 

стратегії й тактики спілкування, оцінні (аксіологічні) аспекти людської 

взаємодії, закони, правила й конвенції спілкування тощо” [19, с. 41]. 

Лінгвопрагматика вивчає питання про ролі адресанта й адресата 

комунікативного повідомлення та їхньої взаємодії. Адресант визначає 

комунікативні цілі та завдання і типи мовленнєвої поведінки. Своєю чергою 

адресат розкодовує отримане повідомлення, інтерпретує експліцитно та 

імпліцитно виражені думки, піддається комунікативному впливу. 

Прагматичний аналіз виявляє всі такі взаємодії.  

Г. І. Приходько, вивчаючи умови реалізації оцінних висловлювань, 

зазначає, що вони “використовуються як засіб досягнення різних соціальних 

цілей, як процес стратегії й тактики спілкування в системі взаємостосунків 

адресанта й адресата залежно від їх прагматичних контекстів, які виділяються 

на підставі таких критеріїв: 1) приналежність іллокутивних індикаторів 

ініціативній чи реагуючій особі; 2) характер мотивації, оснований на 

аксіологічному чи когнітивному дисонансі; 3) кінцеве цільове призначення 

висловлювання; 4) прагматична структура висловлювання” [215, с. 233]. 

Дослідниця вважає, що для будь-якого мовленнєвого утворення характерна 

головна семантична функція, спрямована на забезпечення реалізації 

визначеної дії. Як частина загального прагматичного значення, яке охоплює 

інформативний, контролюючий і емотивний аспекти, іллокутивність включає 

інтеракційну та інтерпретаційну сфери цього значення і відображає в процесі 
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комунікації інструментальний характер впливу і спосіб його передачі [214, 

с. 32]. У нашому дослідженні ми застосовуємо прагматичний аналіз 

рекламних гасел для виявлення іллокутивного наміру їх автора. 

Г. І. Приходько розглядає іллокутівність з точки зору процесу 

комунікації і називає її комунікативно-функційною або прагматичною 

змінною рівня соціального спілкування партнерів, що є по суті однією зі сторін 

соціальної діяльності, яка належить реальному світові і знаходиться на 

зовнішній стороні мовного вираження [214]. 

Глобальна комунікативна інтенція реклами – здійснення мотивованого 

впливу на покупця. Спрямованість на маніпулятивний ефект зумовлює вибір 

оптимальних засобів мовного коду для реалізації інтенції. Іллокуція 

комунікативного акту рекламного дискурсу продиктована комерційними 

цілями адресата просування на ринку товару чи послуги. Застосовуючи 

прагматичний аналіз до досліджуваних АРГ, виявляємо два більш конкретних 

комунікативних наміри адресанта. З одного боку, ймовірний адресант – 

власник інтернет-магазину – переслідує комунікативне завдання ефективно 

позиціонувати магазин в комерційному середовищі, інформуючи про 

продукти, що продаються, підкреслюючи їх переваги, найкращі якості, 

використовуючи при цьому імена відомих людей, брендів чи місць. Таке 

прагнення ілюструють такі англомовні гасла: The Original Car Cover Company 

(Див. Дод. А, №152); Fine imitation diamond & fashion jewellery (Див. Дод. А, 

№250); Personalized Stationery, Collectables & Exclusives (Див. Дод. А, №190); 

Luxury Shopping, Worldwide Shipping (Див. Дод. А, №67); High performers at a 

great value (Див. Дод. А, № 260); Low prices, expert advice (Див. Дод. А, №347); 

Unique Items At Affordable Prices (Див. Дод. А, № 226); Finest Quality for Over 

45 years! (Див. Дод. А, №44); Unique, authentic and always affordable 

(Див. Дод. А, №195); By Renee Claire (Див. Дод. А, № 133); Envoy of Belfast 

(Див. Дод. А, № 55) та ін. 

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

магазин, переконати споживача придбати його товар чи послугу. Для 
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реалізації цього комунікативного наміру мовець застосовує маніпулятивні 

прийоми з метою налагодити “близькі” стосунки з адресатом (Let us arrange a 

smile for you (Див. Дод. А, №85); Find your beauty obsession 

(Див. Дод. А, №131); Simply put, we believe: you get what you put into it 

(Див. Дод. А, №392) та ін.), завуалювати інформацію про конкретний продукт 

(The home of all inclusive (Див. Дод. А, № 12); The home of awesome 

(Див. Дод. А, №207); For special needs (Див. Дод. А, №103); The Universal 

Sounds of Discovery (Див. Дод. А, №106); The Essence Of Pleasure (Див. Дод. А, 

№ 328); Anything and Everything for all your pets (Див. Дод. А, №89) та ін.) і 

звернутися до потенційного покупця, до цільової аудиторії (Artisan apparel for 

nomads and romantics (Див. Дод. А, № 305); Fashion exclusively for plus size 

women (Див. Дод. А, № 123) та ін.), 

Загальна інтенція адресата реклами зумовлює комунікативну 

стратегію. Для виявлення комунікативних стратегій і тактик рекламних гасел 

англомовних інтернет-магазинів застосовуємо дискурсний аналіз. Як 

зазначалося вище, об’єкт нашого дослідження – АРГ – функціонує в межах 

АІДР. Відтак, відштовхуючись від визначених мовленнєвих інтенцій, 

враховуючи особливості зазначеного дискурсу, вивчаємо тактико-стратегічну 

організацію АРГ. 

Як влучно зауважує Л. Р. Безугла, взаємодія суб’єктів комунікації 

зв’язала лінгвопрагматику з конверсаційним аналізом, аналізом розмови й 

теорією розмовної мови та інтегрувала їх до дискурсивного аналізу [22, с. 98]. 

Лінгвопрагматика таким чином має пряме відношення до аналізу дискурсу, що 

уможливлює його вихід на рівень дослідження соціальної взаємодії [22, с. 99]. 

На думку А. М. Приходька, дискурс можна інтерпретувати в межах 

трьох рівнів репрезентації:  власне-мовний (форма), соціокультурний (зміст) і 

комунікативно-прагматичний (функція). Соціокультурний рівень 

співвідносимо із середовищем спілкування, він задає рамки комунікативно-

прагматичного устрою дискурсу, з яким корелюють режим і стиль 
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спілкування. Останній проєктується на власне-мовний рівень, одиниці якого 

використовують для вербального оформлення дискурсу [212, с. 24 – 25]. 

Під час інтерпретації тексту адресат відтворює свій варіант дискурсу, 

більшою чи меншою мірою відповідний дискурсу, який замислив адресант. 

Самоорганізація структури і сенсу дискурсу та його похідної – тексту – 

відбувається як узгодження суперечливих, конкурентних вимог до тексту і 

дискурсу: цілей їх створення, вимог інформативності, виразності повідомлень 

і обмежень на форму, стиль, обсяг повідомлень [203, с. 118]. 

Описуючи інструмент дискурсивного аналізу, доцільно згадати про 

дискурсивний акт, ідею якого висунув і обґрунтував А. М. Приходько. Учений 

називає дискурсивний акт однією з найважливіших конститутивних одиниць 

мовленнєвої діяльності. За його словами, дискурсивний акт становить 

ланцюжок мовленнєвих актів, об’єднаних загальною телеологічною 

установкою в єдиний мовленнєвий блок, в якому сходяться, перетинаються і 

взаємодіють різні іллокутивні сили з різними (первинними і вторинними) 

прагматичними значеннями. Оскільки прагматичний потенціал дискурсивних 

актів походить як від інтра-, так і від екстралінгвістичних факторів, в 

актуалізації їх прагмасемантичних властивостей важливу роль відіграють 

фактори, що включають в себе такі компоненти ситуації, як комуніканти, час, 

місце, цілі, завдання спілкування та ін. [213, с. 102]. В екстраполяції на 

рекламний дискурс можна стверджувати, що рекламний слоган також є 

дискурсивним актом. Компоненти такої маркетингової комунікативної 

ситуації виглядають так: місце – віртуальне, мережа Інтернет; час – 

цілодобово; комуніканти – власник інтернет-магазину в ролі адресанта, клієнт 

в ролі адресата; основна ціль спілкування – переконати клієнта скористатись 

послугами, придбати товар.  

Глобальна стратегія рекламного дискурсу – це спонукальна стратегія, 

яка базується на комунікативному намірі адресанта переконати адресата [163, 

c. 40]. На нашу думку, глобальна спонукальна стратегія конкретизується за 

допомогою локальних стратегій: комунікативної стратегії позиціонування 
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магазину на ринку та комунікативної стратегії спонукання споживача до 

вибору рекламованих послуги / товару, які реалізуються у семи тактиках. 

Комунікативні стратегії й тактики АРГ виокремлюємо та описуємо у 

підрозділі 3.1., спираючись на метод дискурсного аналізу та прийом пошуку 

опорних семантичних маркерів. 

 

2.1.2. Прийом пошуку опорних дискурсних семантичних маркерів 

комерційного гасла англомовного інтернет-дискурсу реклами. 

Визначивши зміст рекламного повідомлення, переходимо до аналізу його 

мовної форми, тобто досліджуємо вербальний код, в якому втілено 

комунікативну інтенцію адресанта. Використовуємо прийом пошуку опорних 

дискурсних семантичних маркерів для виявлення семантичного навантаження 

лексичної одиниці в межах гасла, що дає змогу визначити відповідну 

комунікативну стратегію, тактику.  

Дискурсні маркери, які виражають “логіко-семантичні та хронологічні 

відношення між пропозиційним змістом суміжних висловлювань”, називають 

семантичними маркерами [99, с. 11]. Як слушно зауважує В. М. Ярцева, 

семантичний маркер представляє собою найменування певної істотної 

семантичної категорії, що виявляється в різних поняттях і значеннях в 

позитивному чи негативному сенсі [279, с. 323]. Відомо, що “значення та 

смисл слова подібні до обсягу й змісту понять, які знаходяться у відносинах 

взаємного доповнення: що точніше значення, то невизначеніший зміст, і 

навпаки. Отже, конкретність значень є протилежною до абстрактності смислів, 

проте водночас вони доповнюють одна одну в процесі спілкування” [83, с. 22]. 

Особлива увага приділяється семантично опорним словам і 

словосполученням, оскільки вони задають тему, моделюють ситуацію, а 

сполучувані з ними компоненти подають додаткову інформацію та уточнюють 

суть. За допомогою семантичного аналізу вивчаємо зміст досліджуваних АРГ. 

Визначивши семантично-смисловий центр кожного гасла, виокремлюємо сім 

груп опорних семантичних маркерів. Наявність певних семантичних маркерів 
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дозволяє виявити ту чи ту комунікативну тактику та інвентаризувати АРГ за 

визначеними стратегіями, тактиками.  

Виділяємо такі групи семантичних маркерів: переваг, компетентності 

та досвіду, товарів / послуг, авторитетності, інтимізації, цільової аудиторії, 

завуальованості інформації про товари і послуги. 

Семантичні маркери переваг знайдено у такого типу АРГ: Friendly 

low fares (Див. Дод. А, № 16); Free express shipping & returns (Див. Дод. А, 

№ 42); Free shipping on all domestic orders (Див. Дод. А, № 64); Many great 

brands, one easy checkuot (Див. Дод. А, №84); Expert Service. Unbeatable Price 

(Див. Дод. А, № 136); Home of Our Lower rates. Guaranteed (Див. Дод. А, 

№ 221); Unique Items At Affordable Prices (Див. Дод. А, № 226); Cheap is good 

(Див. Дод. А, № 178); High performers at a great value (Див. Дод. А, № 260); 

High Value,Low Prices, Personal Service  (Див. Дод. А, № 222); Twenty four seven 

fashion (Див. Дод. А, № 8), 24hr delivery (Див. Дод. А, № 7), Hundreds of 

thousands of premium domains (Див. Дод. А, № 59); Your First Stop for Train 

Tickets (Див. Дод. А, № 4); Be the first to know Style Advice, Trends, Events&More 

(Див. Дод. А, № 71); Best deals, forever saving (Див. Дод. А, № 32) і т. д. Опорні 

семантичні маркери [low fares], [express shipping], [free shipping], [many great 

brands], [expert service], [unbeatable price], [lower rates], [unique items], 

[affordable prices], [cheap], [high performers], [great value], [high value], [low 

prices], [personal service]; [twenty four seven], [24hr delivery], [hundreds of 

thousands], [the first], [best], [style], [trends] дають підстави визначити для цих 

гасел комунікативну тактику демонстрацій переваг магазину та підкреслення 

його ексклюзивностi. Семантичні маркери, як виразники такої тактики, 

поділяються на маркери високої якості ([high performers], [great value], [high 

value], [expert service]), низької ціни ([unbeatable price], [lower rates], [low 

fares], [affordable prices], [cheap]), широкого асортименту ([many], [unique 

items], [hundreds of thousands]), безкоштовної, цілодобової доставки ([express 

shipping], [free shipping], [twenty four seven], [24hr delivery]), найкращих 
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товарів ([the first], [best]), модних та брендових товарів ([great brands], [style], 

[trends]).  

Семантичні маркери компетентності та досвіду. У контексті 

реклами лексеми [value], [experience], [handcrafted], [longevity], [trusted], 

[quality], [authentic], [legendary], [reliability] виконують функцію 

інформативності про якість і традиції виробництва; числівники [1885], [1972], 

[1892], [66 years] повідомляють про рік заснування підприємства і таким 

чином акцентують увагу на компетентності, стабільності, досвіді. Наведімо 

приклади: Great Value. Great Experience (Див. Дод. А, №31); Handcrafted in 

America Designed for Longevity (Див. Дод. А, №72); Trusted since 1885 

(Див. Дод. А, №138); Delivering Quality and Value Since 

1972 (Див. Дод. А, №164); Unique, authentic and always affordable 

(Див. Дод. А, №195); Legendary Performance, Designed to 

Last (Див. Дод. А, №296); Over 66 years: service, selection, reliability 

(Див. Дод. А, №271); Established 1892 (Див. Дод. А, №257) і т. д. Отже, 

відповідно семантично диференційовані лексеми і порядкові та кількісні 

числівники входять до складу рекламних гасел, що демонструють тактику 

підкреслення компетентності, традицiй i досвiду, цінностей. 

Семантичні маркери товарів / послуг – це загальні назви, що 

іменують продукт, який пропонує певний інтернет-магазин. Наприклад, 

рекламні гасла: Diamonds&Fine Jewellery (Див. Дод. А, № 111); Luxury shoes & 

Accessories (Див. Дод. А, № 40); Personalized teddy bears and plush animals 

(Див. Дод. А, № 97); Resorts for everyone by sandals (Див. Дод. А, № 130); 

Dating Secrets from a Male Mind (Див. Дод. А, № 168); The Coffee Bean & Tea 

Leaf (Див. Дод. А, № 170); The better way to buy eyewear (Див. Дод. А, № 188); 

Print online (Див. Дод. А, № 252); Gourmet gifts for all occasions (Див. Дод. А, 

№ 206); Live uniform (Див. Дод. А, № 331); Design works wonders (Див. Дод. А, 

№ 286). Лінгвальні одиниці [diamonds], [jewellery], [shoes], [accessories], 

[teddy bears], [plush animals], [resorts], [dating secrets], [coffee bean], [tea leaf], 
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[eyewear], [print], [gourmet gifts], [uniform], [design works] є маркерами гасел з 

тактикою найменування товарів чи послуг магазину. 

Семантичні маркери авторитетності. У складі АРГ часто 

трапляються різнотипні власні назви. Наприклад, у рекламних гаслах A Pascal 

Mouawad company (Див. Дод.  А, № 262); By Renee Claire (Див. Дод. А, № 133); 

By Carlson (Див. Дод. А, № 196); People’s shoes of Italy (Див. Дод. А, № 352); 

India’s gifting bazaar (Див. Дод. А, № 22); An American original (Див. Дод. А, 

№ 109); The UK’s#1domain registar (Див. Дод. А, № 92); The Sole of Chicago 

(Див. Дод. А, № 278); Handicrafted in Brooklyn, N.Y (Див. Дод. А, № 83); Envoy 

of Belfast (Див. Дод. А, № 55). [Pascal Mouawad], [Renee Claire] – дизайнери 

аксесуарів; [Carlson] – ім’я відомого засновника та власника мережі готелів. 

Також спостерігається використання топонімів ([Italy], [India], [American], 

[The UK], [Chicago]; [Brooklyn, N.Y], [Belfast]) – найменування місць, з якими 

пов’язані традиції чи історія виробництва певних товарів. Наявність таких 

маркерів визначає для відповідних гасел тактику використання власної назви. 

Семантичні маркери інтимізації. Для досягнення комунікативної цілі 

адресанту необхідно налагодити контакт з адресатом, викликати його 

прихильність, створити ілюзію близьких, дружніх взаємин. Про такі наміри 

свідчать семантичні маркери у формі присвійного та особового займенника 

(Your, You, our) у таких слоганах: Our Business is the Air You Breathe (Див. 

Дод. А, № 107); Shop who you are (Див. Дод. А, № 140); For your body, 

mind&soul (Див. Дод. А, № 217); Your adventures starts here (Див. Дод. А, 

№ 287); A small part of your job is 100% ours (Див. Дод. А, № 316); Your store. 

Your style (Див. Дод. А, № 389). Такі опорні маркери визначають тактику 

звернення до споживача. Крім того, її детермінантами є маркери у формі 

імперативу. Наприклад: Let’s go! (Див. Дод. А, № 6); Let’s do it right (Див. 

Дод. А, № 9); Dream. Create. Impress (Див. Дод.  А, № 94); Buy Smart. Buy 

Direct (Див. Дод. А, № 211); Live well (Див. Дод. А, № 264); Make An Impression 

(Див. Дод. А, № 281); Buy smart. Drive save (Див. Дод. А, № 364); Live Healthy, 

Look Healthy (Див. Дод. А, № 380); Expect more. Pay less (Див. Дод. А, № 355). 
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Часто натрапляємо на неофіційні, розмовні клішовані конструкції на кшталт 

Let’s go! Let’s do та ін. Маркери [let’s go], [let’s do], [dream], [create], [impress], 

[buy], [live], [make], [drive], [look], [expect], [pay] виражають звернення до 

клієнта із закликом до дії. 

Семантичні маркери цільової аудиторії. Hand-picked delights for 

moms. Daily (Див. Дод. А, № 28); Diapers Bags for Moms & Dads (Див. Дод. А, 

№ 212); Artisan apparel for nomads and romantics (Див. Дод. А, № 305); All 

weather clothing for the motorist, sportsman and aviator (Див. Дод. А, № 39); 

Quality Classic Et Vintage Clothing For Gentlemen (Див. Дод. А, № 81); For 

fashion lovers. Not followers (Див. Дод. А, № 57); Fashion exclusively for plus size 

women (Див. Дод. А, № 123) і т. д. У вищезазначених гаслах наявні семантичні 

маркери [moms], [dads], [nomads], [romantics], [motorist], [sportsman], 

[aviator], [gentlemen], [fashion lovers], [plus size women], які позначають назви 

соціальних груп, професій, сукупність осіб зі спільними інтересами, 

захопленнями. Опираючись на такі маркери, виокремлюємо тактику 

зазначення цільової групи. 

Семантичні маркери завуальованості інформації про товари і 

послуги. Ряд досліджуваних гасел містить у своєму складі лінгвальні одиниці, 

які не мають конкретного значення і в контексті комерційної реклами 

сприймаються неоднозначно. Наприклад, у гаслах Delivering goodness with 

every connection (Див. Дод. А, № 358); Forever Glamours (Див. Дод. А, № 263); 

The Essence Of Pleasure (Див. Дод. А, № 328); The best things in life don`t have 

to cost a fortune (Див. Дод. А, № 274); The good things in life still exist (Див. 

Дод. А, № 69); Happiness Guaranteed (Див. Дод. А, № 225). For everybody and 

every body (Див. Дод. А, № 394); Nobody delivers more fun (Див. Дод. А, № 294); 

Inspiring cooks everywhere (Див. Дод. А, № 382); Healthy happens here (Див. 

Дод. А, № 310); The home of all inclusive (Див. Дод. А, № 12). Отже, семантичні 

маркери у формі неозначуваних займенників ([everybody], [every], [nobody], 

[all]), прислівників ([everywhere], [here], [forever]), іменників та іменникових 

словосполучень з абстрактним значенням ([goodness], [happiness], [essence], 
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[pleasure], [fortune], [best things], [good things]) зумовлюють виокремлення 

тактики неоднозначності/багатозначності змісту. 

Таким чином, віднайшовши опорні дискурсні семантичні маркери та 

врахувавши особливості АІДР, у межах двох локальних стратегій 

виокремлюємо сім комунікативних тактик АРГ.  

 

2.1.3. Лінгвістичне інтерв’ювання як прийом аналізу 

прагматичного потенціалу комерційних гасел англомовного інтернет-

дискурсу реклами. Для виявлення прагматичного потенціалу рекламних 

гасел англомовних інтернет-магазинів застосовуємо метод лінгвістичного 

інтерв’ювання. Й. А. Стернін пише, що методи розрізняються за метою їх 

використання і виступають при цьому в різних видах (формах, різновидах, 

варіантах). Учений подає класифікацію сучасних лінгвістичних методів 

дослідження за їх цілями: методи дослідження; методи верифікації результатів 

дослідження; методи інтерпретації результатів [247, с. 24]. 

Й. А. Стернін основні методи лінгвістичного дослідження поділяє на 

три групи: 1) системні методи; 2) лінгвістичне спостереження; 

3) антропометричні методи [247, с. 24]. 

З огляду на завдання, винесені в титул роботи, детальніше 

охарактеризуємо останню групу. Антропометричні методи передбачають 

отримання знань про мову через звернення з різними запитаннями та 

завданнями до носіїв мови. Можна виділити дві основні форми 

антропометричного методу – опитування (іншими словами анкетування, 

лінгвістичне інтерв’ювання) та експеримент. В обох випадках результати 

піддаються статистичній обробці, на підставі чого роблять висновки про 

домінувальні тенденції, ядерні та периферійні ознаки мовного явища. 

Лінгвістичне інтерв’ювання передбачає прямий запит інформації – ставлять 

запитання, відповіді на які є результатом дослідження і з яких безпосередньо 

роблять узагальнення і висновки [247, с. 25]. 
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Таким чином, лінгвістичне інтерв’ювання – це дослідження мови 

шляхом опитування про окремі ознаки мовних явищ. Інтерв’ювання може 

здійснюватися у формі як відкритих, так і закритих запитань, а також у формі 

вибору відповіді із запропонованих варіантів [247, с. 25]. 

Отже, керуючись положеннями Ф. С. Бацевича та Й. А. Стерніна про 

методи лінгвістичних досліджень, використовуємо метод прагматичного 

аналізу у формі лінгвістичного інтерв’ювання, що належить до групи 

антропометричних методів. Таке інтерв’ювання проводимо для виявлення 

міри ефективності того чи того гасла як синтезу комунікативних інтенцій та 

лінгвальних засобів їх реалізації. 

Вважаємо, що у процесі аналізу прагматичного потенціалу варто брати 

до уваги кількісні показники, отримані в ході спеціально розроблених 

лінгвістичних експериментів. Кількісними методами в дослідженнях мови 

послуговуються учені різних лінгвістичних шкіл. 

Також вибір методу нашого дослідження був обраний згідно з 

класифікацією психолінгвістичних експериментів В. П. Беляніна. 

Спираючись на конкретні наукові задачі, об’єктами дослідження в 

лінгвістичному експерименті виступають звук, слово, фраза або текст. На 

основі цього вчений виділив такі групи відповідно до досліджуваного об’єкта: 

1) семантичний диференціал – звук, слово, текст; 2) опитувальник – фраза; 

3) класифікація – слово, текст; 4) градуальне шкалювання – слово; 

5) асоціативний експеримент – слово; 6) прийняття рішення про значення – 

слово, фраза, текст; 7) методика доповнення – фраза, текст [31, с. 149]. 

Оскільки об’єкт нашого дослідження – рекламне гасло – коротка фраза, 

то відповідно до наведеної класифікації ми обрали опитувальник як метод 

лінгвістичного експерименту. 

Опитувальник (лінгвістичне інтерв’ювання) – це один із емпіричних 

методів, що успішно використовується в прикладній лінгвістиці вже багато 

років. Ще в 1977 р. американські дослідники Б. Комрі та Н. Сміт створили 
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посібник, у якому викладені конкретні інструкції про опитувальники в 

описовому методі [301]. 

Цінність методу інтерв’ювання вже давно визнана в соціолінгвістичних 

студіях. Учені називають цей метод ключовим фактором у побудові 

дослідження, таким, що використовується досвідченими дослідниками з 

метою отримання докладних описів подій та індивідуальностей природним 

шляхом.  

Спробуємо з’ясувати, що германістика може запозичити з суміжних 

дисциплін щодо збору, аналізу та використання результатів якісних інтерв’ю. 

Оцінимо внесок якісної соціології, антропології, психології та дискурсивної 

психології, що могло б слугувати основою для більш критичного і 

рефлексивного виміру використання якісних інтерв’ю в галузі прикладної 

лінгвістики. С. Ман у своїй статті викладає ряд “параметрів чутливості”, які 

могли б допомогти дослідникам розробити більш рефлексивний підхід до 

проведення, аналізу та складання звітів про якісні інтерв’ю [343]. 

Якісне інтерв’ю все частіше стає об’єктом розвідок прикладних 

лінгвістів. Зростання такого інтересу було помічено в дослідженнях, 

спрямованих на визначення учасника інтерв’ю, його досвіду, поглядів та 

орієнтацій [368, с. 130]. 

Незважаючи на стрімке зростання кількості досліджень у цьому 

напрямку, проблемні аспекти збору даних, аналізу та представлення 

результатів інтерв’ювання часто залишаються поза увагою дослідників. 

У більшості підручників із експериментальної лінгвістики є 

щонайменше один розділ, присвячений методу інтерв’ювання. Автори по-

різному підходять до опису згаданого методу, проте всі вказують на його 

виняткову ефективність. Наприклад, М. Паттон (2002) подає докладний опис 

методу інтерв’ювання, називаючи його розважальним [350, с. 304], у той час 

як Дж. Росман і С. Ралліс (2003) подають стенограми інтерв’ю і наголошують 

на репродуктивній характеристиці цього методу [358, с. 42]. 
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Дж. Гольштейн і Дж. Губріум цитують добре відоме твердження 

К. Бріггса (1986) про те, що 90 % статей в галузі соціальних наук написані на 

основі результатів інтерв’ю. Воно вже впевнено закріплене в сучасній 

культурі, і можна сказати, що ми живемо в “інтерв’ю-суспільстві”. 

Універсальність інтерв’ю як методу дослідження створює умови, які можуть 

знизити чутливість дослідника до форм, ролі і очікувань [318, с. 434]. 

Інтерв’ювання є завжди взаємодією між інтерв’юером і тим, у кого 

беруть інтерв’ю. Дискурсні психологи припускають, що для того, аби 

зрозуміти, які функції мають бути взаємними, дані інтерв’ю повинні 

піддаватися тим же стандартам аналізу дискурсу, як і будь-яка частина 

розмовної взаємодії. 

Праці з соціолінгвістики в першу чергу зосереджують увагу на 

характеристиках респондентів (їх вік, раса, стать і т. д.). Важливість 

конструкції полягає в тому, що вона обов’язково вимагає більшої уваги до 

того, як саме інтерв’юер організовує процес опитування. Наприклад, К. Бріггс 

вважає, що варто звертати неабияку увагу на різні орієнтації того, хто опитує 

і того, кого опитують. Зосередження на інтерв’юері піднімає питання 

визначення ідентичності, які були предметом інтересу й дискусій у соціальних 

науках протягом багатьох років [290, с. 560]. 

Деякі вчені, наприклад, у своїх працях критикують так звані “емоційні 

інтерв’ю”. Так, К. Вотсон застерігає, що “легкі припущення відчуттів того, 

кого опитують, потенційно нівелюють дослідження” і можуть призвести до 

некоректних результатів [375, с. 114]. 

Інтерв’ювання “виявляє певні розуміння на основі певних епізодів 

комунікації. Хоча інтерв’юер може бути зацікавлений в отриманні поглядів 

опитуваного на життєвий досвід, проте він будує свій зміст інтерв’ю, тому що 

автор вкладає в інтерв’ю свої власні загальні очікування, про що К. Бріггс 

висловлюється так: “комунікативна структура всього інтерв’ю формує кожне 

висловлювання”. Кожне речення пов’язане з такими моментами: 
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висловлювання, точка зору, думка, переконання, анекдот, аргумент або скарга 

не існує в ізоляції [290, с. 102]. 

Наступне ключове питання: дослідник повинен бути більш свідомим у 

процесі інтерв’ю, а не просто “видобувати йому потрібне”. Р. Доннеллі вбачає 

в якісних методах дослідження проблему того, як перейти від перспективи 

“що” до перспективи “як” і “якомога краще організувати процес аналізу даних 

інтерв’ю”. Усвідомлення питання “як” означає, що потрібно перейти від опори 

на перспективу, від розуміння інтерв’ю як техніки до розуміння його як засобу 

досягнення мети дослідження [311, с. 318].  

Більшість учених зосереджують виняткову увагу на результатах 

інтерв’ювання (питанні “що?”), не розглядаючи сам процес дослідження, 

тобто питання “як?” (як складене, організоване та проведене інтерв’ювання). 

Так, С. Толмі намагається вирішити цю проблему з урахуванням “як” і “що”; 

пояснює, як можна інтерактивно визначити “теми” опитування. Частина 

переходу предмета дослідження від питання “що” в “як” передбачає відкриття 

аналітиками труднощів, протиріч, девіантних прикладів і 

неоднозначностей [368, с. 141]. 

Аналіз результатів інтерв’ю передбачає “гносеологічну зворотність”, 

пише К. Вілліг, критичний аналіз методології, припущень, вибору і теорій, які 

впливають на дослідження [378, с. 12]. 

К. Річардс вважає, що інтерв’ю належить до кола питань прикладної 

лінгвістики, який має потребу в особливій увазі, де “методологічне 

опитування” повинне бути більш поширеним [356, с. 159]. 

Спеціалісти з дискурсивної психології Дж. Поттер і А. Хепберн 

стверджують, що існують домінувальні проблеми, пов’язані з використанням 

якісних інтерв’ю. У якісній соціології були помічені різні ступені ентузіазму 

щодо вивчення методу з тієї позиції, що інтерв’ю, це – розрахунки і 

презентація думок є спільним досягненням учасників опитування [354, с. 301]. 

Ми вважаємо, що інтерв’ю є інтерактивною спільно сконструйованою 

подією, в якій особа учасника і його позиція мають особливий прихований 
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зміст. Аргументом на користь наших міркувань є статті, проаналізовані 

К. Річардсом, у яких, як правило, основна увага зосереджена на проблемі 

спільного будівництва, опитуваного, а не на тих питаннях, які, зазвичай, мають 

стосунок до прикладної лінгвістики. Не можна нівелювати думкою про те, що 

інші дисципліни, предмет вивчення яких зовсім не лінгвістичного характеру, 

приділяють менше уваги питанню інтерв’ювання [356, с. 160]. 

Мова, якою проводиться інтерв’ю, нерозривно пов’язана з характером 

спільної побудови опитування. Ця проблема належно не висвітлена у 

прикладній лінгвістиці. Отже, такі питання, як виправдання використання L2 

(мови перекладу опитника) та її вплив на деталі, що інтерв’юери можуть 

запропонувати, не отримують достатньої уваги. На нашу думку, варто 

ретельніше вивчити питання перемикання кодів під час проведення 

опитування, коли обидві сторони тієї чи іншої мірою володіють L1 (мовою 

оригіналу опитника) і L2 (мовою перекладу опитника). Наприклад, чи варто 

заохочувати респондентів до перемикання коду, якщо зрозуміло, що 

пояснення може бути більш повним на L1? Чи враховують під час 

опрацювання даних інтерв’ювання ймовірність похибки перекладу? Б. Темпл 

і А. Янг у своїх працях дискутують про епістемологічні й онтологічні наслідки 

рішень, пов’язаних із перекладом [372, с. 161 – 177], у той час як професори 

Університету Йорка Й. Ксю та Й. Лю пропонують корисну інформацію про 

ухвалення рішень щодо перекладу та презентації, які випливають із 

результатів інтерв’ювання на L1 [379, с. 496]. 

Можливі відмінності в інтерв’юванні різними мовами: вони можуть 

бути як на етапі створення опитника, так і під час його лінгвістичного аналізу. 

Не варто упускати ймовірності проблем з перекладом; треба пам’ятати, що 

будь-яке дослідження, яке має дилему спільної побудови, потрібно 

представляти з коментарями. 

У сучасній лінгвістиці з’являється дедалі більше розвідок, у яких 

порушується питання категоризації методу інтерв’ювання. Наприклад, 

соціолінгвісти на чолі з К. Роулстоном використовують термін cocategorial 
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іncumbency, розглядаючи інтерв’ювання як такий метод дослідження, в якому 

інтерв’юер і респонденти належать до однієї групи (наприклад, учителі 

біології або ті, хто вивчає іспанську мову). Це може сприяти тому, що 

респонденти даватимуть відповіді, певною мірою прогнозовані автором 

опитника [359, с. 748]. 

Більшість науковців у галузі прикладної лінгвістики розглядають 

аспекти вже існуючих або особистих відносин як частину додаткової 

інформації, або як встановлення сенсу. Д. Палфрейман, наприклад, говорить 

про особисті відносини між учасниками інтерв’ю, але не пояснює, чи це якось 

впливає на хід і результати інтерв’ювання [349, с. 213]. 

Дослідники часто не враховують впливу ключових аспектів 

ідентичності інтерв’юера на аналіз самого інтерв’ю. Кожен із цих аспектів 

може по-різному впливати на інтерпретацію результатів інтерв’ювання. 

Контекст, як відомо, за своєю природою дуже гнучкий. Тим не менше, 

не може бути сумнівів у тому, що інтерв’ю створює власний інтеракційний 

контекст, де кожен поворот подій формується попереднім, чим і зумовлені 

ролі та категорії учасників інтерв’ю. Говорячи про контекст інтерв’ювання як 

метод дослідження, його можна розділити на два типи: дослідницький 

контекст (включаючи фізичні і темпоральні характеристики) та інтерактивний 

контекст (бесіда, яка виникає під час інтерв’ю). 

Ми погоджуємося з думкою українсько-американської дослідниці, 

лінгвістики А. Павленко, яка подає критичний огляд соціолінгвістики 

стосовно аналізу інтерв’ю і стверджує, що занадто багато уваги приділяють 

змісту інтерв’ювання, проте мало формі і контексту його побудови. Вчена 

стурбована тим, що дослідники лише описово аналізують відповіді інтерв’ю, 

ігноруючи “інтеракційний вплив на саму презентацію інтерв’ю” [351, с. 165]. 

Проте щодо цього зауваження є деякі винятки. Наприклад, Г. Бархуазен 

звертає увагу на зміст, форму інтерв’ю і на те, “як лінгвістичні ресурси були 

використані для інтерактивної побудови історії та її локального 

розуміння” [285, с. 287]. С. Толмі демонструє, що категоризація інтерактивно 
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взаємно створена через установки самого інтерв’ю. Праця А. Блекледжа та 

А. Кріза є прикладом етнографічного дослідження, що зображує 

інтеракційний контекст інтерв’ю через його умовні додатки [287]. 

Якщо інтерв’ю відіграє у дослідженні лише допоміжну роль і не 

потрібно використовувати дані інтерв’ю для вивчення інших показників, то 

питання розгляду дискурсивних перспектив інтерв’ювання не висувається. 

Хоча й стверджується, що інтерв’юери мають навички, спонукаючи людей 

висловлювати свої спогади, погляди та переконання, і що інтерв’юер робить 

кроки, щоб зменшити або приглушити свою індивідуальність і забезпечити 

максимальний простір, натомість немає ніяких деталей про те, як ці навички 

та кроки використовуються. Тому цінним для нашого дослідження є 

твердження Дж. Шойріха про те, що потрібно враховувати “складність, 

унікальність, і невизначеність” інтеракції, а також “проблемні” елементи 

аналізу [361, с. 241]. 

Е. Мішлер робить акцент на “проблемних” випадках інтерв’ю й 

успішно виявляє важливі суперечності і неясності, які визначають ці 

“проблеми”. Він заздалегідь аналізує аспекти інтерв’ювання, які, зазвичай, 

розглядаються як проблемні (наприклад, відмінності у двох переказах однієї 

події різними респондентами), і простежує їх у різних контекстних 

обставинах [347, с. 151].  

Організація та проведення лінгвістичного інтерв’ювання у нашому 

дослідженні охоплює декілька послідовних етапів: а) вибір матеріалу 

дослідження; б) підготовка опитників; в) представлення респондентам 

опитника, отримання відповідей; г) опрацювання результатів опитування; 

д) формулювання лінгвістичних висновків на основі отриманих відповідей. 

Для обчислення показників та встановлення числових співвідношень 

отриманих результатів інтерв’ювання ми використовували метод кількісних 

підрахунків та елементи статистичного аналізу (визначення коефіцієнту 

розходження, застосування шкали інтервалів, лінійний графік візуального 
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представлення). Завдання та хід експерименту описано у четвертому розділі 

більш докладно.  

На наше переконання, метод лінгвістичного інтерв’ювання має 

однозначні переваги, оскільки безпосереднє звернення до свідомості носія 

мови, який не обтяжений лінгвістичними знаннями, дозволяє досліднику, 

абстрагувавшись від власної інтроспекції, об’єктивно проаналізувати 

мікротексти з виразним прагматичним спрямуванням.  

 

2.2. Методи дослідження комерційного гасла англомовного 

інтернет-дискурсу реклами  

 

2.2.1. Обґрунтування вибірки дослідження. Джерелом відбору 

матеріалу дослідження слугували 1638 сайтів англомовних інтернет-

магазинів, які спеціалізуються на різних товарах і послугах. На першому етапі 

дослідження ми вивчали вербальний компонент контенту цих сайтів; методом 

суцільної вибірки встановили, що лише 397 з них мають рекламні слогани 

(Див. Дод. Б). Лінгвальною одиницею нашого дослідження є дискурсивна 

одиниця – англомовний рекламний слоган, автором якого, очевидно, є 

маркетолог або власник магазину. У складі проаналізованих гасел засвідчено 

1770 лексем, які слугують для утворення мовної оболонки  при передачі 

інтенції адресанта. 

Для підтвердження релевантності нашого дослідження визначаємо 

обсяг обраних англомовних рекламних слоганів, застосовуючи формулу 

відносної похибки вибірки. Відомо, що для валідності результатів 

експерименту така величина не має перевищувати 33% [199, с. 56 – 57].  

 

Формула відносної похибки вибірки: 

(2.1) 

 

δ=   𝑍𝑝____ 

          √(𝑁 ∙ 𝑝) 
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де Zp – константа, яка для 5 % рівня значущості становить 1,96; 

N – обсяг вибірки;  

p – відносна частотність вживань одиниць аналізу. 

Оскільки матеріал дослідження становить 397 слоганів, а загальна 

кількість досліджуваний вебсайтів – 1638, визначаємо частоту наявності 

слогана в Інтернет-магазинах: 397 ÷ 1638, що дорівнює 4,13. Обчислюємо 

відносну похибку: 

δ= 1,96 

                         √(1638 ∙ 4,13) = 0,024 = 2,4% 

 
Таким чином, отримуємо величину, меншу за допустимі 33 %. 

Спираючись на ці розрахунки, можна вважати, що вибрана кількість 

досліджуваних АРГ є достатньою для одержання статистично релевантних 

висновків. 

 

2.2.2. Дослідження лексичних, граматичних та стилістичних 

параметрів комерційного гасла англомовного інтернет-дискурсу 

реклами. На третьому етапі дослідження ми застосували послідовну систему 

аналізу різнорівневих лінгвальних одиниць, а також їх характеристик. 

Використовуємо лексико-семантичний аналіз для виявлення лексичних 

особливостей АРГ; з метою окреслення морфологічних характеристик АРГ 

залучаємо морфологічний аналіз. Фіксуємо нерівномірний розподіл 

уживання самостійних частин мови (nouns, adjectives, verbs, adverbs, pronouns) 

у структурі АРГ, що залежить від їх типу, функції, відповідних 

комунікативних стратегій, тактик. Вивчення вербальних засобів, ужитих у 

рекламних гаслах, уможливлює виявлення чіткої кореляції між їхніми 

лексико-граматичними особливостями та певними стратегіями і тактиками. 

Так, наша розвідка демонструє, що, наприклад, тактика найменування товарів 

чи послуг здебільшого реалізується за допомогою іменників-апелятивів 

(Anything for golf (Див. Дод. А, № 266); Gemstone engagement (Див. Дод. А, 
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№ 260); By liberty tax (Див. Дод. А, № 237); Wild bird superstore (Див. Дод. А, 

№ 228); Waterwarehouse (Див. Дод. А, № 219) та ін.). 

З метою вивчення синтаксичної організації АРГ звертаємося до 

синтаксичного аналізу. Одиницями традиційного синтаксису вважають 

словосполучення і речення. Словосполучення характеризується поєднанням 

двох слів на підставі певного семантичного та граматичного зв’язку, тоді як 

речення ‒ це структурно-семантична інваріантна одиниця мовної системи, 

якій притаманна комунікативна, змістовна й інтонаційна завершеність [231, 

с. 544 – 546]. У нашій розвідці всі рекламні гасла проаналізовані в аспекті 

синтаксичної структури.  

Для виявлення стилістичних особливостей англомовного рекламного 

слогана використовуємо стилістичний аналіз. Сучасні рамки вивчення 

стилістики як методологічної парадигми значно розширилися і межують з 

іншими лінгвістичними дисциплінами. Відтак, Л. С. Піхтовнікова досліджує 

прагмастилістику [203], І. А. Бехта робить акцент на стилістичному 

компонентові загальної теорії дискурсивної стилістики [37], Б. Тошович 

вивчає інтернет-стилістику [252].  

На думку Л. С. Піхтовнікової, стилістичні засоби обираються не 

безпідставно, а для реалізації певних прагматичних завдань тексту, тобто 

кожен стилістичний аспект тексту обов’язково має прагматичну мету. 

Виникає підстава для виокремлення в таких дослідженнях 

прагмастилістичного аспекту, а ширше – для існування прагмастилістичної 

парадигми [203, с. 116]. Дослідниця влучно зауважує, що нерозривна єдність 

стилістики і прагматики проявляється в декількох напрямках. Цілі типів тексту 

і дискурсу обумовлюють вживання стилістичних засобів для вираження ідей в 

характерній для відповідного жанру, дискурсу манері. У виборі 

мовностилістичних засобів, в їх комбінації реалізується авторський задум, 

який в певному сенсі може бути ототожнений з дискурсивною стратегією. 

Прагматика авторського задуму (вибір комунікативних стратегій, моделей 

спілкування, кодів для передачі сенсу) реалізується в текстах 
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мовностилістичними засобами. При цьому очевидно, що стиль орієнтує 

адресата на смисли дискурсу за рахунок того, що демонструє йому очікувані 

зразки викладу змісту [203, с. 116]. Авторка вважає, що в якості основних 

об’єктів прагмастилістичних і синергетичних досліджень цього напрямку є 

тексти малих форм [203, с. 117]. Відповідно, рекламне гасло також є текстом 

малої форми, мікротекстом. 

За допомогою стилістичного аналізу виявляємо різноманітні 

стилістичні засоби і прийоми (мовна гра, антитеза, гіпербола, метафора, 

епітет, лексичний та фонетичний повтори), використані в досліджуваних АРГ, 

і докладно описуємо їх у підрозділі 3.2.4. 

 

2.2.3. Функційний аналіз вербальних компонентів рекламного 

гасла англомовного інтернет-дискурсу реклами. Потреба встановлення 

кореляції між концептами (змістами) та їх вербальним втіленням у гаслах 

зумовила необхідність пошуку дієвого та відповідного лінгвістичного методу, 

яким виявився функційно-ономасіологічний підхід. 

Передусім варто зазначити, що значний внесок у вивчення питань 

ономасіології зробили вчені Празького лінгвістичного гуртка (Р. Якобсон, 

В. Матезіус, О. Есперсен). Ономасіологічний підхід до дослідження мови 

розглядає змістову сторону лінгвальних одиниць з погляду співвідношення 

цих одиниць із позамовним предметним рядом як засобом його найменування. 

Ономасіологічний підхід за свій відправний пункт аналізу приймає значення 

або функцію і намагається виявити, якими засобами вони виражені. Це і є 

точка зору адресата, який змушений шукати мовні форми для вираження своєї 

думки [297, с. 12]. 

Ф. С. Бацевич визначає ономасіологічний підхід до вивчення мови як 

“динамічний функціонально-комунікативний аспект дослідження одиниць і 

категорій всіх рівнів, ролі останніх в номінативній діяльності мовця, їх 

змістового завдання, цілі вживання в конкретному висловлюванні (тексті)”. 

Учений вважає, що такий аналіз повинен передувати встановленням тих 
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онтологічно-буттєвих сутностей, котрих певні мовні засоби позначають в 

реальному світі. Важливо наголосити на тому, що ономасіологічний підхід є 

міжрівневим, оскільки досліджує ролі одиниць різних рівнів у єдиному 

мисленнєво-мовленнєвому процесі творення висловлювань [21, c. 29]. 

Функційний підхід полягає в аналізі функціональної природи 

лінгвальних одиниць. Це вчення розвивали члени Міжнародного товариства 

функційної лінгвістики у Франції А. Мартіне, М. Мамудян та ін. 

Функціювання мовних одиниць співвідноситься із прагматичною 

функцією мовної системи, яка пропонує варіанти відношення до світу й 

міжсистемних взаємодій у ньому [131, с. 170]. Функція розуміється як 

детерміноване співвідношення мовних одиниць і масивів системно 

організованої інформації. 

Функцію мовної одиниці можна представити як сукупність низки 

аспектів її дослідження. Серед таких О. В. Бондарко виокремлює динамічний, 

каузальний, цільовий, рольовий і позиційний, а також інтенційний аспекти [44, 

с. 18–19]. Останній, пов’язаний з намірами адресата, застосовується в нашому 

дослідженні АРГ. Адже поняття функції мовної одиниці зумовлене процесом 

комунікації; у нашому випадку – процесом рекламної комунікації, потребами 

людини, її розумовою і психічною діяльністю. 

За лексикологічною концепцією Н. Ю. Шведової, слово є 

різноспрямованою і активнодіючою одиницею. “Функціювання слова полягає 

у реалізації двох закладених у ньому потенціалів: по-перше, відцентрового 

потенціалу; це дія (функція), спрямована від слова, здатність сполучення з 

іншими лексемами, тобто процес вибору, віддачі; і, по-друге, його 

доцентрового потенціалу; це дія (функція), спрямована до самого слова, всі дії 

активного словесного тяжіння, “вбирання в себе”, тобто дія (функція) 

концентрації, конденсації. Поєднання у слові цих двох активнодіючих 

потенціалів робить його одиницею, унікальною за семантичним 

навантаженням і конструктивною силою” [268, с. 306 – 309]. Вивчати 

функціювання лексичної одиниці можна шляхом виявлення зазначених 
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потенціалів слова. Ці потенціали в силу комунікативної орієнтованості всіх 

одиниць мовної системи, в тому числі лексичних, найкраще проявляються в 

межах висловлювання і тексту. Керуючись концепцією Н. Ю. Шведової, у 

своєму дослідженні ми вивчаємо функційні характеристики лінгвальних 

засобів АРГ через виявлення їх прагматичного потенціалу за допомогою 

лінгвістичного інтерв’ювання потенційних адресантів/адресатів реклами. 

Ф. С. Бацевич уважає, що різноманітність поглядів на поняття 

“функція” в лінгвістиці призводить до розуміння функційного як 

“1) узуального на противагу загальному; 2) актуалізованого (мовленнєвого) на 

противагу мовному (системному); 3) ономасіологічного на противагу 

семасіологічного; 4) частотно-кількісного на противагу структурному; 

5) формально-граматичного на противагу лексико-семантичному; 

6) семантичного в протилежності до формально-структурного; 

7) синтаксичного на противагу морфологічного або лексичного; 8) позиційно-

рольового на противагу семантичному” [21, c. 14]. 

У вивченні функційних характеристик АРГ ми відштовхуємося від 

вищезазначених інтерпретацій: актуалізованого (у вербальному мовленні), 

ономасіологічного (від поняття до його лексичного вираження) і частотно-

кількісного (кількісні підрахунки). 

Характеризуючи функційні особливості системи номінативних 

одиниць англійської мови, А. Е. Левицький підкреслює, що “англійське слово 

в плані розуміння значно більше залежить від його контекстного оточення, ніж 

у мовах переважно синтетичної структури, і, отже, менше автономно в 

семантичному плані і більш автономно в плані ономасіологічному у 

зіставленні з такими мовами, як, наприклад, російська, українська і білоруська. 

Функція слова в сучасній англійській мові, тим самим, визначається 

лінгвокогнітивними даними і дозволяє сформувати його семантичну 

структуру, а також прагматичну роль у висловленні” [150, с. 96]. 

Як стверджує А. Е. Левицький, функційні характеристики 

номінативних одиниць проявляються також у категоріально-семантичному 
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аспекті. “При цьому відображається різноманітність, що виникає внаслідок 

певного відношення, знаків до того, що вони позначають, до об’єктів дійсності 

та понять про них. Тому, номінативні одиниці мають різний функційно-

семантичний потенціал і відображають різноманітні категоріальні сутності. 

Вони передають поняття, які таким чином можуть бути класифіковані як ті, 

що відрізняються за своїми когнітивними й ономасіологічними показниками” 

[151, с. 66]. Запропонований А. Е. Левицьким підхід передбачає розгляд 

одиниць номінації в їх розвитку і дає більш повну та системну характеристику 

функційних особливостей номенів сучасної англійської мови [151, с. 66]. 

Взявши за основу напрацювання когнітивістів Ф. Унгерера та 

Х. Шміда, А. Е. Левицький стверджує, що “когнітивна класифікація реальних 

сутностей знаходить відображення в їх номінації, комунікативному 

призначенні та спрямована на виділення природних категорій. Класифікація, 

наприклад, температури чи кольору може бути названа ментальним процесом” 

[151, с. 67]. Звідси процес класифікації споживачами рекламованих товарів чи 

послуг також можна вважати ментальним. 

Когнітивний підхід є органічним продовженням функційно-

ономасіологічного підходу, засади якого розробив у вітчизняному 

мовознавстві Ф. С. Бацевич. Зокрема, учений, з опертям на праці 

Р. В. Пазухіна та Б. Ю. Городецького, акцентує увагу на розумінні 

функційного в лінгвістичній науці з дещо іншого боку. Учений трактує 

функційний аспект як зовнішній прояв властивостей, характерних для того чи 

іншого мовного явища, мовної одиниці. Залежно від конкретних завдань і 

обраного матеріалу дослідження функційне, як синонім динамічного, 

приписується явищам мовним на противагу системно-мовним і 

структурним [21, c. 14]. 

Один з учасників празького лінгвістичного гуртка В. Матезіус 

повʼязував завдання функційно-ономасіологічного підходу з поясненням 

факторів, що впливають на мовця при виборі тієї чи тієї лексеми зі складу 

лексико-ономасіологічної структур мови. Це завдання може бути виконане за 
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умови врахування активної ролі мовця в акті лексичної номінації. Така роль 

залежить від комунікативних намірів мовця, повʼязаних з його ставленням до 

описуваної дійсності, а також від лексичної валентності [297, с. 47]. 

Сутність номінативного процесу в аспекті функційно-

ономасіологічного підходу можна визначити так: перед адресантом стоїть 

проблема (у вигляді інтенції або чіткого задуму): як правильно (а часто й 

образно) і якими засобами висловити певну інформацію, щоб вона була в міру 

можливості адекватно сприйнята адресатом (слухачем, читачем). Іншими 

словами, відправник інформації повинен перевести її в систему мовних знаків 

(тобто певним чином “закодувати”) і подати у тій формі, яка в середовищі 

носіїв цієї мови є зрозумілою, правильною, образною. Використовуючи 

продуктивні види комунікації, найважливішими з яких вважаються говоріння 

та письмо, відправник мовного повідомлення в своїй мисленнєво-мовленнєвій 

діяльності рухається “від ідеї (інтенції або задуму) → до конкретної форми її 

реалізації у мовленні”. Ономасіологічний підхід до вивчення мови, мовних 

одиниць і категорій може бути структурно-ономасіологічним, що досліджує 

мовні факти в напрямку “позамовний зміст → мовна форма” і функційно-

ономасіологічний, який вивчає мовний матеріал в напрямку “мовна система 

→ мовлення” [21, c. 25]. 

Визначити функцію мовної одиниці – це буквально знайти відповідь на 

запитання: “Для чого служить ця одиниця, яке її призначення?” [44, с. 17]. 

Відповідно до цього алгоритму, визначити функційні характеристики 

лінгвальних одиниць, що входять у склад АРГ, можна, відповідаючи на 

питання про те, для чого вони служать у конкретній комунікативній ситуації. 

Пояснення викладається у підрозділі 3.3.; пропонується застосування ієрархії 

людських потреб А. Маслоу до комерційної реклами.  

Під час вибору методів та прийомів дослідження, окрім вищевикладених 

положень, ми зверталися також до праць із лінгвометодологічних досліджень 

українських і зарубіжних учених [100; 132; 190; 221; 235; 246; 250; 302; 327; 

339; 360; 279]. 
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Висновки до розділу 2 

 

У дисертаційній роботі ми дотримуємося двоєдиного погляду на 

парадигматичність лінгвістичних досліджень і поєднуємо два основних 

методологічні підходи: лінгвоцентричний та антропоцентричний. 

Методологічними основами нашого дослідження стали концепції, 

напрацьовані в дискурсології (Н. Д. Арутюнова, Т. ван Дейк, І. А. Галуцьких, 

С. М. Єнікєєва, Ю. А. Зацний, Г. І. Приходько, І. С. Шевченко), 

прагмалінгвістиці (Л. Р. Безугла, А. М. Приходько, І. П. Сусов, 

Л. С. Піхтовнікова), комунікативній лінгвістиці (Ф. С. Бацевич, 

А. Вежбицька, С. М. Іваненко, А. П. Мартинюк, Г. Г. Почепцов, 

О. О. Селіванова), лінгвістиці тексту (І. А. Бехта, Т. І. Домброван, 

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

Методичний алгоритм дослідження прагматичного потенціалу АРГ 

включає п’ять етапів. Перший етап – формування корпусу матеріалів 

дослідження. Для цього звертаємось до методу суцільної вибірки. 

Дескриптивний метод використовуємо з метою планомірної інвентаризації 

лінгводискурсивних одиниць реклами і пояснення особливостей їх будови та 

функціювання. Другий етап полягає в ідентифікації комунікативних 

особливостей рекламних слоганів та виявлення іллокутивного наміру мовця; 

для цього застосовуємо прагмалінгвістичний аналіз; з метою окреслення 

комунікативних стратегій і тактик рекламних гасел – дискурсивний аналіз та 

прийом пошуку опорних семантичних маркерів; за допомогою 

контекстуального аналізу виявляємо семантичне навантаження лексичної 

одиниці в межах гасла. Третій етап нашої розвідки спрямовано на комплексне 

дослідження лінгвальних одиниць – складників АРГ. На цій стадії 

послуговуємось морфологічним та лексико-семантичним аналізом; також 

використовуємо синтаксичний аналіз для опису структурної організації АРГ, 

стилістичний аналіз – для виявлення стилістичних особливостей АРГ. 

Четвертий етап присвячено виявленню функційних характеристик АРГ. 
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Застосовуємо функційно-ономасіологічний аналіз з метою встановлення 

кореляції між концептами (змістами) та їх вербальним втіленням у гаслах; для 

експлікації реалізованих змістів послуговуємося ієрархією людських потреб, 

що розроблена А. Маслоу. На п’ятому етапі вдаємося до спеціально 

розробленої методики лінгвістичного інтерв’ювання, що має на меті 

виявлення прагматичного потенціалу рекламних гасел англомовних інтернет-

магазинів. Результати інтерв’ювання обчислюємо за допомогою елементів 

статистичного аналізу та кількісних підрахунків. 

Організувати та провести необхідне опитування (Див. Р. 4) вдалося 

завдяки застосуванню в дослідницькій роботі певних загальнонаукових та 

спеціальних лінгвістичних методів. Керуючись положеннями Ф. С. Бацевича, 

Й. А. Стерніна про методи лінгвістичних досліджень, для нашої роботи 

обрали метод прагматичного аналізу у формі лінгвістичного інтерв’ювання, 

що належить до групи антропометричних методів.  

Основні положення другого розділу викладені також в публікаціях 

автора [180; 181].  
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РОЗДІЛ 3 

ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ ПАРАМЕТРИ КОМЕРЦІЙНИХ ГАСЕЛ  

В АНГЛОМОВНОМУ ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСІ РЕКЛАМИ 

 

Особливістю прагмадискурсного підходу треба вважати аналіз 

комунікативних стратегій і тактик. Зважаючи на лінгвістичну специфіку АІДР, 

вважаємо, що комунікативні стратегії і тактики відіграють ключову роль у 

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

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

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

спрямовано не лише на комунікативні стратегії і тактики загалом, але й на 

аналіз їх природи і функціювання в окремих дискурсах, як от в рекламному 

(О. В. Лещенко, О. Д. Макєдонова, Т. П. Семенюк, В. А. Смірнова, 

Л. А. Шестак, І. М. Шукало). Якщо під прагматичними характеристиками АРГ 

розуміти комунікативні стратегії і тактики, то під лінгвальними параметрами 

– лінгвальні (різнорівневі вербальні одиниці) особливості їх імплементації.  

 

        3.1. Комунікативні стратегії і тактики англомовних рекламних гасел 

 

3.1.1. Характеристика стратегій і тактик рекламних гасел в 

англомовному інтернет-дискурсі реклами. Постійно зростає інтерес 

сучасних лінгвістів до пошуку моделей і механізмів комунікативного впливу 

на адресата. Тому назріло питання вивчення прагматичного аспекту в 

рекламному дискурсі, де реалізується мовленнєва установка на вплив. 

Останнім часом у зв’язку зі зміщенням ядра лінгвістичних досліджень в 

антропоцентричну сферу, з активізацією зацікавлень прагматичними і 

комунікативними аспектами мовних одиниць, поширені дослідження мовного 

маніпулювання, засобів мовного впливу на свідомість. Реалізацією цього 

напрямку є докладне вивчення комунікативного акту, комунікативних 

стратегій і тактик. Істотний внесок у цю сферу лінгвістики належить 
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Г. Г. Почепцову, Ф. С. Бацевичу, Л. Темперсу, В. І. Карасику, О. С. Іссерс, 

І. М. Борисовій, Н. Ф. Гладуш, А. А. Артюховій, А. Д. Бєловій, Н. В. Кутузі, 

Г. А. Кокозі, А. В. Корольовій та ін. Для нас особливий інтерес у цьому 

контексті становлять спроби досліджень комунікативних стратегій 

рекламного інтернет-дискурсу вебсайтів британських туристичних компаній 

(І. М. Шукало); стратегій і тактик комунікантів онлайн-інтерв’ю 

(Ю. О. Шевлякова); рекламних слоганів фінансових, страхових і 

консалтингових послуг (О. В. Лещенко). Зважаючи на лінгвістичну специфіку 

інтернет-маркетингу, ми вважаємо рекламний дискурс таким, в якому 

комунікативні стратегії і тактики відіграють ключову роль у досягненні 

прагматичної інтенції адресанта. Тому, передусім зупинимося на розумінні 

понять “стратегія” і “тактика”.  

Словник сучасної англійської мови видавництва Longman дає такі 

визначення лексеми “стратегія”: 1) сплановані серії дій для досягнення чогось; 

2) уміння планувати дії армії, наприклад, на війні; 3) уміле планування в 

цілому [LDCE]. Як легко зауважити, спочатку термін “стратегія” фігурував у 

військовій справі. У “Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти” 

поняття “стратегія” визначається як “певним чином організована, 

цілеспрямована та керована лінія поведінки, обрана індивідом для виконання 

завдання, яке він ставить собі сам / сама, або з яким він / вона стикається” [95, 

с. 10]. Проте у 1972 р. Л. Селiнкер у праці “Interlanguage” вперше вжив термін 

“комунікативні стратегії” для позначення процесів, що використовуються в 

ході спілкування для компенсації дефіциту лінгвістичних ресурсів [362, с. 

186]. З того часу цей термін почав широко використовуватися при описі явищ, 

пов’язаних з мовленнєвою комунікацією. Наприклад, у “Словнику 

лінгвістичних термінів” за ред. Т. В. Жеребило комунікативна стратегія 

трактується як “сукупність заздалегідь запланованих мовцем теоретичних 

ходів, спрямованих на досягнення комунікативної мети, що реалізуються в 

ході комунікативного акту; ієрархія цільових програм” [91, с. 157].  
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Укладачі “Енциклопедичного словника прикладної лінгвістики” 

зазначають, що мовець усвідомлює стратегічну компетенцію через свої знання 

комунікативної стратегії або психолінгвістичні плани, призначені для 

вирішення виробничих проблем [328, с. 306].  

Відповідно до “Стислого оксфордського словника 

лінгвістики”  стратегія розглядається  як широкий спосіб досягнення мети. Для 

прикладу, використання питального речення (…) як прохання можна вважати 

стратегією впливу на дії адресата або стратегією ввічливості; модель 

опрацювання мови адаптує певну стратегію до потрібного синтаксичного 

аналізу і т. д. [346, с. 212].  

У лінгвометодиці комунікативну стратегію інтерпретують як 

альтернативний план подолання труднощів у спілкуванні, коли недостатньо 

лінгвістичних, фактичних, соціокультурних знань, коли необхідно подолати 

непорозуміння, що виникло під час спілкування, або підтримати 

розмову [183, с. 9]. 

У дослідженні дискурсу програмного забезпечення І. П. Біскуб 

використовує термін “комунікативна стратегія” у двох основних контекстах: 

1) комунікативна стратегія як дискурсивна методика та інструмент ведення 

діалогу між людиною і машиною; 2) комунікативна стратегія як когнітивна 

діяльність, яка передбачає генерування віртуальної концептуальної картини 

світу комп’ютера [42, с. 15]. 

Нас цікавить термін “комунікативна стратегія” з погляду 

прагмалінгвістики. Не зважаючи на те, що комунікативні стратегії є 

предметом багатьох лінгвістичних досліджень, однозначного тлумачення 

терміна досі не існує. Кожен дослідник пропонує своє розуміння цього явища, 

проте в основі його лежить та сама ідея. Ми вважаємо, що це пов’язане з 

природою мовленнєвого спілкування, яка є багаторівневою та 

поліфункціональною, а отже, всі визначення не суперечать одне одному, а 

доповнюють.  
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Загальна інтенція мовця зумовлює комунікативну стратегію, або 

стратегію мовленнєвого спілкування. За визначенням Ф. С. Бацевича, 

стратегія мовленнєвого спілкування –  це “оптимальна реалізація інтенцій 

мовця щодо досягнення конкретної мети спілкування, тобто контроль і 

вибір дієвих ходів спілкування і гнучкої їх видозміни в конкретній 

ситуації” [19, с. 118].  

У книзі “Основи теорії дискурсу” М. Л. Макаров розглядає поняття 

“комунікативна стратегія” відносно дискурсу. Дослідник вважає, що стратегія 

є “центральним теоретичним поняттям в будь-якій прагматичній моделі”. 

Автор відзначає, що, з одного боку, стратегія – це “ланцюг комунікативних 

рішень мовця, комунікативних вибір тих чи тих мовних дій і мовних засобів. 

З іншого боку, комунікативна стратегія зумовлюється метою 

висловлювання” [161, с. 192]. 

Дослідниця комунікації І. М. Борисова стверджує, що комунікативна 

стратегія є способом організації мовленнєвої поведінки відповідно до задуму, 

інтенцій комунікантів. Комунікативна стратегія мовлення є способом 

реалізації задуму. Вона передбачає відбір фактів та їх подання в певному 

висвітлені з метою впливу на інтелектуальну, вольову та емоційну сферу 

адресата [45, с. 25]. 

На думку дослідниці О. С. Іссерс, “мовленнєва стратегія включає в себе 

планування процесу мовленнєвої комунікації залежно від конкретних умов 

спілкування та індивідуальностей комунікантів, а також реалізацію цього 

плану. Іншими словами, мовленнєва стратегія – це комплекс мовленнєвих дій, 

спрямованих на досягнення комунікативних цілей” [108, с. 15]. 

Заслуговує на увагу версія лінгвіста Є. В. Клюєва про те, що введення 

поняття комунікативної стратегії призводить до необхідності звернення до 

інших понять комунікативної лінгвістики, серед яких і комунікативна 

тактика. Цей термін також запозичений із військової сфери. В перекладі з 

грецької слово тактика означає мистецтво шикування військ. У 

комунікативній лінгвістиці – це конкретні мовленнєві дії, що мають на меті 
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досягнення впливу на певному етапі стратегічної взаємодії. Отже, дослідник 

розглядає комунікативну тактику як супровідну складову комунікативної 

стратегії; визначає її як сукупність практичних ходів у реальному процесі 

мовленнєвої взаємодії; іншими словами, комунікативна тактика, на відміну від 

комунікативної стратегії, перш за все співвіднесена не з комунікативною 

метою, а з набором комунікативних намірів. Комунікативний намір лежить в 

основі тактичного ходу, що є практичним засобом досягнення відповідної 

комунікативної мети. Уся сукупність таких практичних засобів у реальному 

процесі мовленнєвої взаємодії створює комунікативну тактику [124, c. 51].  

Говорячи про комунікативні стратегії і тактики, слід наголосити, що їх 

часто називають “мовленнєвими”. Наприклад, мовознавець 

О. П. Сковородніков ототожнює з комунікативною тактикою поняття 

“мовленнєва тактика”. Вчений вважає, що стратегія і тактика системно 

пов’язані як частина і ціле, отже, визначати їх треба у співвідношенні один з 

одним. Виходячи з цих положень та узагальнюючи судження про ці поняття 

інших авторів, О. П. Сковородніков визначає поняття “мовленнєва стратегія” 

та “мовленнєва тактика” так: мовленнєва стратегія – це загальний план, або 

“вектор”, мовленнєвої поведінки, що виражається у виборі системи 

продуманих мовцем поетапних мовленнєвих дій; лінія мовленнєвої поведінки, 

усталена на основі комунікативної ситуації загалом та спрямована на 

досягнення кінцевої комунікативної мети (цілей) у процесі мовленнєвого 

спілкування. Кожна мовленнєва стратегія характеризується певним набором 

мовленнєвих тактик [239, с. 5]. 

Мовленнєва тактика – це конкретний мовленнєвий хід (крок, поворот, 

етап) у процесі здійснення мовленнєвої стратегії; мовленнєва дія 

(мовленнєвий акт або сукупність декількох мовленнєвих актів), що відповідає 

тому чи тому етапу в реалізації мовленнєвої стратегії та спрямована на 

вирішення комунікативного завдання цього етапу [239, с. 6]. 

За визначенням “Словника лінгвістичних термінів”, комунікативна 

тактика – це “сукупність практичних ходів у реальному процесі мовної 
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взаємодії. Комунікативна тактика співвідноситься з виконанням окремих 

кроків втілення будь-яких приватних цілей” [91, с. 157]. 

На думку Ф. С. Бацевича, комунікативна тактика – це “визначена лінія 

поведінки на певному етапі комунікативної взаємодії, спрямована на 

одержання бажаного ефекту чи запобігання ефекту небажаного; мовленнєві 

прийоми, які дають змогу досягнути комунікативної мети” [20, с. 120]. 

Щодо тактики, то російська дослідниця О. С. Іссерс висловлюється 

стисло: “Мовленнєвою тактикою варто вважати одну або кілька дій, що 

сприяють реалізації стратегії” [108, c. 16]. Крім того, вона виокремлює 

комунікативний хід як складник тактики. Авторка зазначає, що 

конституантами тактики є комунікативні ходи – методи і прийоми, які окремо 

або в комплексі ведуть до вирішення надзадачі. Це – “мінімальна стратегічна 

одиниця, що пов’язує репліку мовця та репліку слухача за принципом 

іллокутивного примусу (або самопримусу). Комунікативний хід визначається 

щодо передбаченої реакції партнера та з урахуванням попередніх мовленнєвих 

дій” [108, c. 110]. Отже, за умови визначення комунікативних ходів, 

інструментом реалізації тактик є конкретні, визначені адресантом 

комунікативні дії, які мають знакову репрезентацію.  

Правильність обраної комунікативної тактики великою мірою залежить 

від комунікативного досвіду. У різних ситуаціях спілкування використовують 

різні тактики: одні більш дієві в побутовому спілкуванні, інші – у діловій 

сфері, так як комунікативні тактики зумовлені комунікативними намірами [20, 

с. 121]. Лінгвісти усвідомлюють, що виділити єдину класифікацію 

комунікативних стратегій і тактик неможливо і недоцільно, оскільки кожному 

типу дискурсу притаманні свої стратегії і тактики. Дослідження 

комунікативних стратегій і тактик є особливо актуальним в інформаційну добу 

стрімкого розвитку комунікаційних систем у загальній системі дискурсивної 

комунікації. У цьому підрозділі дисертаційного дослідження ми описуємо 

комунікативні стратегії і тактики АІДР, а саме – рекламних гасел англомовних  

інтернет-магазинів.  
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В умовах перевиробництва товарів і послуг реклама виконує також 

функцію регулювання споживчого попиту, створюючи ілюзію того, що 

рекламуються нові, кращі якості товарів чи послуг, які одночасно 

залишаються брендовими. Гасло виконує центральну роль у рекламному 

повідомленні: воно має спонукати споживача зробити вибір на користь 

рекламованої послуги та позиціонувати компанію на ринку. Щоб бути 

ефективними в процесі комунікації, у гаслах максимально точно мають 

поєднуватися мовна форма, прагматичні настанови і комунікативні функції. 

Все це за допомогою лінгвальних засобів відображається в комунікативних 

стратегіях і комунікативних тактиках.  

Найважливіший елементом комунікативної ситуації у рекламному (і не 

тільки) дискурсі, а звідси і комунікативної стратегії є лінгвосоціальна 

особистість. Типологія лінгвосоціальних особистостей у сучасній 

дискурсології – складне і дискусійне питання. Свою класифікацію мовних 

особистостей пропонує В. І. Карасик в книзі “Языковой круг: личность, 

концепты, дискурс”.  Цілком погоджуємося з переконаннями ученого в тому, 

що “мовну особистість в умовах спілкування можна розглядати як 

комунікативну особистість – узагальнений образ носія культурно-мовних і 

комунікативно-діяльнісних цінностей, знань, установок і поведінкових 

реакцій” [113, с. 19]. На думку В. І. Карасика, комунікативна особистість може 

розглядатися з позицій аксіологічного, пізнавального і поведінкового планів. 

Тема нашого дослідження обумовила особливий акцент на поведінковому 

плані. Суттєвим для характеристики мовної особистості саме в цьому аспекті 

є теорія мовленнєвих актів. Центральним моментом у мовленнєвому акті є 

іллокуція, тип мовленнєвого впливу, а найістотнішою ознакою для 

виокремлення того чи того типу мовленнєвого акту є інтенція мовця [113, 

с. 49].З комунікативними інтенціями мовця безпосередньо співвідносяться 

стратегії спілкування: якщо інтенції носять глобальний характер, то маються 

на увазі власне стратегії дискурсу, внутрішньо властиві йому; якщо ж мова йде 

про досягнення приватних цілей в рамках того чи іншого жанру певного типу 
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дискурсу, то йдеться про локальні стратегії, або про комунікативні 

тактики [113, с. 58]. 

Тобто, кожна комунікативна особистість застосовує власну мовленнєву 

стратегію. На наш погляд, комунікативна стратегія повинна враховувати 

глибинну структуру взаємодії та послідовність комунікативних ходів мовця. 

У процесі рекламування адресант реалізує себе як комунікативна особистість, 

демонструючи лінгвістичну та екстралінгвістичну компетенції. Адресант 

рекламного слогану дивиться на світ очима адресата (потенційного клієнта) і 

номінує світ маркетинговими лексико-тематичними засобами, 

екстраполюючи свій специфічний рекламний дискурс на всезагальний. 

Залежно від предмета дослідження вчені пропонують різні класифікації 

комунікативних стратегій. Загалом науковці одностайні в тому, що залежно 

від способу поводження з комунікативним партнером доцільно виділяти: 

а) кооперативні стратегії – сукупність мовленнєвих дій, які застосовує 

адресант для досягнення комунікативної мети шляхом кооперації з адресатом; 

б) некооперативні стратегії – сукупність мовленнєвих дій, які використовує 

адресант для досягнення своєї стратегічної мети через конфлікт з адресатом. 

Зрозуміло, що в рекламних гаслах використовують виключно кооперативні 

стратегії.  

Глобальна стратегія рекламного дискурсу – це спонукальна стратегія, 

яка базується на комунікативному намірі адресанта переконати адресата 

придбати рекламований товар. Глобальна спонукальна стратегія 

конкретизується за допомогою локальних стратегій. Беручи за основу тип 

комунікативної особистості адресанта рекламного слогану, ми виокремили дві 

локальних стратегії: стратегію позиціонування інтернет-магазину на ринку 

та стратегію спонукання споживача до вибору рекламованого об’єкта. 

Перша в АІДР може трактуватися як інформативна, оскільки описує 

товари / послуги у “найкращому світлі”, інколи гіперболізовано чи не надто 

достовірно. Стратегія спонукання споживача до вибору рекламованого 

об’єкта, домінантна у сфері реклами переосмислюється як сугестивна або 
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волітивна, тому що ціль адресанта при цьому – змотивувати, заохотити, 

примусити скористатись послугами / придбати товар шляхом прямого 

звернення до адресата, стимулюванням до покупки, через вказування на групу 

покупців, яким призначено товари. 

Комунікативні стратегії, що представляють собою реалізацію інтенцій 

учасників спілкування, значною мірою залежать від прийнятих у 

певній  лінгвокультурі домінантів поведінки. Домінанти поведінки закріплені 

в тактиках. Вибір комунікативної тактики для здійснення певної стратегії 

визначається набором комунікативних цілей, визначених адресантом. 

Оскільки завдання рекламних гасел різні, то і комунікативні тактики, 

застосовані для представлення стратегій, також відрізняються. 

 

3.1.2. Стратегія позиціонування інтернет-магазину на ринку. Для нас 

близькою є класифікація комунікативних стратегій і тактик німецьких та 

українських слоганів фінансових, страхових і консалтингових послуг, яку 

запропонувала О. В. Лещенко [153; c. 130]. Частково запозичивши підхід 

дослідниці, ми виокремили специфічні тактики АРГ. Як свідчить наш аналіз 

рекламних гасел інтернет-магазинів англомовних вебресурсів, стратегiя 

позиціонування інтернет-магазину на ринку найчастіше реалізується за 

допомогою таких тактик: 1) демонстрацій переваг магазину та підкреслення 

його ексклюзивностi (ТПЕ); 2) підкреслення компетентності, традицiй i 

досвiду, цінностей (ТКТД); 3) найменування товарів чи послуг магазину (ТН); 

4) використання власної назви (ТВН).  

Тактика демонстрацій переваг установи та підкреслення її 

ексклюзивностi (ТПЕ). При цьому комунікативна ціль адресанта – сформувати 

позитивне ставлення адресата до магазину, товару/послуги.  ТПЕ реалізується 

через такі комунікативні ходи: представлення основних характеристик товару; 

зазначення його переваг, наведення доказів новизни товару, приписування 

позитивної оцінки, зазначення вигідної ціни товару. Наприклад: рекламний 

слоган Biggest Brands – Lowest Prices (Див. Дод. А, №13) інтернет-магазину 
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одягу демонструє можливість придбати одяг відомих брендів за низькими 

цінами; також на низькі ціни акцентують увагу рекламні гасла The Best Prices 

to Enjoy your Life (Див. Дод. А, №37), Unique Items At Affordable Prices 

(Див. Дод. А, №226); гасло Puerest products in the world (Див. Дод. А, №90) 

вказує на ексклюзивність товарів; рекламні гасла Express delivery and free 

return (Див. Дод. А, №41), Free express shipping & returns (Див. Дод. А, №42), 

We deliver worldwide (Див. Дод. А, №58) підкреслюють, що перевагою цього 

інтернет-магазину є експрес-доставка і безкоштовне повернення.  

Тактика підкреслення компетентності, традицiй i досвiду, цінностей 

(ТКТД). При цьому комунікативною ціллю адресанта є наголосити на якісних 

характеристиках товару, запевнити у кваліфікації і досвіді виробника, 

закцентувати увагу на комерційних цінностях. Адресант здійснює ці ходи за 

допомогою кваліфікаторів, маркерів оцінки якості, числівників. Наприклад: 

рекламні гасла Great Value. Great Experience (Див. Дод. А, №31); Perfect 

online-Shopping Experience (Див. Дод. А, №35); Handcrafted in America, 

Designed for Longevity (Див. Дод. А, №72). Часто числівники вказують на 

вікові традиції магазину, компанії: Pleasing People...Since 1936 

(Див. Дод. А, №101); Finest Quality for Over 45 years! (Див. Дод. А, №44); 

Designer menswear since 1994 (Див. Дод. А, №43).   

Тактика найменування товарів чи послуг магазину (ТН). У відповідних 

рекламних гаслах адресант переслідує комунікативну мету інформування 

адресата про предмет реклами, його основні характеристики. ТН реалізується 

через такі комунікативні ходи як назва предмета реклами, конкретизацію, 

констатація факту. Тобто здійснюється пояснення, які саме товари / послуги 

пропонує адресант. Наприклад: рекламні гасла Diamonds&Fine Jewellery 

(Див. Дод. А, №111); Luxury shoes & Accessories (Див. Дод. А, №40); Hundreds 

of thousands of premium domains (Див. Дод. А, №59) інтернет-магазину 

доменних імен. У цих прикладах чітко виражений денотативний критерій 

успішного слогана. Гасло, засноване на класифікаційних ознаках, відбиває 

суть запропонованих власником товарів, послуг, особливостей. У поданих 

http://store/
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випадках рекламна продукція названа безпосередньо (ювелірні та коштовні 

вироби, взуття та аксесуари, доменні імена), використано загальні 

категоріальні назви. 

Тактика використання власної назви (ТВН). Наприклад: рекламні гасла 

Explore Crane’s country store! (Див. Дод. А, №52) для інтернет-магазину з 

назвою Crane’s country store; Envoy of Belfast (Див. Дод. А, №55) для інтернет-

магазину з назвою Envoy; The magic of MACYS (Див. Дод. А, №68) для 

інтернет-магазину з назвою MACYS. Destination super(Див. Дод. А, №358) для 

інтернет-магазину з назвою Super8; Get Everything Canon, Directly From 

Canon (Див. Дод. А, №49) для інтернет-магазину з назвою Canon. Часта 

повторюваність імені ресурсу мимоволі залишає в пам’яті потенційного 

клієнта цю дефініцію та відчуття необхідності хоча б відвідати цей сайт. Крім 

того, ТВН реалізується через використання у гаслі топонімів: The Sole of 

Chicago (Див. Дод. А, №278); імен дотичних до сайту особистостей: By Renee 

Claire (Див. Дод. А, №133); A Pascal Mouawad company (Див. Дод. А, №268).  

 

3.1.3. Стратегія спонукання споживача до вибору рекламованого 

об’єкта. Не менш популярною є стратегія спонукання споживача до вибору 

рекламованого об’єкта, яка реалізується за допомогою таких тактик: 

1) звернення до споживача (ТЗС); 2) зазначення цільової групи споживачів 

(ТЗГ); 3) неоднозначності / багатозначності змісту (ТН/Б).  

Наведімо приклади рекламних гасел, в яких використано вищезазначені 

стратегія і тактики. 

Тактика звернення до споживача (ТЗС). Ця комунікативна тактика 

співвідноситься з метою адресанта створити враження піклування про 

споживача, нібито налагодити дружні відносини з адресатом, викликати 

відчуття довіри, створити ілюзію діалогу, зменшити дистанцію. Наприклад, ця 

тактика реалізується у таких рекламних гаслах двох різних інтернет-

магазинів  взуття: Your one-stop fashion destination (Див. Дод. А, №45); Your 

next step (Див. Дод. А, №48); у гаслі Where the Focus is on 
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You! (Див. Дод. А, №86) інтернет-магазину контактних лінз; у гаслі Our 

Business is the Air You Breathe (Див. Дод. А, №107) інтернет-магазину систем 

кондиціонування та вентиляції та ін.; lease the brands you love 

(Див. Дод. А, №255) універсального інтернет-магазину. Помітно, що тактика 

звернення до споживача в цих гаслах виражена через присвійні та особові 

займенники (Your, You, our) або за допомогою вживання імперативу, див. гасло 

інтернет-магазину поліграфічних послуг Dream. Create. Impress (Дод. А, 

№94), гасло Stay close to adventures (Дод. А, №367) інтернет-магазину 

бронювання готельних номерів. 

Тактика зазначення цільової групи (ТЗГ). Виокремлення такої 

комунікативної тактики обумовлено ціллю адресанта запевнити адресанта в 

тому, що увага приділяється саме йому, що рекламований товар спрямований 

на розв’язання проблем конкретної соціальної групи, на покращення ситуації 

у певній сфері. Таким чином здійснюється бажана персоніфікація реклами. 

Наприклад: рекламне гасло All weather clothing for the motorist, sportsman and 

aviator (Див. Дод. А, №39) інтернет-магазину спеціалізованого одягу чітко 

вказує для представників яких професій призначений товар; рекламне гасло 

Hand-picked delights for moms. Daily (Див. Дод. А, №28) свідчить про те, що 

цільова група інтернет-магазину – це мами, доглядальниці, няні; рекламне 

гасло Plus Sizes 12 – 26 (Див. Дод. А, №120) інтернет-магазину одягу, взуття, 

аксесуарів одразу обмежує клас клієнтів пропонованих товарів через 

зазначення розміру.  

Загалом фактор аудиторії, розуміння її моделі світу завжди були 

важливими перевагами в таких прикладних комунікаціях, як інформаційні або 

психологічні операції, і цікавили багатьох лінгвістів. К. Джоунз представляє 

мінімальний набір знань про цільову аудиторію таким чином: політичні 

вподобання; біографічна інформація; процеси прийняття рішень; 

демографічна інформація: вік, стать, раса, релігія, економічні прибутки, 

культурні вподобання; уявлення аудиторії про сприятливі можливості і 
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можливий розвиток подій; можливості аудиторії в галузі інформаційних 

операцій; оцінки дій аудиторії за різними сценаріями [309, С. 239 – 248].  

Тактика неоднозначності / багатозначності плану вираження, змісту 

та референції (ТН/Б). Наприклад: рекламне гасло For special needs 

(Див. Дод. А, №103) має характер неоднозначності, що навіює клієнтові 

відчуття, ніби в цьому магазині є товар саме для його особливих потреб; АРГ 

на зразок The home of all inclusive (Див. Дод. А, №12) характеризується 

багатозначністю і буквально переконує споживача придбати все необхідне в 

одному місці. Рекламні гасла The home of awesome (Див. Дод. А, №207), 

Happiness Guaranteed! (Див. Дод. А, №225), At the corner of happy & healthy 

(Див. Дод. А, №378), Make beauty (Див. Дод. А, №126), Sustainable living with 

style (Див. Дод. А, №127) також відображають ТН/Б, оскільки містять у своєму 

складі лексеми з абстрактним значенням, полісемію. У гаслах цієї групи важко 

з першого погляду виявити інтенцію адресанта. Приховування комунікативної 

інтенції відбувається в АРГ, які за мовним оформленням і за змістом схожі на 

афоризми, наприклад, Every little helps (Див. Дод. А, №1); Seeing is Believing 

(Див. Дод. А, №95) магазину контактних лінз та окулярів.  

При опрацюванні даних дослідження спостерігалося явище 

використання двох чи кількох тактик одночасно. В одному гаслі можуть 

застосовуватися тактики, які належать до двох різних стратегій. Комбінаторні 

можливості характерні, як правило, для частотних тактик, що відзначаються 

наявністю значної кількості мовних засобів: тактика підкреслення 

компетентності, традицiй i досвiду, цінностей + тактика найменування товарів 

чи послуг магазину (Traditional handmade learthergood (Див. Дод. А, №56)); 

тактика неоднозначності / багатозначності вираження змісту + тактика 

звернення до споживача + тактика зазначення цільової групи (Anything and 

Everything for all your pets (Див. Дод. А, №89)); тактика демонстрацій переваг 

установи та підкреслення її ексклюзивностi + тактика найменування товарів 

чи послуг магазину (Quality clothing (Див. Дод. А, №73)).  
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Отже, дискурсний аналіз гасел дозволив виявити дві комунікативні 

стратегії: комунікативну стратегію позиціонування магазину на ринку та 

комунікативну стратегію спонукання споживача до вибору рекламованих 

послуги / товару, які реалізуються різноманітними тактиками. Ефективна 

комунікація передбачає постійний вибір комунікантом певної комунікативної 

стратегії, що в конкретній ситуації буде найбільш сприятливою в досягненні 

поставленої мети, а поєднання кількох тактик підсилить інтенцію мовця.  

 

3.2. Лінгвальні параметри рекламних гасел в англомовному 

інтернет-дискурсі реклами 

 

В основі будь-якої комунікативної діяльності лежить інтенція, яка 

розуміється як “психологічна надбудова над думкою”, як превербальний 

осмислений намір мовця, що організовує інтерактивний процес, зумовлює 

вибір комунікативних стратегій і мовних засобів їх реалізації [130, с. 41].  

У прагмалінгвістиці комунікативний вплив визначають як вплив на 

індивідуальну чи колективну свідомість за допомогою мови для досягнення 

поставленої адресантом мети, тобто зміни або компрометації поведінки 

адресата, його намірів, уявлень, оцінок тощо під час комунікативного 

акту [152, c. 14].  

Досліджуючи комунікативні стратегії і тактики рекламних гасел 

інтернет-магазинів, ми зіткнулися з проблемою недостатнього опису 

лінгвальних чинників впливу на адресата, тому спробуємо описати лексико-

граматичні особливості відповідних АРГ.  

Украй необхідним є вивчення прагматичного аспекту в рекламному 

дискурсі, де реалізується мовленнєва установка на вплив. Останнім часом у 

сучасному мовознавстві зростає інтерес до дослідження мовного 

маніпулювання, засобів мовного впливу на свідомість. Вивчення 

комунікативних стратегій і тактик є особливо необхідним в інформаційну еру 

стрімкого розвитку комунікаційних систем у загальній системі дискурсивної 
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комунікації. У цьому підрозділі ми розглядаємо лінгвальні засоби оформлення 

комунікативного наміру рекламних гасел інтернет-магазинів.  

Створюючи рекламне гасло, автор здійснює відбір мовних засобів 

відповідно до обраної тональності, орієнтуючись на комунікативну ситуацію, 

характер адресата, середовище функціонування, інтенцію. Необхідно 

використати такі мовні засоби, які максимально чітко виразили б інтенцію 

адресанта. Останній залежно від комунікативного середовища обирає прямі чи 

опосередковані лінгвістичні способи реалізації інтенції. Отже, комунікативна 

інтенція може бути експліцитною – формально вираженою або імпліцитною – 

формально невираженою.  

Експліцитність / імпліцитність мовленнєвого наміру і пов’язана з ними 

іллокутивна сила висловлення залежать від постановлених цілей і мотивів 

адресанта, комунікативних стратегій та від запланованого перлокутивного 

ефекту. Зазвичай мовець намагається зробити свій мовленнєвий намір 

максимально відкритим для розпізнавання адресатом і для цієї мети вибирає 

прямі або конвенційні лінгвальні засоби, які легко розпізнаються та 

усвідомлюються певною цільовою аудиторією. 

Докладніше зупинимося на експліцитних лінгвальних засобах. 

Комунікативні тактики, виражені експліцитними мовними засобами, 

меншою мірою приховані від адресата, оскільки їх прагматичне значення 

якоюсь мірою визначається формально-синтаксичною структурою і 

лексичним складом рекламного гасла. Експліцитна інформація 

усвідомлюється адресатом як та думка, заради вираження якої й було 

використано це висловлення. Мовець обирає такі засоби вербалізації, які, на 

його думку, зберігали б поточний фокус або вказували на переміщення 

уваги з одного фокуса на інший. 

До експліцитних проявів комунікативних стратегій і тактик рекламних 

гасел відносимо лінгвальні засоби різних мовленнєвих рівнів: лексичні, 

морфологічні, синтаксичні, а також стилістичні особливості. Розглянемо всі 

лінгвальні характеристики докладніше.  
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3.2.1. Лексичні та морфолого-синтаксичні особливості рекламних 

гасел.  

Лексичні особливості складників АРГ. З метою аналізу лексичних 

засобів, які застосовані в рекламних гаслах, ми зверталися до авторитетних 

праць із лексикології сучасної англійської мови [64; 65; 116; 332; 338, 101]. 

Найбільше змістове навантаження припадає на іменники як найчастіше 

вживані в гаслах лексеми (37%). Традиційно за лексико-граматичними 

розрядами іменників виокремлюють загальні та власні назви. Апелятиви 

(загальні назви) несуть найбільше семантичне навантаження у слоганах з 

тактикою найменування товарів чи послуг магазину. Наприклад: рекламні 

гасла Diamonds&Fine Jewellery (Див. Дод. А, №111); Luxury shoes & 

Accessories (Див. Дод. А, №40); Hundreds of thousands of premium domains 

(Див. Дод. А, №59). Гасло, засноване на класифікаційних ознаках, відбиває 

суть запропонованих власником товарів, послуг, особливостей. У поданих 

випадках рекламна продукція названа безпосередньо, використано загальні 

категоріальні назви.  

У гаслах з тактикою зазначення цільової групи також використовуються 

загальні назви. Наприклад: For fashion lovers. Not followers (Див. Дод. А, №57); 

Fashion exclusively for plus size women (Див. Дод. А, №123). Рекламне гасло 

Artisan apparel for nomads and romantics (Див. Дод. А, №305) чітко вказує, для 

представників яких професій та соціальних груп призначений товар; Big store 

for little ones (Див. Дод. А, №395) свідчить про те, що магазин спеціалізується 

на товарах для дітей і т.д.  

Серед масиву проаналізованих АРГ ми помітили переважне вживання 

апелятивів з конкретним значенням, а саме 67% від усієї виявленої кількості 

іменників. Наприклад: The electronics specialist (Див. Дод. А, №17); Heavy 

Machinery Marketplace (Див. Дод. А, №21); Nifty Gadgets for Tech Edicts 

(Див. Дод. А, №36); The world’s largest junk removal service 

(Див. Дод. А, №87); Cameras&Electronics since 1979 (Див. Дод. А, №99); 

Apparel&Accessories (Див. Дод. А, №101); Costumes and more since 1954 
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(Див. Дод. А, №118); Resorts for everyone – by Sandals (див. дод. а, №130); Your 

ink&toner shop (див. дод. а, №186); Wholesale beverages (Див. Дод. А, №189); 

Nothing but the breed (Див. Дод. А, №218); Wild Bird Superstore 

(Див. Дод. А, №228) та ін. 

Лише 23% зафіксованих апелятивів ужито в абстрактному значенні. Як 

приклад можна навести такі АРГ: Finest Quality for Over 45 years! 

(Див. Дод. А, №44); Clothing of style & substance (Див. Дод. А, №47); Work in 

progress (Див. Дод. А, №50); The magic of MACYS (Див. Дод. А, №68); Passion 

for books (Див. Дод. А, №100); Where confidence grows (Див. Дод. А, №114); 

Shop sure. 100% satisfaction guaranteed (Див. Дод. А, №115); Make beauty 

(Див. Дод. А, №126); Sustainable living with style (Див. Дод. А, №127); Find 

your beauty obsession (Див. Дод. А, №131); Home is a life of progress 

(Див. Дод. А, №134); The extraodinary alliance of nature and science 

(Див. Дод. А, №174); The Essence of Pleasure (Див. Дод. А, №328); Happiness 

Guaranteed!(Див. Дод. А, №225).  

Власні назви також є дієвим засобом реалізації комунікативної мети. 

Наприклад, застосування антропонімів створює ефект публічності, 

відкритості й контактності компанії. Використання імен відомих 

особистостей, фахівців чи знаменитостей, що пов’язані з товарами або 

послугами, на яких спеціалізується онлайн-магазин, викликає відчуття 

довіри, справляє позитивне враження про якість продукту, його 

актуальність, перевіреність. Наприклад, рекламне гасло A Pascal Mouawad 

company (Див. Дод. А, №262) інтернет-магазину Glam boutique, який 

спеціалізується на продажі оздоб, містить ім’я відомого дизайнера прикрас 

і це створює уявлення про гарантування якості та стилю. Гасло By Renee 

Claire (Див. Дод. А, №133) інтернет-магазину піжам Bed Head pajamas 

одразу вказує на авторитетного дизайнера. У рекламному гаслі By Carlson 

(Див. Дод. А, №196) інтернет-магазину бронювання готелів вміщено ім’я 

відомого засновника та власника мережі готелів.  

 



110 

 

Також спостерігається використання топонімів у гаслах. Наприклад, 

рекламний слоган People’s shoes of Italy інтернет-магазину взуття Superga 

(Див. Дод. А, №352) містить назву країни, яку пов’язують з якісним і 

стильним взуттям. Саме цим АРГ мотивує клієнта надати перевагу такому 

товару. В цьому випадку топонім Italy є імпліцитним засобом вираження 

тактики демонстрацій переваг установи та підкреслення її ексклюзивності.  

У проаналізованих рекламних гаслах вжито назви країн (America`s 

camera store since 1918 (Див. Дод. А, №324)) інтернет-магазину цифрових 

камер “Ritz camera”; India’s gifting bazaar (Див. Дод. А, №22) інтернет-

магазину подарунків “futurebazaar.com”; An American Original 

(Див. Дод. А, №109) інтернет-магазину чоловічого одягу та взуття “Allen 

Edmonds”; The UK’s#1domain registar (Див. Дод. А, №92) інтернет-магазину 

доменних імен та вебхостингів “123.REG.co.uk”; America’s Largest Pet 

Pharmacy (Див. Дод. А, №88), міст (The Sole of Chicago (Див. Дод. А, №278) 

інтернет-магазину взуття, аксесуарів, сумок “Lori’s”; Handicrafted in 

Brooklyn, N.Y (Див. Дод. А, №83) інтернет-магазину краваток “Yellow Hook 

Necktie Co”; Envoy of Belfast (Див. Дод. А, №55) інтернет-магазину одягу 

“ENVOY”), зрідка вулиць (JERMYN STREET, LONDON (Див. Дод. А, №176) 

інтернет-магазину стильного одягу “Charles Tyrwhitt”, 18th street & 

Broadway, NYC (Див. Дод. А, №299) інтернет-магазину одягу, взуття та 

аксесуарів “Paragon”).  

У складі досліджуваних гасел зрідка використовувались синоніми, 

причому більшість з них контекстуальні. Як приклад можна навести такі: Be 

the first to know Style Advice, Trends, Events&More (Див. Дод. А, №71); The 

world’s premier online luxury fashion destination (Див. Дод. А, №79); Quality 

Classic Et Vintage Clothing For Gentlemen (Див. Дод. А, №81). Натомість 

поширеним є вживання в одному гаслі лексем, що належать до однієї 

тематичної групи. Наприклад: тематична група “розваги”: No One Pays 

More For Your Used Music, Movies&Games (Див. Дод. А, №332); Watch TV, 

shows&movies anytime, anywhere (Див. Дод. А, №3); тематична група 



111 

 

“іграшки”: Personalized Teddy Bears and Plush Animals (Див. Дод. А, №97); 

тематична група “організм людини”: eyes, lips, face (Див. Дод. А, №229); 

Fashion from head to toe (Див. Дод. А, №77); For your body, mind&soul 

(Див. Дод. А, №217); тематична група “кар’єра”: Your career is our job 

(Див. Дод. А, №356); тематична група “торгівля”: Mercantile and supply 

(Див. Дод. А, №62); Express delivery and free return (Див. Дод. А, №41); Free 

express shipping & returns (Див. Дод. А, №42); High Value, Low Prices, 

Personal Service. (Див. Дод. А, №222); тематична група “флора”: The art and 

science of pure flower and plant essences(Див. Дод. А, №122); тематична група 

“час”: Where memories of yesterday live on today! (Див. Дод. А, №137); 

тематична група “творчість”: The perfect fusion of craftsmanship&design (Див. 

Дод. А, №381); Everything for the hand knitter&crocheter! (Див. 

Дод. А, №300); тематична група “прикраси”: Diamonds&Fine Jewellery (Див. 

Дод. А, №111); тематична група “члени сім’ї”: Diapers Bags for Moms &Dads 

(Див. Дод. А, №212); тематична група “медицина”: America’s #1 Doctor for 

Faith &Medicine (Див. Дод. А, №216); тематична група “рух”: World`s largest 

running&walking store (Див. Дод. А, №325).  

У таких структурних одиницях рекламного дискурсу, як рекламні 

гасла, застосовують, як правило, стилістично нейтральну (міжстильову) 

лексику на противагу стилістично забарвленій; здебільшого містять 

загальновживані, високочастотні слова основного лексичного фонду. У цих 

АРГ не використовують просторічної лексики, діалектизмів, термінів, 

професіоналізмів, жаргонізмів, арготизмів, неологізмів, архаїзмів . 

Спорадично трапляються випадки використання розмовної, неформальної 

лексики. Наприклад, у рекламному гаслі Інтернет-магазину товарів 

категорії “дім, сад, декор” Where the pros shop! (Там, де купують 

професіонали; Див. Дод. А, №241)) лексема pros не є одиницею літературної 

англійської мови. Згідно з LDCE, це коротка неформальна форма від 

professional [LDCE]. Неформальна лексема off-the-wall у співзвучному АРГ 

(Див. Дод. А, №372) інтернет-магазину взуття вказує на незвичність та 
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екстравагантність товару в хорошому сенсі. Інтернет-магазин “Trusted 

Housesitters” пропонує послуги догляду за домашніми улюбленцями під час 

відсутності їх господарів. У гаслі The win-win for pet lovers that travel 

(Див. Дод. А, №368) лексема win-win – прикметник; такий, що створює 

ситуацію, шукає рішення, вигідне всім зацікавленим сторонам.  

Особлива роль у побудові рекламних гасел належить лексиці на 

позначення відчуттів. У сучасній науці відчуття розглядаються як сенсорний 

код культури, що використовується для позначення духовного, просторового, 

оцінного кодів у мові. “Сенсорна лексика є вербальною актуалізацією поняття 

сфери “чуттєве сприйняття”, у ній закодовано всю інформацію про 

навколишній світ. Людина існує у багатовимірному світі, а реакції органів 

відчуття локалізуються у свідомості двовимірно як сконструйовані 

відображення, що проявляються на мовному рівні як одновимірний сигнал” – 

пише С. А. Жаботинська [90, c. 6].  

Доведено, що індивід краще сприймає повідомлення, коли воно 

сформоване за допомогою використання сенсорної лексики, тобто одиниць, 

що описують світ в звукових, зорових, чуттєвих образах. Згідно з цим існують 

відповідні репрезентативні системи – основний, домінуючий спосіб 

отримання людиною інформації з зовнішнього світу; індивідуальна модель 

сприйняття того, що передають органи чуття людини; специфічна система 

збирання та опрацювання інформації, яку особа використовує для формування 

й репрезентації власного досвіду. Саме репрезентативні системи відіграють 

визначальну роль у взаємодії людини з навколишнім світом і власною 

підсвідомістю. Цей зв’язок підтримується за допомогою трьох основних 

систем образів, відчуттів і уявлень.  

Щоб досягнути бажаного ефекту, рекламісти також використовують 

сенсорну лексику. У рекламних гаслах інтернет-магазинів спостерігається 

використання візуальної (visual) репрезентативної системи, представленої 

лексикою зорового ряду, яка описує картину побаченого: слоган Light + living 

(Див. Дод. А, №279) магазину освітлення та декору, слоган Making women look 
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their best for less (Див. Дод. А, №301) магазину засобів для догляду за 

волоссям, косметики; рекламне гасло Make life worth watching 

(Див. Дод. А, №374) сервісу для перегляду і завантаження відео. Візуали 

найчастіше осмислюють світ у зорових образах. Практика тренінгів і 

досліджень у межах НЛП засвідчує, що майже 60 % людей належать до 

візуалів. Вважається, що рекламне гасло з «візульною» лексикою може 

привабити до 60 % клієнтів [200, с. 67]. 

Часто спостерігається використання аудіальної (auditory) 

репрезентативної системи, представленої лексичними одиницями, які 

описують світ у слухових образах: слоган The Universal Sounds of Discovery 

(Див. Дод. А, №106) магазину технологій, товарів для дому, жінок, чоловіків, 

гасло Тhe final say in fashion jewelry (Див. Дод. А, №128) ювелірного онлайн-

магазину, гасло If It Doesn’t Say Crock-Pot It’s Not the Original 

(Див. Дод. А, №202) кулінарної крамниці, слоган Say Hallo to a Whole New 

World (Див. Дод. А, №159) магазину товарів для кемпінгу. До цієї 

репрезентативної системи, за оцінками фахівців із нейролінгвістичного 

програмування, належить приблизно 20 % людей [200, с. 68].  

Адресанти рекламних гасел подекуди застосовують кінестичну 

(kinesthetic) репрезентативну систему, представлену за допомогою лексики, 

яка подає світ за допомогою жестів, міміки, постави та рухів тіла: гасло Every 

kiss beings with Kay (Див. Дод. А, №272) крамниці прикрас, аксесуарів, гасло 

Small gift – big smile (Див. Дод. А, №330) спеціалізованого магазину “Hello 

Kitty”, гасло Go far. Feel goods (Див. Дод. А, №343) магазину шкарпеток і 

нижньої білизни. За підрахунками дослідників, частка кінестетиків у світі 

становить приблизно 20% [200, с. 69].  

Кожна репрезентативна система відображає один із ключових  

каналів орієнтації людини в навколишній дійсності й має свою специфіку 

реакцій, що позначається на особливостях сприйняття світу, поведінці, 

своєрідності аналізу інформації й прийняття рішень тощо. Розуміння того, 

що в основі дій людини лежить три основні способи сприйняття досвіду, 

http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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дає величезні можливості для керування станами і досягнення 

комунікативної інтенції.  

 

Морфологічні особливості складників АРГ. У складі досліджуваних 

гасел засвідчено 1770 лексем. З них 658 іменників, 279 прикметників, 188 

дієслів, 135 займенників, 58 числівників, 81 прислівник, 371 одиниця різних 

службових частин мови (Див. Рис. 3.1). З опертям на наукові праці з граматики 

англійської мови, теоретичної граматики [58; 192; 263; 281; 288] ми виявили, 

що в комерційних гаслах АІДР використовуються різні морфологічні засоби в 

парадигмі.  

 

Рис. 3.1 Розподіл морфологічних одиниць у рекламних гаслах   

 

З 658 іменників (37% від загальної кількості лексем в АРГ), виявлених 

у рекламних гаслах інтернет-магазинів, 81 % іменників ужито у формі 

однини (наприклад: YOUR DISCOUNT WATCH SOURCE (Див. 

Дод. А, №242); Always a great deal (Див. Дод. А, №288); Live uniform (Див. 
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Дод. А, №331); Party. It just got personal (Див. Дод. А, №334); A tradition of 

fine baking (Див. Дод. А, №386); The good life (Див. Дод. А, №18); The Online 

Megastore (Див. Дод. А, №20); The helpful place (Див. Дод. А, №102)) і лише 

19 % іменників використані у формі множини (наприклад: Amazing deals on 

all eurail passes (Див. Дод. А, №239); eyes, lips, face (Див. Дод. А, №229); Fine 

Pens & Executive Gifts (Див. Дод. А, №243); Celebrating Life’s Memories (Див. 

Дод. А, №245); Great buys for quality brands (Див. Дод. А, №265); Your 

adventures start here (Див. Дод. А, №287); Natural ingredients. Professional 

results (Див. Дод. А, №309); Where businesses save (Див. Дод. А, №320); Tires. 

It’s what we do (Див. Дод. А, №365)). Отже, таке кількісне переважання форми 

однини серед іменників, ужитих в проаналізованих рекламних гаслах, 

пояснюється тим, що слова є назвами концептів, ім’ям концепту виступає 

іменник у формі однини, а не множини. В силу своєї номінативної функції 

домінують іменники в однині.  

Однією з особливостей вираження комунікативних стратегій і тактик є 

використання якісних (82%) та відносних (18%) прикметників (16% від 

загальної кількості лексем у гаслах).  

Атрактивна функція гасел підсилюється ступеньованими 

прикметниками. Часто трапляються прикметники найвищого ступеня 

порівняння – суперлативи. Наведемо приклади гасел, у яких використано 

тактику демонстрацій переваг установи та підкреслення її ексклюзивності: 

рекламне гасло Biggest Brands – Lowest Prices (Див. Дод. А, №13) інтернет-

магазину одягу демонструє можливість придбати одяг відомих брендів за 

низькими цінами; також на низьких цінах акцентує увагу рекламне гасло The 

Best Prices to Enjoy your Life (Див. Дод. А, №37); гасло Puerest products in the 

world (Див. Дод. А, №90) вказує на ексклюзивність товарів; рекламне гасло 

The best sitters are here (Див. Дод. А, №339) підкреслює, що няні та 

доглядальниці цієї організації – найкращі, найкомпетентніші. 

В усіх нижчезазначених гаслах використано компаративи 

(прикметники вищого ступеня порівняння). Наприклад: Happier, healthier 
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pets (Див. Дод. А, №306); Smarter Shopping. Better Living! (Див. Дод. А, №38); 

For the greater good (Див. Дод. А, №51); Smarter Home Improvement (Див. 

Дод. А, №153); Life’s better in costume (Див. Дод. А, №155); The better way to 

buy eyewear (Див. Дод. А, №188); Your Source For Better Nutrition 

(Див. Дод. А, №213); Home of Our Lower rates. Guaranteed 

(Див. Дод. А, №221); Enjoy safer technology (Див. Дод. А, №236); Life just got 

a little easier (Див. Дод. А, №308). 

Відносні прикметники описують якість предмета за його стосунком до 

матеріалу, явища, часу, місця, дії, виміру. Наприклад: An American original 

(Див. Дод. А, №109); Swiss made nonctick cookware (Див. Дод. А, №353); Your 

destination for contemporary fashion (Див. Дод. А, №235); Legendary 

performance, designed to last (Див. Дод. А, №296); Modern luxury shopping 

(Див. Дод. А, №70); Pure indoor living (Див. Дод. А, №139); Athletic footwear 

(Див. Дод. А, №341); Your next step (Див. Дод. А, №48); Traditional handmade 

learthergood (Див. Дод. А, №56); Natural scince & beauty (Див. Дод. А, №148); 

Natural ingredients, professional results (Див. Дод. А, №309); Wholesale 

beverages (Див. Дод. А, №189); Wild bird superstore (Див. Дод. А, №228); Wild 

seafood&organics (Див. Дод. А, №376); An independent retailer of consumer 

products (Див. Дод. А, №247) та ін. В англійській мові в ролі відносних 

прикметників часто виступають іменники (так звані визначники-іменники). 

Наприклад: Your First Stop for Train Tickets (Див. Дод. А, №4); Body Jewelry 

(Див. Дод. А, №144); TheCurlExperts (Див. Дод. А, №298).  

Кількісне домінування якісних прикметників над відносними у 

проаналізованих рекламних гаслах вказує на те, що тут важливо підкреслити 

якісні характеристики пропонованих товарів чи послуг, наголосити на 

перевагах того чи того Інтернет-магазину над іншими, відобразити порівняння 

з іншими аналогічними сервісами за допомогою уживання ступенів 

порівняння.  

Дієслова (11% від загальної кількості лексем у гаслах), відіграючи 

зазвичай роль присудка, наявні в багатьох слоганах, що відображають різні 
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тактики. Передусім, варто відзначити вагоме прагматичне навантаження 

наказового способу дієслів у складі АРГ, що реалізують тактику звернення 

до споживача. Це ілюструють такі приклади: Be original. Buy original. (Див. 

Дод. А, №327); Buy smart. Drive save (Див. Дод. А, №364); Indulge. Rinse. 

Repeat. (Див. Дод. А, №65); Join the party (Див. Дод. А, №384); Dream. 

Create. Impress (Див. Дод. А, №94); ENJOY SAFER TECHNOLOGY (Див. 

Дод. А, №236); Print online (Див. Дод. А, №252); Make An Impression (Див. 

Дод. А, №281); Spread More Happy (Див. Дод. А, №344); Clean. Build. Fix. 

(Див. Дод. А, №393) та ін. З усього масиву використаних у слоганах дієслів 

51% становлять дієслова наказового способу. Саме імператив є яскравим 

засобом вираження тактики звернення до споживача. Для АІДР дуже 

показово, що такий високий відсоток дієслів ужито у формі наказового 

способу, оскільки однією з функцій реклами є переконання реципієнта, 

спонукання до дії, мотивація до здійснення покупки.  

Також активно відображений у гаслах дійсний спосіб дієслів – 49%. 

Серед форм дійсного способу домінує простий неозначений час; його форми 

представлені в 96% від загальної кількості дієслів дійсного способу (We deliver 

worldwide (Див. Дод. А, №57); The good things in life still exist 

(Див. Дод. А, №69); Home is a life of progress (Див. Дод. А, №134); We fit you 

beautifully (Див. Дод. А, №169); Where the pros shop (Див. Дод. А, №241); We 

live outdoors (Див. Дод. А, №259); We deliver saving (Див. Дод. А, №291); 

Dressing well is never out of season (Див. Дод. А, №362); Healthy happens here 

(Див. Дод. А, №310). Форма теперішнього часу забезпечує констатацію факту, 

виконує стверджувальну функцію, використовується в асертивах. 

Трапляються поодинокі випадки використання дієслів у майбутньому 

(est.1997 The Most Fun You’ll Ever Make (Див. Дод. А, №154);You’ll love your 

photo even more! (Див. Дод. А, №161); You’ll Feel Good About Giving (Див. 

Дод. А, №269)), минулому (Life just got a little easier (Див. Дод. А, №); Party. It 

just got personal (Див. Дод. А, №334); Water made exciting (Див. Дод. А, №345)) 

і теперішньому доконаному (we’ve got your movie tickets (Див. Дод. А, №249)).  
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Стосовно категорії стану дієслова, то у проаналізованих рекламних 

гаслах майже стовідсотково переважає вживання активного стану. Виявлено 

лише два слогани, в яких вжито дієслова пасивного стану: Everything stylish is 

housed with us! (Див. Дод. А, №154); You are always welcome! 

(Див. Дод. А, №154).  

Дослідження АРГ інтернет-магазинів свідчить про активне вживання 

неособової та неозначеної форм дієслова: ing-form (Helping You Find Fun 

Since 1998 (Див. Дод. А, №119); Delivering Quality and Value Since 1972 

(Див. Дод. А, №164); Delivering the world’s finest beef (Див. Дод. А, №181); 

The luxury of being yourself (Див. Дод. А, №191); Constructing quality in early 

education (Див. Дод. А, №192); Keeping Pets Clean, Healthy & Happy (Див. 

Дод. А, №295); Delivering goodness with every connection (Див. 

Дод. А, №358); Dressing Well is Never Out of Season (Див. Дод. А, №362); 

Inspiring cooks everywhere (Див. Дод. А, №382)) та інфінітива (When you need 

to know (Див. Дод. А, №149); Sports nutrition to fuel your ambition (Див. 

Дод. А, №172); Everything to market your business (Див. Дод. А, №375).  

Очевидно, недоречним є використання модальних дієслів у АРГ, 

оскільки ми виявили лише два таких приклади (This is where you should be for 

band of outsiders (Див. Дод. А, №46); The best things in life don`t have to cost a 

fortune (Див. Дод. А, №274)).  

Аналізуючи морфологічні засоби в рекламних гаслах, відмітимо активне 

використання займенників (8% від загальної кількості лексем у слоганах). 

Наприклад, у гаслах, що реалізують тактику неоднозначності / 

багатозначності плану вираження, змісту та референції домінують 

неозначувані займенники: Anything and Everything for all your pets (Див. 

Дод. А, №89), Watch TV, shows & movies anytime, anywhere (Див. Дод. А, №3), 

Anything for golf (Див. Дод. А, №266).  

АРГ з тактикою звернення до споживача найчастіше містять у своєму 

складі особовий займенник you чи його словоформи. Наприклад: рекламне 

гасло Your next step (Див. Дод. А, №48); Where the Focus is on You! (Див. 
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Дод. А, №86); Our Business is the Air You Breathe (Див. Дод. А, №107); Your 

store. Your style (Див. Дод. А, №389). Завдяки використанню займенників you, 

your, yours складається враження піклування про споживача.  

За наявним матеріалом можна виділити кілька комунікативних моделей 

АРГ, що ґрунтуються на використанні займенників:  

1. Інтернет-магазин (we, our, us) → клієнт (you, your): Our Business is the 

Air You Breathe (Див. Дод. А, №107);Let us arrange a smile for you 

(Див. Дод. А, №85);We’ve got your movie tickets (Див. Дод. А, №249); We Fit 

You Beautifully (Див. Дод. А, №169); 

2. Товари / послуги → клієнт (you, your): Home Air Filters Delivered to 

Your Door (Див. Дод. А, №185); Sports nutrition to fuel your ambition 

(Див. Дод. А, №172);  

3. Клієнт (you, your) → інтернет-магазин (we, our, ours): A small part of 

your job is 100% ours (Див. Дод. А, №316); Your vision. Our expertise 

(Див. Дод. А, №).  

У моделях першого та другого типів спочатку закцентована увага на 

адресанті або його товарі чи послузі, а далі за допомогою займенника 

названий адресат; в моделі третього типу домінують потреби клієнта, а 

потім вказується магазин, який може задовольнити ці потреби. Загалом 39% 

усіх займенників, використаних у досліджуваних АРГ, – це різні 

словоформи особового займенника you (your, yourself).  

У проаналізованому матеріалі переважає використання особових 

займенників другої особи однини. Проте в АРГ інтернет-магазинів 

трапляються займенники й інших розрядів. Кількісне співвідношення 

займенників, ужитих у слоганах, проілюстровано у таблиці (Табл.3.1.)  

Наприклад, присвійні (My World Store (Див. Дод. А, №29); Save my 

money. Live better (Див. Дод. А, №379); Your store. Your style 

(Див. Дод. А, №389); Your career is our job (Див. Дод. А, №356); Making 

women look their best for less (Див. Дод. А, №301); Get free delivery on all our 

products (Див. Дод. А, №11)), вказівні (This is where you should be for band of 
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outsiders (Див. Дод. А, №46)), зворотні (The luxury of being yourself (Див. 

Дод. А, №191)), неозначені (For everybody and every body (Див. 

Дод. А, №394); Nothing but the breed (Див. Дод. А, №218); From the artist to 

you. With nothing between (Див. Дод. А, №346)), відносні (For the one who get 

it done (Див. Дод. А, №267); Tires. It’s what we do (Див. Дод. А, №365); 

Fashion jewelry that elevates your style (Див. Дод. А, №208); Personalized gifts 

that inspire (Див. Дод. А, №360)), універсальні (Free shipping on all domestic 

orders (Див. Дод. А, №64); Gourmet gifts for all occasions (Див. 

Дод. А, №206); All tickets. All time (Див. Дод. А, №361)) та заперечні (No One 

Pays More For Your Used Music, Movies & Games (Див. Дод. А, №332); 

Nobody delivers more fun (Див. Дод. А, №294). Не виявлено взаємних, 

питальних і розділових займенників. 

Таблиця 3.1  

Частотність уживання займенників у досліджуваних рекламних гаслах 

Розряд займенників Частотність уживання  

Особові 39% 

Відносні 9% 

Питальні 0 

Розділові 0 

Присвійні 28% 

Вказівні 1% 

Універсальні 11% 

Заперечні 2% 

Зворотні 0,5% 

Взаємні 0 

Неозначені 9,5% 
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Прислівники (4% від загальної кількості лексем у гаслах) як 

експліцитні засоби вираження комунікативного наміру використовуються в 

АРГ з тактикою неоднозначності / багатозначності плану вираження, змісту 

та референції. Найчастіше трапляються прислівники часу та місця: Inspiring 

cooks everywhere (Див. Дод. А, №382); Аlways be ready (Див. Дод. А, №96); 

Forever Glamours (Див. Дод. А, №263); Your adventures starts here 

(Див. Дод. А, №287) Established for tomorrow (Див. Дод. А, №359); Where 

memories of yesterday live on today! (Див. Дод. А, №137); You are always 

welcome! (Див. Дод. А, №129); крім того, вживаються якісні прислівники з 

позитивною оцінкою Live well (Див. Дод. А, №264); We Fit You Beautifully 

(Див. Дод. А, №169); Wear it well (Див. Дод. А, №363); You’ll Feel Good About 

Giving (Див. Дод. А, №269); Save my money. Live better 

(Див. Дод. А, №379).Отже, серед використаних у проаналізованих АРГ 

прислівників кількісно переважають прислівники часу, що підкреслює ідею 

тривалості діяльності магазину, його доступності в часі; якісні прислівники, 

які також часто використовуються в рекламних гаслах, допомагають 

позитивно налаштувати потенційних споживачів.  

Порядкові числівники (3% від загальної кількості лексем у гаслах), 

вжиті в АРГ, вказують на рік заснування бренду, що має засвідчити давність 

традицій магазину, компанії, вказати на знак якості, викликати довіру: 

Pleasing People...Since 1936 в.(Див. Дод. А, №101); Designer menswear since 

1994 (Див. Дод. А, №43); Established 1875, the original international apothecary 

(Див. Дод. А, №342); Costumes and more since 1954 (Див. Дод. А, №118); 

Serious About Firearms Since 1939 (Див. Дод. А, №151) і т.д. У такий спосіб 

відображена ТКТД. 

Інколи кількісні числівники використовують в англомовних рекламних 

гаслах, де важливо підкреслити доступність інтернет-магазину для клієнтів у 

будь-яку пору доби, що є їх перевагою над традиційними магазинами, 

наприклад: Twenty  four seven fashion (Див. Дод. А, №8), 24hr delivery 

(Див. Дод. А, №7), Hundreds of thousands of premium 

http://store/
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domains (Див. Дод. А, №59) – у цьому гаслі кількісні числівники вказують на 

широкий асортимент товару.  

Доволі часто в АРГ використовують порядковий числівник first, який 

може бути вжито у значенні “найкращий” або у значенні “той, хто випереджає 

інших”: Your First Stop for Train Tickets (Див. Дод. А, №4); Be the first to know 

Style Advice, Trends, Events&More (Див. Дод. А, №71). Графічне скорочення #1 

вказує на лідируючі позиції магазину або товару на ринку товарів чи послуг. 

Наприклад: #1Rated Telecomunication Store (Див. Дод. А, №91); #1 in textbooks, 

supplies, tech & college gear (Див. Дод. А, №232). The UK’s#1domain 

registar (Див. Дод. А, №92); America’s #1 Gourmet Gifts Of The 

Month (Див. Дод. А, №113). 

Отже, існує багато різноманітних засобів лексико-граматичного рівня, 

які використовуються у слоганах для відображення комунікативного наміру 

стратегій і тактик. Серед них домінувальну роль відіграють іменники, 

призначені для називання товарів та послуг та вказування цільової групи 

потенційних клієнтів, якісні прикметники для реалізації наміру демонстрацій 

переваг установи та підкреслення її ексклюзивностi, особові займенники і 

дієслова наказового способу як засоби імплементації тактики звернення до 

споживача, а також числівники – для вираження тактики підкреслення 

компетентності, цінностей, традицiй i досвiду.  

 

Синтаксичні особливості складників АРГ. В процесі аналізу 

синтаксичних структур АРГ, ми послуговувалися науковими працями із 

структурного синтаксису, синтаксису сучасної англійської мови [48; 126; 159; 

230; 242; 331]. 

Традиційно формально-граматичний синтаксичний рівень англійської 

мови представлений одиницями словосполучення і речення. Проте деякі 

лінгвісти (І. Б. Морозова, О. О. Селіванова) разом з тим виокремлюють і 

предикативну одиницю як окремий структурний елемент синтаксичної 

системи. Відповідно до термінології сучасної лінгвістики в англійському 
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синтаксисі розмежовуються поняття “речення” та “предикативна одиниця”: 

sentence – речення як самостійна комунікативна одиниця та clause – 

предикативна одиниця, яка входить до його складу, але не відповідає йому. 

Популярна й така думка, що одиницями традиційного синтаксису вважаються 

речення й висловлення, хоч синтаксис словосполучень оперує власною 

одиницею – словосполученням як поєднанням слів на підставі певного 

семантичного та граматичного зв’язку. Словосполучення протиставляють 

реченню, яке є структурно-семантичною інваріантною одиницею мовної 

системи й характеризується комунікативною, змістовою й інтонаційною 

завершеністю [230, с. 456 – 457]. 

Розглядуваний в нашому дослідженні матеріал містить різні граматичні 

структури: речення, словосполучення, а також предикативні одиниці вигляді 

парцельованих структур. Звернімося до аналізу цих мовленнєвих одиниць. 

Словосполучення. Українська дослідниця О. О. Селіванова 

пропонує розглядати словосполучення як перехідну ланку між 

морфологічним і синтаксичним рівнями мовної системи з огляду на 

подвійну природу сполуки: з одного боку, вона будується із синтаксичних 

одиниць подібно до речення, з іншого, її значення не формує 

комунікативного цілого й наближається до лексичних одиниць [230, с. 

458]. Англійські синтаксисти Дж. Кім та П. Селс також вважають, що 

словосполучення комбінується з лексичних категорій [331, с. 22].  

За визначенням І. К. Харитонова, словосполучення – це “нижча 

синтаксична одиниця, яка, як і окреме слово, залишається лише номінативною 

одиницею, хоч воно називає речі, їх якості та дії у більш складній та 

інформативній формі” [263, с. 269].  

Найпоширенішою класифікацією словосполучень в англійській мові є 

така, що базується на лексико-граматичній природі головного слова. Таким 

чином, виокремлюють іменникові (NP), дієслівні (VP), прикметникові (AV), 

прислівникові (AdvP) та прийменникові (PrepP) словосполучення [331, с. 22]. 

Серед проаналізованих АРГ виявлено словосполучення всіх таких груп. 
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Іменникові словосполучення (NP). Природно, що найчисельнішою є 

група іменникових словосполучень, які становлять 80% від загальної кількості 

фраз. Структура таких словосполучень може бути побудована за допомогою 

комбінацій із різними частинами мови. Розглянемо приклади виявлених 

комбінацій.  

З іменником (NP → (Det) NP (Cong) (Det) NP): безсполучникові (Jermyn 

Street London (Див. Дод. А, №176); A Barron designs company 

(Див. Дод. А, №251); The outdoor authority (Див. Дод. А, №254); Gemstone 

engagement (Див. Дод. А, №260)), з сполучником and (Mercantile and supply 

(Див. Дод. А, №62)), з сполучником for (Passion for books (Див. Дод. А, №100), 

з сполучником by (By Carlson; by constructive playthings; by Micron; By liberty 

tax (Див. Дод. А, №196; 200; 203; 237)).  

З іменником в присвійному відмінку (NP → (Det) NPs): Envoy of Belfast; 

The essence of menswear; The source of diamonds; The home of awesome; The Style 

of Your Life; A tradition of fine baking; The Essence Of Pleasure; The thinking 

person`s pet food (Див. Дод. А, №55; 82; 142; 207; 214; 386; 328; 388). 

Іменникові з прикметником (NP → (Det) AP NP): The good life; Cool 

Gadgets; Traditional handmade learthergood; The coolest stuff; Quality clothing; 

Modern luxury shopping; The helpful place; The uncommon drugstore; Total 

protection; The eco diamond; Happier, healthier pets; Breakthrough formulas. 

Astonishing results; Natural ingredients. Professional results (Див. Дод. А, №18; 

33; 56; 60; 73; 70; 102; 227; 282; 284; 306; 307; 309). 

Іменникові з дієприкметником (NP → (A)AdvP NP): Respected rapala 

brands; Quality prepared foods (Див. Дод. А, №317; 385).  

Іменникові з прислівником (NP → AdvP NP) (не самостійні, лише у 

складі розширених конструкцій): Worldwide shipping (частина слогану, 

відокремлена від попередньої крапкою); Read-iculously low prices; Fashion 

exclusively for plus size women (розширені лексемами інших частин мови) 

(Див. Дод. А, №67; 145; 123). 
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Іменникові з числівником (NP → Num NP): 24hr delivery; twenty four 

seven fashion; plus sizes 12-26 (Див. Дод. А, №7; 8; 120). 

Розширені іменникові з кількома лексемами різних частин мови 

(NP → Prn AP NP; NP → AdvP AP NP; NP → Prn NP NP; NP → Prep AP NP; 

NP → AdvP NPs AP NP): Every little helps; Friendly low fares; My world store; 

For the greater good; An epic cheesecake experience!; Wild bird superstore; your 

discount watch source; An independent retailer of consumer products; The original 

international apothecary; Peoples shoes of Italy; Swiss made nonctick cookware; 

World premier fishing outfitter (Див. Дод. А, №1; 16; 29; 51; 179; 228; 242; 247; 

342; 352; 353; 354) та ін..  

Дієслівні словосполучення (VP → V AP; VP → V Cong NP; 

VP → V AdvP), попри свою комунікативну дієвість, траплялись лише чотири 

рази: Make beauty; Make happy; Fit for adventure; Print online 

(Див. Дод. А, №126; 273; 171; 252). 

Прикметникові словосполучення (AP → AP (AP) (AP); 

AP → AP, AP Cong AdvP AP;) також не часто траплялись серед загальної 

вибірки англомовних слоганів. Наприклад, гасло Off-the-wall 

(Див. Дод. А, №372) і такі розширені прикметникові словосполучення, як 

Unique, authentic and always affordable; Fresh, fantastic, unforgettable 

(Див. Дод. А, №195; 276). 

Прислівникові словосполучення (AdvP → Adv (Det) AP NP; 

AdvP → Adv AP; AdvP → AdvP Cong Num). Так як і попередня, ця група 

словосполучень у рекламних гаслах представлена лише кількома прикладами: 

Always a great deal; Forever Glamours; Easy as 123! (Див. Дод. А, №288; 263; 93). 

Прийменникові словосполучення (PrepP → Prep (Det) NP; PrepP → 

Prep (Det) NP Prep AP NP;  PrepP → Prep (Det) NP Prep AP Cong AP; PrepP → 

Prep Prn Prep). Ця група словосполучень представлена кількома гаслами. 

Наприклад: Between the lines; For the Love of Great Food; At the corner of happy 

& healthy; With nothing between (частина АРГ, відокремлена від попередньої 

крапкою) (Див. Дод. А, №74; 318; 378; 346). 



126 

 

Прості речення. Серед всього масиву проаналізованих АРГ приблизно 

половина (48%) складаються з одного простого речення. Як відомо, 

формально-синтаксична структура простого речення визначається його 

двоскладністю чи односкладністю. Двоскладні речення формуються двома 

головними членами – підметом і присудком, поєднаними предикативним 

зв’язком; це найтиповіша репрезентація простого речення [220, с. 548]. 

Залежно від форми та змісту предикативного центру прості двоскладні 

речення класифікують як особові, неозначено-особові й безособові. 

Серед вибраних для аналізу АРГ найчисельнішою є такі, що мають 

структуру особового речення, в якому підмет позначає конкретну особу чи 

предмет. Наприклад: We bring art to life; Shopping with us just got easier; Every 

kiss beings with Kay; The good things in life still exist; Home is a life of progress; 

Life’s better in costume; You'll Feel Good About Giving; The Best Kitchen Starts 

Here; Nature comes home; Your adventures start here; A small part of your job is 

100% ours; Party. It just got personal; The best sitters are here; Water made 

exciting; Zak desings (Див. Дод. А, №258; 5; 272; 69; 134; 155; 269; 180; 199; 

287; 316; 334; 339; 345; 390) та ін. 

У неозначено-особових реченнях підмет виражає не конкретну, а 

невизначену особу або об’єкт. Для цього часто можуть використовуватись 

неозначені займенники. Ми зафіксували лише три приклади таких речень: 

Nobody delivers more fun; No one pays more for your used music, movies & games; 

Everything stylish is housed with us! (Див. Дод. А, №294; 332; 27). 

Безособові прості речення в англійській мові утворюються за 

допомогою займенника it. З-поміж проаналізованих гасел лише два таких 

зразки: Because it matters; It all starts with a great domain! 

(Див. Дод. А, №135; 223). 

Еліптичні речення. За визначенням А. П. Загнітка, “еліптичними є такі 

неповні речення, в яких уява про пропущений член речення безпосередньо 

встановлюється із власного змісту та будови, насамперед із значення та форми 

синтаксично залежного слова” [96, с. 61]. Еліптичним реченням називають 
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“неповне речення, у якому пропуск структурно необхідного елемента легко 

відновлюється. Характерною ознакою структурно неповних, але семантично 

повних речень є той факт, що за змістом вони завжди повноцінні, а 

пропущений член речення встановлюється не з мовленнєвої ситуації і не з 

контексту, а з їх власного змісту. Специфіка еліптичних речень полягає в тому, 

що вони семантично повні, а структурно – ні” [169, c. 71].  

Наприклад, серед досліджуваних рекламних гасел англомовних 

інтернет-магазинів траплялися такі еліптичні речення: More Custom Sportswear 

Choices — No Minimums Or Set-ups; Home Fashions – Designer Brands; Anything 

and Everything for all your pets; Big store for little ones; Healthy solutions for a 

happy life; Fashion exclusively for plus size women; Persponalized Jewelery to 

Remember (Див. Дод. А, №277; 132; 89; 395; 326; 123; 108). та ін. 

У рекламних гаслах еліптизація часто відбувається на основі 

передтекстової інформації (наприклад, з урахуванням назви магазину, що 

передує слогану). Недосказаність в еліптичних реченнях активізує контекстні 

знання клієнтів. У неповних еліптичних структурах випущення членів речення 

впливає на розподіл акцентів, змістів, концентруючи увагу реципієнта 

рекламного повідомлення на найважливішій інформації. Еліптичні речення 

наближають слогани до розмовного стилю мовлення, завдяки чому їх легко 

запам’ятати і привертають увагу.  

З-поміж еліптичних речень можна виділити конструкції з еліпсисом 

герундія. Наприклад: Pleasing People...Since 1936; Making women look their best 

for less; Inspiring cooks everywhere; Keeping Pets Clean, Healthy & Happy; 

Delivering goodness with every connection; Delivering the world’s finest beef 

(Див. Дод. А, №101; 301; 382; 295; 358). 

Крім того виявлено одну конструкцію питального характеру з еліпсисом 

дієслова-присудка: Already booked? (Див. Дод. А, №10). У цьому реченні не 

виражені допоміжне дієслово і підмет (Have you…).   

Отже, еліпсис є доволі поширеним явищем у рекламному дискурсі 

англійської мови, а приклади АРГ з еліптичними підрядними конструкціями 

http://www.abt.com/
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або/і еліптичними головними реченнями у структурі складнопідрядних речень 

подано в матеріалі нижче.  

Характерною особливістю АРГ є форма односкладних речень, 

уживання яких дозволяє повідомити необхідну інформацію про інтернет-

магазин, уникаючи зайвого вербального навантаження. Односкладні речення 

англійської мови бувають двох типів: іменні та дієслівні [126, с. 232]. Саме 

останній тип часто траплявся у проаналізованих АРГ. Дієслівні односкладні 

речення поділяються на інфінітивні та наказові. Наказові речення – це такі 

речення, в яких головна частина виражається дієсловом у формі 2-ї особи 

однини або множини. Речення цього типу виражають спонукання до дії з 

метою виконання  прохання, бажання чи наказу. Спонукальне значення 

імперативу означає, що дія дієслова мислиться не як реально існуюча, а як 

можлива і необхідна. Імператив позначає реальність дії, оскільки адресант 

рекламного гасла розраховує на те, що цю дію буде неодмінно реалізовано. 

Наявність одного синтаксично незалежного складника, в свою чергу, 

зумовлює і специфіку синтаксичної будови спонукального речення, що 

виражається у відсутності явного підмета. Синтаксичний аналіз АРГ дозволив 

виокремити серед них понад 50 односкладних дієслівних речень, 

спонукальних за метою висловлювання. Виявлені спонукальні речення 

побудовані здебільшого як односкладні синтаксичні конструкції, наприклад: 

Let’s do it right; Let us arrange a smile for you; Get free delivery on all our 

products; Find your beauty obsession; Achieve a higher state of happy; Buy Smart. 

Buy Direct; Buy me Love me Keep me or Bring me back; Celebrate Specials Life’s 

Moments!; Go far. Feel goods; Wear it well; Live a Pain-Free Life with the MELT 

Method; Save time. Save money. Every day!; Give. Savor. Celebrate 

(Див. Дод. А, №9; 85; 11; 131; 141; 211; 15; 205; 343; 363; 283; 220; 292). 

Парцельовані структури. Парцеляція – це мовленнєве членування 

єдиного системного цілого, внаслідок чого утворюються неповні речення [96, 

с. 61]. Прийнято вважати, що парцельовані конструкції є граматично 

залежними компонентами попередньої синтаксичної одиниці, що виконують 
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функцію пояснення, уточнення. Виходячи з цього, рекламні слогани у вигляді 

парцельованих структур використовують як комунікативне продовження 

назви магазину, уточнення його семантичної суті. Часто такі структури 

складаються з іменникових і прикметникових груп і конструкцій з 

дієприкметником, які супроводжуються сполучниками whether, when, as, if, 

unless, though, once, although, wherever, while. Наприклад: Where the Focus is on 

You!; Where the pros shop!; Where businesses save; Where the Sale is truly 

Unbeatable today; When you need to know; Wherever there’s a baby 

(Див. Дод. А, №86; 241; 320; 370; 149; 182). Рекламні гасла у формі парцелятів 

набувають комунікативної самостійності й тим привертають увагу адресатів. 

На нашу думку, в АІДР парцеляція використовується для створення 

стилістичного ефекту безпосередності, спонтанності, невимушеності, 

наближаючи гасло до розмовної мови.  

Складні речення. Складне речення є синтаксичною конструкцією, що 

утворюється поєднанням декількох (як мінімум двох) речень-частин на основі 

сполучних зв’язків сурядності та підрядності або нульового засобу сполучного 

зв’язку – безсполучниковості [96, с. 79]. Серед масиву проаналізованих АРГ 

ми виявили сполучникові та безсполучникові складнопідрядні речення. 

Згідно дефініцій словника лінгвістичних термінів, складнопідрядне 

речення – це різновид складного речення, яке складається з двох 

предикативних нерівнозначних частин, зв'язок яких і відображення відношень 

між якими здійснюються за допомогою сполучників підрядності (або без) і 

сполучних слів [140, с. 346]. Існує декілька підходів до класифікації підрядних 

речень англійської мови. Ми дотримуємося їх поділу на noun clauses (subject 

and object related), adjective clauses, adverbial clauses, як, наприклад, у 

провідного синтаксиста України проф. Буніятової І. Р. [48].  

Розглянемо приклади складнопідрядних речень, у вигляді яких 

побудовані рекламні гасла інтернет-магазинів.  
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The noun clauses (іменникові підрядні) бувають subject або object related. 

Серед проаналізованих АРГ було виявлено один зразок object related noun 

clause: Tires. It's what we do (Див. Дод. А, №365).  

The adjective (or relative) clause (прикметникові підрядні): Our Business 

is the Air You Breathe; The Most Fun You'll Ever Make (еліптичне головне 

речення з випущенням присудка); Sports nutrition to fuel your ambition (головне 

і підрядне речення є еліптичними); Fashion jewelry that elevates your style 

(головне і підрядне речення є еліптичними); The clothes that give you life! 

(еліптичне головне речення з випущенням присудка); Daily deals on things you 

love (еліптичне головне речення з опущенням присудка); Personalized gifts that 

inspire (головне і підрядне речення є еліптичними); The win-win for pet lovers 

that travel (головне і підрядне речення є еліптичними); Make life worth watching 

(головне і підрядне речення є еліптичними); Be the first to know style advice, 

trends, events&more (головне речення є неповним, спонукальним); Everything 

to market your business (головне речення є еліптичним, оскільки в ньому 

відсутній присудок There is…) (Див. Дод. А, №107; 154; 172; 208; 302; 348; 

360; 368; 374; 71; 375). Усі ці підрядні прикметникові речення називаються 

restrictive (обмежувальними) з випущенням сполучника that. Наявність 

відносного займенника who в наступному прикладі дає підстави віднести його 

до групи необмежувальних прикметникових підрядних. Nonrestrictive 

(іншими словами non-defining, nonessential, supplementary) clause 

(необмежувальне): For the one who get it done (головне речення у вигляді 

еліптичної конструкції; Див. Дод. А, №267). 

The adverbial clause (підрядні обставини) мають свою 

класифікацію [126, с. 346]. 

The adverbial clause of place (підрядні обставинні місця): This is where 

you should be for band of outsiders (Див. Дод. А, №46).  

The adverbial clause of circumstances (підрядні обставин умови), які 

утворюються за допомогою сполучника if (якщо): If It Doesn’t Say Crock-Pot 

It’s Not the Original (Див. Дод. А, №202).   
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The adverbial clause of manner (способу дії): Helping You Help Them 

(головне і підрядне речення є еліптичними; Див. Дод. А, №124).   

Серед проаналізованих АРГ не виявлено підрядних обставинних часу 

(the adverbial clause of time), причини (the adverbial clause of reason), мети (the 

adverbial clause of purpose), порівняння (the adverbial clause of comparison) і 

поступки (the adverbial clause of concessions) речень.  

Отже, для синтаксису АРГ інтернет-магазинів характерні здебільшого 

субстантивні словосполучення і прості особові речення. Разом з тим автори 

гасел часто використовують неповні спонукальні речення, еліптичні речення 

та парцельовані структури. Вкрай рідко трапляються складнопідрядні речення 

й відсутні випадки застосування складносурядних.  

 

3.2.2. Стилістичні характеристики рекламних гасел. Досліджуючи 

комунікативні стратегії і тактики рекламних гасел інтернет-магазинів, ми 

зіткнулися з проблемою недостатнього аналізу лінгвістичних чинників впливу 

на адресата, зокрема, це стосується використання оказіональних, стилістично 

маркованих мовних одиниць. Тому спробуємо описати в цьому пункті 

стилістичні засоби, які вживаються у гаслах інтернет-магазинів англомовних 

вебресурсів. Беремо за основу класифікацію стилістичних фігур і прийомів, 

розробленою дослідниками стилістики англійської мови [73; 84; 89; 94; 252; 

264; 364]. 

Створюючи рекламне гасло, адресант здійснює відбір мовних засобів у 

відповідності із вибраною стилістичною тональністю, орієнтуючись на 

комунікативну ситуацію, характер адресата, середовище 

функціонування, інтенцію.  

За своєю природою АІДР багатий на стилістичні фігури. Аналізуючи 

рекламні гасла інтернет-магазинів, ми зафіксували використання таких 

стилістичних фігур та прийомів, як мовна гра, антитеза, гіпербола, повтор, 

рима, епітет, метафора (Рис. 3.2). У цьому пункті дисертаційної роботи 

зупинимося на їх особливостях застосуванні.  
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Відомо, що мовна гра (інакше – гра слів) сприяє посиленню ефекту 

невимушеності, створенню експресивності та образності вираження думки. 

Під мовною грою здебільшого розуміють усвідомлене порушення норми. За 

словами Т. А. Грідіної, “в основі мовної гри лежить прагнення досягти певного 

ефекту естетичного впливу (найчастіше комічного) шляхом порушення 

нормативного канону сприйняття мовних одиниць і творчого 

(нестандартного) використання мовних засобів” [69, с. 109]. Функціювання 

мовної гри в комунікативному просторі вивчають С. В. Ільясова [107], 

Дж. Левіс [337] та ін.  

 

Рис. 3.2. Кількісний розподіл АРГ за використанням стилістичних засобів (%)  

 

Каламбур – різновид гри слів, у якій ефект гостроти (в основному – 

комічний) досягається неканонічним використанням полісемантів, омонімів, 

паронімів, псевдосинонімів і псевдоантонімів, див. працю 

А. П. Сковородников [238, с. 796].  

Для мовної гри застосовуються ресурси всіх мовних рівнів: фонетики, 

графіки, орфографії, морфології, словотвору, синтаксису. Ми зафіксували такі 

прояви застосування мовної гри в АРГ : The most fashionable fashion outlet 
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(Див. Дод. А, №357; тут автор “бавиться” зі спільнокореневими словами на 

межі тавтології), The win-win for pet lovers that travel (Див. Дод. А, №368), win-

win – акронім, що означає “безпрограшний” і водночас це назва нової 

настільної гри, яка передбачає безпрограшну позицію кожного учасника, For 

everybody and every body (Див. Дод. А, №394), цей рекламний слоган сайту 

школи танців містить омофони, комбінація яких у перекладі українською 

означає, що пропонована сайтом послуга вивчення танців підходить для 

кожного і для людей різної тілобудови. Цікавий стилістичний прийом 

трапився в АРГ Great British Style (Див. Дод. А, №14), Read-iculously Low 

Prices (Див. Дод. А, №145). Такий графічний розподіл англійського слова 

“кумедний” доречний, оскільки це – гасло книжкового інтернет-магазину і 

дієслово read спонукає до дії. Гра слів передає експресивно-стилістичну 

інформацію, що відображає авторське емоційно-оцінне ставлення до предмета 

або реалізує експресивно-пізнавальну установку такого мовного оформлення 

думки. Асоціативно-образний компонент додає змісту прийому яскравого, 

нетривіального характеру, що зумовлює його атрактивну функцію. 

З метою створення яскравого виразного образу використовується 

антитеза, тобто прийом протиставлення двох понять. Це дозволяє 

підкреслити переваги рекламованого предмета / послуги, виділити його 

позитивні якості. Як правило, протиставлення відображається антонімами. 

Серед опрацьованих рекламних гасел зустрічаємо такі приклади: High Value, 

Low Prices, Personal Service (Див. Дод. А, №222), тут за допомогою якісних 

прикметників протиставляють високу якість і низькі ціни товарів; Easy. Fast. 

Cheap! (Див. Дод. А, №230); вжиті прислівники наголошують на тому, що 

придбати товар на сайті магазину можна легко, швидко, і разом  з тим дешево;  

Biggest Brands – Lowest Prices (Див. Дод. А, №13)– через суперлативи 

найбільші бренди протиставляються найнижчим цінам; Many great brands, one 

easy checkout (Див. Дод. А, №84), у цьому гаслі засобами вираження антитези 

є числівники many та  one. 
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У рекламних гаслах антоніми найчастіше відіграють атрактивну роль: 

привертання уваги  до рекламованого товару або переваг магазину; антоніми 

підкреслюють протилежну спрямованість ознаки і виконують функцію 

зіставлення. Наприклад: Expect more. Pay less; Big store for littleones; 100,000 

ITEMS-ONE SOURCE; Unique Items At Affordable Prices; Low prices, expert 

advice; More Custom Sportswear Choices – No Minimums Or Set-ups; Tomorrow’s 

Mobile Innovations, Here Today; Small gift, big smile; Just Great Parts 

Cheap (Див. Дод. А, №355; 395; 167; 226; 347; 277; 329; 330; 162).  

Часто в рекламних гаслах вдаються до прийому гіперболи, щоб 

акцентувати на винятковості товару чи послуги. Наприклад, Nobody delivers 

more fun (Див. Дод. А, №294; власники інтернет-магазину товарів для 

організації і проведення вечірок вважають, що ніхто, крім них, не зможе 

розвеселити краще), The Online Megastore (Див. Дод. А, №20; вираженням 

гіперболи є приставка мега), Cool gadgets. Worldwide free shipping 

(Див. Дод. А, №34; у гаслі перебільшено значення слова worldwide, адже 

насправді товар доставляють не у всі країни світу), Finest Quality for Over 45 

years! (Див. Дод. А, №44; АРГ вказує на те, що власники магазину реалізують 

найкращий (із чим порівняти?) товар понад 45 років, хоча в той час інтернет-

магазинів не існувало), Hundreds of thousands of premium domains 

(Див. Дод. А, №59; у рекламному гаслі інтернет-магазину доменних імен 

вказано, що в асортименті сотні, тисячі товарних одиниць, хоча, насправді, їх 

кількість постійно змінюється), America’s Largest Pet Pharmacy 

(Див. Дод. А, №88; окрім цього гасла немає доказів, що саме цей магазин є 

найбільшою ветеринарною аптекою в цілій Америці). Гіпербола є стрижневим 

засобом інтенсифікації наміру автора ідеалізувати якість та характеристики 

рекламованого об’єкта. Проте авторам таких гасел варто бути обережним із 

художнім перебільшенням, щоб не справити враження занадто настирливого 

навіювання і тим самим не відштовхнути покупців.  

Протилежним явищем щодо гіперболи є літота. Вона рідко трапляється 

у проаналізованих рекламних гаслах. Ми знайшли лише декілька випадків 
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застосування цього прийому: Dress for less; Everything you love, for less; Nothing 

but the breed (Див. Дод. А, №396; 184; 218). 

Нерідко в процесі побудови рекламного тексту рекламісти звертаються 

до прийому лексичного повтору. Повтор у лінгвістиці розглядається як 

універсальний стилістичний прийом, за допомогою якого можна створювати 

нові стилістичні засоби і фігури, оскільки він може охоплювати мовні одиниці 

всіх рівнів – звуки, морфеми, форми слова, словосполучення, речення, фрази 

[174, с. 446]. У ході нашого дослідження ми зауважили, що найчастіше в АРГ 

повторюють назву магазину, компанії, товару або марку, що сприяє їх 

запам’ятовуванню. Наприклад: Happy Pets, Happy People; Patient owned. 

Patient trusted; Healthy choices for healthy living; Be original. Buy original; All 

tickets. All time; A little love for little feet; Save money, save pets; Live Healthy. 

Look Healthy; Your store. Your style; Great Value. Great Experience; Buy Smart. 

Buy Direct; Buy me! Love me! Keep me or Bring me back! (Див. Дод. А, №297; 

313; 314; 327; 361; 369; 220; 380; 389; 31; 211; 15). 

На фонетичному рівні творці рекламних текстів найчастіше 

використовують різноманітні звукові повтори. В опрацьованих АРГ ми 

помітили застосування алітерації та асонансу. Алітерація як стилістичний 

прийом полягає в повторенні однорідних приголосних звуків задля 

підвищення інтонаційної виразності гасла, для емоційного поглиблення його 

змістового зв’язку. Наведімо деякі  приклади вживання алітерації: Fresh. 

Fantastic. Unforgettable. Since 1987; A Best Buy Brend; Dream. Create. Impress; 

Helping You Help Them; Personalized Stationery, Collectables& Exclusives; Light 

+ living; Healthy happens here; She in Shine out (Див. Дод. А, №276; 198; 94; 

124; 190; 279; 310; 333). Зрідка в рекламних гаслах застосовують асонанс 

(повторення однакових голосних звуків): easy everyday emergency food 

(Див. Дод. А, №233). Певний звук, повторюючись, справляє на адресата 

певний ефект. За допомогою алітерації та асонансу гасло стає ритмічним, що 

робить його легким для запам’ятовування і відтворення.  

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA
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Досить часто в рекламних слоганах трапляється використання такого 

фоностилістичного засобу як рими. Як відомо, рима – це співзвуччя в 

закінченні двох або декількох слів, повторення тієї ж або подібних звукових 

комбінації. Один із кращих способів ввести на ринок новий бренд – створити 

гасло, що римується з назвою торгової марки. Підтвердженням цього є такі 

АРГ: For the one who get it done; Luxury Shopping Worldwide Shipping; Seeing is 

Believing; Smarter Shopping, Better Living!; Sports nutrition to fuel your ambition 

(Див. Дод. А, №267; 67; 95; 38; 172). З наведених прикладів помітно, що 

прийом римування емоційно увиразнює рекламний посил, сприяє швидкому 

мимовільному  запам’ятовуванню та легкому вимовлянню. Крім того рима 

слугує для виокремлення  із  контексту  певних ключових смислів, як 

от Shopping – Shipping, Seeing – Believing, nutrition – ambition. Римування 

пов’язує стилістично та семантично ідею рекламного повідомлення.  

Наші спостереження дозволяють дійти висновку, що найчастіше серед 

АРГ інтернет-магазинів трапляються такі, в яких використано метафору або 

епітети. За І. В. Арнольд, метафора – це “приховане порівняння, яке 

здійснюється шляхом використання назви одного предмета стосовно іншого і 

яке виявляє таким чином певну ознаку другого” [9, с. 62]. Ця дефініція 

відбиває традиційний погляд на метафору як на слово-порівняння. Зараз 

метафора є предметом вивчення не лише лінгвістики, а й інших гуманітарних 

дисциплін, таких як семіотика, філософія, логіка, літературознавство, що 

дозволило деяким науковцям (Г. Блюменберг, О. М. Лагута) виокремити 

комплексний напрямок під назвою метафорологія. Література з питань 

типології метафори, природи її образності, творення і функціонування, аналізу 

її психічної та когнітивної сутності тощо нараховує десятки тисяч позицій, 

тому ми свідомо не намагаємося подати її огляд. Ми залучаємо лише ті роботи, 

які, на нашу думку, виявляються необхідними для дослідження ролі метафори 

у слоганах, див., зокрема [52; 55; 340]. На думку Н. Д. Арутюнової, яка вивчає 

особливості метафори в дискурсі, при метафоризації відбувається 

транспозиція ідентифікуючої (дескриптивної і семантично дифузної) лексики, 
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призначеної для вказівки на предмет мовлення, в сферу предикатів, 

призначених для вказівки на його ознаки і властивості (це справедливо 

передусім для предикатної метафори) [12, с. 21]. Г. М. Скляревська в 

монографії “Метафора в системі мови” розглядає мовну метафору, 

протиставляючи її за багатьма параметрами художній метафорі. Авторка 

докладно описує структуру мовної метафори, спираючись на зіставлення 

семантичної структури того ж слова у прямому та в метафоричному значенні. 

В роботах Г. М. Скляревської запроваджено важливе для вивчення 

функціонального аспекта метафори поняття “символ метафори”, яке 

розуміється як імпліцитний змістовий компонент у семантиці слова у прямому 

значенні, що служить для побудови семантики метафори, див. [236, с. 69]. 

Продуктивність поняття символу метафори в тому, що за його допомогою 

можна експлікувати ті приховані компоненти змісту, які актуалізуються в 

метафорі і виводяться на рівень нового лексичного значення, створеного у 

процесі метафоризації.  

Враховуючи різні підходи до метафори, ми в основному спираємося на 

когнітивну теорію метафори, що розроблялась Дж. Лакоффом та 

М. Джонсоном [333], Дж. Тайлером [369]. Образність та символ метафори в 

когнітивному аспекті, розвиваючи теорію американських лінгвістів, вивчає 

також М. В. Жуйкова. На її думку, поняття символ метафори “слід розглядати 

не як компонент семантики слова, а як частину концептуальної структури, що 

належить до донорської зони. Про механізми метафоризації вона пише: “Будь-

яка метафора виникає внаслідок когнітивної операції порівняння ментальних 

образів двох різних об'єктів, подій чи явищ, виявлення в них подібності та 

відмінності. В теорії (теоріях) метафори обов’язково наголошується на 

існуванні у свідомості мовців двох ментальних зон, компоненти яких в процесі 

метафоризації вступають у складну взаємодію” [92, с. 52].  

Зазначимо, що метафоризація в рекламних текстах забезпечує високу 

інтенсивність впливу на адресата шляхом створення певного емоційного 

ефекту; саме метафора формує переконання цільових аудиторій у потрібному 
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напрямі. Метафори, як ніякий інший стилістичний прийом, надають 

можливості маніпулювання свідомістю аудиторії. Велику увагу метафорі 

приділяють дослідники НЛП. Д. Гордон у праці “Терапевтические метафоры” 

так описує цей потужний засіб впливу: “Метафори (у формі казок, віршованих 

текстів, анекдотів) свідомо і підсвідомо використовуються терапевтами з 

метою допомогти клієнтам відчути бажані зміни. Клієнт може показувати 

певні області свого досвіду, де він відчуває обмеження у виборі, що 

задовольняє його, або альтернатив. У такому випадку терапевт може 

розповісти йому анекдот, випадок з іншими клієнтами. Найголовніша вимога 

до ефективності метафори – це те, щоб вона зустріла клієнта в його моделі 

світу. Тобто щоб зміст метафори обов’язково збігався зі змістом ситуації 

клієнта. “Зустріти клієнта в його власній моделі світу” означає лише те, що 

метафора повинна зберігати структуру даної проблемної ситуації” [62, с. 25]. 

Аналогічно про вплив метафоричного виразу на людину висловлюється і 

Г. Г. Почепцов, вважаючи, що саме метафора є найбільш точним “пострілом”, 

враження від  якого значно сильніше від традиційного незабарвленого 

мовлення [209, с. 15]. 

У рекламному гаслі вживання метафори допомагає привернути увагу 

читача та викликати у нього позитивні емоції. Ця стилістична фігура 

“економить мову, точніше називаючи поняття або дію” [29, с. 19]. Як доцільно 

зазначає А. М. Баранов, “рекламна” метафора, що “дає можливість осмислити 

одні об’єкти через властивості та якості інших”, націлена на створення 

оригінального рекламного образу чи привнесення оцінювального ефекту в 

гасло [18, с. 132].  

За приналежністю до частини мови і характером категоріальної 

семантики виокремлюють субстантивні, ад’єктивні й адвербіальні метафори, 

а також дієслівні метафори. У досліджуваному матеріалі рекламних слоганів 

англомовних інтернет-магазинів ми виявили прояви застосування 

субстантивної та дієслівної метафори. 
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Субстантивна метафора спирається на одну чи декілька зовнішніх 

ознак подібності між двома предметами, а тому вона в основному наочна і 

легко інтерпретується. М. В. Жуйкова, досліджуючи номінативну 

метафоризацію, влучно зазначає, що такі “ознаки, які стають основою 

порівняння під час метафоризації, виводяться з відповідних чуттєвих образів 

як імплікації, отже, вони засновані на знаннях мовців про властивості реалій, 

однак не є ядерними, центральними компонентами концептів, а посідають у 

них місце на периферії і мають абстрактну, а не конкретну природу [93, c. 8].  

Під час аналізу метафор важливо виявити її символ. За М. В. Жуйковою, 

символ метафори – це “елементи подібності, виявлені свідомістю носія мови 

між об’єктами донорської та реципієнтної зон у ході ментальної процедури 

порівняння, наслідком чого стає перенесення найменування з об’єкта 

(ситуації) донорської зони на об’єкт (ситуацію) реципієнтної зони” [93, с. 8].  

Більшість із виявлених номінативних метафор у рекламних гаслах 

формуються на основі просторових ознаках подібності. Проаналізуємо 

приклади таких метафор.   

Метафори з іменником source 

Метафора з лексемою source (“джерело”) репрезентовані посесивними 

конструкціями (метафоричний іменник у загальному відмінку + іменник у 

присвійному відмінку: N2 of N1). Посесивну модель субстантивних метафор у 

рекламних слоганах можна проілюструвати такими прикладами: The source of 

diamonds; Trusted source of mobile accessories (Див. Дод. А, №142; 371). У цих 

гаслах метафоричного значення набуває іменник source. Source  у прямому 

значенні – це місце, звідки витікає вода. Для метафори важливі такі імпліцитні 

змісти: у джерелі людина може щось отримати, привласнити собі; об’єкт, який 

з’являється з-під землі, стає доступним для користування. Джерело – це 

реальний, природний об’єкт, а інтернет-магазин – віртуальне середовище, 

проте в обох явищах можна знайти спільні ознаки (джерело містить щось, що 

звідки з’являється і стає доступним для людини, задовольняє її потреби). 

Отже, відбувається зіставлення віртуального явища з відомим носіям мови 
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явищем природи, виявляються спільні ознаки, і це дозволяє мовцям легко 

розшифрувати семантику цієї дискурсивної метафори. 

Рекламні вирази Your discount watch source; Your source for better 

nutrition (див. Дод. А, № 242; 213) також містять слово source у 

метафоричному значенні. До того ж тут вказується, що джерело заторкує 

інтереси адресата (використано займенник 2-ї особи), бо саме там адресат має 

можливість отримати найкраще, існує великий вибір, тут наголошено на 

постійному оновленні та невичерпності товару. 

Розгляньмо інші номінативні метафори. У гаслі The best place for books 

(див. Дод. А, №256) використано лексему place (місце). У прямому значенні 

це простір або площа, наприклад, певна точка на поверхні або в кімнаті, 

будівлі, місті тощо. У цьому випадку символ метафори сформовано ознакою 

“конкретний простір”. Інтернет-книгарня не є реальним простором, це – 

віртуальне середовище, де фізично не можуть знаходитись друковані книги, 

проте ця метафора також виявляється інтуїтивно зрозумілою для носіїв мови. 

Доволі часто у АРГ трапляється метафора destination, наприклад, The 

gemstone destination (Див. Дод. А, №116). Сучасні словники англійської мови 

тлумачать destination як місце, куди хтось прямує або що-небудь 

направляється, надсилається, тобто йдеться про конкретну точку, реальне 

місце призначення. LDCE подає як ілюстрації такі колокації: a holiday 

destination, a tourist destination, a sought-after destination, somebody's ultimate 

destination та ін. наведеному гаслі з лексемою gemstone іменник destination 

набуває образного значення і позначає інтернет-магазин як (віртуальне) місце, 

куди варто навідатися, аби придбати вироби з коштовного каміння. За 

аналогічним принципом утворено метафору Your destination for contemporary 

fashion sizes 14 to 24 (див. Дод. А, №235). 

У двох гаслах використано іменник art у метафоричному вживанні: Art 

of hair; The art and science of pure flower and plant essences 

(див. Дод. А, №337; 122). Ці АРГ також побудовані за посесивною моделлю. 

Найпоширеніша класифікація мистецтва поділяє всі його види на три групи: 
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просторові (усі образотворчі мистецтва й архітектура), часові (література і 

музика) та просторово-часові (балет, театр, кіно). До жодної з цих груп не 

належить “перукарське мистецтво” чи “мистецтво рослинних есенцій”, що дає 

підстави вбачати у цих слоганах переносне значення лексеми art. Згідно із 

словником LDCE, словом art називають також майстерність, продукт якої 

приносить естетичне задоволення. Тобто автори слоганів за допомогою 

образного використання іменника art описують послуги (товари), які надає 

їхній інтернет-магазин як досконале вміння, майстерність, а вихідний продукт 

вважають шедевром, відповідно творців продукції чи виконавців послуг – 

митцями. Така метафора має викликати зацікавленість у клієнтів.  

Where the focus is on you (див. Дод. А, №86). У словнику англійської 

мови С. Джонсона (перше видання вийшло 1755 року) іменник focus 

пояснюється як термін галузі оптичної системи: точка, в якій перетинаються 

(“фокусуються”) первісно паралельні промені після проходження через 

збиральну систему [384, c. 413]. Проте LDCE, словник сучасної англійської 

мови, першим значенням слова focus подає таке: річ, особа, ситуація тощо, 

яким приділяють особливу увагу [LDCE]. На нашу думку, прямим значенням 

цього слова є саме те, що стосується оптики, хоча у сучасному словнику цей 

лексико-семантичний варіант подано як неосновний. Беручи до уваги 

конкретне значення слова focus, слід вважати, що у наведеному гаслі вжите 

метафоричне focus, адже мається на увазі, що клієнт перебуває у центрі уваги 

власників магазину, що магазин готовий врахувати всі потреби і навіть  

забаганки клієнта. Особливої експресивності і значимості цій метафорі надає 

контекст і ситуація, адже вона вжита у рекламному гаслі інтернет-магазину 

оптики, що спеціалізується на контактних лінзах (оскільки контактні лінзи 

мають оптичний фокус, в цьому випадку можна вбачати не лише метафору, а 

й гру слів).  

Дієслівна метафора. Дієслова як семантично складні структури часто 

зазнають змістових трансформацій і активно використовуються у непрямих 

значеннях, особливо метафоричних. Різноманітність семантичних зв’язків 
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дієслова, наявність у нього різних актантів надає предикатним метафорам 

особливої експресивності, забезпечує їх образність. На нашу думку, для 

виявлення і пояснення дієслівних видів метафор слушно розглядати саму 

метафору в аспекті  синтаксичної семантики, звертаючи увагу передусім на 

семантичні класи імен, що формально залежать від дієслова і формують його 

рольову структуру. Найбільш яскраво такий підхід відображено в роботах 

Н. Д. Арутюнової [12], Г. М. Скляревської [236]. Він дозволяє виявити зв'язки 

між базовою та вторинною рольовими структурами і на цій основі отримати 

відомості про вплив семантичної сполучуваності слів на процес 

метафоризації. Як основний механізм формування предикатної метафори 

прихильники семантико-синтаксичного підходу розглядають категоріальний 

зсув у семантиці імен-актантів. Продуктивність такого підходу полягає в тому, 

що розкривається механізм формування метафоричного значення предиката 

шляхом опису категоріальних характеристик імен.  

З огляду на протиставлення семантичних і синтаксичних валентностей, 

розрізняються також семантичні та синтаксичні актанти. При описі метафор 

нам важливі саме семантичні типи актантів, які докладно описав 

Ю. Д. Апресян. Відповідно до положень ученого, предикативне слово описує 

ситуацію, якій властивий певний набір учасників. Учасникам комунікативної 

ситуації відповідають змінні в тлумаченні предикативного слова, що 

відображають семантичну валентності даного предиката. Такі семантичні 

валентності заповнюються фрагментами сенсу, які називають семантичними 

актантами даного слова [5].  

Для інтерпретації виявлених у рекламних гаслах дієслівних метафор 

важливо також брати до уваги і таку властивість дієслівної семантики, як 

наявність у базовому значенні змістів, які людина не може сприйняти через 

перцептивні канали. Як зазначає М. В. Жуйкова, “у символ метафори дієслів 

часто покладено такі характеристики базової ситуації, які не надаються до 

безпосереднього спостереження; вони можуть бути виведені з ментального 

образу шляхом логічної процедури імплікації” [93, c. 9].  
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Категоріальний зсув виникає у разі порушення семантичного зв’язку 

між агентом дії та самою дією, між дією та її об'єктом, дією та інструментом 

тощо. У дієслівній метафорі дія, логічно притаманна елеменету одного 

семантичного поля, приписується елементу іншого семантичного поля.  

Так, наприклад, у розглянутих в нашому дослідженні АРГ Where 

confidence grows; Where fashionable meets affordable; Where memories of 

yesterday live on today!; Nature comes home;Fashion jewelry that elevates your 

style; Sports nutrition to fuel your ambition; Water made existence; Stay close to 

adventure; We bring art to life (Див. Дод. А, №114; 117; 137; 199; 208; 172; 346; 

367; 258) відбувається категоріальний зсув в актантах. Розглянемо ці 

приклади докладніше.  

Where memories of yesterday live on today! Вживання дієслова to live у 

прямому значенні передбачає наявність суб’єкта – живої істоти, іменника з 

конкретним значенням. LDCE подає такі приклади вживання прямого 

значення: He lives just across the street from me; My grandmother came to live with 

us when I was ten; These particular birds live on only one island in the Pacific 

[LDCE]. У наведеному АРГ суб’єктом виступає memories (спогади) – іменник 

із абстрактним значенням із класу “неживе”. Отже, відбувається порушення 

семантичного зв’язку між агентом та предикатом,  і дієслово to live набуває 

переносного значення в поєднанні з іменником memories. З часом такі 

метафори отримають статус традиційних, загальновживаних і навіть 

ілюструються у словниках. Фразове дієслово to live on пояснюється так: “коли 

щось живе, воно продовжує існувати”: Alice’s memory will live on [LDCE]. 

Аналогічне явище спостерігаємо у гаслах Where fashionable meets 

affordable та Nature comes home: дієслова to meet, to come вимагають суб’єкта 

дії у вигляді живої істоти, конкретного, а не абстрактного іменника. 

Наприклад: I’ll meet you by the main reception desk; There was a knock on the 

door and a young woman came into the room. Натомість у першому гаслі роль 

суб’єкта дії відіграє прикметник fashionable, у другому – nature (іменник з 

абстрактним значенням). Відбувся категоріальний зсув в актанті. Приклади 
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метафор із такими дієсловами увійшли в активний словник мовців і набули 

фіксованих словникових значень. Третє значення дієслова to meet, за 

словником [CED], – “виконати або задовольнити (потреби, вимоги або 

умови)”. Дієслово to come трактується також як “досягти або продовжити рух 

до певної точки, з приміткою of a thing” та ілюструється прикладом The path 

comes straight down [LDCE], де суб’єктом дії виступає також неживе – 

path (стежка). 

Fashion jewelry that elevates your style. Відповідно до словника пряме 

значення дієслова to elevate – “піднімати щось вгору”. Наприклад: The platform 

was elevated by means of hydraulic legs [CED]. Згідно з цим визначенням, 

дієслово потребує суб’єкта дії (пристрій підняття) та об’єкта дії (конкретне 

фізичне тіло, яке можна перемістити вгору цим пристроєм). У гаслі Fashion 

jewelry that elevates your style відбувається порушення семантичного зв’язку 

між суб’єктом дії – jewelry (ювелірні вироби – об’єкт, якому не притаманні 

функції фізичної дії підіймати вгору, як наприклад ліфт, ескалатор), та 

об’єктом дії – style (стиль – абстрактний іменник). Така метафора також 

вкоренилася в людській мовній свідомості та відображається в сучасних 

словниках: to elevate – “підвищити рівень, статус чогось (когось)”: Language 

has elevated humans above the other animals; These drugs may elevate acid levels 

in the blood [LDCE]. 

Where confidence grows. Пряме значення дієслова to grow таке: “ставати 

більшим, вищим тощо протягом певного періоду часу в процесі становлення, 

дорослішання” [LDCE]. Як вказується у LDCE, це слово стосується людей, 

тварин, рослин, тобто конкретних об’єктів. Перенесення значення дієслова to 

grow сприймається тільки на рівні його сполучуваності з іменником, у 

слогані воно сполучається з абстрактним іменником confidence. У 

об’єктивній моделі світу абстрактне не має здатності рости, змінюватись у 

розмірах. Дієслово в поєднанні з іменником організовує розгортання понять 

і образів. Така дієслівна метафора своєю образністю твориться навколо 

переносного значення, яке також подають словники сучасної англійської 

https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/platform
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/means
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/hydraulic
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/leg
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мови: (of something abstract) come into existence and develop (виникати, 

розвиватися; стосується абстрактного). Наприклад: Fears are growing for the 

crew’s safety [LDCE]. 

Абстрактне і матеріальне у вищенаведених випадках інтерпретується 

як жива істота. Це дозволяє осмислити наш досвід взаємодії з матеріальними 

істотами у сферах людської діяльності. Виявляємо риси, характерні для 

живих істот.  

We bring art to life. У цьому АРГ дієслово to bring має стандартний 

суб’єкт дії (we), оскільки тлумачиться як “взяти щось або когось із собою до 

того місця, де ви зараз, або до місця, про яке говорите” [LDCE]. Тут 

відбувається семантичне порушення відносно об’єкта дії. Art (мистецтво) – 

іменник з абстрактним значенням, а тому позначуване ним явище не можна 

взяти і кудись транспортувати. У цьому слогані спостерігається також 

категоріальний зсув локативного актанта. Передбачається, що якийсь предмет 

можна принести в конкретний простір, або ж людину привести у визначене 

місце. В проілюстрованому випадку ми буквально “приносимо мистецтво в 

життя”. Лексема life – широке абстрактне поняття з багатьма змістами. 

Категоріальний зсув локативного актанта спостерігається також у словах у 

рекламному слогані Stay close to adventure. Стояти, залишатися, знаходитися 

(stay) можна поблизу конкретного об’єкта, певного місця (близько будинку, 

поряд з парком, поблизу Києва). Такий слоган закликає реципієнта 

“залишатися поруч з пригодами (триматися ближче  до пригод)”, де пригоди 

(adventures) – іменник з абстрактним значенням.  

Sports nutrition to fuel your ambition. Пряме значення дієслова to fuel: 

забезпечити систему речовиною, яка може спалюватись для вироблення тепла 

або електроенергії. Наприклад: Our heating is fuelled by gas. У наведеному гаслі 

відбувається категоріальний зсув в актантах: замість паливної системи 

(конкретне) заправляється амбіція (абстрактне) і не пальним, а спортивним 

харчуванням. У такому переносному значенні дієслово to fuel також відбите у 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/heating
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/gas
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словниках: The rapid promotion of the director’s son has itself fuelled resentment 

within the company [CED]. 

We fit you beautifully. Дієслово to fit семантично пов’язане з іменником, 

що називає предмет одягу. Воно ілюструється в словниках такими 

прикладами: His clothes did not fit him very well. The uniform fitted her perfectly 

[LDCE]. У поданому АРГ суб’єкт дії – особовий займенник we, що є 

порушенням семантичного зв’язку. Автор стверджує, що вони, тобто сам 

інтернет-магазин, його товар, умови прекрасно підходять покупцеві, чудово 

йому пасують, наче відповідний предмет одягу.  

Подібні дієслівні метафори стали природними і настільки глибоко 

укорінилися в нашому мисленні, що часто сприймаються як щось, що саме 

собою зрозуміле. Вони є невід’ємною частиною моделі внутрішнього світу, 

а саме в рамках когнітивних фреймів, моделей і ситуацій більшість з нас діє 

і мислить.  

Ад’єктивна метафора. У випадку ад’єктивної метафори основою 

метафоричного перенесення стають ознаки стереотипу, усталено приписувані 

об’єкту донорської зони в тій чи тій культурі. Для того, щоб виявити 

прикметникову метафору, потрібно визначити характерні типи метафоричних 

перенесень, статус компонентів подібності в донорській та реципієнтній зонах 

досвіду. За Н. Д. Арутюновою, метафоризація значення атрибутивних слів 

полягає у виділенні в об’єкті (відповідному класі об’єктів) ознак, притаманних 

іншому класу предметів [12, c. 8].  

У гаслах Low prices, expert advice; Friendly low fares; Home of our lower 

rates; High value, low prices, personal service; High performance at a great value 

(Див. Дод. А, №347; 16; 221; 222; 261) прикметники high (високий) та low 

(низький) набувають метафоричного значення. Ознаку розміру мають 

конкретні, а не абстрактні предмети, тобто високими чи низькими можуть 

бути об’єкти реальної дійсності. Характеристика розміру не притаманна класу 

об’єктів, до яких належить ціна, вартість, якість, ставка, тариф, сервіс, 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/rapid
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/promotion
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/son
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/resent
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/company
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продуктивність; об’єкти, названі цими лексемами, не можуть бути виміряні 

лічильними одиницями зросту, ваги і т.д.  

Так само у гаслі Your quickest link to the outdoors (Див. Дод. А, №160) 

суперлатив quickest (найшвидший) вжито в переносному значенні. Така 

ознака, як швидкість, характерна класу об’єктів, що можуть пересуватися у 

просторі (швидкість руху автомобіля, швидкість бігу атлета, швидкість 

польоту стріли і т.д.). Лінк (гіперпосилання) може бути, наприклад, коротким 

(у складі якого мала кількість друкованих знаків) або довгим (у складі якого 

велика кількість друкованих знаків), але не є швидким чи повільним.  

Ми проаналізували метафори, образність яких уже стерлася, 

залишилось переносне значення. Якщо вищенаведені приклади є 

традиційними, стереотипними метафорами, то рекламне гасло The sole of 

Chicago (Див. Дод. А, №278) містить індивідуально-авторську метафору. 

Такі метафори ще називають концептуальними й образними. Вони, як 

правило, засновані не на конкретних, спостережуваних ознаках явищ, а на 

змісті, виведеному з базової концептуальної структури шляхом ментальних 

процедур.  

У когнітивній лінгвістиці метафора трактується перш за все як розумова 

операція над концептами, як засіб концептуалізації, який дозволяє осмислити 

ту чи іншу галузь реальності. Первинні концепти початково складаються на 

базі досвіду, отриманого в інших областях. При цьому відбувається 

перенесення не просто ізольованого імені, а цілісної концептуальної 

структури (схеми, фрейма, моделі, сценарію), яка активується певним словом 

(фокусом метафори). Таку метафору Дж. Лакофф та М. Джонсон називають 

концептуальною метафорою, що є одним із основних типів когнітивної моделі 

як механізму мислення та створення концептуальної сфери [333, с. 129].  

У гаслі The sole of Chicago вербальне і невербальне оточення надають 

метафоричного значення слову sole (підошва). Основою для його осмислення 

стають топонім Chicago та спеціалізація інтернет-магазину. Даний сайт продає 
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взуття. У результаті взаємодії таких компонентів формується новий концепт, 

який іншим, неметафоричним шляхом не може бути виражений.  

Отже, серед проаналізованих рекламних гасел англомовних інтернет-

магазинів були виявлено значну кількість таких, що містять іменникові та 

дієслівні метафори, значно менше – прикметникові. Натомість зовсім не було 

зафіксовано випадків застосування прислівникових метафор. З наведених 

прикладів зрозуміло, що у метафорі проявляється вираження емоційної 

оцінки, яскравої характеристики та образного наповнення, які представлені в 

АРГ, її застосування спрямоване здебільшого не на запам’ятовування, а на 

створення необхідного емоційного впливу на потенційних клієнтів.  

Емоційний та експресивний компоненти конотативного значення 

лексеми або фраземи, що найчастіше виражаються за допомогою епітетів, є 

важливими прагматичними засобами реклами. Епітети узгоджуються із 

загальним комунікативним наміром рекламних гасел, підкреслюють 

специфіку та унікальні якості товару / послуги та націлені переконати клієнта 

придбати його. Таким чином автор гасла прагне виділити якусь провідну, 

суттєву рису чи якість, наприклад: Every little helps; Get free delivery on all our 

products; The good life; Cool Gadgets (Див. Дод. А, №1; 11; 18; 33). 

Цікавий випадок – застосування іншомовної лексики в англомовному 

рекламному дискурсі. У гаслі Quality Classic Et Vintage Clothing For Gentlemen 

(Див. Дод. А, №81) функцію сполучника and виконує одиниця латинської 

мови Et. 

Серед масиву опрацьованих АРГ зрідка траплялись такі, що 

комбінували у своєму складі спільнокореневі слова як стилістичний прийом 

тавтології. Наприклад: Helping You Help Them; Clothing for Living the Full Life; 

The most fashionable fashion outlet (Див. Дод. А, №124; 280; 357).  

Інколи як гасла виступають стійкі вирази. Це фрази, буквальне 

значення яких не відповідає основній концепції інтернет-магазину, але ми все 

ж розуміємо, про що йде мова. Такі гасла, на нашу думку, є атрактивними, 

оскільки вже відомі користувачам мови. Наприклад: Easy as 123!; Seeing is 

http://www.dictionary.com/browse/and
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Believing; Because it matters; Live it up (Див. Дод. А, №93; 95; 135; 175). 

Отже, стилістичні фігури та прийоми, зокрема метафора, епітет та 

різного роду повтори, є найпродуктивнішими та найбільш вживаними у 

процесі створення рекламних гасел. Завдяки вживанню стилістичних засобів 

продуцент, з одного боку, створює у потенційного споживача позитивне 

враження про якість товару або послуги, а з іншого боку, сприяє дискурсивний 

актуалізації імплікатур, що підсилює прихований вплив на адресата і спонукає 

його до відвідування сайту магазину. Проте серед 397 проаналізованих 

рекламних гасел ми практично не зафіксували такі, які містили б метонімію, 

синекдоху, оксиморон, порівняння. Очевидно, автори АРГ не вважали за 

доцільне використання цих стилістичних засобів або недооцінили їхній 

прагматичний потенціал. Ми вважаємо, що всі засоби мови можуть 

актуалізувати рекламний текст. Різноманітність прийомів словесного 

вираження, посилення експресивності повинні бути принципами створення 

комерційних рекламних гасел.  

 

3.2.3. Функційні параметри лінгвальних одиниць рекламного 

гасла. Для вивчення, визначення та відображення функційних характеристик 

лінгвальних складників досліджуваних АРГ застосовуємо функційно-

ономасіологічний підхід [21].  

Особливості рекламних гасел полягають у тому, що вони акцентують 

увагу потенційного покупця, адресата АРГ, перш за все на інформації, що 

стосується його усвідомлених потреб, пов’язаних із фізіологією, здоров’ям, 

комфортом у побуті, безпекою, захистом його прав і моральних принципів, із 

самоствердженням і відстоюванням світоглядних позицій. Ступінь 

прагматичності рекламного гасла визначається специфічними мовними 

одиницями, у яких і відображено найважливіші потреби споживача. Як 

наголошують соціальні психологи, потреби, тобто відчуття нестачі чи 

прагнення до чогось, викликають мотивацію, яка призводить до мотиву – 

певного обґрунтованого рішення (у комунікативній ситуації АІДР 
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усвідомлення потреби має призвести людину до рішення придбати товар чи 

скористатися певною послугою).  

Ієрархію людських потреб сформулював американський вчений 

Абрахам Маслоу. Ця ієрархія має форму піраміди. В її основі лежать первинні 

базові фізіологічні потреби людини, а на її вершині – нематеріальні, духовні 

потреби. Попри критику з боку соціальних психологів, антропологів, ця 

ієрархія є важливим інструментом для розуміння як соціальної поведінки 

людей, так і формування системи цінностей, що регулюють численні процеси 

в людських спільнотах. На нашу думку, базову класифікацію потреб, 

розроблену А. Маслоу [344], можна застосувати до функціонально-

ономасіологічного аналізу рекламних текстів, зокрема АРГ, оскільки реклама 

завжди орієнтована на задоволення певних людських прагнень, а крім того ‒ 

формує у споживача відчуття потенційних потреб. Виходячи з класифікації 

А. Маслоу, виокремлюємо п’ять основних функційно-ономасіологічних груп 

(ФОГ) у досліджуваних АРГ: 

І) вербальні одиниці (ВО) на позначення фізіологічних потреб;  

ІІ) вербальні одиниці (ВО) на позначення потреб у безпеці; 

ІІІ) вербальні одиниці (ВО) на позначення соціальних потреб; 

IV) вербальні одиниці (ВО) на позначення потреб у повазі та 

самовизнанні; 

V) вербальні одиниці (ВО) на позначення потреб у самоактуалізації. 

Формування відповідних ФОГ ми здійснюємо на основі критерію 

спільності лінгвальних одиниць-складників АРГ, їх логіко-предметного 

змісту, тобто наявність спільних семантичних ознак, які вважаємо найбільш 

релевантними. У контексті інтернет-реклами ці лінгвальні одиниці 

позначають товари, послуги, їх характеристики, які задовольняють 

вищезазначені потреби людини, яка виконує соціальну роль покупця і 

виступає адресатом АРГ. Розглянемо виділені в ході аналізу ФОГ. 

ВО на позначення фізіологічних потреб. На нижчому рівні піраміди 

А. Маслоу знаходяться фізіологічні потреби: необхідність у тамуванні голоду 
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(або потреба у смачній їжі), подоланні спраги, потреба в житлі та комфортних 

побутових умовах, одязі і т.д. Якщо ці базові потреби не задоволені, людина 

може відчувати дискомфорт, неспокій, роздратування. Тільки задовольнивши 

свої базові потреби, член спільноти починає замислюватися про “вищі” 

потреби. Отже, природно, що людина реагує на рекламу продуктів, напоїв, 

предметів побуту, повсякденного одягу і т. д.  

У межах ФОГ І (Табл. 3.2) виокремлюємо кілька мікрогруп. ВО, що 

корелюють з потребами в їжі, втамуванні спраги: food, seafood, tea, coffee, 

baking, gourmet, fresh, cookie, beef, bean, cheesecake, kitchen, cookware, cooks, 

beverages, nutrtion та ін. Ці лексеми часто входять до складу АРГ інтернет-

магазинів продуктів харчування, напоїв, сервісу їжі. Семантичний аналіз 

лексем цієї мікрогрупи дозволяє виявити в їхній структурі семи, що 

безпосередньо корелюють з нижчим рівнем потреб піраміди А. Маслоу. 

Прямо чи опосередковано, через окремі семи у структурі лексичного значення 

вони вказують на потреби людей у їжі та питті.  

 

Таблиця. 3.2.  

Блок прикладів ФОГ І 
 

Категорія товару/послуги                      АРГ 

Дім, сад, декор   Home is a life of progress 

Бронювання готельних номерів You are always welcome! 

Сервіс їжі easy everyday emergency food. 

Сервіс їжі Quality prepared foods 

Сервіс їжі A tradition of fine baking 

Кава, чай, супутні товари   The Coffee Bean & Tea Leaf 

Одяг Clothing for Living the Full Life 

Взуття Shoes for all the family 

http://www.igive.com/CBTL-The-Coffee-Bean-and-Tea-Leaf
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Найчастіше трапляється лексема food, яка прямо вказує на 

першочергову потребу. Наприклад, лексема organic має значення methods of 

growing food without using artificial chemicals, or produced or grown by these 

methods [LDCE]; лексема gourmet означає producing or relating to very good food 

and drink [LDCE]; відповідно fresh тлумачиться як food that has recently been 

picked or prepared, and is not frozen or preserved [LDCE]; bean – a seed or a pod, 

that comes from a climbing plant and is cooked as food [LDCE]; kitchen – the room 

where you prepare and cook food [LDCE]; nutrition – the process of giving or 

getting the right type of food for good health and growth [LDCE]; cook – to prepare 

food for eating by using heat [LDCE]. Беззаперечна наявність очевидної спільної 

семи food у вищенаведених дефініціях дозволяє об’єднати ці лексеми в одну 

мікрогрупу на позначення потреби в їжі. 

Потреба людини у тамуванні спраги на мовному рівні корелює з 

лексемами, які використовують для найменування напоїв. Наприклад: іменник 

tea означає a drink made by adding hot water to tea leaves or tea bags [CED]; 

coffee – a  hot drink made with water and ground or powdered coffee beans [CED]; 

beverage – any drink, usually other than water [CED]. Спільна сема drink у 

лексичних значеннях цих мовних знаків дає підстави віднести їх до 

мікрогрупи ФОГ І.  

У вищенаведених дефініціях є прямі вказівки на потреби людини у їжі 

та питті (архісема drink чи food). Проте до цієї мікрогрупи відносимо також 

лексеми, у дефініціях яких відповідна сема міститься серед периферійних чи 

відсутня. Це лексеми, що безпосередньо номінують окремі продукти 

харчування (beaf – the meat from a cow [LDCE]), конкретні страви (сookie – a 

small flatsweetcake [LDCE]; сheesecake – a cake made from a mixture containing 

soft cheese [LDCE]) та кухонні інструменти (сookware – containers and 

equipment used for cooking [LDCE]). Наприклад, лексема baking, яка має 

значення the process of cooking bread, cakes, etc [CED] і семантично 

https://www.ldoceonline.com/dictionary/artificial
https://www.ldoceonline.com/dictionary/chemical
https://www.ldoceonline.com/dictionary/produce
https://www.ldoceonline.com/dictionary/relate
https://www.ldoceonline.com/dictionary/drink
https://www.ldoceonline.com/dictionary/pick
https://www.ldoceonline.com/dictionary/prepare
https://www.ldoceonline.com/dictionary/freeze
https://www.ldoceonline.com/dictionary/preserve
https://www.ldoceonline.com/dictionary/seed
https://www.ldoceonline.com/dictionary/pod
https://www.ldoceonline.com/dictionary/climb
https://www.ldoceonline.com/dictionary/cook
https://www.ldoceonline.com/dictionary/prepare
https://www.ldoceonline.com/dictionary/cook
https://www.ldoceonline.com/dictionary/health
https://www.ldoceonline.com/dictionary/growth
https://www.ldoceonline.com/dictionary/prepare
https://www.ldoceonline.com/dictionary/food
https://www.ldoceonline.com/dictionary/eat
https://www.ldoceonline.com/dictionary/heat
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/drink
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/adding
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bag_1
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hot
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/powder
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bean
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/drink
https://www.ldoceonline.com/dictionary/meat
https://www.ldoceonline.com/dictionary/cow
https://www.ldoceonline.com/dictionary/flat
https://www.ldoceonline.com/dictionary/sweet
https://www.ldoceonline.com/dictionary/cake
https://www.ldoceonline.com/dictionary/cake
https://www.ldoceonline.com/dictionary/mixture
https://www.ldoceonline.com/dictionary/contain
https://www.ldoceonline.com/dictionary/soft
https://www.ldoceonline.com/dictionary/cheese
https://www.ldoceonline.com/dictionary/container
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cook
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bread
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cake
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співвідноситься лише з такими продуктами, що випікаються із борошна; їхнє 

основне призначення – служити у задоволенні потреби людини у калоріях.  

Мікрогрупа “ВО, що корелюють з потребами в пристановищі, 

побутовому комфорті”. Сюди входять переважно лексеми, наприклад: home, 

living, clean, build, door, а також словосполучення air filters. У межах цієї 

підгрупи ми зафіксували одне просте речення в ролі номінативної одиниці: 

You are always welcome! АРГ інтернет-магазину, що надає послуги 

бронювання готельних номерів, конкретизує потребу людини в апартаментах. 

Цим гаслом адресант запевняє клієнта в тому, що йому гарантована кімната за 

будь-якої необхідності, в будь-який час. Змістовим центром гасла You are 

always welcome! виступає лексема welcome, яка є однією з номінацій концепту 

ГОСТИННІСТЬ; складниками цього концепту виступають “житло”, 

“безпека”, “комфорт”. Якщо говорити, що людину ласкаво просять до певного 

місця (someone is welcome in a particular place [CED]), то відповідно до 

дефініції тлумачного словника сучасної англійської мови мається на увазі, що 

її туди запрошують, повідомляючи, що вона буде прийнята належним чином і 

задоволена. 

Іменники та дієслова, що представляють цю мікрогрупу, мають спільні 

семантичні складники у своїх дефініціях: home – the house, apartment, or place 

where you live [LDCE]; door – the large flat piece of wood, glass etc. that you move 

when you go into or out of a building, room, vehicle etc. [LDCE]; clean – to remove 

dirt from something by rubbing or washing in a building or other people’s houses 

[LDCE]; build – to make something, especially a building or something large 

[LDCE]. Компоненти їх лексичних значень, виражені у дефініціях словами 

building, house, apartment, room, мають спільні елементарні смисли та гіперо-

гіпонімічний зв’язок і безпосередньо номінують потреби людини у житлі, 

побутовому комфорті. 

Мікрогрупа “ВО, що корелюють з потребами в одязі” представлена 

такими лексемами, як clothing, dress, shoes. Ці лексеми є мовними корелятами 

людських потреб в одязі та взутті, адже смислове значення кожної з них 

https://www.ldoceonline.com/dictionary/apartment
https://www.ldoceonline.com/dictionary/flat
https://www.ldoceonline.com/dictionary/wood
https://www.ldoceonline.com/dictionary/glass
https://www.ldoceonline.com/dictionary/vehicle
https://www.ldoceonline.com/dictionary/rub
https://www.ldoceonline.com/dictionary/apartment
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містить спільну сему wear (втілену через різні граматичні форми): clothing – 

the things that people wear [CED]; dress – a piece of clothing worn by a woman or 

girl that covers the top of her body and part or all of her legs [LDCE]; shoes – 

objects which you wear on your feet. They cover most of your foot and you wear 

them over socks or stockings [CED]. Варто відзначити високу частотність 

уживання саме цих лексем у проаналізованих АРГ. До того ж, серед 

досліджуваної вибірки інтернет-магазинів найбільше таких сайтів (550), що 

продають одяг, взуття та аксесуари до них. 

ВО на позначення потреб в особистій безпеці. Другий рівень за 

А. Маслоу – це потреби в безпеці: набуття почуття впевненості, стабільності, 

подоланні страху і т. д. Людину не турбують питання самореалізації, достатку, 

якщо вона не відчуває себе достатньо захищеною фізично, морально. Ця 

потреба є основою реклами сигналізації, засобів самозахисту, систем безпеки 

для квартири, броньованих дверей та ін. До цієї категорії відносимо також 

потребу медичного захисту. Відповідно виокремлюємо мікрогрупи цієї 

ФОГ (Табл. 3.3).  

Таблиця. 3.3.  

Блок прикладів ФОГ II 
 

Категорія товару/послуги АРГ 

Медичні послуги   America’s #1 Doctor for Faith & Medicine 

Товари для здоров’я The oldest apothecary in America 

Контактні лінзи Powered by drugstore.com 

Системи сигналізації, безпеки Never miss a visitor. 

Зброя   Serious About Firearms Since 1939 

Юридичні послуги Law for all 

Антивірусні програми Enjoy safer technology 

 

https://www.ldoceonline.com/dictionary/clothe
https://www.ldoceonline.com/dictionary/girl
https://www.ldoceonline.com/dictionary/leg
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sock
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/stocking
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Мікрогрупа “ВО, що корелюють з потребами в захисті” 

представлена такими лексемами як safer, firearms, law і т.д. Це складові АРГ 

Інтернет-магазинів антивірусних програм, юридичних послуг, зброї. Мовні 

одиниці safer, firearms є репрезентантами людських потреб у стані безпеки 

фізичної, у засобах захисту від ворога, нападника. Лексема law на мовному 

рівні співвідноситься з потребами у правовій безпеці, адже позначає систему 

законів і правил певного суспільства, розроблену для врегулювання 

юридичних питань, для запобігання злочинності та боротьбі з її 

проявами [CED].  

На сучасному етапі розвитку суспільства потреби цього рівня дещо 

трансформувалися, розширилися. А. Маслоу мав на увазі лише особистісний 

фізичний захист, який людина отримує доволі примітивними способами. Зараз 

людина захищає не лише своє фізичне існування. З’явились комп’ютери, в 

яких людина створює і зберігає свою інтелектуальну власність, яку прагне 

захистити, тому виникли принципово нові технічні засоби захисту, змінились 

уявлення про безпеку тощо. Новітнє осмислення потреби у безпеці 

ілюструють наступні АРГ у формі словосполучення і речення. Наприклад: 

гасла You need to know (просте розповідне речення) та Never miss a visitor 

(односкладне спонукальне речення) інтернет-магазинів сигналізаційних 

систем; гасло Total protection (іменникове словосполучення) інтернет-

магазину антивірусних програм. Такі мовленнєві конструкти у відповідному 

контексті є складниками вербально закодованих настанов, порад адресатові 

убезпечити себе від непроханих відвідувачів, злочинців, уберегти програмне 

забезпечення, придбавши рекламований товар.  

Мікрогрупа “ВО, що корелюють з потребами у здоровому способі 

життя”. Ця мікрогрупа включає лексеми, що тією чи іншою мірою стосуються 

потреби у збереженні здоров’я, провадженні здорового способу життя. Це 

мовні одиниці, які вжиті в АРГ інтернет-магазинів медичних послуг, товарів 

для здоров’я, онлайн-аптек тощо. Серед них трапляються як окремі лексеми 

(doctor, medicine, apothecary, healthcare, drugstore, healthy), так і 
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словосполучення (healthy living). Ці лексеми є номінаціями концепту 

ЗДОРОВ’Я. У дефініціях деяких лексем виявлено пряму вказівку на концепт 

ЗДОРОВ’Я або на поняття, дотичні до нього: healthcare – the activity of looking 

after people’s health, considered as an industry [LDCE]; healthy – physically strong 

and not likely to become ill or weak [LDCE]; medicine – the treatment of illness and 

injuries by doctors and nurses [CED]. Інші лексеми мають значення, які так чи 

інакше пов’язані з медициною: doctor – someone who is qualified in medicine and 

treats people who are ill [CED]; apothecary – someone who mixed and sold 

medicines in the past [LDCE]; drugstore – a shop where you can buy medicines, 

beauty products etc [LDCE].  

ВО на позначення соціальних потреб. Третій щабель знизу – це 

потреби в приналежності до людського колективу, сприйнятті з боку інших, 

любові. Наприклад, людина прагне належати до певної сім’ї як соціальної 

ланки, до конкретної соціальної групи, робочого колективу, клубу за 

інтересами і т.д. Людина хоче відчувати себе потрібною, проявляє бажання 

отримувати і дарувати прихильність, турботу, ототожнювати себе з кращими, 

товаришувати. На нашу думку, на цю потребу зорієнтована реклама товарів 

для конкретних членів сім’ї, домашніх улюбленців, для вечірок, сімейних свят 

і розваг, а також соціальних мереж, служб знайомств. Мовні одиниці ФОГ ІІІ 

об’єднуємо у дві мікрогрупи (Табл. 3.4).  

Мікрогрупа “ВО, що корелюють з потребами в сім’ї” включає як 

окремі лексеми (family, moms, babe, kids, childhood, sitters, pet, bird), так й 

іменникове словосполучення з іменником в присвійному відмінку (thinking 

person’s pet). Не випадково підкреслення сімейних цінностей стає основою 

численних маркетингових стратегій, адже для багатьох людей сім’я виступає 

основою буття, а сімейні цінності традиційно вважаються базовими. Такі 

лексеми як family, moms, babe, kids відносимо до цією мікрогрупи, оскільки 

вони чітко репрезентують концепт СІМ’Я.  

 

 

https://www.ldoceonline.com/dictionary/health
https://www.ldoceonline.com/dictionary/consider
https://www.ldoceonline.com/dictionary/industry
https://www.ldoceonline.com/dictionary/likely
https://www.ldoceonline.com/dictionary/ill
https://www.ldoceonline.com/dictionary/weak
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/treatment
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/illness
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/injury
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/doctor
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/nurse
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/qualify
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ill_1
https://www.ldoceonline.com/dictionary/mix
https://www.ldoceonline.com/dictionary/medicine
https://www.ldoceonline.com/dictionary/shop
https://www.ldoceonline.com/dictionary/buy
https://www.ldoceonline.com/dictionary/medicine
https://www.ldoceonline.com/dictionary/beauty
https://www.ldoceonline.com/dictionary/product
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Таблиця. 3.4.  

Блок прикладів ФОГ IIІ 
 

Категорія товару/послуги АРГ 

Товари для дітей та немовлят Hand-picked delights for moms. Daily 

Товари для дітей та немовлят The kids department store 

Послуги доглядальниці, вихователя The best sitters are here. 

Все для організації свят Join the party 

Зоотовари Anything and Everything for all your pets 

Зоотовари Wild Bird Superstore 

 

Така спільна сема у дефініціях понять childhood (the period of time when 

you are a child [LDCE]) та sitter(=babysitter – someone who takes care of children 

while their parents are away for a short time [LDCE]) як child дає підстави 

віднести ці лексеми до мікрогрупи ВО, що позначають потреби у сім’ї. 

У багатьох культурах повноцінними членами сім’ї вважають домашніх 

улюбленців. Тому лексеми pet, bird теж відносимо до цієї мікрогрупи. 

Словосполучення thinking person’s pet також вказує на потреби людини 

проявляти турботу, соціальну відповідальність. 

Мікрогрупа “ВО, що корелюють з потребами у соціальній 

згуртованості” представлена однією лексемою party, яка зустрічається в АРГ 

Інтернет-магазинів товарів для вечірок або послуг з організації масових 

заходів. Власне у самій дефініції party є пряма вказівка на потребу члена 

суспільства у соціальній інтеграції: party – a social event when a lot of people 

meet together to enjoy themselves by eating, drinking, dancing etc. [LDCE]. 

ФОГ IV “ВО на позначення потреб у повазі з боку інших та 

самовизнанні”. Соціалізованій людині важливо, щоб її навички, досягнення і 

в цілому вона сама були прийняті й оцінені належним чином. Після того, як 

https://www.ldoceonline.com/dictionary/period
https://www.ldoceonline.com/dictionary/care
https://www.ldoceonline.com/dictionary/parent
https://www.ldoceonline.com/dictionary/short
https://www.ldoceonline.com/dictionary/enjoy
https://www.ldoceonline.com/dictionary/dance
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основні потреби задоволені, людина може дозволити собі розвиватися далі і 

демонструє це оточуючим, роблячи дорогі покупки. Такі речі, як дорога 

косметика, спортивні автомобілі, ґаджети, модний одяг, інші брендові товари, 

є символами стилю, престижу, а володіння такими речами призводить до 

схвалення з боку суспільства. У межах ФОГ IV виокремлюємо декілька 

мікрогруп для називання такого роду товарів (Табл. 3.5). 

 

Таблиця. 3.5.  

Блок прикладів ФОГ IV 
 

Категорія товару/послуги АРГ 

Одяг, косметика Discover fashion online 

Брендовий одяг Biggest Brands – Lowest Prices 

Одяг і аксесуари Everything stylish is housed with us! 

Прикраси Forever Glamours. 

Наручні годинники Your discount watch source 

Косметика, парфуми make beauty 

Косметика Beauty & Wellness 

Гаджети, аксесуари Tomorrowʼs Mobile Innovations, Here Today 

Гаджети і аксесуари Cool Gadgets 

 

Мікрогрупа “ВО, що корелюють з потребами у престижі” 

представлена такими лексемами: fashion, style, stylish, premier, luxury, 

thecoolest, designer, designed, trends. Ці мовні знаки виражають намагання 

людини бути модною, у тренді, володіти стильними речами, носити розкішні 

аксесуари, користуватися дизайнерськими послугами, а тому безпосередньо 

номінують потребу людини у престижі. Звернімося до аналізу лексичного 
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значення відповідних мовних одиниць. Fashion – something that is popular or 

thought to be good at a particular time [LDCE]; stylish – attractive in a fashionable 

way [LDCE]; premier – best or most important [LDCE]; luxury ‒ is something 

expensive which is not necessary but which gives you pleasure [CED]; cool – 

informal very attractive, fashionable, interesting etc. [LDCE]; designer – made by 

a well-known and fashionable designer [LDCE]; trend ‒ something that becomes 

accepted or fashionable, and that a lot of other people copy [CED]. Як бачимо, у 

наведених словникових дефініціях є пряма вказівка на привабливе, модне, 

популярне, дороговартісне, на основі чого відносимо ці лексеми до ВО, що 

корелюють з потребами у престижі.  

Мікрогрупа “ВО, що корелюють з потребами у розкоші”: jewellery, 

diamonds, gemstone, glamours. Відповідно ці лексеми входять у склад АРГ 

інтернет-магазинів коштовностей, ювелірних виробів, дорогих годинників. 

Зазначені мовні одиниці номінують цінні прикраси, аксесуари, виготовлені з 

дороговартісного матеріалу, володіння якими демонструє самодостатність та 

задовольняє потреби у повазі з боку інших, надає впевненості у своїх 

досягненнях і фінансових можливостях. Адресантам рекламних гасел не варто 

забувати про те, що є предметами розкоші для однієї людини, вважається 

товарами першої необхідності для людей з вищим рівнем достатку, а тому не 

варто нівелювати функційно-ономасіологічними характеристиками цієї 

мікрогрупи. 

Мікрогрупа “ВО, що корелюють з потребами у брендах”. Власники 

брендових речей вважають, що наявність дорогих аксесуарів викликає 

захоплення з боку інших і відчувають задоволення від цього. До цієї 

мігкрогрупи включаємо як відповідний апелятив brand з підсиленням 

суперлативами (Best Brands, Biggest Brands, A Best Buy Brand), так і власні 

назви брендів (Denim, Canon). До того ж ужиті в АРГ суперлативи виконують 

атрактивну функцію, адже приваблюють адресата, позиціонуючи рекламовані 

товари як найкращі, найбажаніші. 

https://www.ldoceonline.com/dictionary/popular
https://www.ldoceonline.com/dictionary/attractive
https://www.ldoceonline.com/dictionary/fashionable
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/necessary
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pleasure
https://www.ldoceonline.com/dictionary/attractive
https://www.ldoceonline.com/dictionary/fashionable
https://www.ldoceonline.com/dictionary/interesting
https://www.ldoceonline.com/dictionary/well-known
https://www.ldoceonline.com/dictionary/fashionable
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/accept
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fashionable
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lot
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/copy
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Мікрогрупа “ВО, що корелюють з потребами у якості”: quality, 

classic, vintage, handmade, handcrafted. В АРГ інтернет-магазинів не 

фабричних, дорожчих товарів не випадково використані ці мовні знаки. 

Спільна архісема quality у лексичних значеннях цих одиниць безпосередньо 

апелює до потреб людини у придбанні продуктів вищого ґатунку з більш 

тривалою функціональною здатністю: сlassic – very good, of excellent quality 

[LDCE]; vintage – old, but high quality [LDCE] – прокоментувати слово. Лексема 

handmade (= handcrafted) має здатність викликати асоціацію з якісно 

виготовленою продукцією, тому, на нашу думку, вона репрезентує потреби 

людини у якісних речах. 

Мікрогрупа “ВО, що корелюють з потребами у привабливості”: 

beauty, look, fragrance. З таких лексем складаються АРГ інтернет-магазинів 

косметичних засобів, парфумів. Семантичний аналіз дав змогу виявити у 

дефініціях цих мовних одиниць вербальні компоненти, що вказують на 

приємний зовнішній вигляд, привабливий аромат. Лексема beauty має 

значення a quality that people, places, or things have that makes them very 

attractive to look at [LDCE]; іменник look – a particular style in clothes, hair, 

furniture etc.; the appearance that someone or something has [LDCE]; fragrance – 

a pleasant-smelling liquid which people put on their bodies to make themselves smell 

nice [CED]. Мовні знаки beauty, very attractive, appearance, pleasant-smelling, 

nice і т.д. позначають засоби, що служать для того, щоб вразити і підкорити і 

якоюсь мірою задовольнити потреби у повазі та визнанні.  

Мікрогрупа “ВО, що корелюють з потребами в інноваціях”. 

Людські потреби зростають відповідно до науково-технічного прогресу 

суспільства. Володіння новітніми цифровими ґаджетами свідчить про 

фінансову спроможність задовольнити не лише елементарні базові потреби. У 

цій мікрогрупі, за невеликим винятком (radio, tech), переважають іменникові 

словосполучення: cool gadgets, nifty gadgets, mobile innovations, mobile phone і 

подібні. Мовні знаки radio, tech є прямими номінаціями технологічних товарів. 

У словосполученнях відповідні апелятиви супроводжують якісні прикметники 

https://www.ldoceonline.com/dictionary/excellent
https://www.ldoceonline.com/dictionary/quality
https://www.ldoceonline.com/dictionary/attractive
https://www.ldoceonline.com/dictionary/furniture
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/liquid
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/put
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/nice
https://www.ldoceonline.com/dictionary/attractive
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/nice
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cool, nifty, які виконують експресивну та атрактивну функції. Відносний 

прикметник mobile функціонує як уточнювальний компонент, ідентифікатор. 

Мікрогрупа “ВО, що корелюють з потребами у першості”: #1Rated, 

the first, best, be first і т.д. Тут порядковий числівник first, графічне скорочення 

#1 позначають поняття “найкращий, лідер”. Також номінативну функцію 

першості виконує односкладне дієслівне речення Be first. Через форму 

імперативу реалізується також волюнтативна функція – вираження 

спонукання адресата до дії. 

ФОГ V “ВО на позначення потреб у самоактуалізації”. За 

А. Маслоу, найвища людська потреба – це потреба в самоактуалізації, що 

тісно пов’язана з самореалізацією, розвитком особистості, досягненням 

мети і прагненням досконалості. Люди, у яких вже є все, можуть займатися 

тільки максимізацією свого потенціалу. Їм потрібні нові знання, новий 

досвід, відкриття і т.д. Задовольнивши потреби нижчих рівнів, людина 

досягає повної реалізації своїх здібностей, таланту та потенціалу 

особистості. Проте варто зазначити, що для багатьох духовні потреби є 

більш пріоритетними, ніж фізичні. У таких випадках людина прагне перш 

за все забезпечити свої потреби у самоактуалізації, оминаючи потреби 

нижчих рівнів. Тут ми можемо говорити про рекламу освітніх послуг, шкіл 

з розвитку здібностей, подорожей, пов’язаних з саморозвитком, рекламу 

книг, музики і т.д. (Табл. 3.6).  

Дослідження функційних характеристик АРГ дозволило виокремити 

у ФОГ V дві мікрогрупи. Мікрогрупа “ВО, що корелюють з потребами у 

пізнанні нового”: books, textbooks, music, movies і т.д. Книги, підручники, 

музичні твори, кінострічки є джерелом знань, самовдосконалення, 

розширення світогляду. Відповідно подібні лексеми включені в АРГ 

інтернет-книгарень, музичних та кіно-сайтів.  
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Таблиця. 3.6.  

Блок прикладів ФОГ V 
 

Категорія товару/послуги АРГ 

Книги Passion for books. 

Послуги та засоби навчання 

англійської мови 
Early Learning Academy 

Послуги навчання, консультування Your career is our job 

Розвиваючі ігри Constructing quality in early education 

 

Мікрогрупа “ВО, що корелюють з потребами у саморозвитку” 

представлена як лексемами (inspire, create, impress), так й іменниковими 

словосполученнями (early education, learning academy, college gear). Якщо 

мовні одиниці, які розглядалися вище, співвідносились з матеріальними 

потребами, то ця група відображає духовні, культурні потреби людини. Такі 

мовні одиниці є складовими АРГ інтернет-магазинів, що спеціалізуються на 

розвиваючих іграх, антикваріаті, послугах і засобах навчання, консультуванні. 

Прямо чи опосередковано, через окремі компоненти у структурі лексичного 

значення, вказані мовні одиниці номінують товари та послуги, що 

задовольняють нематеріальні потреби людини. Мовні знаки education, 

academy, learning, college безпосередньо називають освітні процеси, навчальні 

заклади і прямо корелюють з потребами саморозвитку. 

Окремі семи у лексичних значеннях дієслів, включених до складу АРГ, 

вказують на відчуття активності, які виникають в ході задоволення потреби 

людини у самовдосконаленні, духовному і культурному збагаченні. 

Наприклад: inspire – to encourage someone by making them feel confident and 

eager to do something; to give someone the idea for something, especially a story, 

painting, poem etc. [LDCE]; create – to inventor design something [LDCE]; impress 

https://www.ldoceonline.com/dictionary/encourage
https://www.ldoceonline.com/dictionary/confident
https://www.ldoceonline.com/dictionary/eager
https://www.ldoceonline.com/dictionary/paint
https://www.ldoceonline.com/dictionary/poem
https://www.ldoceonline.com/dictionary/invent
https://www.ldoceonline.com/dictionary/design
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– to make someone feel admiration and respect; to make the importance of 

something clear to someone [LDCE]. 

Отже, вивчивши погляди прихильників ономасіологічного та 

функційного підходів дослідження мови, можна стверджувати, що функційно-

ономасіологічний підхід при лінгвістичних розвідках дозволяє рухатись від 

ментальної ідеї до вербальних засобів її вираження. Застосувавши елементи 

функційно-ономасіологічного аналізу до досліджуваних АРГ, нам вдалося 

виокремити п’ять ФОГ. Як засвідчують проаналізовані ФОГ, функцію 

номінації понять, що пов’язані з людськими потребами, виконують 

різнорівневі вербальні одиниці: здебільшого – лексеми, хоча зрідка така 

функція покладена і на іменникові словосполучення або прості двоскладні чи 

односкладні дієслівні речення. Ми проілюстрували на прикладах, що 

функційно-ономасіологічні характеристики АРГ є складниками вербально 

закодованих маркетингових планів. В аспекті досліджуваних АРГ мовні знаки, 

що номінують товари / послуги, які забезпечують людські потреби, 

втілюються в гаслах, що відображають комунікативну тактику найменування 

товарів та послуг.  

Усі потреби (за А. Маслоу) представлені в аналізованих АРГ 

нерівномірно. Найчастіше у складі АРГ трапляються вербальні одиниці, які 

корелюють з фізіологічних потребами. Також чисельними є вербальні одиниці 

на позначення потреб у повазі та самовизнанні. Зафіксовано менше 

лінгвальних одиниць, що корелюють потреби людини у безпеці та соціальні 

потреби. Дуже рідко у складі АРГ траплялися вербальні одиниці на 

позначення потреб у самоактуалізації – потреб найвищого рівня 

піраміди А. Маслоу.  

 

Висновки до 3 розділу 

 

Залежно від способу поводження з комунікативним партнером прийнято 

виділяти кооперативні стратегії та некооперативні комунікативні стратегії. 

https://www.ldoceonline.com/dictionary/admiration
https://www.ldoceonline.com/dictionary/respect
https://www.ldoceonline.com/dictionary/importance
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Зрозуміло, що в рекламних гаслах використовують виключно кооперативні 

стратегії.  

Ми вивчили контент вебсайтів 1638 діючих англомовних інтернет-

магазинів і у чверті з них виявили рекламні слогани. Опираючись на 

семантичний і прагматичний аналіз ми згрупували ці слогани, беручи до уваги 

їх комунікативний намір. На основі цього виокремили дві комунікативні 

стратегії. 

1.Стратегія позиціонування інтернет-магазину на ринку, 

щонайчастіше реалізується за допомогою таких тактик:  

● тактика найменування товарів чи послуг магазину (ТН);  

● тактика демонстрацій переваг магазину та підкреслення його 

ексклюзивності (ТПЕ);  

● тактика підкреслення компетентності, традицій i досвіду, 

цінностей (ТКТД); 

● тактика використання власної назви (ТВН).  

2. Стратегія спонукання споживача до вибору рекламованої 

послуги, яка реалізується за допомогою таких тактик: 

● тактика звернення до споживача (ТЗС);  

● тактика зазначення цільової групи (ТЗГ); 

● тактика неоднозначності / багатозначності змісту (ТН/Б).  

У процесі опрацювання даних дослідження спостерігалося явище 

використання двох чи кількох тактик одночасно. В одному слогані можуть 

застосовуватися тактики, які належать до двох різних стратегій. Комбінаторні 

можливості характерні, як правило, для частотних тактик, що відзначаються 

наявністю значної кількості мовних засобів.  

Комунікативна інтенція висловлення у вигляді рекламного гасла може 

бути експліцитною – формально вираженою або імпліцитною – формально 

невираженою. До експліцитних засобів вираження комунікативних стратегій і 

тактик АРГ відносимо лінгвальні засоби різних мовленнєвих рівнів. При 

цьому засвідчуємо їх лексичні, морфологічні та синтаксичні особливості та 
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застосовані стилістичні прийоми.  

Основні тенденції використання лексичних засобів у англомовних 

рекламних гаслах такі: 

• переважання загальновживаної апелятивної лексики, як конкретної 

(77%), так і абстрактної (23%), зокрема, лексем однієї тематичної групи, 

іншомовної та розмовної лексики; 

• вживання власних назв, серед яких домінують топоніми (назви країн, 

міст, вулиць) і антропоніми (імена і прізвища дизайнерів, засновників 

бренду); 

• застосування сенсорної лексики, тобто одиниць, що описують світ у 

звукових, зорових, чуттєвих образах. У рекламних гаслах інтернет-магазинів 

спостерігається використання візуальної, аудіальної, рідше кінестичної 

репрезентативної систем.  

Як морфологічні особливості рекламних гасел слід назвати такі: 

 

• кількісне переважання іменників, передусім однини, та якісних 

прикметників; 

• серед дієслівних форм домінування наказового способу, активного 

стану і теперішнього часу;  

• уживання інфінітива та ing-form дієслова; 

• використання займенників, зокрема різних форм особового 

займенника;  

• застосування прислівників: неозначувальних, місця й часу;  

• активне включення як порядкових, так і кількісних числівників.  

Для синтаксису рекламних гасел англомовних інтернет-магазинів 

характерні здебільшого субстантивні словосполученн, а також  прості особові 

речення.  

Щодо стилістичних засобів у АІДР можна зробити висновок, що 

метафора, епітет та різного роду повтори є найпродуктивнішими та найбільш 

вживаними у процесі створення рекламних гасел. Також у проаналізованих 
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прикладах зафіксоване використання мовної гри, антитези, гіперболи, літоти.  

За допомогою елементів функційно-ономасіологічного аналізу ми 

об’єднали лінгвальні одиниці-складники АРГ у п’ять функційно-

ономасіологічних груп, які корелюють з потребами споживачів товарів та 

послуг (ВО на позначення фізіологічних потреб; ВО на позначення потреб у 

безпеці; ВО на позначення соціальних потреб; ВО на позначення потреб у 

повазі та самовизнанні; ВО на позначення потреб у самоактуалізації). Кожна 

ФОГ містить декілька мікрогруп. Функцію домінування зазначених потреб 

виконують різнорівневі лінгвальні одиниці.  

Основні результати третього розділу дисертаційної роботи висвітлено 

також у публікаціях автора [178; 179; 186; 187; 341].  
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РОЗДІЛ 4 

ПРАГМАТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОМЕРЦІЙНИХ ГАСЕЛ  

В АНГЛОМОВНОМУ ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСІ РЕКЛАМИ: 

ЛІНГВІСТИЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ 

 

З метою розкриття потенціалу впливу виокремлених комунікативних 

стратегій і комунікативних тактик на адресата рекламного гасла розроблено 

спеціальну методику лінгвістичного інтерв’ювання носіїв англійської мови. 

Опрацювання отриманих даних дозволило виявити деякі соціально-рольові, 

ґендерні та вікові тенденції у виборі респондентів. Досліджено соціально-

рольові та ґендерні особливості сприйняття елементів АІРД. Проаналізовано 

результати лінгвістичного інтерв’ювання носіїв англійської мови з 

урахуванням статі респондентів.  

 

4.1. Лінгвістичне інтерв’ювання як прийом виявлення 

прагматичного потенціалу рекламних гасел  

 

4.1.1. Організація та проведення лінгвістичного інтерв’ювання. 

Застосовуючи метод лінгвістичного інтерв’ювання для розв’язання завдань, 

зумовлених метою дисертаційного дослідження, ми підготували опитування 

носіїв англійської мови. Така робота проходила у чотири етапи, описані 

нижче.  

І етап: вибір матеріалу дослідження.  

Збір даних відбувався методом суцільної вибірки. Протягом 2015 р. 

ми відвідували вебсайти англомовних інтернет-магазинів і фіксували їх 

назву, рекламне гасло, вид пропонованих товарів, послуг. Усі елементи 

генеральної сукупності звели до загального переліку у вигляді таблиці 

(Див. Дод. A). Загалом вибірка налічує 1638 інтернет-магазинів, серед яких 

397 мають рекламні гасла. Інтернет-магазини, комерційні гасла яких є 

предметом дослідження, пропонують різні товари і послуги. Ми їх 
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проаналізували і погрупували, виокремивши 41 категорію: 1) ґаджети і 

аксесуари; 2) оператори мобільного та Інтернет зв’язку; 3) картриджі, 

тонери; 4) фото-, відеокамери і аксесуари; 5) побутова техніка (в тому числі 

кондиціонери, фільтри); 6) кухонне приладдя; 7) поліграфічні послуги; 

8) канцелярія і товари для офісу; 9) комп’ютерні програми, драйвери; 10) 

одяг (лише одяг – 262, одяг, взуття, аксесуари – 201, краватки – 5, білизна – 

17); 11) взуття; 12) тканини; 13) сумки, гаманці; 14) відеопродукція; 

15) туристичні послуги; 16) квитки; 17) бронювання номерів в готелях; 

18) дім, сад, декор; 19) для спорту (спортивні товари та одяг – 74, товари для 

активного відпочинку – 15); 20) флористика; 21) іграшки та ігри; 22) товари 

для дітей та немовлят; 23) сервіс їжі, напоїв; 24) кава, чай, супутні товари; 

25) косметика, парфуми; 26) прикраси, біжутерія; 27) наручні годинники; 

28) подарунки, сувеніри, антикваріат; 29) зоотовари; 30) все для організації 

свят; 31) продаж/прокат автомобілів, автозапчастини; 32) доменні імена, 

хостинги; 33) послуги сміттєзбору; 34) послуги та засоби навчання; 35) 

фінансові послуги (серед них страхування і готівкова позика); 36) книги, 

аудіокниги; 37) товари для рукоділля, мистецтва; 38) товари здоров’я 

(медикаменти, медичні послуги – 11, біодобавки і спортивне  харчування – 

13, оптика – 17); 39) музичні інструменти; 40) сигари, тютюн; 41) 

універсальні магазини.  Кількість інтернет-магазинів товарів окремої 

категорії відображена на рис. (Дод.В).  

Вивчивши всі 397 англомовних рекламних гасла, ми виокремили дві 

комунікативні стратегії (що реалізуються за допомогою сім комунікативних 

тактик), які вони відображають.  

ІІ етап: підготовка до опитування.  

1) Підготовка опитників.  

Ми створили 60 онлайн-опитників, у яких використано 180 АРГ, а також 

90 назв реальних діючих сайтів. Вони репрезентують усі виокремлені нами 

тактики. Вміст опитників формувався з урахуванням різних параметрів: 

застосування комунікативних тактик (тактика звернення до споживача; 
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тактика зазначення цільової групи; тактика неоднозначності плану вираження, 

змісту та референції; тактика демонстрацій переваг магазину та підкреслення 

його ексклюзивностi; тактика підкреслення компетентності, традицiй i 

досвiду, цінностей; тактика найменування товарів чи послуг магазину; тактика 

використання назви магазину), а також із урахуванням специфіки 

товарів / послуг, які домінують у певному інтернет-магазині. Всі опитники 

мали різний вміст.  

 

4.1.2. Форма онлайн-опитника носіїв англійської мови. Спочатку ми 

просили респондентів вказати свою стать (Please, specify your gender: male or 

female) з метою аналізу результатів інтерв’ювання з погляду ґендерного 

аспекту. Щоб виявити, яким комунікативним тактикам надавали перевагу 

люди певної вікової категорії, ми запитали про вік респондентів (Please, enter 

your age).  

За допомогою опитника вивчаємо два аспекти сприйняття рекламного 

гасла: адресатом і потенційним адресантом. Відповідно поділили опитник на 

дві частини. Перша частина переслідує мету визначити, якій з комунікативних 

тактик надається перевага, яка з тактик більше приваблює потенційного 

покупця. Кожний опитник містив гасла трьох магазинів одного профілю, 

наприклад: інтернет-магазини поліграфічних товарів та послуг: 1) Gallery 

Direct. We bring art to life (Див. Дод. А, №258); 2) Canvas On Demand. You’ll 

love your photo even more! (Див. Дод. А, №161); 3) Exposure. Celebrating Life’s 

Memories (Див. Дод. А, №245) або інтернет-магазини товарів для дітей та 

немовлят: 1) Cookie’s’. The Kids Department Store (Див. Дод. А, №194); 2) 

Carter’s. Count on carter’s (Див. Дод. А, №166); 3) Build-a-bear. Est.1997 (Див. 

Дод. А, №154).  

ІІІ етап: підбір респондентів.  

Респонденти нашого лінгвістичного інтерв’ювання – це носії англійської 

мови з різних країн (Велика Британія, Ірландія, США, Канада, Австралія, Нова 

Зеландія, Індія, Нігерія). Опитування надсилалось респондентам у вигляді 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
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гіперпосилань на ґуґл-форму з проханням заповнити її. У листі подавався 

такий супровідний текст:  

Dear Sir / Madam,  

I am doing research and it needs English-speaking respondents. Please, choose one 

of the following links and do the survey. This research questionnaire will take about 

1 minute. Your participation is completely voluntary. Be assured that your responses 

will be treated with utmost confidentiality. Your cooperation and responses make a 

great meaning in the research and are greatly appreciated. Thank you!  

 

 

Рис. 4.1. Форма та вміст одного з опитників  

 

Відповіді автоматично фіксувалися у відповідних таблицях (див. 

рис. 4.2).  
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Рис. 4.2 Фіксація відповідей репондентів  

 

IV етап: опрацювання результатів опитування.  

Після інтерпретації результатів лінгвістичного інтерв’ювання, 

систематизації отриманих реакцій та підрахунку відповідей ми отримали 

такі цифри: 1572 відповіді від 262 респондентів. Маємо підстави вважати, 

що в нашого лінгвістичного інтерв’ювання достатня кількість респондентів. 

Серед респондентів 127 жінок та 135 чоловіків. Вікова категорія опитаних: 

від 20 до 66 років. Під час опрацювання даних та їх візуального 

відображення користувалися працями зі статистики та методології 

експериментальних лінгвістичних досліджень [166; 197; 199; 254]. Одержані 

результати опитування пояснені та описані у підрозділі 4.2 кандидатської 

дисертації.  

 

4.1.3. Зміст лінгвістичного інтерв’ювання адресатів англомовного 

рекламного гасла. Ми запитали респондентів, який із трьох запропонованих 

сайтів інтернет-магазинів вони відвідали б в першу чергу. Серед варіантів 

вибору – назви і рекламні гасла інтернет-магазинів, що спеціалізуються на 
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однотипних товарах / послугах. Інформація про специфіку магазину не 

закрита, а подається в самому опитнику. Ми підбирали по три рекламні 

слогани таким чином, щоб вони репрезентували різні комунікативні тактики. 

Наприклад, в опитнику №11 ми подали такі АРГ інтернет-магазинів 

взуття та аксесуарів:  

1) High performers at a great value. 

2) Finest Quality for Over 45 years!  

3) For feet with a life.  

Перше рекламне гасло High performers at a great value (Див. Дод. А, 

№ 260) відображає тактику демонстрацій переваг інтернет-магазину та 

підкреслення його ексклюзивностi; друге Finest Quality for Over 45 years! (Див. 

Дод. А, №44) – тактику підкреслення компетентності, традицiй i досвiду, 

цінностей; третє For feet with a life (Див. Дод. А, №54) – тактику 

неоднозначності / багатозначності змісту.  

В опитнику №19 ми подали такі гасла інтернет-магазинів товарів для 

дому, саду, декору:  

1) For the one who get it done. 

2) Clean. Build. Fix. 

3) Helping You Help Them.  

Перше рекламне гасло For the one who get it done (Див. Дод. А, №267) 

відображає тактику неоднозначності / багатозначності змісту; друге Clean. 

Build. Fix (Див. Дод. А, №393) – тактику найменування товарів чи послуг 

магазину; третє Helping You Help Them (Див. Дод. А, №124) – тактику 

звернення до споживача.  

В опитнику №20 подали такі АРГ інтернет-магазинів іграшок та ігор:  

1) You’ll Feel Good About Giving . 

2) Personalized Teddy Bears and Plush Animals. 

3) The home of awesome. 

Перше рекламне гасло You’ll Feel Good About Giving (Див. 

Дод. А, №269) відображає тактику звернення до споживача; друге Personalized 
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Teddy Bears and Plush Animals (Див. Дод. А, № 97) – тактику найменування 

товарів чи послуг магазину; третій The home of awesome (Див. Дод. А, №207) – 

тактику неоднозначності / багатозначності змісту.  

В опитнику №27 подано такі АРГ інтернет-сервісу їжі та напоїв:  

1) Fresh. Fantastic. Unforgettable. Since 1987. 

2) Give. Savor. Celebrate. 

3) Wild Seafood & Organics.  

Перше рекламне гасло Fresh. Fantastic. Unforgettable. Since 1987 (Див. 

Дод. А, №276) відображає тактику підкреслення компетентності, традицiй i 

досвiду, цінностей; друге Give. Savor. Celebrate (Див. Дод. А, №292) – тактику 

звернення до споживача; третє Wild Seafood & Organics (Див. Дод. А, №376) – 

тактику найменування товарів чи послуг магазину.  

Друга частина опитника створена з метою вивчення пріоритетів та 

мовленнєвих намірів адресатів – потенційних власників інтернет-магазинів. 

Пропонуємо респонденту уявити себе власником інтернет-магазину певної 

групи товарів чи послуг (вони вказані в опитнику) і вибрати собі рекламний 

слоган з трьох запропонованих. Серед варіантів вибору ми подавали рекламні 

слогани, що репрезентують різні комунікативні тактики. Наприклад, 

пропонуючи опитуваним вибрати слоган для інтернет-книгарні (опитник 

№21), ми подаємо такі варіанти:   

1) Bestselling books starring your child!  

2) Passion for books. 

3) Read-iculously Low Prices.  

Перше рекламне гасло Bestselling books starring your child! (Див. Дод. А, 

№315) відображає поєднання декількох тактик: тактика демонстрацій переваг 

установи та підкреслення її ексклюзивностi (Bestselling) + тактика 

найменування товарів чи послуг магазину (books) + тактика звернення до 

споживача (your) + тактика зазначення цільової групи (child); друге Passion for 

books (Див. Дод. А, №100) – тактику найменування товарів чи послуг 

магазину; третє Read-iculously Low Prices (Див. Дод. А, №145) – тактику 
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демонстрацій переваг установи та підкреслення її ексклюзивностi.  

В опитнику №24 ми подали такі гасла інтернет-магазинів відеокамер та 

аксесуарів:  

1) More than a camera store. 

2) Cameras & Electronics since 1979. 

3) Since 1983.  

Перше рекламне гасло More than a camera store (Див. Дод. А, №105) 

відображає тактику найменування товарів чи послуг магазину; друге Cameras 

& Electronics since 1979 (Див. Дод. А, №99) – поєднання декількох тактик: 

тактика найменування товарів чи послуг магазину (Cameras & Electronics) + 

тактика підкреслення компетентності, традицiй i досвiду, цінностей (since 

1979); третє Since 1983 (Див. Дод. А, №158) – тактику підкреслення 

компетентності, традицiй i досвiду, цінностей.  

В опитнику №26 ми подали такі гасла інтернет-магазинів подарунків та 

сувенірів:  

1) Personalized gifts that inspire. 

2) India’s gifting bazaar. 

3) Many great brands, One easy checkout.  

Перше рекламне гасло Personalized gifts that inspire (Див. Дод. А, №360) 

відображає тактику найменування товарів чи послуг магазину; друге India’s 

gifting bazaar (Див. Дод. А, № 22) – тактику підкреслення компетентності, 

традицiй i досвiду, цінностей; третє Many great brands, One easy checkout (Див. 

Дод. А, №84) – тактику демонстрацій переваг установи та підкреслення її 

ексклюзивностi.  

В опитнику №45 ми подали такі гасла інтернет-магазинів товарів для 

дому, саду, декору:  

1) At home with nature since 1976.  

2) Buy me Love me Keep me or Bring me back.  

3) Expect the extraordinary for home and garden.  

Перше рекламне гасло At home with nature since 1976 (Див. 
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Дод. А, №383) відображає тактику підкреслення компетентності, традицiй i 

досвiду, цінностей; друге Buy me Love me Keep me or Bring me back (Див. 

Дод. А, № 15) – тактику звернення до споживача; третє Expect the 

extraordinary for home and garden (Див. Дод. А, №210) – поєднання декількох 

тактик: тактика звернення до споживача (expect) + тактику найменування 

товарів чи послуг магазину (for home and garden).  

 

4.2. Вплив чинника адресата на вибір рекламного гасла  

 

Стратегії спілкування, на думку Ф. С. Бацевича, є гнучкими і залежать 

від прагматичних чинників, таких, як вік і стать комунікаторів, їх соціальні 

ролі, національно-культурна належність, конситуативні умови, і 

передбачають певну комунікативну тактику [20, с. 120]. Для виявлення 

прагматичного потенціалу рекламних гасел застосовано спеціально 

розроблену методику лінгвістичного інтерв’ювання носіїв англійської мови. 

Отримані результати аналізуємо з ґендерної, вікової та соціальнорольової 

точок зору і порівнюємо їх.  

 

4.2.1. Соціальнорольовий аспект. Соціальний контекст, соціальні роль 

та статус є важливими аспектами дослідження АІДР. Про це свідчать наукові 

праці багатьох соціолінгвістів: Н. С. Аристова вивчає відображення 

соціального статусу комунікантів у мовленні [7]; лінгвістичні праці 

Дж. Гербнера зосереджені на культурному індикаторі мовця [316]; 

А. І. Дубських досліджує засоби реалізації комунікативної стратегії 

саморепрезентації особистості [82]; О. Л. Клименко обстежує соціолект як 

лінгвістичну субкультуру [122]; О. Є. Семенець в основу своїх розвідок 

покладає територіальну та соціальну диференціацію англійської мови [232]. 

Ми у цьому підрозділі ставимо за мету дослідити соціальнорольові 

особливості сприйняття вербального рекламного повідомлення і подати 

кількісну оцінку ефективності комунікативних тактик АРГ на основі 
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результатів лінгвістичного інтерв’ювання. 

У процесі формування суспільства реклама створює брендовий капітал і 

генерує продажі, що призводять до збільшення прибутку, відбиває суспільні 

тенденції. Однак соціальний вплив реклами призводить до соціальних витрат, 

що служить суспільству позитивно і негативно [315, с. 243]. 

В останні роки галуззю досліджень, яка має найбільш провокаційний 

вплив, є сфера вивчення ролі підсвідомої обробки інформації адресатами під 

час ухвалення рішень. Як відзначають деякі дослідники, існують різні аспекти 

інформованості, що можуть відігравати певну роль у тому, як зовнішні 

фактори можуть впливати на споживчі результати за межами 

поінформованості адресатів, а відсутність усвідомлення будь-якого з них може 

призвести до несвідомого впливу. Ми погоджуємося з Т. Чартрандом, що у цій 

справі є важливими три аспекти: усвідомлення зовнішніх стимулів, 

усвідомлення автоматичних процесів, які впливають на поведінку та 

усвідомлення реальних результатів [296, с. 204].   

Спільнота цивілізованого світу розробляє систему, за допомогою якої 

вона реалізує і розподіляє товари і послуги. У сучасних розвинених 

суспільствах ця система постійно розвивається і стає дуже складною через 

широкий спектр доступних різнотипних товарів. Щоб повністю зрозуміти її, 

необхідно вивчити весь досвід людини щодо культури споживання товарів. З 

цієї точки зору поведінка адресатів рекламного гасла відіграє роль 

підмножини людської поведінки щодо факторів, які впливають на осіб в їх 

повсякденному житті та на їхню закупівельну діяльність. Крім того, фактори 

внутрішнього впливу, такі як соціальний клас, суспільство, сім’я, референтна 

група, лідери громадської і культурної сфери також відображаються на 

поведінці людини як споживача.  

У праці “Consumer Behaviour” за ред. Дж. Пріста та його однодумців 

термін “споживча поведінка” використовується в широкому значенні і 

поширюється на покупців або замовників продукції, а також людей, які 

насправді їх використовують. Цей термін стосується передусім рішення про 
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покупку, але також включає  весь шлях від моменту усвідомлення того, 

“звідки ми знаємо, що ми хочемо?” до того, коли запитуємо себе: “Що 

зробити з тим, чого ми більше не хочемо?” [355, С. 18 – 19].  

Психолінгвістика, окрім іншого, вивчає психологічний вплив поведінки 

адресата реклами на його рішення щодо купівлі, а також розглядає трибічні 

психологічні зв’язки: рекламодавець, споживач і продукт / послуга. 

Дж. Фолкерц і С. Лейсі пишуть, що реклама використовує соціальні образи та 

звернення до психологічних та фізичних потреб людей. В теоретичну основу 

реклами психологи вкладають ментальні образи [313, с. 201]. 

Результати нашого дослідження дозволили виявити низку особливостей 

преференції комунікативних стратегій і тактик залежно від запропонованої 

опитуваним соціальної ролі. Респонденти мали поставити себе або на місце 

потенційного покупця, або на місце потенційного власника інтернет-магазину. 

Графічне представлення результатів зображено на рис. 4.3.  

 

Рис. 4.3 Розподіл тактик на основі слоганів, уподобаних “потенційними 

власниками” і “потенційними клієнтами”  

 

На запитання онлайн-форми опитника “Which one of three online stores’ 

websites would you visit first? (Який з трьох запропонованих сайтів інтернет-

% 
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магазинів Ви відвідали б в першу чергу?)” з різними варіантами відповідей, 

згрупованими по три рекламні гасла інтернет-магазинів, що спеціалізуються 

на однотипних товарах/послугах, ми отримали 262 відповіді. Проаналізуймо, 

як розподілились відсотки вподобань респондентів, як потенційних покупців, 

тобто адресатів комунікативного повідомлення у гаслі.  

56,4% респондентів надали перевагу АРГ, які репрезентують тактику 

найменування товарів чи послуг магазину. Читаючи рекламне гасло, 

покупці одразу розуміють, що це сайт інтернет-магазину, де вони зможуть 

придбати саме те, що шукають, і не витрачати час на відвідування інших 

сайтів. Наприклад: The Gemstone Destination; Clothing for Living the Full Life; 

Clothing of style & substance; Passion for books; Tomorrow’s Mobile Innovations, 

Here Today; Resort-Casino-Reno; For the Love of Great 

Food (Див. Дод. А, №116; 280; 47; 100; 329; 234; 318).  

29% уподобань отримали АРГ, що репрезентують тактику звернення 

до споживача. Наприклад: гасло Your store. Your style (Див. Дод. А, №389) 

магазину одягу, взуття, аксесуарів; гасло Already booked? (Див. Дод. А, №10) 

сервісу бронювання номерів у готелях; гасло Daily deals on things you love 

(Див. Дод. А, №348) крамниці одягу, взуття, аксесуарів; Never miss a visitor 

(Див. Дод. А, №323) магазину налаштування домашньої системи безпеки; 

гасло We are all explorers (Див. Дод. А, №338) магазину одягу, взуття. 

Покупцеві приємно читати слова, які навіюють думку про те, що придбання 

того чи того товару зробить його щасливішим, привабливішим, 

успішнішим, що це сприятиме підвищенню його соціального статусу, 

поліпшенню життя. Наприклад: гасло Go far. Feel goods (Див. Дод. А, №343) 

магазину одягу, взуття, аксесуарів; гасло Live well (Див. Дод. А, №264) 

магазину біодобавок і спортивного харчування; гасло Achieve a higher state 

of happy (Див. Дод. А, №141) магазину косметичних засобів. Люди 

оцінюють себе та інших залежно від того, чим вони володіють, а не від їхніх 

особистих якостей. Так формується система цінностей споживача 

(адресата). 
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21,8% опитаних обрали АРГ, які відображають тактику 

неоднозначності / багатозначності змісту. Наприклад: гасло The Essence Of 

Pleasure (Див. Дод. А, №328) магазину косметичних засобів; гасло Inspiring 

cooks everywhere (Див. Дод. А, №382) магазину кухонного приладдя; гасло For 

feet with a life (Див. Дод. А, №54) взуттєвого магазину; гасло Expect more. Pay 

less (Див. Дод. А, №355) універсального магазину; гасло Smarter Shopping. 

Better Living! (Див. Дод. А, №38) бутіка одягу; гасло Fit for adventure 

(Див. Дод. А, №171) магазину взуття і аксесуарів; гасло Pure indoor living 

(Див. Дод. А, №139 ) магазину фільтрів.  

17, 9% респондентів обрали гасла, що відображають тактику 

демонстрацій переваг магазину та підкреслення його ексклюзивності. 

Гасло Express delivery and free return (Див. Дод. А, №41) магазину одягу; гасло 

Easy. Fast. Cheap (Див. Дод. А, №230) інтернет-книгарні; гасло Expert Service. 

Unbeatable Price (Див. Дод. А, №136) магазину цифрових ґаджетів. 

Підраховуючи відповіді респондентів, ми очікували більший рівень 

позитивних реакцій щодо АРГ, заснованих на цій комунікативній тактиці, 

адже вважається, що потенційних покупців приваблюють позитивні 

характеристики онлайн-магазину чи пропонованих товарів, виражені за 

допомогою суперлативів, емоційно-позитивних прикметників. Проте в 

результаті опитування виявилося, що порівняно мало учасників надали 

перевагу таким АРГ. Серед обраних такі: гасло Biggest Brands – Lowest Prices 

(Див. Дод. А, №13) магазину одягу; гасло High performers at a great value (Див. 

Дод. А, №261) магазину черевиків; гасло Breakthrough formulas. Astonishing 

results (Див. Дод. А, №307) крамниці косметичних засобів; гасло Smart. 

Beautiful. Original (Див. Дод. А, №349) магазину косметики, парфумів. 

Гасла, в яких закодована тактика використання власної назви 

(наприклад: Carter’s. Count on carter’s (Див. Дод. А, №166): назва інтернет-

магазину carter’s) були обрані 7, 6% респондентів.  

6, 5% опитаних надали перевагу гаслам, що репрезентують тактику 

підкреслення компетентності, традицiй i досвiду, цінностей. Наприклад: 

http://www.bestbuy.com/site/misc/expert-service-unbeatable-price/pcmcat345300050032.c?id=pcmcat345300050032
http://www.bestbuy.com/site/misc/expert-service-unbeatable-price/pcmcat345300050032.c?id=pcmcat345300050032
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гасло Since 1983 (Див. Дод. А, №158) магазину фото- і відеокамер; гасло 

Handcrafted in America. Designed for Longevity (Див. Дод. А, №72) магазину 

взуття і аксесуарів; гасло Great British Style (Див. Дод. А, №14) магазину 

елітного одягу; гасло An American original (Див. Дод. А, №109) магазину 

чоловічого одягу та аксесуарів; гасло Unique, authentic and always affordable 

(Див. Дод. А, №195) магазину товарів для дому, саду та декору; гасло Finest 

Quality for Over 45 years! (Див. Дод. А, №44) магазину мокасинів.  

Лише 1,1% носіїв мови надали перевагу гаслам, які репрезентують 

тактику зазначення цільової групи. Такі низькі показники вказують на 

неефективність та непопулярність цієї тактики серед потенційних покупців. 

Потенційні покупці часто обирали комбінації комунікативних тактик. 

Наприклад: Bestselling books starring your child! (ТЕП (суперлатив Bestselling 

+ ТН (апелятив books) + ТЗС (прилягаючий присвійний займенник Your) + 

ТЗГ (апелятив child)); You’ll love your photo even more! (ТЗС (особовий 

займенник You, прилягаючий присвійний займенник Your) + ТН (апелятив 

photo)); Seriously into radio since 1974 (ТН (апелятив radio) + ТКТД (числівник 

1974)); The Diamond Store Since 1919 (ТН (апелятив Diamond Store) + ТКТД 

(числівник 1919)); Bose performance for home, travel and anywhere in between 

(ТВН (назва магазину Bose + ТН (апелятиви home, travel) + ТН/Б (прислівник 

місця anywhere)).  

У другій частині опитника ми пропонували респондентові уявити себе 

власником інтернет-магазину певної групи товарів чи послуг (вони вказані в 

опитнику) і запитали: “Which of the following advertising slogans would you 

choоse to your online store of … ?”. Пропонували по три варіанти відповіді з 

різними гаслами, що відображають різні комунікативні тактики. Відсотки 

вподобань респондентів як потенційних власників інтернет-магазинів, тобто 

адресантів, розподілилися таким чином.  

52,3% респондентів вибрали гасла, які відображають тактику 

найменування товарів чи послуг. Наприклад: The Kids Department Store; 

Athletic Footwear; Art of hair; Smarter Home Improvement; The Original Car 
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Cover Company; The travel essence; Luxury shoes & Accessories; The eco diamond 

(Див. Дод. А, №194; 341; 337; 153; 152; 268; 40; 284). У цих рекламних 

повідомленнях чітко виражена пряма кореляція між типом товару і гаслом. 

Такі АРГ створюють, відштовхуючись від класифікаційних ознак. Вони 

відбивають суть запропонованих власником товарів, послуг, особливостей, у 

них безпосередньо використано загальну категоріальну назву. Це означає, що 

більшість власників скеровують свій онлайн-бізнес на прагматичних 

споживачів, які знають, чого вони хочуть, і шукають певний товар або послугу 

на основі спеціальної категорії. 

25,6% від загальної кількості респондентів вибрали гасла, які 

відображають тактику неоднозначності / багатозначності змісту. 

Наприклад, рекламне гасло For special needs (Див. Дод. А, №103) 

універсального інтернет-магазину має неоднозначний характер, який викликає 

відчуття, що в цьому інтернет-магазині є продукти для особливих потреб 

клієнта, але не зрозуміло, які саме; рекламне гасло The home of all inclusive 

(Див. Дод. А, №12) також універсального інтернет-магазину характеризується 

неоднозначністю і буквально переконує адресатів купувати все, що потрібно, 

в одному місці. Використовуючи такі гасла, власники розраховують на 

вагання клієнта. 

АРГ, які представляють тактику звернення до споживача, обрані 22,9% 

респондентів. Серед них: гасло Let’s go! (Див. Дод. А, №6) магазину 

туристичних послуг; гасло Shop with a smile (Див. Дод. А, №23) 

універсального магазину; гасло Our Business is the Air You Breathe (Див. 

Дод. А, №107) магазину кондиціонерів; гасло Say Hallo to a Whole New World 

(Див. Дод. А, №159) магазину товарів для кемпінгу; гасло Be first (Див. 

Дод. А, №244) магазину цифрових ґаджетів; гасло Live Healthy. Look Healthy 

(Див. Дод. А, №380) магазину вітамінів та харчових добавок; гасло Join the 

party (Див. Дод. А, №384) магазину атрибутів для організації свят. Потенційні 

власники інтернет-магазинів мали б розуміти, що через пряме звернення до 

клієнта легше встановлюється хороший людський контакт, що є цінним в усі 
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часи для людей різного віку, психологічного складу, соціального статусу, 

рівня матеріального достатку. Використання особових займенників та їх 

словоформ, побудова висловлень у формі імперативів дозволяють створити 

умови, за яких між клієнтом магазину і рекламодавцем виникає діалог, що 

сприяє ефективному збуту товарів, послуг, налагодженню взаєморозуміння. 

Це може допомогти авторам рекламних ідей уникнути приписування власних 

уявлень про якість товару потенційному споживачеві (адресату). Проте 

респонденти, уявляючи себе власниками інтернет-магазинів, не надто охоче 

обирали такі гасла.   

Майже така ж кількість, 22,1% респондентів вибрали гасла, що 

становлять собою тактику демонстрацій переваг магазину та 

підкреслення його ексклюзивностi. Можна сказати, що ці потенційні 

власники інтернет-магазинів перш за все хотіли б підкреслити переваги 

свого бізнесу, такі як низькі ціни, високоякісні продукти, широкий 

асортимент, безкоштовна або цілодобова доставка та інші. Наприклад: гасло 

Read-iculously Low Prices (Див. Дод. А, №145) онлайн-книгарні; гасло 

Friendly low fares (Див. Дод. А, №16) магазину туристичних послуг; гасло 

Cheap is good (Див. Дод. А, №178) сервісу бронювання квитків та номерів; 

гасло Where fashionable meets affordable (Див. Дод. А, №117) магазину 

товарів для дому, саду та декору. Під час створення гасла не можна забувати 

про те, що він не тільки інформує і переконує, але ще і формує ставлення до 

рекламованого об’єкта. Якщо ви хочете, щоб клієнт купив ваш товар або 

послугу, потрібно переконати його в тому, що ця послуга чи товар йому 

необхідні, що це якісний товар, обґрунтована ціна і що потрібно купити саме 

у вашому інтернет-магазині та саме зараз. За допомогою якісних 

прикметників із позитивним емоційним забарвленням, суперлативів 

потрібно актуалізувати потребу відвідування сайту інтернет-магазину. 

Незначну кількість позитивних реакцій отримали гасла, які 

репрезентують такі тактики: 5,3% – тактику використання власної назви; 

5% – тактику підкреслення компетентності, традицiй i досвiду, цінностей. 
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Ми очікували більше реакцій на користь таких АРГ. Припускалося, що 

потенційні власники мали б усвідомлювати, що вказівка у гаслі на тривалу 

діяльність магазину, багаторічний досвід, дотримання традицій (слоган 

Trusted since 1885 (Див. Дод. А, №138) магазину гральних карт; гасло 

Delivering Quality and Value Since 1972 (Див. Дод. А, №164) універсального 

магазину; гасло Over 66 years: service, selection, reliability (Див. Дод. А, №271) 

магазину жіночого дизайнерського взуття та використання значимих 

топонімів, імен знаменитостей (An American original (Див. Дод. А, №109) 

магазину чоловічого одягу); гасло By Renee Claire (Див. Дод. А, №133) 

магазину піжам; гасло By Carlson (Див. Дод. А, №196) сервісу бронювання 

номерів у готелях; гасло A Pascal Mouawad company (Див. Дод. А, №262) 

магазину прикрас) приваблять покупців. Важливо, щоб усі зацікавлені 

сторони розуміли, який це сайт, і тому рекламодавець повинен завжди 

посилатися на основні цілі та цінності інтернет-магазину. 

Менше 1%, а саме 0,8%, респондентів як потенційних власників інтернет-

магазинів обрали гасла, що відображали би тактику зазначення цільової 

групи. Хоча насправді дуже важливо чітко визначити, з ким інтернет-

магазину потрібно вести діалог. Як кількісні, так і якісні дослідження є ключем 

до розуміння цільової аудиторії. Існуючі чи потенційні клієнти повинні бути 

ідентифіковані, а чим більше інформації про них, тим легше побудувати 

ефективну комунікативну стратегію. Спеціалісти ринку повинні пам’ятати, що 

гасла повинні бути релевантними певній аудиторії.  

Варто зазначити, що респонденти як потенційні власники інтернет-

магазинів найчастіше обирали такі комбінації: ТН + ТЕП; ТН + ТЗС. 

Наприклад: Cool gadgets. Worldwide free shipping (ТН (апелятив gadgets) + ТЕП 

(прислівник Worldwide, прикметники сool, free)); Hundreds of thousands of 

premium domains (ТН (апелятив domains) + ТЕП (числівник Hundreds of 

thousands, прикметник premium); The UK’s#1domain registar (ТН (апелятив 

domain registar) + ТЕП (іменник у присвійному відмінку UK’s, числівник #1); 

Just Great Parts Cheap (ТН (апелятив Parts) + ТЕП (прикметники Great, 
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Cheap); The Best Kitchen Starts Here (ТЕП (суперлатив Best) + ТН (апелятив 

Kitchen)); Home Air Filters Delivered to Your Door (ТН (апелятив Air Filters) + 

ТЗС (прилягаючий присвійний займенник your); fashion jewelry that elevates 

your style (ТН (апелятив Jewelry) + ТЗС (прилягаючий присвійний займенник 

your); #1 in textbooks, supplies, tech & college gear (ТН (апелятиви textbooks, 

supplies, tech, college gear) + ТЕП (числівник #1). 

Враховуючи результати опитування потенційних власників інтернет-

магазинів та потенційних покупців, ми можемо зробити такі висновки. 

Гасла, що репрезентують ТН, обрали 56,4% респондентів як потенційні 

покупці та 52,3% респондентів як потенційні власники. Серед фаворитів: 

Athletic Footwear; Tomorrow’s Mobile Innovations, Here Today; For the Love 

of Great Food; Happy Pets, Happy People; The eco diamond; Clothing for Living 

the Full Life; The travel essence; Gemstone engagement; Resort-casino-reno; 

The kids department store; Smarter Home Improvement; The Original Car Cover 

Company; Books, Toys, Tech, More; More than a camera store; Passion for 

books; Clothing of style & substance; Luxury shoes & Accessories; Baby 

Specialist (Див. Дод. А, №341; 329; 318; 297; 284; 280; 268; 260; 234; 194; 153; 

152; 146; 105; 47; 40; 19). Більшість АРГ, які ми включили у групу 

“поєднання декількох тактик”, мають у своєму складі компоненти саме 

тактики найменування товарів та послуг. Такі гасла також були обрані 

великою кількістю опитаних. У цих АРГ тактика найменування товарів та 

послуг реалізується за допомогою апелятивів. За прагматичною 

характеристикою це – констативи, в основному стилістично нейтральні. 

Також високоефективними є ТЗС (потенційні покупці – 29,0%, потенційні 

власники – 22,9%) і ТН/Б (потенційні покупці – 21,8%, потенційні власники 

– 25,6%). Проміжну позицію посідають слогани з ТПЕ (потенційні покупці 

– 17,9%, потенційні власники – 22,1%). Аутсайдерами стали рекламні гасла, 

які репрезентують ТВН (потенційні покупці – 7,6%, потенційні власники – 

5,3 %) і ТКТД (потенційні покупці – 6,5%, потенційні власники – 5%) як з 

погляду потенційних власників інтернет-магазинів, так і потенційних клієнтів.   
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4.2.2. Ґендерний аспект. Одне з питань, яке найбільше цікавить 

дослідників рекламного дискурсу, – це питання особливостей ґендерного 

сприйняття реклами. З одного боку, інтерес викликають відмінності між 

сприйняттям рекламного повідомлення чоловіком і жінкою, а з іншого – 

ставлення адресата до створених рекламою чоловічих або жіночих мовних 

образів.  

Ґендерна лінгвістика вже багато років є предметом дослідження як 

вітчизняних, так і зарубіжних лінгвістичних шкіл. Наприклад, науковці 

кафедри лінгвістики та сучасної англійської мови Університету Ланкастера 

розробили літературний довідник Gender and Genre Bibliography, 

призначений студентам та аспірантам, які працюють над науковими 

працями, дисертаціями на тему ґендерних особливостей комунікації, їхнім 

науковим керівникам, викладачам відповідних профільних предметів [367]. 

Також під час підготовки цього підрозділу був проведений аналіз наукових 

праць Н. В. Азарьонка, Т. В. Говорун, О. І. Горошко, А. В. Кириліної, 

О. А. Клєцина, Дж. Пінкертона, Дж. Чандлера, які вивчають історію 

виникнення і становлення ґендерної лінгвістики, її сучасний стан, 

диференціацію понять “cтать” та “ґендер”, шляхи розвитку ґендерних 

досліджень у соціолінгвістиці. А. П. Мартинюк вивчає ґендерні стереотипи 

та їх відображення у мові та мовленні [167; 169]. К. Гол досліджує 

кіберфемінізм [320]. Вагомі для нашого дослідження праці й інших 

соціолінгвістів [32; 46; 50; 55; 59; 125; 173; 266; 270; 300; 324; 326; 371].  

Для прикладу, О. А. Клєцин виділяв три напрями: 1) ґендер як 

інструмент соціального аналізу; 2) ґендер, як інструмент жіночих досліджень; 

3) ґендер у культурологічній інтерпретації [123, с. 9]. 

А. В. Кириліна виокремлює шість лінгвістичних напрямів вивчення 

ґендерного чиннику впливу на мовлення. Серед них: 1) соціолінгвістичні 

ґендерні дослідження; 2) феміністична лінгвістика; 3) власне ґендерні 

дослідження, що вивчають мовленнєву поведінку особистостей обох статей; 

4) дослідження маскулінності; 5) психолінгвістичні дослідження; 
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6) кроскультурні, лінгвіокультурні дослідження, в тому числі теорія ґендерних 

субкультур [119, с. 109].   

О. І. Горошко вивчає ґендерну лінгвістику в різних аспектах. У 

контексті нашого дослідження ми особливо послуговувалися розвідкою вченої 

про інтернет-комунікацію в ґендерному вимірі, в якій запропоновані різні 

підходи до вивчення цього питання [66]. 

У цьому підрозділі спробуємо з’ясувати, як ґендерні стереотипи 

впливають на рекламний дискурс. У статті частково описуємо проведене з 

носіями англійської мови лінгвістичне інтерв’ювання. Припускаємо, що 

чоловіки та жінки роблять різні висновки щодо сприйнятого рекламного 

повідомлення. Ставимо за завдання підтвердити або спростувати таке 

припущення, проаналізувавши результати лінгвістичного інтерв’ювання з 

урахуванням статі респондентів. 

Т. В. Говорун визначає ґендерні стереотипи як набір консервативних, 

загальноприйнятих норм і суджень, які стосуються статусу жінок і чоловіків, 

норм їхньої поведінки, мотивів їхніх вчинків і характеру потреб [59, с. 76]. 

Дж. Чандлер стверджує, що ґендерні ролі “соціально побудовані”. 

Більшість моделей поведінки, пов’язаної з ґендерною ознакою, вивчаються 

швидше як вроджені [295, с. 1053]. З великим ступенем узагальнення можна 

сказати, що поширеним стереотипом є те, що чоловіки можуть бути сильними, 

агресивними, домінуючими, раціональними та активними, в той час, коли 

жінки вважаються слабкими, покірними, емоційними та пасивними. 

Проте можна стверджувати, що в ХХІ столітті настрій та мислення 

цивілізованого суспільства помітно змінилися. Не дивно, що велика частина 

досліджень, присвячених ґендерним проблемам у рекламному дискурсі, 

спрямована на виявлення специфіки його сприйняття жінками, а не 

чоловіками. Причина в тому, що традиційно жінки зображувались як 

пасивні, ніжні, легкі в управлінні, часто нерозумні; їх інтереси обмежували 

невеликою кількістю сфер (зовнішність, чистота їхніх будинків та 

благополуччя своїх дітей і чоловіків). Сучасні жінки стали більш 
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критичними до нерівноправного зображення їх у рекламі. Не відмовляючись 

від своїх традиційних ролей, сучасні жінки також успішно виконують нові. 

Для більшості з них емансипація вже не є проблемою. Зображення чоловіків 

як конструктивних, могутніх, домінуючих та винахідливих повинні бути 

врівноважені з аналогічним зображенням жінок, оскільки обидві статі 

однаково залучені практично до всіх соціальних ролей.  

Щодо реклами, то, з одного боку, вона відіграє важливу роль у розробці 

та увічненні ґендерних стереотипів, з іншого – це відображення реальності в 

певний момент часу. На основі аналізу рекламного дискурсу, здійсненого 

соціологом Е. Гофманом (1976), соціолінгвіст Дж. Пінкертон висвітлює деякі 

випадки тонких стереотипів, застосованих у рекламі: 1) у сімейних відносинах 

матері зображені як “берегині домашнього вогнища”, наближені до дітей, 

особливо дочок, тоді як татусі зображуються як годувальники сім’ї, фізично 

віддалені від рідних; 2) неоднорідність: чоловіки насамперед зображуються у 

виконавчих ролях із вищим соціальним статусом; 3) відносний розмір: 

протиставлення сили, брутальності і тендітності; 4) зображення дотику жінки 

або чоловічої витривалості – наприклад, жінки рекламують, як смакувати 

певні продукти, витончено торкаючись рекламованого продукту, і навпаки, 

чоловіків зображують у рекламах спортивних товарів у ролі героїв; 

5) ритуалізація субординації: надмірне зображення жінок, що лежать на 

підлозі, у ліжку або зображені як об’єкти чоловічих атак [353, с. 30]. 

Як зазначають дослідники, ґендерна ідентичність у 

постмодерністському суспільстві розглядається більш динамічно, 

трансформовано, ніж будь-коли раніше. Це є наслідком зростання кількості 

різноманітних шляхів, через які популярні уявлення про себе в суспільстві 

змінилися і закріплюються високотехнологічними засобами масової 

інформації та низькими витратами на зв’язок. Традиційні ґендерні категорії 

не були повністю знищені. Проте поява нових ідей і образів дозволила 

змінити ґендерні ролі та наповнювати різні ідентичності. Рекламісти 

створюють нові стилі життя, нові моделі належності та навіть нові ґендерні 
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образи. Це сприяє появі більшої різноманітності ідентичностей  [353, с. 38]. 

Спостереження А. В. Кириліної вказують на те, що в рекламному 

дискурсі все частіше особлива роль відводиться ґендерним стереотипам – 

культурно і соціально обумовленим поглядам і пресупозиціям про якість, 

атрибути і норми поведінки представників обох статей та їх мовне 

відображення. Дослідниця вважає, що такі стереотипи, безумовно, пов’язані 

з особливостями мотиваційних вчинків двох груп людей – чоловіків та 

жінок, з їх різним ставленням до самого процесу придбання рекламованого 

товару [119, c. 120]. 

Білоруський дослідник рекламного дискурсу Н. В. Азарьонок вважає, 

що, коли немає можливості створити рекламу окремо для чоловіків і жінок, 

краще використовувати “чоловічий варіант” із меншою кількістю елементів. 

Жінці легше зрозуміти чоловічий варіант, ніж навпаки [1, с. 50].  

Рекламодавці подають гасло без коментарів, залишаючи споживачеві 

свободу визначення змісту самостійно. Чоловіки та жінки сприймають та 

оцінюють гасло по-різному. Як тільки адресат окреслив для себе сенс слогана, 

він / вона починає виконувати або не виконувати дію, яку навіює визначений 

ними сенс. Процеси ухвалення рішень у чоловіків та жінок відрізняються. 

Якщо чоловіки зосереджують увагу на основному посланні даної реклами, на 

завдання, то жіночі процеси прийняття рішень характеризуються як 

послідовні процеси міркування, де кожна частина інформації спирається на 

попередню. 

Реклама як відбиває соціальні ролі чоловіків і жінок, так і формує їх. 

Стереотипи можуть допомогти швидкому створенню гасла, рекламного 

повідомлення, але це не означає, що однакові соціальні ґендерні типи повинні 

використовуватися повторно. Стереотипи краси диктуються культурою, в 

першу чергу, через загальний досвід спілкування. Таким чином, суспільство 

має спільні культурні ідеали. Один з цих ідеалів полягає в тому, що ми як люди 

вважаємо конкретні контури обличчя та тіла приємними для перегляду. Так 

само й вербальні засоби в рекламі з певним значенням у певному контексті 
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сприймаємо як опис чогось прекрасного або ж заклик до чогось приємного, 

позитивного. Дослідження показують, що такий “трансфер-ефект” працює 

добре. 

Про комунікативну ефективність АІДР можемо говорити лише тоді, 

коли враховано всі ґендерні особливості тієї цільової групи, на яку вона 

спрямована.  Не тільки рекламодавці бачать чоловіків і жінок по-різному, а 

й чоловіки та жінки також із різних точок зору споглядають рекламу. Таким 

чином, ми можемо припустити, що чоловіки та жінки роблять різні висновки 

щодо сприйнятого рекламного повідомлення. Таке припущення 

намагаємося підтвердити або спростувати, проаналізувавши результати  

нашого лінгвістичного інтерв’ювання з урахуванням статі респондентів, 

адже будь-які якісні висновки та гіпотези повинні супроводжуватися 

статистичною перевіркою та кількісною обробкою отриманих даних .  

Як зазначалося вище, ми створили 60 онлайн-опитників, у яких 

використано 180 рекламних гасел із реальних діючих сайтів. Вони 

репрезентують сім виокремлених нами комунікативних тактик у межах двох 

стратегій.  

Прийнято вважати, що існують продукти і послуги, споживачами яких є 

здебільшого представники якоїсь одної статі. Наприклад, жінки, зазвичай, 

частіше відвідують сайти інтернет-магазинів косметики, парфумів, модних 

аксесуарів, товарів для дітей та немовлят, а чоловіки – автозапчастин, 

інструментів, цифрової техніки. Є продукти та послуги, які, як правило, 

вважаються нейтральними за ознакою статі. Серед них – ліки, послуги 

страхування, організація урочистих подій, зоотовари тощо. В опитники були 

включені сайти Інтернет-магазинів, що спеціалізуються на різних категоріях 

товарів та послуг, як стереотипно суто жіночих, так і чоловічих, але більшість 

з них – нейтральні.  

На запитання, надіслані у формах, ми отримали відповіді від 262 

респондентів, серед яких 127 жінок та 135 чоловіків. На початку опитника ми 

просили респондентів вказати свою стать (Please, specify your gender: male or 
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female) з метою аналізу результатів інтерв’ювання з точки зору ґендерного 

аспекту. Усі отримані реакції окремо від респондентів (чоловіків) та 

респонденток (жінок) ми розподілили на групи відповідно до комунікативних 

тактик, які репрезентовані через АРГ. Розподіл відсотків відображений у 

діаграмі (Рис. 4.4).  

 

Рис. 4.4 Розподіл тактик на основі гасел, уподобаних жінками та чоловіками  

 

У результаті інтерв’ювання було виявлено незначну кількість 

позитивних реакцій на гасла, які репрезентують ТЗГ. Ми припускаємо, що це 

і пов’язане з тим, що такі АРГ рідко траплялися в опитниках, оскільки їх в 

принципі було виявлено мало у ході формування суцільної вибірки 

рекламних слоганів інтернет-магазинів (8 з 397). З таких причин ми 

вважаємо результати опитування щодо ТЗГ не репрезентативними і не 

включаємо їх до загального рейтингу, поданого нижче.  

Рейтинг комунікативних тактик на основі АРГ, уподобаних жінками, 

має такий вигляд:  

1) ТН/Б – 58,2% (наприклад: For feet with a life (Див. Дод. А, №54); 

Fashion from head to toe (Див. Дод. А, №77); Where memories of yesterday live 
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on today! (Див. Дод. А, №137); The luxury of being yourself (Див. 

Дод. А, №191); Nobody delivers more fun (Див. Дод. А, № 294));  

2) ТН – 47,2% (наприклад: Clothing of style & substance (Див. 

Дод. А, №47); More than a camera store (Див. Дод. А, №105); The Original 

Car Cover Company (Див. Дод. А, №152); Clothing for Living the Full Life 

(Див. Дод. А, №280); For the Love of Great Food (Див. Дод. А, №318); 

Tomorrow’s Mobile Innovations, Here Today (Див. Дод. А, №329); Athletic 

Footwear (Див. Дод. А, №341); The win-win for pet lovers that travel (Див. 

Дод. А, №368));  

3) ТЗС – 38,8% (наприклад: Let’s go! (Див. Дод. А, № 6); Shop with a 

smile (Див. Дод. А, №23); (When you need to know (Див. Дод. А, №149); Be 

first (Див. Дод. А, №244));  

4) ТПЕ – 37,3% (наприклад: Express delivery and free return (Див. 

Дод. А, №41); Expert Service. Unbeatable Price (Див. Дод. А, № 136); Smart. 

Beautiful. Original (Див. Дод. А, №349); Cheap is good (Див. Дод. А, №178); 

Friendly low fares (Див. Дод. А, № 16);  

5) ТКТД – 25% (наприклад: An American Original (Див. 

Дод. А, №109); Finest Quality for Over 45 years! (Див. Дод. А, №44));  

6) ТВН – 14,3% (наприклад: By Renee Claire (Див. Дод. А, № 133); 

Count on Carter’s (Див. Дод. А, №166)).  

 

Рейтинг комунікативних тактик на основі АРГ, уподобаних 

чоловіками, має такий вигляд:  

1) ТЗС – 44,7% (наприклад: Already booked? (Див. Дод. А, №10); Go 

far. Feel goods (Див. Дод. А, №343); Daily deals on things you love 

(Див. Дод. А, №348); Your store. Your style (Див. Дод. А, № 389); Join the 

party! (Див. Дод. А, №384));  

2) ТКТД – 43,3% (наприклад: Great British Style (Див. Дод. А, №14); 

Handcrafted in America Designed for Longevity (Див. Дод. А, №72); 18th street 

& Broadway NYC (Див. Дод. А, №299));  
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3) ТН – 43,1% (наприклад: Baby Specialist (Див. Дод. А, №19); 

Resort-Casino-Reno (Див. Дод. А, №234); Gemstone engagement (Див. Дод. А, 

№ 260); The travel essence (Див. Дод. А, №268); The Kids Department Store 

(Див. Дод. А, №194); Passion for books (Див. Дод. А, №100); The Gemstone 

Destination (Див. Дод. А, №116); Smarter Home Improvement (Див. 

Дод. А, №153));  

4) ТВН – 42,1% (наприклад: by Micron (Див. Дод. А, №203); Powered 

by drugstore.com (Див. Дод. А, №275); Envoy of Belfast (Див. Дод. А, № 55));  

5) ТН/Б – 39,1% (наприклад: Smarter Shopping. Better living! (Див. 

Дод. А, №38); For the greater good (Див. Дод. А, №51); Make happy 

(Див. Дод. А, №273); A perfect fit (Див. Дод. А, №303));  

6) ТПЕ – 33,3% (наприклад: Easy! Fast! Cheap! (Див. Дод. А, №230); 

High performers at a great value (Див. Дод. А, № 260); Read-iculously Low 

Prices (Див. Дод. А, №145)). 

Для того, щоб встановити пріоритети в тактиках для чоловічих та 

жіночих підгруп опитуваних, ми застосуємо коефіцієнт розходження. 

Обчислюємо його як відношення між позитивними відповідями у чоловічій 

та жіночій підгрупах (Табл. 4.1).  

 

Таблиця 4.1 

Коефіцієнт розходження між вподобаннями тактик  

чоловіків та жінок 

Комунікативна 

тактика 

Відсоток вподобань у 

чоловічій підгрупі 

Відсоток вподобань 

у жіночій підгрупі 

Коефіцієнт 

розходження 

ТЗС 44, 7 % 38, 8 % 1, 15 

ТН/Б 39, 1 % 58, 2 % 0, 67 

ТПЕ 33, 3 % 37, 3 % 0, 89 

ТКТД 43, 3 % 25 % 1, 73 

ТН 43, 1 % 47, 2 % 0, 91 

ТВН 42, 1 % 14, 3 % 2, 94 
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Методика обчислення полягає у тому, що отримані коефіцієнти ми 

розташовуємо на шкалі інтервалів (Рис. 4.5).  

 

 

Рис. 4.5 Шкала інтервалів між коефіцієнтами розбіжності  

 

Числові межі шкали інтервалів встановлюємо від 0 до 100, адже, 

гіпотетично, при результатах опитування, коли маємо 100% позитивних 

реакцій від чоловіків та 1% позитивних реакцій від жінок коефіцієнт 

розбіжності матиме значення 100. У разі отримання 1% позитивних реакцій 

від чоловіків і 100% позитивних реакцій від жінок коефіцієнт розбіжності 

становитиме 0,01%. У нашому опитуванні взяла участь приблизно однакова 

кількість чоловіків та жінок (50% / 50%), тому значення одиниці беремо за 

точку відліку. Якщо коефіцієнт розташований на шкалі від 1 (1 → 0) в 

напрямку спадання, то це вказує на більшу кількість позитивних реакцій щодо 

тактики від жінок, якщо коефіцієнт знаходиться на шкалі від 1 (1 → 100) в 

напрямку зростання – від чоловіків. Мінімальний інтервал наближення 

значення коефіцієнта до одиниці вказує на ступінь універсальності 

застосування комунікативної тактики для жіночої та чоловічої аудиторії. 

Звернімось до аналізу результатів, отриманих в експерименті, що стосуються 

вподобань чоловіків і жінок.  

Тактика неоднозначності / багатозначності змісту. На гасла, в яких 

реалізовано ТН/Б, позитивно зреагували 39,1% опитаних чоловіків і 58,2% 

опитаних жінок, решта надали перевагу іншим закодованим у гаслах тактикам. 

Такі показники вказують на популярність ТН/Б серед чоловічої, а особливо 

серед жіночої аудиторії, оскільки це більше половини реакцій від потенційно 

можливих саме на користь цієї тактики від жінок. Коефіцієнт розбіжності у 
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вподобаннях цієї тактики опитаними жінками і чоловіками становить 0,67. Це 

значення знаходиться на проміжку шкали 1 → 0 і це вказує на більшу міру 

вподобання  визначеної тактики з боку жінок. Це свідчення того, що жінкам 

до вподоби гасла, які дають можливість дофантазувати, вкласти власний зміст 

у значення фрази, надати такого змісту висловленню, який їм імпонує або 

приваблює. Такі гасла можна трактувати по-різному.  

Тактика демонстрацій переваг магазину та підкреслення його 

ексклюзивностi. 33,3% опитаних чоловіків та 37,3% опитаних жінок 

позитивно зреагували на АРГ, які відображають ТПЕ. Значення коефіцієнта 

розбіжності становить 0,89 і він розташований на проміжку шкали 1→ 0, що 

вказує на більшу кількість позитивних реакцій щодо цієї тактики від жінок. Це 

означає, що у виборі магазину, товару, послуги жінкам значно важливіші їхні 

естетичні характеристики, якісні оцінки, ніж чоловікам. Часто такі приписані 

ознаки не відповідають дійсності, а лише вербально та емоційно забарвлюють 

рекламне гасло.  

Тактика звернення до споживача. 44,7% опитаних чоловіків і 38,8% 

опитаних жінок позитивно зреагували на АРГ, в яких реалізована ТЗС. 

Значення коефіцієнта розбіжності становить 1,15 і розташований на проміжку 

шкали 1 → 100, що вказує на більшу кількість позитивних реакцій щодо цієї 

тактики від чоловіків. Така тенденція вказує на те, що чоловікам імпонує 

пряме звернення в рекламних повідомленнях. Ці АРГ навіюють відчуття 

самоповаги, власної значимості як особливого і цінного клієнта. Гасла, в яких 

ТЗС реалізована у формі імперативів, були часто обрані опитаними 

чоловіками, оскільки стереотипно вони краще сприймають безпосередні 

вербальні команди, ніж жінки.  

Тактика підкреслення компетентності, традицiй i досвiду, 

цінностей. 43,3% опитаних чоловіків і 25% опитаних жінок позитивно 

зреагували на гасла, що репрезентують ТКТД. Значення коефіцієнта 

розбіжності становить 1, 73 і він розташований на проміжку шкали 1 → 100, 

що вказує на більшу кількість позитивних реакцій щодо цієї тактики від 
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чоловіків. Зважаючи на такі показники, можна стверджувати, що чоловіки 

частіше, ніж жінки, зважають на досвід виробника, традиції обслуговування 

клієнтів під час вибору товару. Багаторічний досвід на ринку послуг, 

компетентність у відповідній сфері викликають довіру у клієнтів чоловічої 

статі і спонукають їх відвідати сайт магазину.  

Тактика використання власної назви. Позитивно зреагували на гасла, 

які відображають ТВН, 42,1% опитаних чоловіків та 14,3% опитаних жінок, 

решта надали перевагу іншим пропонованим АРГ. Таким чином, ця тактика у 

відповідях чоловіків з’являється майже у три рази частіше, ніж у жінок, адже 

коефіцієнт розбіжності становить 2, 94 і знаходиться на проміжку шкали 1 → 

100. Це найбільше значення коефіцієнта розбіжності, на шкалі помітно, що це 

максимальний інтервал наближення значення коефіцієнта до одиниці.  

Тактика найменування товарів чи послуг магазину. 43,1% опитаних 

чоловіків і 47,2% опитаних жінок позитивно зреагували на гасла, в яких 

реалізовано ТН. Коефіцієнт розбіжності становить 0,91. Це значення 

знаходиться на проміжку шкали 1 → 0 і вказує на перевагу, але досить 

незначну, кількості вподобань від жіночої підгрупи. Інтервал наближення до 1 

мінімальний (0, 91 – 1), отже, вказує на універсальність використання ТН як 

для жіночої, так і чоловічої цільової аудиторії.  

Аналіз результатів проведеного нами лінгвістичного інтерв’ювання з 

ґендерної точки зори вказує на суттєву різницю між вподобаннями АРГ 

жінками і чоловіками. Жінки частіше позитивно реагують на рекламні гасло, 

які відображають ТПЕ, що реалізується за допомогою суперлативів або 

числівників, які вказують на першість; гасла, що репрезентують ТН/Б, 

реалізовану за допомогою неозначувальних прислівників, прислівники часу та 

місця. Опитувані чоловіки частіше позитивно реагували на рекламні гасла 

інтернет-магазинів, у яких виражено ТЗС (реалізується за допомогою 

особових та присвійних займенників, імперативів), ТКТД (реалізується за 

допомогою числівників, що вказують на вікові традиції), ТВН (топоніми, 

імена відомих особистостей, використання назви магазину). ТН (реалізується 
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за допомогою апелятивів) виявилася нейтральною щодо ґендерних вподобань 

і ми рекомендуємо використовувати її під час створення рекламних гасел 

магазинів як для жіночої, так і чоловічої цільової аудиторії. 

Отже, АРГ інтернет-магазинів притаманний змішаний ґендерний 

характер із психологічними і лінгвістичними особливостями сприйняття і 

породження висловлювань як чоловіками, так і жінками, що й зумовлює 

перспективи подальших досліджень цього аспекту вивчення АІДР.  

Проте на основі результатів лінгвістичного інтерв’ювання можна 

зробити ще деякі лінгвістичні висновки.  

Стереотипно використання натяків у рекламі допустиме для жіночої 

аудиторії, а для чоловічої – не бажане, так як чоловіки краще сприймають 

прямі вказівки до дії. АРГ, спрямоване на чоловіків, повинне бути чітким і 

раціональним, у формі лаконічного, зрозумілого висловлення. В той час як 

жінкам більше до вподоби розлогі, забарвлені епітетами висловлення. Вони 

часто звертають увагу на деталі, тому для АРГ, орієнтованих на жінок, 

немає обмежень в об’ємі та формі вираження. Така думка підтверджується 

і результатами нашого лінгвістичного інтерв’ювання. Опитані чоловіки 

найчастіше вибирали АРГ, що складаються з 2 – 4 слів (Already booked?; A 

perfect fit; Baby Specialist; Thetravel essence; Art of hair; Discover fashion 

online; Smarter Home Improvement; Smarter Shopping. Better Living 

(Див. Дод. А, №10; 303; 19; 268; 337; 2; 153; 38), а опитувані жінки – з 3 – 5 

слів (When you need to know; For feet with a life; The best Kitchen Starts Here; 

Clothing For Living the Full Life; Clothing of Style&Substance; Expert Service. 

Unbeatable Price; Express delivery and free return; Nobody delivers more fun; 

Where memories of yesterday live on today (Див. Дод. А, №149; 54; 180; 280; 47; 

136; 41; 294; 137).  

Традиційно в рекламних текстах прийнято виділяти раціональну та 

емоційну аргументацію. Раціональна аргументація використовується в 

гаслах для досягнення впливу на чоловічу аудиторію. Раціональна 

аргументація гасла апелює до логіки адресата, пояснює причини, за якими 
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слід відвідати саме цей інтернет-магазин в поєднанні з описом його сильних 

сторін, переваг (Save time. Save money. Every day!; Biggest Brands – Lowest 

Prices; Great Gadgets, Price & Service; 21% tax free shopping for non-EU 

customers; High Value, Low Prices, Personal Service; Natural ingredients. 

Professional results; #1Rated Telecomunication Store; Just Great Parts CHEAP; 

Get free delivery on all our products (Див. Дод. А, №220; 13; 30; 61; 223; 309; 

91; 162; 11).  

Емоційну аргументацію застосовують у рекламі для звернення уваги, 

переконання жінок. При емоційній аргументації гасло фокусує увагу на 

приємних відчуттях, одержуваних від шопінгу (Let us arrange a smile for you; 

Dream. Create. Impress; shop sure. 100% satisfaction guaranteed; Achieve a higher 

state of happy; Make An Impression; Work happy; Forever Glamours; The Essence 

Of Pleasure (Див. Дод. А, №85; 94; 115; 141; 281; 311; 263; 328). Цей вид 

впливу заснований на тих позитивних емоціях, які адресат отримує від 

прочитання тексту, в якому описується задоволення від купівлі товару, 

користування послугами. Вплив на емоційну сферу людини перетворив 

рекламу в інструмент створення атмосфери багатства, розкоші, одним з 

атрибутів якої є придбаний товар. 

Щодо ефективності застосування стилістичних засобів в АРГ 

інтернет-магазинів, можна зробити такі висновки. Чоловіки схильні більш 

позитивно реагувати на рекламу, в якій використовуються гумор, 

оригінальний креативний і художній підходи, обираючи слогани, у яких  

застосовано такий стилістичний засіб, як каламбур (Great British Style 

(Див. Дод. А, №14), Read-iculously Low Prices (Див. Дод. А, №145). Як вже 

зазначалося, на жінок краще діє емоційна аргументація, тому вони й 

надають перевагу АРГ, в яких використовується епітет (Sustainable living 

with style; Friendly low fares; Express delivery and free return; Smart. Beautiful. 

Original; Breakthrough formulas. Astonishing results; Where the Sale is truly 

Unbeatable today; The eco diamond (Див. Дод. А, №127; 16; 41; 349; 307; 370; 

284)), метафора (Where memories of yesterday live on today!; Where fashionable 
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meets affordable; The Clothes That Give You Life! (Див. Дод. А, №137; 117; 

302)). Також жінки зазвичай перебільшують у своїх розповідях і тому й 

обирають такі рекламні повідомлення, в яких міститься гіпербола (Say Hallo 

to a Whole New World; The home of all inclusive (Див. Дод. А, №159; 12)). 

Можна стверджувати, що адресантам однозначно ефективно 

використовувати у своїх текстах такі стилістичні засоби як лексичний 

повтор (Helping You Help Them; Your store. Your style; Healthy choices for 

healthy living; Great Value. Great Experience; Happy Pets, Happy People; Save 

money save pets (Див. Дод. А, №124; 389; 314; 31; 297; 220)) і антитеза (Expect 

more. Pay less; Expert Service. Unbeatable Price; Easy. Fast. Cheap!; More 

Custom Sportswear Choices — No Minimums Or Set-ups; Tomorrow’s Mobile 

Innovations, Here Today; Just Great Parts Cheap (Див. Дод. А, № 355; 136; 230; 

277; 329; 162)), так як і чоловіки, і жінки часто обирали відповідні АРГ.  

 

4.2.3. Віковий аспект. У цьому пункті дисертаційного дослідження 

висвітлюємо важливість врахування вікових особливостей сприйняття 

лінгвальних одиниць під час створення рекламних повідомлень із метою 

досягнення прагматичної мети. Віковий аспект є частиною цілісного 

дослідження прагматичного потенціалу рекламних гасел англомовних 

інтернет-магазинів.  

Учені неодноразово звертали увагу на цінність досліджень вікової 

лінгвістики. Вікова стратифікація носіїв мови є одним із предметів вивчення 

соціолінгвістики [366], психолінгвістики, в рамках яких розглядаються 

періоди мовного становлення особистості, мовленнєві центри головного 

мозку, універсальні закономірності у процесах найменування та 

узагальнення. Учені вивчають різні аспекти вікової лінгвістики: вікові 

особливості слововживання, лінгвістику дитячої мови (онтолінгвістику) 

[54], етапи утворення слів, теорію вроджених граматичних структур та 

ін. [2; 27; 237; 326].  
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О. М. Тарнавська-Галапчук асоціює соціолінгвістичну категорію віку 

зі структурою ролей у сім’ї, соціальних групах, із присвоєнням повноважень 

на різних рівнях спілкування. Учена вважає, що соціальна категорія віку 

відображається також і в мовленнєвій поведінці. Членів однієї спільноти 

різного віку відрізняють мовні засоби, якими вони послуговуються. 

Потенційно важливі комунікативні відмінності пов’язані з ситуаційними 

сприйняттями, цілями взаємодії. Вікові маркери включають фонологічні, 

синтаксичні, семантичні, екстралінгвістичні та паралінгвістичні 

фактори [251, c. 178]. 

Щодо вікових маркерів, то соціолінгвіст С. Герінг виділив дві 

протилежні категорії: “sender age marker” (віковий маркер адресанта) і 

“receiver age marker” (віковий маркер адресата) [325, c. 568]. Одна й та ж 

лінгвістична особливість може функціонувати як віковим маркером 

відправника, так і віковим маркером одержувача повідомлення. Такий тип 

відносин між маркером та віком може бути або інваріантним, або 

імовірнісним. Виключно-віковий маркер може відображатися у вигляді 

лінгвістичної функції, яка використовується лише членами певного вікового 

класу. Преференційно-віковий маркер належить до відмінностей у відносній 

частоті, з якою конкретні особливості відбуваються в певному віковому класі. 

У міру того як соціальні та політичні події можуть вплинути на 

мовленнєву поведінку населення, вікові відмінності у варіаціях можуть 

відображати соціальні та політичні зміни. З’являються нові критерії 

групування людей у вікові когорти. Вікові групи не обов’язково є однорідними 

між собою або між громадами, оскільки різні культурні та матеріальні умови 

формують різні життєві траєкторії. У певний час в історії може існувати 

велика різниця між віковими нормами.  

Процес старіння є основним для людського досвіду. Це досягнення 

фізичних і соціальних можливостей та навичок, постійне розгортання участі 

людини в світі, побудови особистої історії та руху через історію громади та 

суспільства. Якщо старіння – це рух у часі, то вік – це місце людини в 
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певний час стосовно до соціального порядку. Вік та старіння відчуваються 

як окремо, так і як частина когорти людей, які поділяють життєвий етап та / 

або досвід історії. Вікове розшарування лінгвістичних змінних може 

відображати зміну мови спільноти, коли вона рухається в часі (історична 

зміна), і зміну мовленнєвої діяльності особи, коли він або вона рухається по 

життю (вікове градуювання). Процес старіння ще не був дослідженим як 

соціолінгвістична змінна; радше, ученим доводилося досі спиратися на 

хиткі уявлення про мову на конкретних життєвих етапах. 

Хоча старіння є універсальним процесом, воно враховується в 

соціальній структурі та інвестується в ціннісні особливості культури. У всіх 

суспільствах вік має значення, оскільки місце свого життя в суспільстві, 

громаді та сім’ї змінюється з часом. Позначення дозрівання чи то 

хронологічного віку або подій, або етапів життя є регуляторним, що 

включає як дозвіл, так і контроль. Здійснення певних вікових орієнтирів 

дозволяє особі брати на себе певні ролі, свободи та обов’язки. У той же час 

він зобов’язує особу відмовитися від старих. Вікові системи, отже, служать 

для позначення не лише прогресу особи в життєвій траєкторії, а й прогресу 

особи стосовно суспільних норм. Вікові системи часто включають санкції, 

спрямовані на забезпечення вікової поведінки; щоб забезпечити 

нормативний термін життєвих подій (таких як тиск на жінку, щоб 

одружуватися до певного віку), а також належний для життя етап або 

віковий стан. Це може мати різні лінгвістичні приклади – від тиску на 

лінгвістичний консерватизм у дорослому віці до тиску на використання 

народних рис у дошкільному віці.  

Зв’язок між процесом старіння та використанням мови традиційно 

аналізується в аспекті вивчення мовних змін, що спостерігаються під час 

різних життєвих періодів людини. Застосування мови на одних життєвих 

етапах досліджують частіше, ніж на інших. Наприклад, дитяча мова 

концептуалізована в умовах розвитку, причому мова людей дорослого віку 

розглядається як опорна; мову людей похилого віку аналізують як занепад, 
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відхилення від норми. Соціолінгвістичні розвідки в переважній більшості 

ґрунтуються на вивченні мовленнєвої діяльності людей середнього віку. 

Дослідження мови дітей зосереджують на процесі соціалізації, дослідження 

мови підлітків та юнаків – на вивченні дорослих ролей, а дослідження 

людей похилого віку – на втраті деяких мовних здібностей. Таким чином, 

лише середня стадія життя вважається перспективою розвитку 

соціолінгвістичних вікових досліджень, лише носії мови середнього віку 

розглядаються як такі, що зацікавлені в зрілому використанні мови як 

робочого інструмента, а не предмета вивчення. Якщо на світанку 

виникнення соціолінгвістики як науки акцент у дослідженні вікових 

особливостей мови падав на когнітивні та фізіологічні здібності носіїв мови 

дитячого та похилого віку, то останнім часом у фокусі опинилися 

дослідження, пов’язані з віковими формами соціальної участі. Професорка 

Стенфордського університету П. Екерт, дослідниця питання віку як 

соціолінгвістичної різноманітності, наприклад, вважає, що збалансоване 

уявлення про соціолінгвістичне старіння має об’єднати перспективу 

розвитку з точки зору зрілої експлуатації для всіх вікових груп [312, с. 157]. 

Досліджуючи вікові особливості сприйняття АРГ інтернет-магазинів, 

ми особливо цікавимося розвідками соцолінгвістів у сучасних інноваційних 

площинах. Група науковців грецького Університету Патр та британського 

Університету Хартфордшира вивчає класифікаційні методи та 

соціолінгвістичний аналіз ідентифікації віку користувачів Twitter. Вони 

вважають, що вік є другим найважливішим соціальним показником після 

ґендеру автора, який може бути легко виявлений із профілів користувачів 

соціальних мереж, у випадках, коли користувач оголошує свій вік 

очевидним способом (наприклад, Sharon, 33) або неявним (наприклад, Я 

народився в 1990 році). Вік користувача мережі має пряму кореляцію з його 

мовленнєвою діяльністю. Залежно від життєвого етапу людини 

спостерігаються різні лінгвістичні установки та вибір [363, с. 386]. 
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Вік користувачів мережі Інтернет є ключовим елементом серед 

доступної демографічної інформації, яка може бути використана в 

наукових, комерційних дослідженнях, у тому числі в цілях безпеки. Це 

дозволяє працівникам соціальної сфери отримати важливі підказки про 

антропологію користувачів мережі, їх поведінку. Ринкові аналітики та 

рекламодавці також зацікавлені в таких дослідженнях, щоб краще 

рекламувати продукт, обслуговувати певні вікові групи людей відповідно 

до їх інтересів, потреб, цінностей, можливостей.  

Під час вивчення ментального розвитку людини, її індивідуальних і 

вікових особливостей, мовленнєвих у тому числі, керуються науково 

обґрунтованими даними про вікову періодизацію. Розподіл носіїв мови за 

віковими категоріями необов’язково залежить від змін у використанні мови, 

оскільки люди можуть змінювати свою мовленнєву поведінку протягом 

життя, тоді як спільнота в цілому не змінюється. Дійсно, одним із 

найбільших викликів під час аналізу змін мови в прогресі є питання 

виявлення, коли вікові відмінності у використанні мови відбивають зміну 

норм громади, а за яких умов вони відображають стабільну вікову 

класифікацію. Науковці пропонують безліч версій вікової категоризації, які 

мають незначні відмінності між собою. У своєму дослідженні ми 

опираємось на схему вікової періодизації розвитку людини, що враховує 

анатомічні, фізіологічні, соціальні фактори, яка була прийнята на VII 

конференції з проблем вікової морфології, фізіології та біохімії (1965). У ній 

виділяється дванадцять вікових періодів. 2015 р. Всесвітня організація 

охорони здоров'я офіційно переглянула вікові норми і продовжила 

молодість.  

Повертаючись до аналізу результатів проведеного нами 

лінгвістичного інтерв’ювання, зазначимо, що на початку опитника ми 

просили респондентів вказати свій вік (Please, specify your age) з метою 

аналізу результатів інтерв’ювання з урахуванням вікових особливостей 

сприйняття повідомлення та вікових потреб споживачів. Аналізуючи 

http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
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одержані результати, ми встановили, що віковий діапазон  респондентів – 

від 20 до 66 р. Виходячи з цього, ми зосереджуємося лише на 3 вікових 

етапах, що й зумовлено тим, що для потенційних клієнтів або власників 

Інтернет-магазинів це важливий період фінансової самостійності, 

соціальної зрілості, відносного рівня сформованості споживчої культури та 

мовної свідомості. У проведеному нами лінгвістичному інтерв’юванні взяли 

участь 262 носії англійської мови, серед яких 8 юнацького віку, 225 зрілого 

віку, 29 старшого віку. Розподіл респондентів за віковими категоріями  

зображено у таблиці нижче (Табл. 4.2).  

Таблиця 4.2 

Розподіл респондентів за віковими групами 

Група 
Вік Кількість 

респондентів 

Юнацький вік 16 – 20 років  8 

Зрілий вік  

• 1-й період (Молодий вік) 

• 2-й період (Середній вік) 

 

• 21 – 44 років 

• 44 – 60 років 

• 136 

• 89 

Похилий вік 60 – 76 років  29 

 

Ми підрахували всі отримані відповіді та одержали результати, описані 

нижче (див. Дод. Г).  

Вибір респондентів юнацького віку:  

• тактика демонстрацій переваг магазину та підкреслення його 

ексклюзивностi – 33,3%; 

• тактика підкреслення компетентності, традицiй i досвiду, цінностей – 

33,3%;  

• тактика звернення до споживача – 25%;  

• тактика найменування товарів чи послуг магазину – 25%;  

• тактика зазначення цільової групи – 0%;  

• тактика неоднозначності/багатозначності змісту – 0%;  
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• тактика використання власної назви – 0%.  

Вибір респондентів 1-го періоду зрілого віку:  

• тактика неоднозначності/багатозначності змісту– 57,4%;  

• тактика найменування товарів чи послуг магазину – 49,3%;  

• тактика звернення до споживача – 48,5%;  

• тактика демонстрацій переваг магазину та підкреслення його 

ексклюзивностi – 36,7%; 

• тактика використання власної назви – 33,3%;  

• тактика підкреслення компетентності, традицiй i досвiду, цінностей – 

29,6%;  

• тактика зазначення цільової групи – 28,6%.  

Вибір респондентів 2-го періоду зрілого віку:  

• тактика найменування товарів чи послуг магазину – 47%;  

• тактика підкреслення компетентності, традицiй i досвiду, цінностей 

– 44,4%;  

• тактика неоднозначності/багатозначності змісту – 45,2%;  

• тактика звернення до споживача – 34,4%;  

• тактика демонстрацій переваг магазину та підкреслення його 

ексклюзивностi – 32,6%; 

• тактика використання власної назви – 28,6%; 

• тактика зазначення цільової групи – 20%.  

Вибір респондентів похилого віку:  

• тактика підкреслення компетентності, традицiй i досвiду, цінностей – 

50%;  

• тактика неоднозначності/багатозначності змісту – 50%;  

• тактика звернення до споживача – 47,4%;  

• тактика найменування товарів чи послуг магазину – 39,5%;  

• тактика демонстрацій переваг магазину та підкреслення його 

ексклюзивностi – 37,5%; 



205 

 

• тактика використання власної назви – 12,5%;  

• тактика зазначення цільової групи – 0%.  

Сучасні тенденції експериментальної лінгвістики свідчать про те, що за 

допомогою графів можуть відображатися не лише показники наукових 

досліджень точних наук. Ми обираємо лінійний графік як просторовий образ 

результатів лінгвістичного інтерв’ювання у віковому аспекті (див. рис. 4.6).  

 

 

Рис. 4.6 Просторовий образ результатів лінгвістичного інтерв’ювання у 

віковому аспекті 
 

На осі абсцис відкладаємо значення факторного показника (роки), а на 

осі ординат – значення результативного показника (%) у відповідному 

масштабі. Лінійні графіки в наочній і доступній формі відображають напрямок 

і форму певного зв’язку. На графіку відображено зв’язок незалежної (вікова 

група респондентів) та залежної (відсоток позитивних реакцій на слоган) 

змінних. Класичним варіантом графічного зображення цього типу зв’язку є 

крива. На графіку ми зобразили шість кривих відповідно до досліджуваних 

комунікативних тактик. Так як і у випадку оброблення результатів опитування 

в ґендерному аспекті, ми не беремо до уваги показники щодо тактики 

зазначення цільової групи, аналізуючи отримані відповіді з врахуванням 
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вікових особливостей респондентів. АРГ, що репрезентують цю тактику, 

отримали незначну кількість позитивних реакцій. Тому не відображаємо сьому 

криву на графіку. Утворений графік – це своєрідний прагмалінгвістичний 

профіль, який характеризує зображення показників, що визначають для певної 

вікової групи.   

Уподобання комунікативних тактик респондентами юнацького 

віку. Аналіз результатів дослідження демонструє такі висновки. Опитані юні 

носії англійської мови надали перевагу гаслам, що відображають ТКТД і ТПЕ, 

проте жодного разу не обрали слогани з ТВН і ТН/Б. Мотиви вибору юними 

респондентами слоганів з ТПЕ зрозумілі: молодь схильна до експериментів, 

більш імпульсивна і залежна від думки оточення, тому їх легко переконати, 

якщо включити у гасла якісні прикметники, епітети, числівники, що вказують 

на першість, лідерство. Непередбачуваними виявилися високі показники 

вподобань юнаками гасел з ТКТД (33,3%). Ми припускали, що респонденти 

юного віку не обиратимуть варіанти з цією тактикою, так як вони, зазвичай, не 

дотримуються купівельних традицій, а творять нові звичаї і стиль життя. 

Можливо, такий попит пояснюється тим, що в останні роки повертаються до 

давно забутого старого, до вінтажного стилю і оцінюють якість та надійність, 

перевірені часом.  

Уподобання комунікативних тактик респондентами зрілого віку. 

Респонденти 1-го періоду зрілого віку надають суттєву перевагу гаслам, 

представникам ТН/Б. Натомість найменший відсоток позитивних реакцій цієї 

групи опитаних на гасла з ТКТД. АРГ, які відображають ТН, найчастіше були 

обрані респондентами 2-го періоду зрілого віку. Опитані цієї вікової групи 

неохоче обирали рекламні гасла з ТВН.  

Варто зазначити, що різниця між уподобаннями гасел з ТВН, ТН, ТЕП 

респондентами 1-го і 2-го періоду зрілого віку зовсім не суттєва (2, 3 – 6%), 

тобто в людей віком від 22 до 55 (60) років схожі мовленнєва поведінка і 

когнітивне мислення.  
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Вподобання комунікативних тактик респондентами старшого віку. 

Респонденти старшого віку найчастіше обирали гасла, які відображають ТКТД 

(якщо виробник або реалізатор товарів роками демонструє якість та надійність 

обслуговування, то літні, досвідчені клієнти не відвідають новий магазин хоча 

б тому, що попередній їх жодного разу не підводив) і ТН/Б. Найменше 

опитаним цієї вікової категорії сподобалися гасла, в яких реалізовано ТВН.  

Найбільше середнє значення відсотків (40,2%) уподобаних АРГ 

представниками всіх чотирьох вікових груп вказує на перевагу ТН. 

Ефективність та популярність використання цієї комунікативної тактики у 

слоганах для цільової аудиторії різного віку засвідчує також розташування 

кривої блакитного кольору на графіку.  

Неефективними виявилися гасла, що демонструють ТВН (Наприклад: By 

Renee Claire (Див. Дод. А, № 133); Count on Carter’s (Див. Дод. А, №166)): 

лише кілька респондентів надали їм перевагу.  

Зважаючи на результати лінгвістичного інтерв’ювання носіїв мови, ми 

можемо дійти висновку, що у процесі створення ефективного рекламного 

гасла необхідно враховувати вікову специфіку сприйняття лінгвальних 

одиниць, зважаючи на особливості АІДР.  

 

Висновки до 4 розділу 

 

З метою виявлення прагматичного потенціалу рекламних гасел ми 

розробили і провели лінгвістичне інтерв’ювання. У ньому взяло участь 262 

носії англійської мови з 8 країн, серед яких 127 жінок та 135 чоловіків. Вікова 

категорія опитаних: від 20 до 66 років. Опитування передбачало, що кожний 

респондент вибере один із трьох запропонованих рекламних слоганів із 

позиції потенційного власника інтернет-магазину і з позиції потенційного 

клієнта. У процесі опитування ми отримали 1572 відповіді.  

Отримані результати нашого дослідження дозволили виявити низку 

особливостей у преференції комунікативних тактик залежно від віку, ґендеру 
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респондентів і запропонованої їм соціальної ролі. 

Соціальнорольовий аспект. Враховуючи результати опитування 

потенційних власників інтернет-магазинів та потенційних покупців, ми 

можемо зробити такі висновки. АРГ, які репрезентують тактику найменування 

товарів чи послуг, обрали 56,4% респондентів як потенційних покупців та 

52,3% респондентів як потенційних власників. Отже, гасла з цією тактикою 

позитивно сприймаються як потенційними власниками, так і потенційними 

клієнтами інтернет-магазинів.  

Аналіз результатів проведеного нами лінгвістичного інтерв’ювання в 

ґендерному аспекті вказує на суттєву різницю у сприйнятті рекламних гасел 

жінками і чоловіками. Жінки частіше позитивно реагують на АРГ, які 

відображають тактику демонстрацій переваг магазину та підкреслення її 

ексклюзивності і тактику неоднозначності / багатозначності змісту. Опитувані 

чоловіки частіше позитивно реагували на АРГ інтернет-магазинів, у яких 

виражено тактику звернення до споживача, тактику підкреслення 

компетентності, традицій i досвіду, цінностей і тактику використання власної 

назви. Тактика найменування товарів чи послуг виявилася нейтральною щодо 

ґендерних вподобань; тому ми рекомендуємо використовувати її під час 

створення рекламних гасел як для жіночої, так і чоловічої цільової аудиторії. 

Під час оброблення результатів у віковому аспекті ми розподілили 

відповіді респондентів на три групи відповідно до вікових етапів: юний, зрілий 

(І і ІІ періоди), похилий. Отримано такі показники. Опитані юні носії 

англійської мови надали перевагу АРГ, що відображають тактику 

підкреслення компетентності, традицій i досвіду, цінностей і ТПЕ, проте 

жодного разу не обрали гасла з ТВН і ТН/Б. Респонденти 1-го періоду зрілого 

віку надають суттєву перевагу гаслам, представникам ТН/Б. Натомість 

найменший відсоток позитивних реакцій цієї групи опитаних на АРГ з 

тактикою підкреслення компетентності, традицій i досвіду, цінностей. Гасла, 

які відображають ТН, найчастіше були обрані респондентами 2-го періоду 

зрілого віку. Опитані цієї вікової групи неохоче обирали рекламні гасла з ТВН. 
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Респонденти похилого віку найчастіше обирали гасла, які відображають ТКТД 

і ТН/Б. Найменше опитаним цієї вікової категорії сподобалися комерційні 

гасла, в яких реалізовано ТВН.  

Найбільше середнє значення показників (40,2%) уподобаних АРГ 

представниками всіх трьох вікових груп вказує на перевагу ТН. 

Неефективними виявилися гасла, що демонструють ТВН: лише кілька 

респондентів надали їм перевагу.  

Таким чином, аналіз результатів проведеного лінгвістичного 

інтерв’ювання показав суттєву перевагу тактики найменування товарів чи 

послуг. Гасла, які відображають цю тактику, обирали найчастіше опитувані 

незалежно від ґендеру, віку, запропонованої соціальної ролі.  

Частково результати проведеного лінгвістичного інтерв’ювання 

опубліковано у наукових виданнях [175; 176; 177; 180].  
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ВИСНОВКИ  

 

Розв’язуючи завдання, зумовлені метою дисертаційного дослідження, 

ми дійшли таких висновків.  

1. Особливості АІДР, полягають у частковому комбінуванні ознак, 

властивих іншим видам і формам комунікації. Проте для нього характерні 

деякі унікальні риси, такі як гіпертекстовість, віртуальність, анонімність і 

дистанційність. У рекламних гаслах англомовних інтернет-магазинів 

використовуються певні прийоми вербального впливу на реципієнта 

рекламного слогану, а саме – прийоми релевантності, ґендерної орієнтації та 

персоналізації. Останній реалізується двома шляхами: через пряме звернення 

до споживача та через залучення соціальних авторитетів.  

2. Методичний алгоритм дослідження прагматичного потенціалу АРГ 

включає п’ять етапів. Перший етап – формування корпусу матеріалів 

дослідження. Другий етап полягає в ідентифікації комунікативних 

особливостей рекламних гасел та виявлення іллокутивного наміру мовця; 

Третій етап спрямовано на комплексне дослідження лінгвальних одиниць – 

складників АРГ. Четвертий етап присвячено виявленню функційних 

характеристик АРГ. На п’ятому етапі вдаємося до спеціально розробленої 

методики лінгвістичного інтерв’ювання 

3. Аналіз контенту 1638 сайтів англомовних інтернет-магазинів 

засвідчив, що лише чверть з них (397 інтернет-магазинів) мають рекламні 

гасла. Розподіл рекламних слоганів на основі їхньої комунікативної 

спрямованості виявив дві основні комунікативні стратегії: стратегію 

позиціонування інтернет-магазину на ринку та стратегію спонукання 

споживача до вибору рекламованого об’єкта. Перша стратегія найчастіше 

реалізується в рекламному дискурсі за допомогою таких тактик: тактика 

демонстрацій переваг магазину та підкреслення його ексклюзивності; тактика 

підкреслення компетентності, традицій i досвіду, цінностей; тактика 

найменування товарів чи послуг магазину; тактика використання власної 
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назви. Друга комунікативна стратегія, а саме стратегія спонукання споживача 

до вибору рекламованого об’єкта найчастіше втілюється у слоганах за 

допомогою таких тактик: тактика звернення до споживача; тактика зазначення 

цільової групи; тактика неоднозначності / багатозначності змісту. На основі 

кількісного аналізу досліджених слоганів можемо твердити, що в них домінує 

стратегія позиціонування інтернет-магазину на ринку. Маркетологи надають 

перевагу застосуванню тактики найменування товарів чи послуг магазину 

(44%). Також рекламісти активно використовують тактику звернення до 

споживача (15,9%) і тактику неоднозначності / багатозначності змісту 

(13,8%), рідше звертаються до тактики демонстрацій переваг магазину та 

підкреслення його ексклюзивності (11,4%) і тактики підкреслення 

компетентності, традицій i досвіду, цінностей (7,9%). Серед проаналізованих 

слоганів досить рідко зустрічаємо такі, що відображають тактику 

використання власної назви (4,6%) і тактику зазначення цільової групи (2,4%).  

Особливістю проаналізованих рекламних гасел є використання двох 

чи кількох тактик одночасно. В одному слогані можуть застосовуватися 

тактики, які належать до різних стратегій. Ми виявили різні комбінації тактик. 

Зокрема, тактика підкреслення компетентності, традицій i досвіду, цінностей 

поєднується з тактикою найменування товарів чи послуг магазину (Traditional 

handmade learthergood); тактика демонстрацій переваг установи та 

підкреслення її ексклюзивностi комбінується з тактикою найменування 

товарів чи послуг магазину (Quality clothing). Ми зафіксували також 

поєднання трьох або чотирьох комунікативних тактик у межах одного слогана. 

Так, у слогані Anything and Everything for all your pets одночасно використано 

тактику неоднозначності / багатозначності змісту, тактику звернення до 

споживача і тактику зазначення цільової групи. 

4. Виділено лексичні, морфологічні, синтаксичні особливості 

вербалізації комунікативного впливу рекламних гасел на споживача та 

стилістичні прийоми, ужиті в АРГ. Основні тенденції використання лексичних 

засобів у англомовних рекламних слоганах такі:  
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– домінування загальновживаної нейтральної лексики, власне 

англійської; мінімальні вкраплення іншомовних та розмовних слів;  

– переважання апелятивної лексики (як конкретної – 67%, так і 

абстрактної – 23%) над власними назвами;  

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

країн, міст, вулиць) та імена і прізвища дизайнерів, засновників бренду;  

– використання лексем однієї тематичної групи в межах одного слогану;  

– застосування лексики із сенсорним складником (візуальним, 

аудіальним, рідше кінестичним).  

Виявлено низку особливостей при вживанні морфологічних засобів у 

складі рекламних слоганів. Серед них такі:  

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

та якісних прикметників (16%) у різних ступенях порівняння;  

– серед загальної кількості дієслів (11%) домінування наказового 

способу, активного стану і теперішнього часу дієслова; вживання інфінітива 

та ing-форм дієслова;  

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

домінують особові займенники 2 ос. одн. та присвійні займенники 2 ос. одн.;  

– у сфері прислівників (4%) переважання неозначувальних, а також 

прислівників із значенням місця й часу;  

– незначне включення в текст гасел порядкових і кількісних числівників 

(3%).  

Вивчення вербальних засобів, ужитих в АРГ, дозволило виявити чітку 

кореляцію між їхніми лексико-граматичними особливостями та певними 

стратегіями і тактиками. Так, наше дослідження показало, що тактика 

найменування товарів чи послуг здебільшого реалізується за допомогою 

іменників-апелятивів. Тактика зазначення цільової групитакож втілюється 

через вживання іменників – загальних назв. Тактика використання власної 

назви реалізується через введення в гасло топонімів, імен дизайнерів або 

засновників бренду, назви самого магазину. Тактику демонстрацій переваг 
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магазину та підкреслення його ексклюзивності в рекламних гаслах найчастіше 

відображають якісні неступеньовані прикметники, а також компаративи, 

суперлативи. Тактика звернення до споживача реалізується найчастіше за 

допомогою особового займенника 2 ос. одн., присвійного займенника 2 ос. 

одн., а також імперативу. Неозначувальні прислівники, прислівники місця і 

часу та неозначувальні займенники виражають тактику 

неоднозначності / багатозначності змісту. Порядкові числівники, вжиті в АРГ, 

реалізують тактику підкреслення компетентності, цінностей, традицій i 

досвіду.  

Синтаксичний аналіз дає підстави стверджувати, що вимоги до 

лаконічності та мінімізації змісту рекламних текстів зумовлюють стислу 

форму АРГ; так, в середньому рекламне гасло складається з 4,46 лексем. Для 

рекламних гасел характерні здебільшого субстантивні словосполучення (41% 

від загальної кількості слоганів) і прості особові речення (37%). Разом з тим в 

АРГ часто використовуються односкладні дієслівні, спонукальні за метою 

висловлювання, речення (11%) та еліптичні речення (8%). Вкрай рідко 

трапляються складнопідрядні речення (3%); у нашому матеріалі абсолютно 

відсутні випадки застосування складносурядних речень.  

Значна роль у вираженні прагматичного змісту гасел належить 

стилістичним засобам і прийомам. Найпродуктивнішими та найбільш 

уживаними у процесі створення комерційних гасел є метафори, епітети та 

різного роду повтори, передусім лексичний та фонетичний. Також у 

проаналізованих англомовних рекламних гаслах зафіксовано використання 

мовної гри, антитези, гіперболи.  

5. Функційно-ономасіологічний аспект лінгвістичних досліджень 

дозволив об’єднати вербальні одиниці – складники АРГ – у п’ять функційно-

ономасіологічних груп на позначення потреб споживачів товарів та послуг 

(відповідно до ієрархії А. Маслоу). Функцію називання виокремлених потреб 

виконують мовні одиниці різних рівнів: лексеми, іменникові 

словосполучення, предикативні одиниці.   
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6. Найважливішим комунікативним параметром рекламного гасла 

вважаємо його прагматичний потенціал, який розуміємо як реальну або 

ймовірнісну спроможність слогана здійснювати цілеспрямований вплив на 

потенційну аудиторію. З метою розкриття прагматичного потенціалу АРГ на 

адресата ми розробили спеціальну методику лінгвістичного інтерв’ювання 

носіїв англійської мови. Опитування передбачало вибір одного із трьох 

запропонованих гасел, в яких реалізуються різні комунікативні тактики, на 

основі цілісного інтуїтивного оцінювання їх форми і змісту. В опитуванні 

взяли участь 262 респонденти з восьми країн; серед них 127 жінок та 135 

чоловіків віком від 20 до 66 р. Загалом було отримано 1572 відповіді. На наше 

переконання, метод лінгвістичного інтерв’ювання має однозначні переваги, 

оскільки безпосереднє звернення до свідомості носія мови, який не обтяжений 

лінгвістичними знаннями, дозволяє досліднику, абстрагувавшись від власної 

інтроспекції, об’єктивно проаналізувати мікротексти з виразним 

прагматичним спрямуванням.  

Опрацювання експериментальних даних дозволило виявити деякі 

соціальнорольові, ґендерні та вікові особливості при виборі слогана, який 

репрезентує ту чи ту комунікативну тактику.  

Врахування соціальнорольового аспекту засвідчило, що найбільш 

привабливими як для потенційних покупців, так і для потенційних власників 

виявилися АРГ, які репрезентують тактику найменування товарів чи послуг 

(їх обрали відповідно 56,4 % та 52,3 % респондентів). Найменш привабливими 

для опитуваних в обох соціальних ролях стали рекламні гасла, які 

репрезентують дві тактики: тактику використання власної назви і тактику 

підкреслення компетентності, традицій i досвіду, цінностей.  

Аналіз результатів лінгвістичного інтерв’ювання з урахуванням ґендера 

вказує на суттєву різницю між уподобаннями рекламних гасел, виявленими 

жінками і чоловіками. Жінки частіше позитивно реагують на гасла, які 

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

по-друге, тактику найменування товарів та послуг (47,2%). Опитані чоловіки 
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частіше позитивно реагували на АРГ інтернет-магазинів, в яких виражено, по-

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

підкреслення компетентності, традицій i досвіду, цінностей (43,3%), по-третє, 

тактику використання власної назви (43,1%). Тактика найменування товарів 

чи послуг магазину виявилася ґендерно нейтральною, її з однаковою частотою 

обирали як жінки, так і чоловіки. 

Експеримент дозволив виявити також і вікові особливості при виборі 

рекламних гасел. Наші респонденти належать до трьох вікових категорій: 

юний, зрілий (І і ІІ періоди) та похилий вік (за класифікацією ВООЗ). Опитані 

носії англійської мови юного віку надали перевагу АРГ, що відображають 

тактику підкреслення компетентності, традицій i досвіду, цінностей (33,3%) і 

тактику демонстрацій переваг магазину та підкреслення його ексклюзивності 

(33,3%), проте жодного разу не обрали АРГ з тактикою використання власної 

назви і тактикою неоднозначності / багатозначності. Респонденти 1-го періоду 

зрілого віку надають суттєву перевагу гаслам, де реалізована тактика 

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

позитивних реакцій цієї групи опитаних виявлено на гасла з тактикою 

підкреслення компетентності, традицій i досвіду, цінностей (29,6%). АРГ, які 

відображають тактику найменування товарів чи послуг, найчастіше обрали 

респонденти 2-го періоду зрілого віку (47%). Опитані цієї вікової групи рідше 

обирали рекламні гасла з тактикою використання власної назви (28,6%). 

Респонденти похилого віку найчастіше надавали перевагу гаслам, які 

відображають тактику підкреслення компетентності, традицій i досвіду, 

цінностей (50%) і тактику неоднозначності / багатозначності (50%). Опитані 

цієї вікової групи лише зрідка обирали АРГ, в яких реалізовано тактику 

використання власної назви (12,5%). Найбільше середнє значення частки 

уподобаних слоганів (40,2%) представниками всіх чотирьох вікових груп 

вказує на загальну перевагу тактики найменування товарів чи послуг 

магазину. Неефективними виявилися гасла, що демонструють тактику 

використання власної назви: їх було обрано лише кількома респондентами.  
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7. Загальні результати лінгвістичного інтерв’ювання, опрацьовані у 

трьох аспектах (соціальнорольовому, ґендерному та віковому), вказують на 

високу ефективність використання АРГ, які відображають тактику 

найменування товарів чи послуг. Наші експериментальні дані підтверджують 

поточні тенденції комерційної Інтернет-реклами, оскільки серед досліджених 

рекламних гасел англомовних Інтернет-магазинів найбільше таких, що 

демонструють цю тактику (91 гасло) або містять її елементи (82 гасла) в 

поєднанні зі складовими інших тактик.  

Комплексні кількісні показники прагматичного потенціалу рекламних 

гасел англомовних інтернет-магазинів, отримані в нашому дослідженні, 

дозволяють дійти такого загального висновку: найбільший прагматичний 

потенціал притаманний рекламним гаслам, у яких реалізовано тактику 

найменування товарів чи послуг, що реалізує комунікативну стратегію 

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

субстантивного словосполучення чи простого речення; основне змістове 

навантаження в таких гаслах несуть стилістично нейтральні іменники-

апелятиви.  

Перспективи подальших досліджень вбачаємо в проведенні та аналізі 

додаткових лінгвістичних експериментів, спрямованих на виявлення 

особливостей лінгвальних засобів, ужитих в АІРД , а також у розширенні 

масиву рекламних гасел з метою верифікації вже отриманих результатів. 

Потребує докладного вивчення взаємозв’язок між назвами інтернет-магазинів 

та гаслами, а також уточнення їхнього прагматичного потенціалу.  
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Додаток А  

Англомовні Інтернет-магазини  

№ 
Назва Інтернет-

магазину 
Вебадреса Категорія товару/послуги Рекламне гасло 

1 2 3 4 5 

1.  Tesco  http://www.tesco.com/ Універсальний  Every little helps  

2.  Asos  http://www.asos.com/ Одяг, косметика  Discover fashion online  

3.  Netflix  https://www.netflix.com/global Відеопродукція  Watch TV shows & movies anytime, 

anywhere. 

4.  The Train Line  http://www.thetrainline.com/ Квитки  Your First Stop for Train Tickets  

5.  Asda Direct  http://direct.asda.com/ Універсальний  Shopping with us just got easier…  

6.  Thomas Cook https://ww2.thomascook.com/ Туристичні послуги  Let’s go!  

7.  Sports Direct.com http://www.sportsdirect.com/ Спортивні товари та одяг  24hr delivery  

8.  Boohoo http://www.boohoo.com/ Одяг  TWENTYFOUR_SEVEN_FASHION 

9.  Wickes http://www.wickes.co.uk/# Дім, сад, декор  Let’s do it right  

10.  Travelodge http://www.travelodge.co.uk/ Бронювання номерів у готелях  Already booked?  

11.  O2 Shop  https://www.o2.co.uk/shop Гаджети і аксесуари  Get free delivery on all our products  

12.  First Choice  http://www.firstchoice.co.uk/ Туристичні послуги The home of all inclusive 

13.  MandM direct  http://www.mandmdirect.com/ Одяг Biggest Brands – Lowest Prices  

14.  Boden (міcтить 

блог) 

http://www.boden.co.uk/ Одяг Great British Style 

15.  wilko.com http://www.wilko.com/ Дім, сад, декор Buy me Love me Keep me or Bring me back  

16.  Jet2.com  http://www.jet2.com/ Туристичні послуги Friendly low fares  

17.  Maplin  http://www.maplin.co.uk/ Побутова техніка  The electronics specialist  

18.  Holland&barrett http://www.hollandandbarrett.com Біодобавки і спортивне харчування  The good life 

19.  Kiddicare http://www.kiddicare.com/ Товари для дітей та немовлят  Baby Specialist  

20.  Flipcart.com  http://www.flipkart.com/ Універсальний The Online Megastore  

21.  tradus.in http://www.tradus.com/ Продаж/прокат автомобілі, 

автозапчастин  

Heavy Machinery Marketplace  

22.  futurebazaar.com http://www.futurebazaar.com/ Подарунки, сувеніри  India’s gifting bazaar  

23.  Infibim  http://www.futurebazaar.com/sho

wWelcome 

Універсальний Shop with a smile  

 

http://www/
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24.  homeshop18 http://www.homeshop18.com/ Гаджети і аксесуари TV|WEB|MOBILE  

25.  yebhi.com http://www.yebhi.com/index.aspx

?123 

Одяг і аксесуари  Discover Fashion 

26.  koovs.com http://www.koovs.com/ Одяг  The online lifestore  

27.  bestylish.com http://www.bestylish.com/ Одяг і аксесуари  Everything stylish is housed with us!  

28.  GoodLife  http://www.goodlife.com/ Товари для дітей та немовлят  Hand-picked delights for moms. Daily 

29.  Light in theBox. 

com  

http://www.lightinthebox.com/ Універсальний My World Store  

30.  dealExtreme  http://www.dx.com/ Універсальний Great Gadgets, Price & Service 

31.  tinydeal.com http://www.tinydeal.com/ Універсальний Great Value. Great Experience.  

32.  EVERbuying  http://www.everbuying.com/?utm Універсальний Best Deals, Forever Saving  

33.  ChinaBuye http://www.chinabuye.com/ Гаджети і аксесуари Cool Gadgets  

34.  NEWFROG.com http://www.newfrog.com/ Гаджети і аксесуари Cool gadgets. Worldwide free shipping. 

35.  LIGHtake http://lightake.com/ Універсальний Perfect online-Shopping Experience  

36.  Geekbuying http://www.geekbuying.com/ Гаджети і аксесуари Nifty Gadgets for Tech Edicts  

37.  coolicool http://www.coolicool.com/ Гаджети і аксесуари The Best Prices to Enjoy your Life 

38.  AliExpress  http://activities.aliexpress.com/af/ Універсальний  Smarter Shopping. Better Living!  

39.  Aero Leather http://www.aeroleatherclothing.co

m/ 

Одяг і аксесуари для пілотів All weather clothing for the motorist, 

sportsman and aviator 

40.  A Fine Pair of Shoes http://www.afinepairofshoes.co.uk

/ 

Одяг Luxury shoes & Accessories  

41.  al duca d’aosta https://www.alducadaosta.com/ Одяг Express delivery and free return  

42.  ANTONIOLI  https://www.antonioli.eu/en/wom

en 

Одяг Free express shipping & returns  

43.  APHRODITE 1994 http://www.aphrodite1994.com/?s

iteID=je6NUbpObpQ-

ds7cttb..aGO0B43n3qRgA 

Одяг Designer menswear since 1994  

44.  ARROW 

MOCCASIN 

COMPANY  

http://www.arrowmoc.com/ Мокасини   Finest Quality for Over 45 years! 

 

http://www.yebhi.com/index.aspx?123
http://www.yebhi.com/index.aspx?123
http://www.aero/
https://www.alduca/
https://www.antonioli.eu/en/women
https://www.antonioli.eu/en/women
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45.  ASOS  http://www.asos.com/?setPrefSite

=true&r=1&mk=na 

Одяг YOUR ONE-STOP FASHION 

DESTINATION  

46.  Band of outsiders http://www.bandofoutsiders.com/ Одяг THIS IS WHERE YOU SHOULD BE 

FOR BAND OF OUTSIDERS  

47.  Bench and Loom http://www.benchandloom.com/ Одяг Clothing of style & substance  

48.  Bulo http://buloshoes.com/ Взуття  Your next step.  

49.  Canon  http://shop.usa.canon.com/shop/e

n/catalog 

Фото- і відеокамери, аксесуари  Get Everything Canon, 

Directly From Canon 

50.  Carhartt http://shop.carhartt-

wip.com/view/gb/home 

Одяг Work in progress  

51.  commonwealth http://commonwealth-ftgg.com/ Одяг, взуття, аксесуари  FOR THE GREATER GOOD 

52.  Crane’s country 

store  

http://shoppe.cranes-country-

store.com/shoppe/ 

Взуття  

 

Explore Crane’s country store! 

53.  Cultizm http://www.cultizm.com/ Джинсовий одяг Raw Denim. Best Brands.  

54.  Eastland http://www.eastlandshoe.com/ Взуття  For feet with a life. 

55.  ENVOY https://www.envoyofbelfast.com/ Одяг Envoy of Belfast  

56.  Equus Leather http://www.equusleather.co.uk/ Вироби зі шкіри  Traditional handmade learthergood 

57.  farfetch http://www.farfetch.com/ Одяг For fashion lovers. Not followers 

58.  Frans boon http://www.fransboonestore.com/ Одяг We deliver worldwide 

59.  Huge Domains.com http://www.hugedomains.com/do

main_profile.cfm?d=harlowboutiq

ue&e=com 

Доменні імена, хостинги Hundreds of thousands of premium 

domains.  

60.  HICKOREES’ http://www.hickorees.com/ Одяг The coolest stuff  

61.  Hunting and 

collecting 

http://www.huntingandcollecting.

com/shop/ 

Одяг  21% TAX FREE SHOPPING FOR 

NON-EU CUSTOMERS 

62.  KAFKA  http://www.kafka.co.uk/ Одяг Mercantile and supply 

63.  LEAM http://www.leam.com/ Одяг LUXURY SHOPPING ONLINE 

64.  Leftfield  http://leftfieldnyc.com/ Джинсовий одяг free shipping on all domestic orders 

65.  Lock&Mane http://www.lockandmane.com/ Косметика, парфуми  Indulge. Rinse. Repeat.  
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66.  Luigi loves Luisa http://www.luigilovesluisa.com/ Одяг  Luxury fashion store  

67.  luisaviaroma.com http://www.luisaviaroma.com/?AI

D=10676831&PID=6147257&SI

D=i8vi345p2p000i0m00340 

Універсальний  Luxury Shopping Worldwide Shipping  

68.  MACYS www.macys.com Універсальний The magic of MACYS 

69.  manuFactum. http://www.manufactum.co.uk/ho

me.html 

Дім, сад, декор  The good things in life still exist.  

70.  matchesfashion.com www.matchesfashion.com Одяг  MODERN LUXURY SHOPPING  

71.  NORDSTROM  www.nordstrom.com Одяг  BE THE FIRST TO KNOW Style Advice, 

Trends, Events&More.  

72.  OAK STREET 

BOOTMAKERS  

http://oakstreetbootmakers.com/ Взуття, аксесуари  Handcrafted in America  

Designed for Longevity 

73.  pavement http://www.pavementclothing.co

m/ 

Одяг  Quality clothing 

74.  Self Edge http://www.selfedge.com/ Одяг  BETWEEN THE LINES  

75.   haderdash https://www.haberdashmen.com/ Одяг, взуття, аксесуари Men’s Style and Substance  

76.  Wasteland  http://www.shopwasteland.com/ Одяг  JOIN THE WESTLAND  

77.  SPARtoo www.spartoo.co.uk Одяг, взуття, аксесуари FASHION FROM HEAD TO TOE 

78.  sportieLA  http://www.sportiela.com/ Одяг, взуття, аксесуари sneakers$apparel since 1985 

79.  NET-A-PORTER http://www.net-a-porter.com/ Одяг, аксесуари The world's premier online luxury fashion 

destination 

80.  Kirby Allison’s 

HANGER 

PROJECT  

https://www.hangerproject.com/ Взуття, аксесуари Luxury Clothing & Shoe Care 

81.  Tweedmans Vintage http://www.tweedmansvintage.co.

uk/ 

Одяг, аксесуари Quality Classic Et Vintage Clothing For 

Gentlemen.  

82.  VOLLS http://volls.de/index.php Одяг, аксесуари The essence of menswear  

83.  Yellow Hook 

Necktie Co 

http://www.yellowhookneckties.c

om/ 

Краватки Handicrafted in Brooklyn, N.Y. 

 

http://www.macys.com/
http://www.matchesfashion.com/
http://www.matchesfashion.com/
http://www.nordstrom.com/
http://www.spartoo.co.uk/


252 

 

Продовження додатка А 

1 2 3 4 5 

84.  1.800baskets.com  http://www.1800baskets.com/wel

come.do?storeId=20054&cm_mm

c=18baffiliates-_-Linkshare-_-

ol6xc7x%2Fd%2F8-10000003-_-

4&ddkey=http:Entrance 

Подарунки, сувеніри, антикваріат  MANY GREAT BRANDS, ONE EASY 

CHECKUOT.  

85.  1.800 flowers http://www.1800flowers.com/ Флористика  Let us arrange a smile for you  

86.  1-800-GET-LENSE http://www.1800getlens.com/?PI

D=227620 

Контактні лінзи  Where the Focus is on You!  

87.  1-800-GOT-JUNK? request.1800gotjunk.com/ Послуги сміттєзбору  THE WORLD’S LARGEST JUNK 

REMOVAL SERVICE 

88.  1-800-PETMEDS http://www.1800petmeds.com/?sit

eID=ol6xc7x%2Fd%2F8-

vbfKr%2Fk7iQ88cut1nYJGgQ 

Зоотовари  America’s Largest Pet Pharmacy 

89.  1800PETSUPLIES upplies.com/?srccode=PJP Зоотовари  Anything and Everything for all your pets 

90.  100%Pure http://www.100percentpure.com/?

ls_affid=ol6xc7x/d/8&siteID=ol6

xc7x_d_8-

32f8meUagSZCWfKcM.vHSg 

Косметика, парфуми  PUEREST PRODUCTS IN THE WORLD 

91.  101Phones.com http://www.101phones.com/?cid=

58170&chid=2100&mms_chref=c

j 

Гаджети і аксесуари #1Rated Telecomunication Store  

92.  123.REG.co.uk www.123-reg.co.uk/?_%24j Доменні імена, хостинги  The UK’s#1domain registar 

93.  123inkjets clarks.co.uk Картриджі, тонери  Easy as 123! 

94.  123PRINT http://www.123print.com/ Поліграфічні послуги  Dream. Create. Impress 

95.  1800AnyLens https://www.1800anylens.com/De

fault.aspx 

Контактні лінзи  Seeing is Believing 

96.  5.11 http://www.511tactical.com/ Універсальний  ALWAYS BE READY 

97.  800Bear.com http://www.800bear.com/ Плюшеві іграшки  Personalized Teddy Bears and Plush 

Animals 

98.  ABCmouse.com https://www.abcmouse.com/landi

ng/aff:cj 

Послуги та засоби навчання 

англійської мови  

Early Learning Academy 

http://www.1800baskets.com/welcome.do?storeId=20054&cm_mmc=18baffiliates-_-Linkshare-_-ol6xc7x%2Fd%2F8-10000003-_-4&ddkey=http:Entrance
http://www.1800baskets.com/welcome.do?storeId=20054&cm_mmc=18baffiliates-_-Linkshare-_-ol6xc7x%2Fd%2F8-10000003-_-4&ddkey=http:Entrance
http://www.1800baskets.com/welcome.do?storeId=20054&cm_mmc=18baffiliates-_-Linkshare-_-ol6xc7x%2Fd%2F8-10000003-_-4&ddkey=http:Entrance
http://www.1800baskets.com/welcome.do?storeId=20054&cm_mmc=18baffiliates-_-Linkshare-_-ol6xc7x%2Fd%2F8-10000003-_-4&ddkey=http:Entrance
http://www.1800baskets.com/welcome.do?storeId=20054&cm_mmc=18baffiliates-_-Linkshare-_-ol6xc7x%2Fd%2F8-10000003-_-4&ddkey=http:Entrance
http://www.101phones.com/?cid=58170&chid=2100&mms_chref=cj
http://www.101phones.com/?cid=58170&chid=2100&mms_chref=cj
http://www.101phones.com/?cid=58170&chid=2100&mms_chref=cj
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99.  ABE’SofMINE http://www.abesofmaine.com/ Фото-, відеокамери, аксесуари  Cameras&Electronics since 1979 

100.  AbeBooks.co.uk http://www.abebooks.co.uk Книги  Passion for books. 

101.  Abt http://www.abt.com/ Гаджети і аксесуари Pleasing People...Since 1936 

102.  ACE http://www.acehardware.com/ Дім, сад, декор  The helpful place.  

103.  Achievement 

Products 

http://www.achievement-

products.com/ 

Універсальний  for special needs 

104.  ADASA http://www.adasa.com/ Одяг, взуття, аксесуари SHOP AMERICA’S BEST BOUTIQUES  

105.  ADORAMA http://www.adorama.com/ Фото-, відеокамери, аксесуари MORE THAN A CAMERA STORE 

106.  ahaLife http://www.ahalife.com/ Універсальний  The Universal Sounds of Discovery  

107.  AIRFILTERSdelive

red 

http://www.airfiltersdelivered.co

m/ 

Кондиціонери, фільтри  Our Business is the Air You Breathe 

108.  AJ’s Collection  www.ajscollection.com Прикраси, біжутерія  Persponalized Jewelery to Remember 

109.  Allen Edmonds  http://www.allenedmonds.com/ Одяг AN AMERICAN ORIGINAL  

110.  ALLOY  http://www.alloyapparel.com/ Одяг, взуття, аксесуари APPAREL&ACCESSORIES  

111.  Allurez http://www.allurez.com/ Діаманти, ювелірні вироби  Diamonds&Fine Jewellery  

112.  AMARA us.amara.com Дім, сад, декор  LIFE-STYLE-LIVING 

113.  AmazingClubs http://www.amazingclubs.com/ Сервіс їжі, напоїв  America’s #1 Gourmet Gifts Of The 

Month  

114.  American Meadows http://www.americanmeadows.co

m/ 

Флористика  WHERE CONFIDENCE GROWS 

115.  Amsterdam http://www.amsterdamprinting.co

m/ 

Універсальний  

 

shop sure. 100% satisfaction guaranteed  

116.  ANGARA  http://www.angara.com/ Ювелірні вироби  The Gemstone Destination  

117.  ANNA’S LINES  http://www.annaslinens.com/ Дім, сад, декор  Where fashionable meets affordable  

118.  Anytime 

Costumes.com 

http://www.anytimecostumes.com

/ 

Костюми  Costumes and more since 1954  

119.  AreYouGame.com http://www.areyougame.com/ Іграшки, ігри  Helping You Find Fun Since 1998  

120.  Ashley Stewart http://www.ashleystewart.com/ Одяг, взуття, аксесуари PLUS SIZES 12-26  

121.  Audible.com http://www.audible.com/ Книги, аудіокниги  an amazon company  
 

http://www.abt.com/
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122.  AVADA http://www.aveda.com/ Косметика, парфуми  THE ART AND SCIENCE OF PURE 

FLOWER AND PLANT ESSENCES  

123.  avenue  http://www.avenue.com/ Одяг, взуття, аксесуари FASHION EXCLUSIVELY FOR PLUS 

SIZE WOMEN  

124.  AWDIRECT http://www.awdirect.com/ Універсальний  Helping You Help Them  

125.  BIGandTALL.com http://www.bigandtall.com/ Одяг, взуття, аксесуари великих 

розмірів  

YOUR SIZE…CLEARANCE PRICES 

126.  b-glowing http://www.b-glowing.com/ Косметика, парфуми make beauty.  

127.  bambeco http://www.bambeco.com/ Дім, сад, декор  sustainable living with style  

128.  BAUBLEBAR  http://www.baublebar.com/ Ювелірні вироби  the final say in fashion jewelry  

129.  BAYMONT http://www.baymontinns.com/ Бронювання номерів у готелях  You are always welcome!  

130.  Beaches  http://www.beaches.com/ Туристичні послуги  RESORTS FOR EVERYONE BY 

SANDALS  

131.  beauty encounter http://www.beautyencounter.com/ Косметика, парфуми  Find your beauty obsession  

132.  BEDDINGSTYLE.

COM 

http://www.beddingstyle.com/ Дім, сад, декор  Home Fashions – Designer Brands  

133.  Bed Head pajamas http://www.bedheadpjs.com/ Піжами  By Renee Claire  

134.  BELLACOR  http://www.bellacor.com/ Дім, сад, декор  Home is a life of progress 

135.  BENQ http://shop.benq.us/ Гаджети, аксесуари  Because it matters  

136.  BEST BUY  http://www.bestbuy.com/ Гаджети, аксесуари  Expert Service. Unbeatable Price.  

137.  Betty’s Attic http://www.bettysattic.com/ Універсальний  Where memories of yesterday live on 

today!  

138.  Bicycle  http://www.bicyclecards.com/ Гральні карти  Trusted since 1885 

139.  BIONAIRE  http://www.bionaire.com/ Кондиціонери, фільтри  pure indoor living  

140.  Bling Jewelry  http://www.blingjewelry.com/ Ювелірні вироби  SHOP WHO YOU ARE  

141.  Bliss http://www.blissworld.com/ Косметика, парфуми  Achieve a higher state of happy  

142.  Blue nile http://www.bluenile.com/ Ювелірні вироби, алмази  THE SOURCE OF DIAMONDS  

143.  BODY GLOVE 

MOBILE  

http://www.bodyglovemobile.com

/ 

Гаджети, аксесуари  Suit Up with a Body Glove Mobile phone 

case!  

144.  Body candy http://www.bodycandy.com/ Ювелірні вироби Body Jewelry  
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145.  Book Outlet http://bookoutlet.com/? Книги  Read-iculously Low Prices   

146.  BAM! http://www.booksamillion.com/ Книги, ігри та іграшки  Books Toys Tech More  

147.  BOSE http://www.bose.ca/ Відеопродукція  Bose performance for home, travel and 

anywhere in between.  

148.  BOTANIC 

CHOICE  

http://www.botanicchoice.com/ Косметика, парфуми  Natural Since & Beauty Since 1910 

149.  Brick house security http://www.brickhousesecurity.co

m/ 

Системи безпеки, сигналізації  WHEN YOU NEED TO KNOW  

150.  Broderbund  www.broderbund.co Поліграфічні послуги  Quality Software For Over 30 Years  

151.  Brownells http://www.brownells.com/ Зброя  Serious About Firearms Since 1939  

152.  BUDGE  http://www.budgecovers.com/ Автотовари  The Original Car Cover Company  

153.  build.com http://www.build.com/ Дім, сад, декор  Smarter Home Improvement  

154.  Build-a-bear http://www.buildabear.com/ Ігри, іграшки  est.1997 

The Most Fun You'll Ever Make 

155.  BUY COSTUMES  http://www.buycostumes.com/ Все для організації свят  LIFE’S BETTER IN COSTUME  

156.  Bigelow http://www.bigelowchemists.com/ Медикаменти  THE OLDEST APOTHECARY IN 

AMERICA  

(ESTEBLISHED 1838) 

157.  Cabela’s  http://www.cabelas.com/ Товари для активного відпочинку  Wold’s Foremost Outfitter  

158.  CAMETA 

CAMERA  

http://www.cameta.com/ Фото-, відеокамери, аксесуари  (Since 1983) 

159.  CAMPING 

WORLD  

http://www.campingworld.com/ Товари для активного відпочинку  Say Hallo to a Whole New World  

160.  CAMPMOR http://www.campmor.com/ Спортивні товари  YOUR QUICKEST LINK TO THE 

OUTDOORS  

161.  Canvas On Demand http://www.canvasondemand.com

/?a=cj 

Поліграфічні послуги  You’ll love your photo even more!  

162.  CarParts.com http://www.carparts.com/ Автозапчастини  Just Great Parts CHEAP  

163.  CARBONITE  http://www.carbonite.com/ Комп.програми, драйвери  THE BETTER BACKUP PLAN  

164.  Carol Wright Gifts http://www.carolwrightgifts.com/ Універсальний  Delivering Quality and Value Since 1972 

165.  CarRentals.com http://www.carrentals.com/ Оренда авто  An Expedia, Inc.Company  
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166.  carter’s http://www.carters.com/ Одяг для дітей  count on carter’s 

167.  Cascio http://www.interstatemusic.com/ Муз.інструменти, аксесуари  100,000 ITEMS-ONE SOURCE  

168.  Catch Him & Keep 

Him 

http://www.catchhimandkeephim.

com/ 

Поради щодо спілкування з чоловіками Dating Secrets from a Male Mind 

169.  CATHERINES  http://catherines.lanebryant.com/ Одяг  We Fit You Beautifully  

170.  CBTL  http://www.coffeebean.com/ Кава, чай, супутні товари   The Coffee Bean & Tea Leaf 

171.  CHACO  http://www.chacos.com/ Взуття  FIT FOR ADVENTURE  

172.  Champion.  http://www.championnaturals.co

m/ 

Біодобавки і спортивне харчування  Sports nutrition to fuel your ambition 

173.  Champion 

performance 

http://www.championperformance

.com/ 

Біодобавки і спортивне харчування RICE ABOVE  

174.  CHANTECALLIE  www.chantecaille.com Косметика, парфуми  THE EXTRAODINARY ALLIANCE OF 

NATURE AND SCIENCE  

175.  Char Broil  http://www.charbroil.com/ Кухонне приладдя  LIVE IT UP  

176.  Charles Tyrwhitt  http://www.ctshirts.com/ Одяг  JERMYN STREET LONDON  

177.  CheapAir http://www.cheapair.com/ Туристичні послуги  (Est.1989) 

178.  Cheap Tickets  http://www.cheaptickets.com/ Туристичні послуги  Cheap is good.  

179.  Сheesecake.com http://www.cheesecake.com/ Сервіс їжі  An Epic Cheesecake Experience!  

180.  CHEFS  http://www.chefscatalog.com/ Кухонне приладдя  The Best Kitchen Starts Here  

181.  CHICAGO steak 

company  

http://www.mychicagosteak.com/ Сервіс їжі DELIVERING THE WORLD’S FINEST 

BEEF  

182.  chicco http://www.chiccoshop.com/ Товари для дітей та немовлят  WHEREVER THERE’S A BABY  

183.  Chinaberry  http://www.chinaberry.com/ Універсальний Books and Other Treasures for the Whole 

Family  

184.  CHOXI  ww.choxi.com Універсальний EVERYTHING YOU LOVE, FOR LESS  

185.  cleanerfilters.com http://www.cleanerfilters.com/ Кондиціонери, фільтри  Home Air Filters Delivered to Your Door 

186.  printerinks http://www.printerinks.com/ Картриджі, тонери  YOUR INK&TONER SHOP  

187.  CLINIQUE  http://www.clinique.com/ Косметика, парфуми  Allergy Tested. 100% Fragrance Free.   

188.  Coastal.com http://www.coastal.com/ Оптика  THE BETTER WAY TO BUY 

EYEWEAR  

 

http://www.igive.com/CBTL-The-Coffee-Bean-and-Tea-Leaf
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189.  Coffee.org http://www.coffee.org/ Кава, чай, супутні товари  WHOLESALE BEVERAGES  

190.  Colorful images http://www.colorfulimages.com/ Поліграфічні послуги  Personalized Stationery, Collectables & 

Exclusives   

191.  CONRAD  http://conradhotels3.hilton.com/ Бронювання номерів у готелях  the luxury of being yourself  

192.  CONSTRUCTIVE 

PLAYTHINGS  

http://www.constructiveplaything

s.com/ 

Розвиваючі ігри  CONSTRUCTING QUALITY IN EARLY 

EDUCATION  

193.  cookies  http://www.cookiesbydesign.com/ Сервіс їжі, напоїв  The original cookie boutique company  

194.  Cookie’s  http://www.cookieskids.com/ Товари для дітей та немовлят  THE KIDS DEPARTMENT STORE  

195.  World Market  http://www.worldmarket.com/ Дім, сад, декор  Unique, authentic and always affordable 

196.  COUNTRY  http://www.countryinns.com/ Бронювання номерів у готелях  BY CARLSON  

197.  COUNTRY 

OUTFITTER  

http://www.countryoutfitter.com/ Одяг, взуття  WE KNOW COUNTRY  

198.  Cow Boom http://www.cowboom.com/ Гаджети, аксесуари  A Best Buy Brend 

199.  COYUCHI http://www.coyuchi.com/ Дім, сад, декор  nature comes home  

200.  CP toys  http://www.cptoy.com/ Ігри, іграшки  by constructive playthings  

201.  Creative 

KIDSTAFF  

http://www.creativekidstuff.com/ Ігри, іграшки a CreaterGood company  

202.  Crock-Pot  http://www.crock-pot.com/ Кухонне приладдя  If It Doesn’t Say Crock-Pot It’s Not the 

Original 

203.  crucial http://www.crucial.com/ Гаджети, аксесуари  by Micron 

204.  CRUTHCHFIELD http://www.crutchfield.com/ Гаджети, аксесуари  Seriously into radio since 1974 

205.  Current  http://www.currentcatalog.com/ Поліграфічні товари, послуги  Celebrate Specials Life’s Moments!  

206.  Dancing DEER http://www.dancingdeer.com/ Сервіс їжі  GOURMET GIFTS FOR ALL 

OCCASIONS  

207.  dazadi http://www.dazadi.com/ Товари для спорту  the home of awesome  

208.  DELILAH K  http://www.delilahk.com/ Ювелірні вироби  fashion jewelry that elevates your style 

209.  DERMSTORE  http://www.dermstore.com/ Косметика, парфуми  YOUR PRESCRIPTION FOR ALL 

THINGS SKIN AND BEAUTY  

210.  Design TOSCANO  http://www.designtoscano.com/ Дім, сад, декор  expect the extraordinary for home and 

garden  
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211.  DHGate.com http://www.dhgate.com/ Універсальний  Buy Smart. Buy Direct.  

212.  DIAPER DUDE  http://www.diaperdude.com/ Сумки  Diapers Bags for Moms & Dads  

213.  Diet DIRECT  http://www.dietdirect.com/ Біодобавки і спортивне харчування  Your Source For Better Nutrition  

214.  Dillard’s  http://www.dillards.com/ Одяг  The Style of Your Life. 

215.  DISCOUNT 

SCHOOL SUPPLY  

http://www.discountschoolsupply.

com/ 

Товари для рукоділля і мистецтва  (SINCE1985) 

216.  DrColbert.com http://drcolbert.com/ Медичні послуги  America’s #1 Doctor for Faith & Medicine  

217.  DNA http://www.dnafootwear.com/ Взуття  FOR YOUR BODY, MIND&SOUL 

218.  DogBreed store.com http://www.calendars.com/ Зоотовари  Nothing but the breed.  

219.  Doheny’s  http://www.doheny.com/ Для басейну  Water Warehouse  

220.  DOLLAR 

GENERAL  

http://www.dollargeneral.com/ Універсальний  Save time. Save money. Every day! 

221.  DOLLAR http://www.dollar.com/ Оренда авто  Home of Our Lower rates. Guaranteed.  

222.  Dollar Day$ http://dollardays.com/ Дім, сад, декор  High Value, Low Prices, Personal Service.  

223.  DOMAIN.COM  http://www.domain.com/ Доменні імена, хостинги  It all starts with a great domain!  

224.  Dr.Leonard’s http://www.drleonards.com/ Товари здоров’я  AMERICA’S LEADING ONLINE 

HEALTHCARE CATALOG  

225.  Draper’s&Damon’s  http://drapers.blair.com/ Одяг, аксесуари  Happiness Guaranteed! 

226.  Dream Products  http://www.dreamproducts.com/ Універсальний  Unique Items At Affordable Prices 

227.  drugstore.com http://www.drugstore.com/ Товари здоров’я  the uncommon drugstore  

228.  Duncraft  http://www.duncraft.com/ Зоотовари  Wild Bird Superstore  

229.  e.l.f. http://www.eyeslipsface.com/ Косметика, парфуми  eyes lips face 

230.  eCampus.com http://www.ecampus.com/ Підручники  Easy. Fast. Cheap!  

231.  Eddie Bauer  http://www.eddiebauer.com/ Універсальний  (Est.1920) 

232.  eFollet.com http://www.bkstr.com/ Підручники  #1 IN TEXTBOOKS, SUPPLIES, TECH 

& COLLEGE GEAR 

233.  EFOODS direct  http://www.efoodsdirect.com/ Сервіс їжі  easy everyday emergency food. 

234.  ELDORADO  http://www.eldoradoreno.com/ Туристичні послуги  RESORT-CASINO-RENO 

235.  ELOQUII http://www.eloquii.com/ Одяг  Your destination for contemporary fashion 

- sizes 14 to 24 
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236.  Eset http://www.eset.com/us/aff/win/?r

ef=AFC-

CJ&attr=227620&pub=10483893

&shop=70964947 

Антивірусні програми  

 

ENJOY SAFER TECHNOLOGY 

237.  e-smart tax https://www.esmarttax.com/?utm_

campaign=cj_affiliate_sale&utm_ 

Фінансові послуги  BY LIBERTY TAX 

238.  ESSENTIAL 

HARDWARE  

http://www.essentialhardware.co

m/?ref=cj&utm_source=cj&utm_

medium=af&utm_campaign=cj 

Універсальні  NEED IT, CLICK IT, DONE 

239.  Eurail http://www.eurail.com/ Туристичні послуги  Amazing deals on all eurail passes  

240.  Eve’s Addiction  http://www.evesaddiction.com/ Ювелірні вироби  Personalized Jewellery and Gifts  

241.  Event.Decor.Direct http://www.eventdecordirect.com/ Все для організації свят  Where the pros shop!  

242.  ewatches.com http://www.ewatches.com/ Наручні годинники  YOUR DISCOUNT WATCH SOURCE  

243.  Executive Essential http://www.executiveessentials.co

m/ 

Подарунки, сувеніри, антикваріат  

 

Fine Pens & Executive Gifts  

244.  expansys http://www.expansys-usa.com/ Гаджети, аксесуари  BE FIRST  

245.  Exposure  http://www.exposuresonline.com/ Поліграфічні послуги, товари  Celebrating Life’s Memories  

246.  ezprints http://ezprints.com/ Поліграфічні послуги, товари  get exclusive discounts and updates 

247.  FactoryOutletStore http://www.factoryoutletstore.com

/ 

Універсальний  An Independent Retailer Of Consumer 

Products 

248.  famous smoke shop  www.famous-smoke.com Сигари, тютюн  Since1939 

249.  FANDANGO http://www.fandango.com/ Квитки  WE’VE GOT YOUR MOVIE TICKETS  

250.  fantasyjewelrybox www.fantasyjewelrybox.com Ювелірні вироби  fine imitation diamond & fashion jewellery 

251.  FauxPanels  http://www.fauxpanels.com/  Дім, сад, декор  A Barron Designs Company – Est.1972  

252.  FedEx office  printonline.fedex.com Поліграфічні послуги Print Online 

253.  ferret.com http://www.ferret.com/ Зоотовари  Everything and Anything Ferret.  

254.  FIELD SUPPLY http://www.fieldsupply.com/ Товари для активного відпочинку  The Outdoor Authority  

255.  FlexShopper http://www.flexshopper.com/ Універсальний  lease  the brands you love 

256.  eFollet.com http://www.bkstr.com/ Книги  The best place for books  

257.  FLORSHEIM http://www.florsheim.eu/ Взуття  Established 1892 

 

http://www.famous-smoke/
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258.  Gallery Direct http://www.gallerydirect.com/ Поліграфічні послуги, товари  We bring art to life 

259.  Gander Mtn http://www.gandermountain.com/ Товари для активного відпочинку  We Live Outdoors 

260.  Gemvara http://www.gemvara.com/? Ювелірні вироби  Gemstone engagement  

261.  Georgia Boot http://www.georgiaboot.com/ Черевики  High performers at a great value 

262.  Glam boutique  http://www.glamboutique.com/ Прикраси  A Pascal Mouawad company. 

263.  Glamulet http://www.glamulet.com/ Прикраси Forever Glamours. 

264.  Gnc  http://www.gnc.com/ Біодобавки і спортивне харчування  Live well 

265.  Golfetail http://www.golfetail.com/ Товари для гри у гольф  Great buys for quality brands 

266.  Golfsmith http://www.golfsmith.com/ Товари для гри у гольф Anything for golf. 

267.  Grainger http://www.grainger.com/ Дім, сад, город  For the one who get it done. 

268.  Hartmann http://www.hartmannluggage.eu/ Сумки  The travel essence 

269.  HearthSong http://www.hearthsong.com/ Іграшки  You'll Feel Good About Giving 

270.  Home click http://www.homeclick.com/ Дім, сад, город All the best brands for your home 

271.  Jildor http://www.jildorshoes.com/ Дизайнерське жіноче взуття  Over 66 years: service, selection, 

reliability 

272.  Kay Jewelers http://www.kay.com/ Прикраси  Every kiss beings with Kay 

273.  Kipling  http://www.kipling-usa.com/ Сумки, гаманці  Make happy 

274.  Lakeside Collection http://www.lakeside.com/ Дім, сад, город The best things in life don`t have to cost a 

fortune 

275.  Lensmart http://www.lensmart.com/ Контактні лінзи  Powered by drugstore.com 

276.  Lobster Gram http://www.lobstergram.com/ Сервіс їжі  Fresh. Fantastic. Unforgettable. Since 1987 

277.  Logo Sportswear http://www.logosoftwear.com/ind

ex2 

Одяг  More Custom Sportswear Choices — No 

Minimums Or Set-ups 

278.  Lori's http://www.lorisshoes.com/ Взуття, одяг, аксесуари  The Sole of Chicago 

279.  Lumens http://www.lumens.com/ Дім, сад, город Light + living 

280.  Madda Fella http://maddafella.com/ Одяг  Clothing for Living the Full Life 

281.  Magnet street  http://www.magnetstreet.com/ Поліграфічні товари  Make An Impression 

282.  Mcafee  https://www.mcafee.com Антивірусні програми  Total Protection 

283.  MELT https://www.meltmethod.com/ Медичні послуги  Live a Pain-Free Life with the MELT 

Method 
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284.  Miadonna http://www.miadonna.com/ Каблучки  The eco diamond 

285.  Microbrewed http://www.beermonthclub.com/ Пиво  Microbrewed Craft Beer Clubs Since 1994 

286.  Moo  https://www.moo.com Поліграфічні послуги, товари  Design works wonders 

287.  MountainGear http://www.mountaingear.com/ Товари для активного відпочинку  Your adventures starts here 

288.  Nashbar http://www.nashbar.com/ Велотовари  Always a great deal 

289.  Nike  http://www.nike.com/ Товари для спорту  Just do it 

290.  Nolo  http://www.nolo.com/ Юридичні послуги  Law for all 

291.  Office super savers http://www.officesupersavers.com Канцелярія і товари для офісу  We deliver saving 

292.  Omaha steaks  http://www.omahasteaks.com/ Сервіс їжі  Give. Savor. Celebrate. 

293.  Oreck  http://www.oreck.com/ Побутова техніка  Clean made easy 

294.  Oriental Trading http://www.orientaltrading.com/ Все для організації свят  Nobody delivers more fun. 

295.  Oster http://www.osteranimalcare.com/ Зоотоври  Keeping Pets Clean, Healthy & Happy 

296.  Oster http://www.oster.com/ Кухонне приладдя, техніка  Legendary Performance, Designed to Last 

297.  Oster Professional 

Products 

http://www.osterpro.com/ Зоотовари  Happy Pets, Happy People. 

298.  Ouidad https://www.ouidad.com/ Косметика  The Curl Experts 

299.  Paragon http://www.paragonsports.com/ Одяг, взуття, аксесуари  18th street & Broadway NYC  

300.  Pattern works http://www.patternworks.com/ Товари для рукоділля  Everything for the hand knitter & 

crocheter! 

301.  Paula Young http://www.paulayoung.com/ Косметика  Making women look their best for less  

302.  Peace Love World 

Clothing 

http://peaceloveworld.com/ Одяг  The Clothes That Give You Life! 

303.  Peltz Shoes http://www.peltzshoes.com/ Взуття  A perfect fit 

304.  Peoples jewellers http://www.peoplesjewellers.com/ Прикраси  The Diamond Store Since 1919 

305.  Peruvian 

Connection 

http://www.peruvianconnection.c

om/ 

Одяг  Artisan apparel for nomads and romantics 

306.  PetCareRx https://www.petcarerx.com/ Зоотовари  Happier, healthier pets. 

307.  Peter Thomas Roth https://peterthomasroth.com/ Косметика, парфуми  Breakthrough formulas. Astonishing 

results.   

308.  Petfood http://www.petfood.com/ Зоотовари Life just got a little easier. 
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309.  Pevonia Botanica http://pevoniaglobal.com/ Косметика, парфуми Natural ingredients. Professional results.   

310.  Pharmaca http://www.pharmaca.com/ Товари здоров’я  Healthy happens here 

311.  Poppin http://www.poppin.com/ Канцелярія та офісна техніка  Work happy 

312.  Portable North Pole https://www.portablenorthpole.co

m/ 

Відеопродукція  Make Christmas magic for your loved ones 

with a personalized video message from 

Santa! 

313.  Prohealth www.prohealth.com/ Біодобавки і спортивне харчування  Patient owned. Patient trusted. 

314.  Puritan`s Pride http://www.puritan.com/ Медикаменти  Healthy choices for healthy living 

315.  Put Me In The Story http://www.putmeinthestory.com/ Книги  Bestselling books starring your child! 

316.  Quill http://www.quill.com/ Канцелярія та офісна техніка A small part of your job is 100% ours 

317.  Rapala http://www.rapala.com/ Кухонне приладдя  Respected rapala brands 

318.  Rastelli Market 

Fresh 

http://www.rastellimarket.com/ Сервіс їжі  For the Love of Great Food 

319.  Rei co op http://www.rei.com/ Одяг, взуття, аксесуари  Expert Advice for All Your Outdoor 

Adventures 

320.  Restockit http://www.restockit.com/ Канцелярія та офісна техніка Where businesses save 

321.  Resume Edge https://www.resumeedge.com/ Написання резюме  Resume experts, at your service 

322.  Reuseit http://www.reuseit.com/ Ланчбокси та ін.  Reusables for every part of your life 

323.  Ring https://ring.com/ Системи сигналізації, безпеки  Never miss a visitor.  

324.  Ritz camera http://www.ritzcamera.com/ Фото-, відеокамери, аксесуари  America`s camera store since 1918 

325.  Roadrunner sports http://www.roadrunnersports.com/ Спортивний одяг і взуття  World`s largest running & walking store 

326.  Rodale`s https://www.rodales.com/ Косметика  Healthy Solutions For A Happy Life 

327.  Saatchi art http://www.saatchiart.com/ Товари для рукоділля, мистецтва  Be original. Buy original. 

328.  Sabon http://www.sabonnyc.com/ Косметика  The Essence Of Pleasure 

329.  Samsung http://www.samsung.com/ Гаджети, аксесуари  Tomorrow's Mobile Innovations, Here 

Today 

330.  Sanrio http://www.sanrio.com/ Товари для дітей та немовлят  Small gift big smile 

331.  Scrubs & beyond http://www.scrubsandbeyond.com Товари здоров’я  Live uniform 

332.  Secondspin http://www.secondspin.com/ Відеопродукція  No One Pays More For Your Used Music, 

Movies & Games 
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333.  Shein http://www.shein.com/ Взуття, аксесуари  She in Shine out 

334.  Shindigz http://www.shindigz.com/ Все для організації свят  Party. It just got personal. 

335.  Shoemetro http://www.shoemetro.com/ Взуття  Celebrate Your Savvy 

336.  Shop.com http://www.shop.com/ Універсальний  Powered by market america 

337.  Shu uemura http://www.shuuemuraartofhair-

usa.com/ 

Косметика  Art of hair 

338.  Sierra http://www.sierratradingpost.com/ Одяг, взуття  We are all explorers 

339.  Sitter city https://www.sittercity.com/ Послуги доглядальниці, вихователя The best sitters are here. 

340.  Skincare by Alana https://www.skincarebyalana.com Косметика  Personalized beauty and skincare 

341.  Skora http://skorarunning.com/ Взуття  Athletic Footwear 

342.  Smallflower http://www.smallflower.com/ Дім, сад, декор  Established 1875, the original international 

apothecary 

343.  Smartwool http://www.smartwool.com/ Одяг, аксесуари  Go far. Feel goods. 

344.  Smilebox http://www.smilebox.com/ Поліграфічні послуги  Spread More Happy 

345.  Soda stream https://www.sodastreamusa.com/ Дім, сад, декор Water made exciting 

346.  Sonos http://www.sonos.com/ Гаджети, аксесуари  From the artist to you. With nothing 

between. 

347.  Specialty Pool 

Products 

http://www.poolproducts.com/ Товари для плавання  Low prices, expert advice 

348.  Steals https://steals.com/ Універсальний  Daily deals on things you love 

349.  Stila https://www.stilacosmetics.com/ Косметика, парфуми  Smart. Beautiful. Original. 

350.  Stride rite http://www.striderite.com/ Товари для дітей та немовлят  Built for childhood since 1919 

351.  Super8 http://www.super8.com/ Бронювання номерів у готелях  Destination super 

352.  Superga http://www.superga-usa.com/ Взуття  Peoples shoes of Italy 

353.  Swiss diamond https://www.swissdiamond.com/ Кухонне приладдя  Swiss made nonctick cookware 

354.  Tackledirect http://www.tackledirect.com/ Товари для риболовлі  World Premier Fishing Outfitter 

355.  Target http://intl.target.com/ Універсальний  Expect more. Pay less 

356.  The ladders https://www.theladders.com/ Послуги навчання, консультування  Your career is our job 

357.  The outnet https://www.theoutnet.com/ Одяг, взуття, аксесуари  The most fashionable fashion outlet 
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358.  The People's 

Operator 

https://store.tpo.com/ Оператор зв’язку Delivering goodness with every 

connection 

359.  The Royal Mint http://www.royalmint.com/ Подарунки, сувеніри, антикваріат  Established for tomorrow 

360.  Things remembered http://www.thingsremembered.co

m/ 

Подарунки, сувеніри, антикваріат Personalized gifts that inspire 

361.  Ticketcity https://www.ticketcity.com/ Квитки  All tickets. All time. 

362.  Ties http://www.ties.com/ Краватки  Dressing Well is Never Out of Season 

363.  Timex http://global.timex.com/ Наручні годинники  Wear it well 

364.  Tire buyer http://www.tirebuyer.com/ Автотовари  Buy smart. Drive save 

365.  Tirerack http://www.tirerack.com/ Tires, Wheels, Parts & Accessories Tires. It's what we do. 

366.  Tommy John https://www.tommyjohn.com/ Нижня білизна для чоловіків  No Adjustment Needed. 

367.  Travelodge http://www.travelodge.com/ Бронювання номерів у готелях  Stay close to adventures 

368.  Trusted Housesitters https://www.trustedhousesitters.co

m/ 

Зоопослуги  The win-win for pet lovers that travel 

369.  Umi Children's 

Shoes 

http://www.umishoes.com/ Дитяче взуття  A little love for little feet 

370.  UnbeatableSale http://www.unbeatablesale.com/ Дім, сад, декор  Where the Sale is truly Unbeatable today 

371.  Unlimited cellular https://www.unlimitedcellular.co

m/ 

Гаджети, аксесуари  Trusted Source of Mobile Accessories 

since 2001 

372.  Vans Shoes http://www.vans.eu/ Взуття  Off the wall 

373.  Verseo http://www.verseo.com/ Косметика  Beauty & Wellness 

374.  Vimeo https://vimeo.com/ Відеопродукція  Make life worth watching 

375.  Vistaprint http://www.vistaprint.com/ Полігафічні послуги  Everything to market your business. 

376.  Vital Choice http://www.vitalchoice.com/ Сервіс їжі  Wild Seafood & Organics 

377.  VSSL Outdoor 

Utility Tools 

http://www.vsslgear.com/ Інструменти Outdoor Utility Tools 

378.  Walgreens http://www.walgreens.com/ Товари здоров’я  At the corner of happy & healthy 

379.  Walmart http://www.walmart.com/ Універсальний  Save my money. Live better.  

380.  Webvitamins https://webvitamins.com/ Біодобавки і спортивне харчування  Live Healthy. Look Healthy. 
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381.  Wedgwood http://www.wedgwood.com/ Дім, сад, декор  The perfect fusion of 

craftsmanship&design 

382.  Williams-Sonoma http://www.williams-

sonoma.com/ 

Кухонне приладдя  Inspiring cooks everywhere 

383.  Wind&weather http://www.windandweather.com/ Дім, сад, декор At home with nature since 1976 

384.  Windy city novelties http://www.windycitynovelties.co

m/ 

Все для організації свят  Join the party 

385.  Wise company http://www.wisefoodstorage.com/ Сервіс їжі  Quality prepared foods 

386.  Wolferman's http://www.wolfermans.com/ Сервіс їжі A tradition of fine baking 

387.  World jewels http://www.worldjewels.com/ Ювелірні вироби Handcrafted Jewelry, Customized By You 

388.  Wysong http://www.wysong.net/ Зоотовари  The thinking person`s pet food 

389.  Younkers http://www.younkers.com/ Взуття, одяг, аксесуари Your store. Your style. 

390.  Zak http://www.zak.com/ Кухонне приладдя  Zak desings 

391.  Zales http://www.zales.com/ Ювелірні вироби The diamond store 

392.  Zooshoo http://zooshoo.com/ Одяг, взуття, аксесуари  "Simply put, we believe: you get what you 

put into it." 

393.  Zoro http://www.zoro.com/ Дім, сад, декор  Clean. Build. Fix. 

394.  Zumba https://www.zumba.com/ Спорт, хореографія For everybody and every body 

395.  firstcry http://www.firstcry.com/baby-

kids-footwear 

Товари для дітей та немовлят  Big store for little ones  

396.  ROSS http://www.rossstores.com/ Одяг, взуття, аксесуари  Dress for less  

397.  BRANTANO  www.brantano.co.uk/kids Взуття  Shoes for all the family  
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Додаток Б  

 

Зразки сайтів досліджених інтернет-магазинів  
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Додаток В 
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Додаток Г 

Класифікація англомовних рекламних слоганів за комунікативними тактиками 

№ 
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Лексико-граматичні особливості Стилістичні особливості  

1 2 3 4 5 

1 Let’s go!  
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Імператив let's  Стилістично нейтральний  

2 Let’s do it right   Імператив let's  Стилістично нейтральний  

3 Already booked?   Питальна форма Стилістично нейтральний  

4 Buy me Love me Keep me or Bring me back Імперативи Buy, Love, Keep, Bring back Лексичний повтор  

5 Shop with a smile Імператив Shop  Стилістично нейтральний 

6 Discover Fashion Імператив Discover Стилістично нейтральний  

7 
YOUR ONE-STOP FASHION 

DESTINATION  
Прилягаючий присвійний займенник your  Стилістично нейтральний  

8 Your next step. (магазин взуття)  Прилягаючий присвійний займенник your  Стилістично нейтральний 

9 Work in progress  Імператив Work  Стилістично нейтральний  

10 Indulge. Rinse. Repeat. Імперативи Indulge. Rinse. Repeat Стилістично нейтральний  

11 
BE THE FIRST TO KNOW Style Advice, 

Trends, Events&More.  
Імператив Ве Стилістично нейтральний  

12 Let us arrange a smile for you Імператив let Стилістично нейтральний  

13 Where the Focus is on You!  Особовий займенник you   Стилістично нейтральний 

14 Dream.Create.Impress Імперативи Dream, Create, Impress Стилістично нейтральний  

15 ALWAYS BE READY  Імператив BE READY Стилістично нейтральний  

16 Our Business is the Air You Breathe  Особовий займенник you  Метафора  

17 shop sure. 100% satisfaction guaranteed  Імператив Shop Стилістично нейтральний  

18 Helping You Help Them  Особовий займенник you Лексичний повтор  

19 YOUR SIZE…CLEARANCE PRICES  Прилягаючий присвійний займенник your   Стилістично нейтральний 

20 You are always welcome!  Особовий займенник you Стилістично нейтральний  
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21 Find your beauty obsession  
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Прилягаючий присвійний займенник your, імператив Find  Стилістично нейтральний  

22 SHOP WHO YOU ARE  Присвійний займенник you, імператив Shop Стилістично нейтральний  

23 Achieve a higher state of happy  Імператив Achieve  Стилістично нейтральний  

24 WHEN YOU NEED TO KNOW Особовий займенник you Стилістично нейтральний  

25 Say Hallo to a Whole New World Імператив Say  Гіпербола  

26 
YOUR QUICKEST LINK TO THE 

OUTDOORS  
Прилягаючий присвійний займенник your Епітет 

27 We Fit You Beautifully  особовий займенник you Стилістично нейтральний  

28 Celebrate Specials Life’s Moments!  Імператив Celebrate Стилістично нейтральний  

29 Buy Smart. Buy Direct.  Імператив Buy Лексичний повтор  

30 The Style of Your Life. Прилягаючий присвійний займенник your  Стилістично нейтральний  

31 FOR YOUR BODY, MIND&SOUL Прилягаючий присвійний займенник your  Стилістично нейтральний  

32 Save time. Save money. Every day! Імператив Save  Лексичний повтор  

33 NEED IT, CLICK IT, DONE Імператив CLICK Лексичний повтор  

34 BE FIRST  Імператив Ве Стилістично нейтральний  

35 lease the brands you love Імператив lease, особовий займенник you  Стилістично нейтральний  

36 Live well Імператив Live Стилістично нейтральний  

37 You'll Feel Good About Giving Особовий займенник you Стилістично нейтральний  

38 Make An Impression Імператив Make Стилістично нейтральний  

39 Your adventures starts here Прилягаючий присвійний займенник your Стилістично нейтральний  

40 Just do it Імператив Just do Стилістично нейтральний  

41 Give. Savor. Celebrate. Імперативи Give, Savor, Celebrate Стилістично нейтральний  

42 Work happy Імператив Work Стилістично нейтральний  

43 A small part of your job is 100% ours Прилягаючий присвійний займенник your Стилістично нейтральний  

44 Never miss a visitor.  Імператив miss  Стилістично нейтральний  

45 Be original. Buy original. Імперативи Be, Buy Лексичний повтор  

46 Go far. Feel goods. Імперативи Go, Feel Стилістично нейтральний  

47 Spread More Happy Імператив Spread Стилістично нейтральний  

48 From the artist to you. With nothing between. Особовий займенник you Стилістично нейтральний  

49 Daily deals on things you love Особовий займенник you Стилістично нейтральний  

50 Expect more. Pay less Імператви Expect, Pay Антитеза  
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51 Your career is our job 
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Прилягаючий присвійний займенник your Каламбур  

52 Wear it well Імператив Wear  Стилістично нейтральний  

53 Buy smart. Drive save Імператви Buy, Drive Стилістично нейтральний  

54 Stay close to adventures Імператив Stay Метафора  

55 Save my money. Live better.  Імперативи Save, Live Стилістично нейтральний  

56 Make life worth watching Імператив Make Стилістично нейтральний  

57 Live Healthy. Look Healthy. Імперативи  Live, Look Лексичний повтор  

58 Join the party Імператив Join Стилістично нейтральний  

59 Your store. Your style. Прилягаючий присвійний займенник your Лексичний повтор  

60 Celebrate Your Savvy Імператив Celebrate, прилягаючий присвійний займенник your Стилістично нейтральний  

61 We are all explorers Особовий займенник we, неозначувальний займенник all Стилістично нейтральний  

62 "Simply put, we believe: you get what you put into it." Імператив put, особовий займенник you Лексичний повтор  

63 Hand-picked delights for moms. Daily  
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Апелятив moms Стилістично нейтральний  

64 
All weather clothing for the motorist, 

sportsman and aviator  
Апелятиви  motorist, sportsman, aviator Стилістично нейтральний  

65 For fashion lovers. Not followers  Апелятив fashion lovers Рима  

66 PLUS SIZES 12-26 Числівники 12, 26  Стилістично нейтральний  

67 
FASHION EXCLUSIVELY FOR PLUS 

SIZE WOMEN 
Апелятив з прикметником PLUS SIZE WOMEN Стилістично нейтральний  

68 Artisan apparel for nomads and romantics Апелятиви nomads, romantics Стилістично нейтральний  

69 Big store for little ones  Апелятив little ones Антитеза  

70 The home of all inclusive 

 

Збірний займенник all  Гіпербола  

71 The good life   Абстрактне значення  Епітет  

72 The Online Megastore   Полісемія Гіпербола  

73 The online lifestore   Полісемія Стилістично нейтральний  

74 My World Store   Полісемія Метафора  

75 Smarter Shopping. Better Living!  Абстрактне значення Рима, епітет  

76 FOR THE GREATER GOOD  Полісемія Алітерація, епітет  

77 For feet with a life. Абстрактне значення Метафора  

78 Mercantile and supply   Полісемія  Стилістично нейтральний  

79 The good things in life still exist.   Абстрактне значення, полісемія Стилістично нейтральний  
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80 MODERN LUXURY SHOPPING 
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 Абстрактне значення Епітет  

81 BETWEEN THE LINES   Полісемія Стилістично нейтральний  

82 FASHION FROM HEAD TO TOE  Абстрактне значення Стилістично нейтральний  

83 Easy as 123!   Полісемія Порівняння, сталий вираз  

84 Seeing is Believing  Абстрактне значення Рима, сталий вираз 

85 The helpful place.   Полісемія Епітет 

86 for special needs  Абстрактне значення Стилістично нейтральний  

87 The Universal Sounds of Discovery   Полісемія, абстрактне значення Стилістично нейтральний  

88 LIFE-STYLE-LIVING  Абстрактне значення Стилістично нейтральний  

89 WHERE CONFIDENCE GROWS  Абстрактне значення Метафора  

90 
THE ART AND SCIENCE OF PURE 

FLOWER AND PLANT ESSENCES  
 Абстрактне значення Стилістично нейтральний  

91 sustainable living with style   Абстрактне значення Епітет  

92 Home is a life of progress  Абстрактне значення  Стилістично нейтральний  

93 Because it matters  Службова частина мови  
Стилістично нейтральний, 

сталий вираз   

94 Where memories of yesterday live on today!   Абстрактне значення  Метафора  

95 pure indoor living   Полісемія  Епітет 

96 THE BETTER BACKUP PLAN   Полісемія Стилістично нейтральний  

97 An Expedia, Inc.Company  Абстрактне значення Стилістично нейтральний  

98 FIT FOR ADVENTURE   Абстрактне значення Стилістично нейтральний  

99 RICE ABOVE   Службова частина мови  
Каламбур: rise above - піднятися 

вище. Магазин спорт.харчування 

100 
THE EXTRAODINARY ALLIANCE OF 

NATURE AND SCIENCE  
 Абстрактне значення Рима  

101 LIVE IT UP     Абстрактне значення Сталий вираз   

102 the luxury of being yourself   Абстрактне значення Стилістично нейтральний  

103 nature comes home   Абстрактне значення Метафора  

104 a CreaterGood company   Полісемія  Епітет 

105 the home of awesome   Абстрактне значення Епітет 

106 Happiness Guaranteed! Абстрактне значення Стилістично нейтральний  
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107 Where the pros shop!  
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  Полісемія  Неформальна лексика   

108 Celebrating Life’s Memories   Абстрактне значення Стилістично нейтральний  

109 The Outdoor Authority   Абстрактне значення Стилістично нейтральний  

110 We Live Outdoors  Абстрактне значення Стилістично нейтральний  

111 Forever Glamours.  Абстрактне значення Епітет  

112 For the one who get it done.  Полісемія  Рима  

113 Make happy  Абстрактне значення Стилістично нейтральний  

114 The best things in life don t̀ have to cost a fortune  Абстрактне значення Стилістично нейтральний  

115 Total Protection  Абстрактне значення Епітет  

116 Nobody delivers more fun. Неозначувальний займенник nobody  Гіпербола  

117 A perfect fit  Полісемія  Епітет  

118 Life just got a little easier.  Абстрактне значення Стилістично нейтральний  

119 Healthy happens here Прислівник місця here  Алітерація  

120 Patient owned. Patient trusted.  Полісемія  Лексичний повтор  

121 Healthy choices for healthy living  Абстрактне значення Лексичний повтор  

122 Where businesses save  Абстрактне значення Стилістично нейтральний  

123 Healthy Solutions For A Happy Life  Абстрактне значення Алітерація, епітет  

124 The Essence Of Pleasure  Абстрактне значення Стилістично нейтральний  

125 She in Shine out  Абстрактне значення Алітерація  

126 Water made exciting  Полісемія  Метафора  

127 Delivering goodness with every connection Абстрактне значення, займенник every  Стилістично нейтральний  

128 Established for tomorrow  Абстрактне значення Стилістично нейтральний  

129 Dressing Well is Never Out of Season  Полісемія  Стилістично нейтральний  

130 No Adjustment Needed.  Абстрактне значення Стилістично нейтральний  

131 A little love for little feet  Абстрактне значення Лексичний повтор  

132 Off the wall  Абстрактне значення Неформальна лексика  

133 At the corner of happy & healthy  Абстрактне значення Метафора  

134 Shopping with us just got easier…  Абстрактне значення Стилістично нейтральний  

135  make beauty.   Абстрактне значення Стилістично нейтральний  

136 Inspiring cooks everywhere Прислівник місця everywhere Стилістично нейтральний  

137 For everybody and every body Простий займенник every, неозначувальний займенник everybody Каламбур  
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138 24hr delivery  
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Кількісний числівник 24hr зі значенням цілодобовості  Стилістично нейтральний  

139 TWENTYFOUR_SEVEN_FASHION  
Кількісний числівники TWENTYFOUR, SEVEN зі значенням цілодобовості і 

безперервності в роботі 

140 Biggest Brands – Lowest Prices  Суперлативи Biggest, Lowest  Антитеза  

141 Friendly low fares  Прислівник способу дії Friendly, прикметник low  Епітет  

142 Great Gadgets, Price & Service  Якісний прикметник Great Епітет  

143 Best Deals, Forever Saving  Суперлатив best  Стилістично нейтральний  

144 Express delivery and free return  Прикметники free, express Епітет  

145 Free express shipping & returns  Прикметники free, express Епітет  

146 We deliver worldwide  Прислівник worldwide  Гіпербола  

147 
21% TAX FREE SHOPPING FOR NON-

EU CUSTOMERS  
Прикметник free, числівник 21% Епітет  

148 LUXURY SHOPPING ONLINE  Прикметник LUXURY Епітет  

149 FREE SHIPPING ON ALL DOMESTIC ORDERS  Прикметник free Епітет  

150 Luxury Shopping Worldwide Shipping  Прикметник Luxury, прислівник worldwide Гіпербола  

151 
The world's premier online luxury fashion 

destination 
Прикметник Luxury, fashion, іменник у присвійному відмінку world's  

152 
MANY GREAT BRANDS, ONE EASY 

CHECKUOT.  
Прикметник Great, Easy прислівник Many  Антитеза  

153 PUEREST PRODUCTS IN THE WORLD  Суперлатив PUEREST Гіпербола  

154 Expert Service. Unbeatable Price.  Прикметники  Expert, Unbeatable Антитеза  

155 Read-iculously Low Prices    Прислівник Readiculously, прикметник Low  Каламбур  

156 100,000 ITEMS-ONE SOURCE  Числівники 100,000, one Антитеза  

157 Allergy Tested. 100% Fragrance Free.   Прикметник free, числівник 100%, PII Tested Епітет  

158 A Best Buy Brend Суперлатив best, іменник Brend Алітерація  

159 Home of Our Lower rates. Guaranteed.  Прикметник у вищому ступені порівняння Lower, РІ Guaranteed  Епітет  

160 High Value, Low Prices, Personal Service.  Прикметники High, Low, Personal  Антитеза  

161 Unique Items At Affordable Prices Прикметники Unique, Affordable Антитеза  

162 Easy. Fast. Cheap!  Прикметники Easy, Fast, Cheap  Антитеза  

163 High performers at a great value Прикметники Great, high  Антитеза  

164 Great buys for quality brands Прикметник Great, quality Епітет  
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165 Always a great deal 

 

Якісний прикметник Great, прислівник часу Always Епітет  

166 Natural ingredients. Professional results.   Прикметники Natural, Professional Рима  

167 Low prices, expert advice Прикметники Іow, expert Антитеза  

168 Smart. Beautiful. Original. Прикметники Smart, Beautiful, Original Епітет  

169 Breakthrough formulas. Astonishing results.   Прикметники Breakthrough, Astonishing Епітет  

170 Cheap is good.  Прикметники сheap, good.  Епітет  

171 The coolest stuff Суперлатив coolest Епітет  

172 The perfect fusion of craftsmanship&design Прикметник perfect Епітет  

173 We deliver saving Іменник saving Стилістично нейтральний  

174 Where fashionable meets affordable  Прикметники (fashionable, affordable) Метафора  

175 Where the Sale is truly Unbeatable today Прикметник Unbeatable, іменник Sale  Епітет  

176 Great British Style 
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Прикметник, похідний від топоніма Great British Каламбур  

177 Great Value. Great Experience.  Іменники Value, Experience, прикметник Great   Лексичний повтор  

178 Perfect online-Shopping Experience  Іменник Experience Епітет  

179 Finest Quality for Over 45 years! Іменник Quality, числівник 45 Гіпербола  

180 Handcrafted in America Designed for Longevity РІІ Handcrafted, Designed, іменник Longevity, топонім America  Стилістично нейтральний  

181 Handicrafted in Brooklyn, N.Y. РІІ Handcrafted, топонім Brooklyn, N.Y. Стилістично нейтральний  

182 Pleasing People...Since 1936 Числівник 1936 Алітерація  

183 AN AMERICAN ORIGINAL  Прикметник, похідний від топоніма AMERICAN   Асонанс  

184 Trusted since 1885  Числівник 1885  Стилістично нейтральний  

185 (Since 1983)  Числівник 1983 Стилістично нейтральний  

186 Delivering Quality and Value Since 1972  Числівник 1972, іменники Quality, Value Стилістично нейтральний  

187 JERMYN STREET LONDON  Власна назва JERMYN, топонім LONDON Стилістично нейтральний  

188 (Est.1989)  Числівник 1989 Стилістично нейтральний  

189 Unique, authentic and always affordable Прикметники unique, authentic, affordable, прислівник часу always  Стилістично нейтральний  

190 (SINCE1985) Числівник 1985 Стилістично нейтральний  

191 (Est.1920) Числівник 1920 Стилістично нейтральний  

192 Since1939 Числівник 1939 Стилістично нейтральний  

193 Established 1892 Числівник 1892 Стилістично нейтральний  

194 Over 66 years: service, selection, reliability Числівник 66, service, selection, reliability Алітерація  

195 Legendary Performance, Designed to Last РІІ Handcrafted, Designed, прикметник Legendary Стилістично нейтральний  
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196 18th street & Broadway NYC  

 

Топоніми 18th street, Broadway NYC  Стилістично нейтральний  

197 Powered by market america Топонім America Стилістично нейтральний  

198 At home with nature since 1976 Числівник 1976 Стилістично нейтральний  

199 The electronics specialist  
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Апелятив electronics Стилістично нейтральний  

200 Baby Specialist  Апелятив Baby Стилістично нейтральний  

201 Heavy Machinery Marketplace Апелятив Heavy Machinery Marketplace Стилістично нейтральний  

202 TV|WEB|MOBILE  Апелятив MOBILE, абревіатури: TV|WEB Стилістично нейтральний  

203 Cool Gadgets Апелятив Gadgets  Епітет  

204 Nifty Gadgets for Tech Edicts  Апелятив Gadgets Епітет  

205 Luxury shoes & Accessories  Апелятиви: shoes, аccessories   Епітет  

206 Clothing of style & substance  Апелятив Clothing Стилістично нейтральний  

207 Luxury fashion store Апелятив Luxury fashion store Стилістично нейтральний  

208 Quality clothing Апелятив Clothing Епітет  

209 Luxury Clothing & Shoe Care Апелятиви Clothing, Shoe Care Епітет  

210 The essence of menswear  Апелятив menswear  Алітерація  

211 
Personalized Teddy Bears and Plush 

Animals  
Апелятиви Teddy Bears and Plush Animals  Стилістично нейтральний  

212 Early Learning Academy   Апелятив Early Learning Academy  Стилістично нейтральний  

213 Passion for books. Апелятив books Стилістично нейтральний  

214 MORE THAN A CAMERA STORE  Апелятив CAMERA STORE  Стилістично нейтральний  

215 Persponalized Jewelery to Remember  Апелятив Jewelery Стилістично нейтральний  

216 APPAREL&ACCESSORIES  Апелятиви APPAREL&ACCESSORIES  Стилістично нейтральний  

217 Diamonds&Fine Jewellery  Апелятиви Diamonds&Jewellery  Стилістично нейтральний  

218 The Gemstone Destination Апелятив Gemstone Стилістично нейтральний  

219 the final say in fashion jewelry  Апелятив jewelry Алітерація 

220 RESORTS FOR EVERYONE BY sandals Апелятив  RESORTS Алітерація  

221 Home Fashions – Designer Brands  Апелятив Home Fashion Стилістично нейтральний  

222 THE SOURCE OF DIAMONDS Апелятив DIAMONDS Метафора  

223 Books Toys Tech More Апелятиви Books, Toys; скорочення Tech Стилістично нейтральний  

224 The Original Car Cover Company  Апелятив Car Cover Алітерація  

225 Smarter Home Improvement  Апелятив Home Стилістично нейтральний  
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226 LIFE’S BETTER IN COSTUME  
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Апелятив COSTUME Стилістично нейтральний  

227 Dating Secrets from a Male Mind  Апелятив Dating Secrets Стилістично нейтральний  

228 The Coffee Bean & Tea Leaf Апелятиви Coffee Bean & Tea Leaf Стилістично нейтральний  

229 THE BETTER WAY TO BUY EYEWEAR  Апелятив EYEWEAR  Рима  

230 WHOLESALE BEVERAGES  Апелятив BEVERAGES  Стилістично нейтральний  

231 
Personalized Stationery, Collectables & 

Exclusives   
Апелятив Stationery Епітет  

232 
CONSTRUCTING QUALITY IN EARLY 

EDUCATION  
Апелятив EARLY EDUCATION Епітет  

233 The original cookie boutique company  Апелятив cookie Стилістично нейтральний  

234 THE KIDS DEPARTMENT STORE  Апелятив KIDS DEPARTMENT STORE  Стилістично нейтральний  

235 by constructive playthings  Апелятив playthings  Стилістично нейтральний  

236 
GOURMET GIFTS FOR ALL 

OCCASIONS  
Апелятив GIFTS Стилістично нейтральний  

237 Nothing but the breed.  Апелятив breed Стилістично нейтральний  

238 Water Warehouse  Апелятив Water Warehouse  Асонанс  

239 It all starts with a great domain!  Апелятив domain Стилістично нейтральний  

240 the uncommon drugstore  Апелятив drugstore  Епітет  

241 Wild Bird Superstore  Апелятив Wild Bird store  Стилістично нейтральний  

242 eyes lips face Апелятиви eyes, lips, face Стилістично нейтральний  

243 easy everyday emergency food. Апелятиви food Асонанс  

244 RESORT-CASINO-RENO Апелятиви RESORT, CASINO Асонанс  

245 BY LIBERTY TAX Апелятив TAX Стилістично нейтральний  

246 Personalized Jewellery and Gifts  Апелятиви Jewellery, Gifts  Стилістично нейтральний  

247 Fine Pens & Executive Gifts  Апелятиви Pens, Gifts  Епітет  

248 An Independent Retailer Of Consumer Products Апелятиви Consumer Products, Retailer Стилістично нейтральний  

249 fine imitation diamond & fashion jewellery Апелятиви diamond, jewellery Стилістично нейтральний  

250 Print Online Дійсний спосіб дієслова Print Стилістично нейтральний  

251 We bring art to life Апелятив art Метафора  

252 Gemstone engagement  Апелятив Gemstone Стилістично нейтральний  

253 Anything for golf. Апелятив golf Стилістично нейтральний  
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254 The travel essence 
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Апелятив travel Стилістично нейтральний  

255 
More Custom Sportswear Choices — No 

Minimums Or Set-ups 
Апелятив Sportswear Антитеза  

256 Light + living Апелятив Light   Алітерація  

257 Clothing for Living the Full Life Апелятив Clothing Алітерація  

258 The eco diamond Апелятив diamond Епітет  

259 Design works wonders Апелятив design works Асонанс  

260 Law for all Апелятив Law Рима  

261 Clean made easy Апелятив Clean  Стилістично нейтральний  

262 Keeping Pets Clean, Healthy & Happy Апелятив Pets Стилістично нейтральний  

263 Happy Pets, Happy People. Апелятив Pets Лексичний повтор  

264 The Curl Experts Апелятив Curl Стилістично нейтральний  

265 Everything for the hand knitter & crocheter! Апелятиви hand knitter & crocheter Стилістично нейтральний  

266 Making women look their best for less   Апелятив look  Стилістично нейтральний  

267 Happier, healthier pets. Апелятив Pets Алітерація  

268 For the Love of Great Food Апелятив Food Стилістично нейтральний  

269 Tomorrow's Mobile Innovations, Here Today Апелятив Mobile Innovations Антитеза  

270 Small gift big smile Апелятив gift Антитеза  

271 Live uniform Апелятив uniform Метафора  

272 Party. It just got personal. Апелятив Party Алітерація  

273 Art of hair Апелятив hair Метафора  

274 The best sitters are here. Апелятив sitters Гіпербола  

275 Personalized beauty and skincare Апелятиви beauty, skincare Стилістично нейтральний  

276 Athletic Footwear Апелятиви Athletic Footwear Стилістично нейтральний  

277 Personalized gifts that inspire Апелятив gifts Стилістично нейтральний  

278 All tickets. All time. Апелятив tickets Лексичний повтор  

279 Tires. It's what we do. Апелятив Tires Стилістично нейтральний  

280 The win-win for pet lovers that travel Апелятив pets  Каламбур  

281 Beauty & Wellness Апелятиви Beauty, Wellness Стилістично нейтральний  

282 Wild Seafood & Organics Апелятиви Seafood, Organics Стилістично нейтральний  

283 Quality prepared foods Апелятив foods Стилістично нейтральний  
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284 The thinking person`s pet food 

 

Апелятив pet food Стилістично нейтральний  

285 The diamond store Апелятив diamond store Стилістично нейтральний  

286 Clean. Build. Fix. Дійсний спосіб дієслів clean, build. Fix Стилістично нейтральний  

287 Suit Up with a Body Glove Mobile phone case! Апелятив Mobile phone case Стилістично нейтральний  

288 Men’s Style and Substance  Апелятив Men’s Style Алітерація 

289 Dress for less  Апелятив Dress Рима  

290 
Get Everything Canon, Directly From 

Canon 
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Власна назва - торгова марка Canon  Лексичний повтор  

291 Explore Crane’s country store!   Власна назва - назва інтернет-магазину Crane  Алітерація, рима  

292 The magic of MACYS  Власна назва - назва інтернет-магазину MACYS Стилістично нейтральний  

293 an amazon company  Власна назва - назва інтернет-сервісу amazon Асонанс  

294 By Renee Claire  Власна назва - ім'я та прізвище дизайнера  Стилістично нейтральний  

295 count on carter’s  Власна назва - назва інтернет-магазину carter’s Алітерація 

296 BY CARLSON  Власна назва - прізвище засновника міжнародної готельної мережі  Стилістично нейтральний  

297 WE KNOW COUNTRY  
Власна назва - частина назви інтернет-магазину COUNTRY 

OUTFITTER   
Стилістично нейтральний  

298 If It Doesn’t Say Crock-Pot It’s Not the Original Власна назва - назва інтернет-магазину Crock-Pot  Стилістично нейтральний  

299 by Micron 

Власна назва - частина назви американської 

транснаціональної компанії Micron Technology, відомої 

напівпровідниковою продукцією  

Стилістично нейтральний  

300 A Pascal Mouawad company. Власна назва - ім'я та прізвище дизайнера Стилістично нейтральний  

301 Every kiss beings with Kay Власна назва - частина назви інтернет-магазину Kay Jewelers Стилістично нейтральний  

302 Powered by drugstore.com 
Власна назва - назва відомого інтернет-магазину 

drugstore.com 
Стилістично нейтральний  

303 Respected rapala brands Власна назва - назва інтернет-магазину Rapala  Алітерація 

304 Envoy of Belfast  
Власна назва - назва інтернет-магазину Belfast (топонім, 

столиця Північної Ірландії) 
Стилістично нейтральний  

305 Outdoor Utility Tools Частина назви магазину Outdoor Utility Tools Стилістично нейтральний  

306 The Sole of Chicago Топонім Chicago Метафора  

307 Destination super Власна назва - назва інтернет-магазину Super8 Стилістично нейтральний  

308 Zak desings Власна назва - назва інтернет-магазину Zak Стилістично нейтральний  
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309 Discover fashion online 
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ТЗС (імператив Discover) + ТН (апелатив fashion)  Стилістично нейтральний  

310 
Watch TV, shows & movies anytime, 

anywhere.  

ТЗС (імператив Watch) +ТН (апелятиви TV, shows & movies) + 

ТН/Б (неозначувальні займенники anytime, anywhere)  
Стилістично нейтральний  

311 Your First Stop for Train Tickets 
ТЗС (прилягаючий присвійний займенник your) + ТН 

(апелятив Train Tickets)   
Алітерація  

312 
Everything stylish is housed with us! Chase 

your brands and stylish here. 

ТН/Б (неозначувальний займенник everything, прислівник 

місця here) + ТЗС (імператив chase, прилягаючий 

присвійний займенник your)  

Стилістично нейтральний  

313 Cool gadgets. Worldwide free shipping.  
ТН (gadgets) + ТПЕ (прислівник Worldwide, прикметник 

free)  
Гіпербола  

314 The Best Prices to Enjoy your Life 
ТПЕ (суперлатив Best) + ТЗС (прилягаючий присвійний 

займенник your)  
Стилістично нейтральний  

315 Designer menswear since 1994  ТН (menswear) + ТКТД (1994)  Стилістично нейтральний  

316 
THIS IS WHERE YOU SHOULD BE FOR 

BAND OF OUTSIDERS  
ТЗС (особовий займенник you) + ТН/Б (where)  Стилістично нейтральний 

317 Raw Denim. Best Brands.  
ТВН (власна назва Denim) + ТПЕ (суперлатив Best, іменник 

Brands) 
Стилістично нейтральний  

318 Traditional handmade learthergood  
ТН (апелятив learthergood) + ТКТД (прикметник Traditional, 

РІІ handmade)   
Стилістично нейтральний  

319 
Hundreds of thousands of premium 

domains. 

ТН (апелятив domains) + ТПЕ (числівник  Hundreds of 

thousands, прикметник premium)  
Гіпербола  

320 JOIN THE WESTLAND     
ТЗС (імператив JOIN) + ТВН (власна назва - назва магазину 

WESTLAND) 
Стилістично нейтральний  

321 sneakers$apparel since 1985  ТН (апелятиви sneakers$apparel) + ТКТД (числівник 1985)  Стилістично нейтральний  

322 
Quality Classic Et Vintage Clothing For 

Gentlemen 

ТН (апелятив Clothing) + ТЗГ (іменник Gentlemen) + ТКТД 

(прикметники Quality, Classic, Vintage)  
Стилістично нейтральний  

323 
THE WORLD’S LARGEST JUNK 

REMOVAL SERVICE  

ТН (апелятив JUNK REMOVAL SERVICE) + ТПЕ 

(суперлатив LARGEST, іменник у присвійному відмінку 

world's)  

Гіпербола  

324 America’s Largest Pet Pharmacy  
ТН (апелятив Pet Pharmacy) + ТПЕ (іменник у присвійному 

відмінку America’s, суперлатив LARGEST)  
Гіпербола  
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325 Anything and Everything for all your pets  
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ТН/Б (неозначувальні займенники Anything and Everything) 

+ТН (апелятив pets) + ТЗС (прилягаючий присвійний 

займенник your) 

Стилістично нейтральний  

326 #1Rated Telecomunication Store  ТН (апелятив Telecomunication Store) + ТПЕ (числівник #1)  Стилістично нейтральний  

327 The UK’s#1domain registar  
ТН (апелятив domain registar + ТПЕ ( іменник у 

присвійному відмінку UK’s, числівник #1) 
Стилістично нейтральний  

328 Cameras&Electronics since 1979  ТН (апелятиви Cameras&Electronics) + ТКТД (числівник 1979)  Стилістично нейтральний  

329 SHOP AMERICA’S BEST BOUTIQUES  
ТПЕ ( іменник у присвійному відмінку AMERICA’S, 

суперлатив BEST) + ТН ( апелятив boutiques) 
Алітерація  

330 America’s #1 Gourmet Gifts Of The Month  
ТПЕ (числівник #1, іменник у присвійному відмінку 

AMERICA’S) + ТН (апелятив Gifts)  
Стилістично нейтральний  

331 Costumes and more since 1954  ТН (апелятив Costumes) + ТКТД (числівник 1954) Стилістично нейтральний  

332 Helping You Find Fun Since 1998  ТЗС (особовий займенник you) + ТКТД (числівник 1998) Алетерація 

333 Body Jewelry  
ТН (апелятив Jewelry) + ТВН (власна назва - частина назви 

магазину Body candy 
Стилістично нейтральний  

334 
Bose performance for home, travel and 

anywhere in between.  

ТВН (власна назва - назва магазину Bose) + ТН (апелятиви 

home, travel) + ТН/Б (прислівник місця anywhere)  
Стилістично нейтральний  

335 Natural Since & Beauty Since 1910  ТН (апелятиви Since & Beauty) + ТКТД (числівник 1910)  Лексичний повтор  

336 Quality Software For Over 30 Years ТН (апелятив Software) + ТКТД (числівник 30)  Епітет  

337 Serious About Firearms Since 1939  ТН (апелятив Firearms) + ТКТД (числівник 1939)  Стилістично нейтральний  

338 est.1997 The Most Fun You'll Ever Make 
ТЗС (особовий займенник you) + ТКТД (числівник 1997) + 

ТКТД (суперлатив Most Fun) + ТН/Б (прислівник часу ever)   
Стилістично нейтральний  

339 
THE OLDEST APOTHECARY IN 

AMERICA (ESTEBLISHED 1838) 

ТН (апелятив APOTHECARY) + ТКТД (суперлатив 

OLDEST, топонім AMERICA, числівник 1838)  
Епітет  

340 You’ll love your photo even more!  
ТН (апелятив photo) + ТЗС (особовий займенник you, 

прилягаючий присвійний займенник your) 
Стилістично нейтральний  

341 Just Great Parts CHEAP  ТН (апелятив Parts) + ТПЕ (прикметники Great, CHEAP)  Антитеза  

342 Sports nutrition to fuel your ambition  
ТН (апелятив Sports nutrition) + ТЗС (прилягаючий 

присвійний займенник your)  
Рима  

343 An Epic Cheesecake Experience!  ТН (апелятив Cheesecake) + ТКТД (іменник Experience)  Стилістично нейтральний  

344 The Best Kitchen Starts Here ТН (апелятив Kitchen) + ТПЕ (суперлатив Best)   Стилістично нейтральний  
 



288 

 

Продовження дод. Г 

1 2 3 4 5 

345 
DELIVERING THE WORLD’S FINEST 
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ТН (апелятив BEEF) + ТПЕ (суперлатив FINEST, іменник у 

присвійному відмінку world's)  
Епітет 

346 WHEREVER THERE’S A BABY 
ТН (апелятив BABY) + ТН/Б (прислівник часу WHEREVER, 

прислівник місця THERE)  
Стилістично нейтральний  

347 
Books and Other Treasures for the Whole 

Family 

ТН (апелятив Books) + ТН/Б (займенник Other) + ТЗГ 

(збірний іменник Family)  
Стилістично нейтральний  

348 EVERYTHING YOU LOVE, FOR LESS  
ТН/Б (неозначувальний займенник everything) + ТЗС 

(особовий займенник you)  
Антитеза  

349 Home Air Filters Delivered to Your Door 
ТН (апелятив Air Filters) + ТЗС (прилягаючий присвійний 

займенник your) 
Стилістично нейтральний  

350 YOUR INK&TONER SHOP  
ТЗС (прилягаючий присвійний займенник your) + ТН 

(апелятив ІNK&TONER)   
Стилістично нейтральний  

351 Seriously into radio since 1974 ТН (апелятив radio) + ТКТД (числівник 1974)  Стилістично нейтральний  

352 fashion jewelry that elevates your style 
ТН (апелятив Jewelry) + ТЗС (прилягаючий присвійний 

займенник your) 
Метафора  

353 
YOUR PRESCRIPTION FOR ALL 

THINGS SKIN AND BEAUTY  

ТЗС (прилягаючий присвійний займенник your) + ТН (апелятиви 

SKIN, BEAUTY) + ТН/Б (універсальний займенник ALL)  
Стилістично нейтральний  

354 
expect the extraordinary for home and 

garden  

ТН (апелятиви home, garden) + ТПЕ (extraordinary) + ТЗС 

(імператив expect)  
Стилістично нейтральний  

355 Diapers Bags for Moms & Dads  
ТН (апелятив Bags) + ТЗГ (іменники Moms & Dads) + ТВН 

(власна назва - частина назви магазину DIAPER DUDE) 
Стилістично нейтральний  

356 Your Source For Better Nutrition  
ТН (апелятив Nutrition) + ТЗС (прилягаючий присвійний 

займенник your) 
Метафора  

357 America’s #1 Doctor for Faith & Medicine  
ТН (апелятив Faith & Medicine) + ТПЕ ( іменник у 

присвійному відмінку America’s, числівник #1) 
Стилістично нейтральний  

358 
AMERICA’S LEADING ONLINE 

HEALTHCARE CATALOG  

ТН (апелятив HEALTHCARE) + ТПЕ ( іменник у 

присвійному відмінку America’s) 
Стилістично нейтральний  

359 
#1 IN TEXTBOOKS, SUPPLIES, TECH & 

COLLEGE GEAR 

ТН (апелятиви TEXTBOOKS, SUPPLIES, TECH & 

COLLEGE GEAR) + ТПЕ (числівник #1) 
Стилістично нейтральний  

360 
Your destination for contemporary fashion - 

sizes 14 to 24 

ТН (апелятив fashion) + ТЗС (прилягаючий присвійний 

займенник your) + ТЗГ (числівники 14,24)  
Епітет 
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ТН (апелятив SAFER TECHNOLOGY) + ТЗС (імператив ENJOY)  Епітет 

362 Amazing deals on all eurail passes  

ТН (апелятив eurail passes) + ТПЕ (прикметник Amazing) + 

ТН/Б (універсальний займенник ALL) + ТВН (власна назва - 

назва магазину eurail)  

Епітет 

363 YOUR DISCOUNT WATCH SOURCE  
ТН (апелятив WATCH) + ТЗС (прилягаючий присвійний 

займенник your) + ТПЕ (іменник DISCOUNT)   
Метафора  

364 
GET EXCLUSIVE DISCOUNTS AND 

UPDATES 

ТПЕ (прикметник EXCLUSIVE, іменники DISCOUNTS, 

UPDATES) + ТЗС (імператив GET) 
Стилістично нейтральний  

365 WE’VE GOT YOUR MOVIE TICKETS  
ТН (апелстив MOVIE TICKETS) + ТЗС (прилягаючий 

присвійний займенник your) 
Стилістично нейтральний  

366 A Barron Designs Company – Est.1972  
ТВН (власна назва - назва відомої тргової марки Barron 

Designs дизайну інтер'єрів) + ТКТД (числівник 1972)   
Стилістично нейтральний  

367 Everything and Anything Ferret.  
ТН/Б (неозначувальні займенники Anything and Everything) 

+ ТВН (власна назва - назва магазину Ferret)  
Стилістично нейтральний  

368 The best place for books  ТН (апелятив books) + ТПЕ (суперлатив Best) Стилістично нейтральний  

369 All the best brands for your home 
ТПЕ (суперлатив Best, іменник brands) + ТЗС (прилягаючий 

присвійний займенник your) + ТН/Б (універсальний займенник ALL)  
Стилістично нейтральний  

370 Live a Pain-Free Life with the MELT Method ТЗС (імператив live) + ТВН (власна назва - назва магазину MELT) Стилістично нейтральний  

371 Microbrewed Craft Beer Clubs Since 1994 

ТН (апелятив Beer Clubs) + ТВН (власна назва - назва 

магазину Microbrewed) + ТКТД (прикметник Craft, 

числівник 1994)  

Стилістично нейтральний  

372 The Clothes That Give You Life! ТН (апелятив Clothes) + ТЗС (особовий займенник you)  Метафора  

373 The Diamond Store Since 1919 ТН (апелятив Diamond Store) + ТКТД (1919)  Стилістично нейтральний  

374 
Make Christmas magic for your loved ones with 

a personalized video message from Santa! 

ТН (апелятив personalized video message) + ТЗС 

(прилягаючий присвійний займенник your, імператив make) 
Стилістично нейтральний  

375 Bestselling books starring your child!  
ТН (апелятив books) + ТПЕ (РІ Bestselling) + ТЗС (прилягаючий 

присвійний займенник your) + ТЗГ (іменник child)  
Епітет  

376 Expert Advice for All Your Outdoor Adventures 

ТН (апелятив Outdoor Adventures) + ТЗС (прилягаючий присвійний 

займенник your) + ТН/Б (універсальний займенник ALL) + ТПЕ 

(прикметник Expert)  

Стилістично нейтральний  

377 Resume experts, at your service 
ТН (апелятив Resume) + ТПЕ (іменник Experts) + ТЗС 

(прилягаючий присвійний займенник your)  
Стилістично нейтральний  
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ТН (апелятив Reusables) + ТН/Б (простий займенник every) 

+ ТЗС (прилягаючий присвійний займенник your) 
Стилістично нейтральний  

379 America`s camera store since 1918 
ТН (апелятив camera store) + ТКТД (іменник у присвійному 

відмінку America’s, сичлівник 1918) 
Стилістично нейтральний  

380 World`s largest running & walking store 
ТН (апелятив running & walking store) + ТПЕ (суперлатив 

LARGEST, іменник у присвійному відмінку world's)  
Гіпербола  

381 
No One Pays More For Your Used Music, 

Movies & Games 

ТН (апелятиви Used Music, Movies & Games) + ТЗС 

(прилягаючий присвійний займенник your) + ТН/Б 

(заперечний займенник No One)  

Гіпербола  

382 
Established 1875, the original international 

apothecary 

ТН (апелятив apothecary) + ТПЕ (прикметники original, 

international) + ТКТД (числівник 1875)   
Стилістично нейтральний  

383 Built for childhood since 1919 ТЗГ (іменник childhood) + ТКТД (числівник 1919)   Стилістично нейтральний  

384 Swiss made nonctick cookware ТН (апелятив cookware) + ТКТД (РІІ Swiss made)  Стилістично нейтральний  

385 World Premier Fishing Outfitter ТН (апелятив Fishing Outfitter) + ТПЕ (прикметники World, Premier) Стилістично нейтральний  

386 The most fashionable fashion outlet ТН (апелятив fashion outlet) + ТПЕ (суперлатив most fashionable)  Каламбур 

387 Trusted Source of Mobile Accessories since 2001 ТН (апелятив Mobile Accessories) + ТКТД (РІІ Trusted, числівник 2001)  Метафора  

388 Save money save pets ТН (апелятив pets) + ТЗС (імператив save)  Лексичний повтор  

389 Everything to market your business. 
ТН/Б (неозначувальний займенник Everything) + ТЗС 

(прилягаючий присвійний займенник your) 
Стилістично нейтральний  

390 Handcrafted Jewelry, Customized By You 
ТН (апелятив Jewelry) + ТПЕ (РІІ Handcrafted) + ТЗС 

(особовий займенник you) 
Епітет 

391 Shoes for all the family  ТН (апеляти Shoes) + ТЗГ (збірний іменник family) Стилістично нейтральний  

392 World’s Foremost Outfitter  
ТН (апелятив Outfitter) + ТПЕ (прикметник Foremost, 

іменник у присвійному відмінку world's)  
Стилістично нейтральний  

393 India’s gifting bazaar  
ТН (апелятив gifting bazaar) + ТКТД (іменник у 

присвійному відмінку India's)  
Стилістично нейтральний  

394 Get free delivery on all our products  ТЗС (імператив get) + ТПЕ (прикметник free) Епітет  

395 Peoples shoes of Italy ТН (апелятив shoes) + ТКТД (топонім Italy) Стилістично нейтральний  

396 A tradition of fine baking ТН (апелятив baking) + ТКТД(іменник tradition) Стилістично нейтральний  

397 Fresh. Fantastic. Unforgettable. Since 1987 
ТКТД (числівник 1987) + ТПЕ (прикметники Fresh, 

Fantastic, Unforgettable) 
Алітерація, епітет 
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Додаток Д 

Відсоток уподобань комунікативних тактик  

респондентами різних вікових груп  

Комуніка-

тивна 

тактика 

Відсоток 

вподобань у 

підгрупі 

юного віку  

Відсоток вподобань у 

підгрупі зрілого віку 
Відсоток 

вподобань у 

підгрупі 

похилого віку 
1-ий період  2-ий період 

ТЗС  25 % 48,5 % 34,4 % 47,4 % 

ТН/Б 0 % 57,4 % 45,2 % 50 % 

ТПЕ 33,3 % 36,7 % 32,6 % 37,5 % 

ТКТД 33,3 % 29,6 % 44,4 % 50 % 

ТН 25 % 49,3 % 47 %  39,5 % 

ТВН 0 % 33,3 % 28,6 % 12,5 % 

ТЗГ 0 % 28,6 % 20 % 0 % 
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Додаток Е 

Результати лінгвістичного інтерв’ювання  

в соціальнорольовому, гендерному та віковому аспектах 
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Додаток Є 

 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації:  

1. Мачульська К. Я. Лінгвістичні критерії визначення успішності 

комерційної номінації. Вісник Одеського національного університету імені 

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

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

слоганах інтернет-магазинів. Наукові записки  Національного університету 

«Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць. 2015. № 

58. С. 44 – 47.  

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

комунікативних стратегій і тактик у рекламних слоганах. Актуальні питання 

іноземної філології: наук. журн. 2015. №3. С. 100 – 104.  

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

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

С. 100 – 104.  

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

дослідженні рекламного дискурсу. Вісник Запорізького національного 

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

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

магазинів. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету 

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

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

дискурсі (на матеріалі англомовних інтернет-магазинів). Актуальні проблеми 

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

168.  

8. Мачульська К. Я. Ґендерні особливості сприйняття рекламного слогану 

(на матеріалі англомовних вебресурсів). Вісник Запорізького національного 

університету. Філологічні науки. 2018. С. 100 – 108.  
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9. Мачульська К. Я. Лінгвістичне інтерв'ювання як прийом дослідження 

прагматичного потенціалу рекламних слоганів. Науковий вісник 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 

Германська філологія. 2018. №796. С. 43 – 54.  

10. Мачульська К. Я. Ефективність комунікативних тактик англомовних 

рекламних слоганів: соціальнорольовий аспект. Науковий вісник 

Міжнародного гуманітарного університету. Серія “Філологія”. 2019. Вип.38. 

С. 122 – 125.  

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

business development. Wydawce Zeszytow Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczo-

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

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

12. Мачульська К. Я. Онлайн-магазин як гіпержанр Інтернет-

комунікації. Молода наука Волині: пріоритети та перспективи 

досліджень : матеріали IX міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів, 

м. Луцьк, 12-13 травн. 2015 р. Луцьк, 2015. С. 390 – 393.  

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

tactics in the advertising slogans. Актуальні проблеми менеджменту в умовах 

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

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

14. Мачульська К. Я. Вікові особливості сприйняття рекламного 

слогана. Актуальні проблеми філології та журналістики: матеріали IIІ 

Міжнар. наук.-практ. конф. студентів та аспірантів, м. Ужгород, 26-27 квіт. 

2018 р. Ужгород, 2018. С. 256 – 258. 

 

 


