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ВСТУП 

 

Дисертація присвячена дослідженню функційно-прагматичних, 

стилістичних і структурних особливостей англійськомовних рекламних текстів 

косметичних засобів.  

Реклама як засіб впливу на вибір людини, її дії та поведінку має на меті 

створення таких відносин між компанією та потенційним покупцем, щоб 

спонукати останнього до придбання рекламованого товару. Зацікавленість 

науковців рекламним текстом як одним із видів текстів масового впливу, 

спрямованого на досягнення комунікативно-прагматичної та експресивно-

сугестивної мети і заснованого на використанні виражальних можливостей 

засобів мови всіх рівнів, перебуває в центрі наукових студій (Дж. В. Оллер,     

Ф. Г. Панкратов, Т. П. Семенюк, Є. Ф. Тарасов, С. К. Топачевський,                  

С. Ю. Тюрина, Л. Г. Фещенко, О. Г. Фомін, М. І. Фурдуй, Б. Шів).  

  Проблематика аналізу реклами відображена в низці наукових розвідок 

вітчизняних та зарубіжних лінгвістів. Рекламний дискурс досліджували 

І. О. Авдеєнко, А. Годдард, Р. Голдман, Г. Кук, О. В. Нагірна, А. Міллер, 

В. І. Музикант, Д. Огілві, Є. В. Ромат; мову реклами аналізували М. М. Кохтєв, 

Н. С. Лиса, Л. С. Школьнік; рекламний слоган описували Х. Кафтанджиєв, 

Н. Л. Коваленко, А. В. Литвинова; рекламні заголовки розглядали Ф. Джефкінс, 

К. О. Іванова, А. М. Коваленко; стилістичні характеристики реклами 

з’ясовували у своїх роботах Ю. Ю. Апресян, Н. Д. Арутюнова, М. М. Кохтєв,   

Т. М. Лівшиц, Д. Е. Розенталь, Н. А. Хімуніна; над питаннями прагматики в 

рекламних текстах працювали Ю. В. Дьоміна, І. П. Мойсеєнко, О. М. Рибакова; 

маніпуляцію та маніпулятивну гру вивчали О. В. Дмитрук, В. В. Зірка,             

С. Г. Кара-Мурза, О. С. Попова; персуазивність рекламних текстів визначали   

А. Д. Бєлова, П. Кампос, В. Є. Шевченко; стратегії в рекламі опрацьовували     

О. В. Ємельянова, О. С. Іссерс, Ю. К. Пирогова, О. С. Попова, О. П. Ришкова, 

С. К. Романюк; невербальний елемент розкривали О. М. Назайкін,                      

О. В. Станіслав, З. З. Чанишева. Незважаючи на неослабний інтерес науковців 

до явища реклами, наявні нерозв’язані питання в дослідженні семантики, 
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комунікативних стратегій і тактик, співвідношення вербального та 

невербального компонентів рекламного тексту косметичних засобів, його 

прагматичних властивостей.  

Вивчення рекламного тексту з позиції сучасної лінгвістики зумовлює не 

тільки звернення до розгляду власне лінгвальних засобів, але і невербальних 

складників тексту в поєднанні з комунікативними стратегіями і тактиками їх 

реалізацій. Отже, інтегрований таксономічний, функційно-прагматичний, 

дискурсивний підходи є оптимальними для виявлення мовних і комунікативних 

властивостей англійськомовної реклами косметичних засобів. 

У межах цього підходу рекламний текст косметичних засобів постає як 

текст, що має чітку структуру, охоплює вербальний та невербальний 

складники, за допомогою яких суб’єкт комунікативної діяльності (автор 

рекламного тексту) подає інформацію про косметичні засоби як таку, що 

мотивує поведінку реципієнтів (покупців). 

Актуальність дослідження зумовлена спрямованістю сучасних 

лінгвістичних студій на системне й інтегративне вивчення мовних одиниць у 

поєднанні з невербальними засобами у рекламних текстах, а також їхніх 

лексико-граматичних, стилістичних, структурних та прагматичних 

особливостей. Актуальність реферованої праці зумовлена необхідністю 

поглибленого опрацювання таксономічної та функційної парадигм вивчення 

вербальних і невербальних елементів сучасних англійськомовних рекламних 

текстів косметичних засобів, а також визначається активним зверненням 

учених до питань застосування комунікативних стратегій та їх утілення в 

рекламному тексті через використання різних наборів тактик, що мають як 

лінгвальний, так і нелінгвальний характер. У цьому контексті дослідження 

рекламних текстів косметичних засобів як невід’ємного елемента масової 

комунікації посідає вагоме місце у сучасному лінгвістичному аналізі. 

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

Дисертацію виконано в межах теми кафедри англійської мови Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича „Семантичні, 

синтагматичні та парадигматичні властивості різнорівневих одиниць в 
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германських мовах”, номер державної реєстрації 0111U003620. Тема 

затверджена 28 лютого 2013 року на засіданні вченої ради Чернівецького 

національного університету ім. Юрія Федьковича (протокол № 3).  

Мета дослідження – установити лінгвальні, структурні і функційно-

прагматичні ознаки англійськомовного рекламного тексту косметичних засобів. 

Мета дослідження визначає такі основні завдання: 

- узагальнити теоретико-методологічні засади дослідження рекламного 

тексту та розробити комплексну методику його аналізу; 

- висвітлити специфіку структури рекламних текстів, виокремлюючи 

слоган, заголовок та основний рекламний текст; 

- виокремити невербальні ознаки рекламного тексту (кінеми): шрифт, 

колір, зображення, положення тексту на площині сторінки; 

- диференціювати вербальні ознаки кожного композиційного елемента 

рекламного тексту на морфологічному, лексико-семантичному, синтаксичному 

і стилістичних рівнях; об’єднати лексеми рекламних текстів у лексико-

семантичні групи (далі – ЛСГ) і на їх основі побудувати лексико-семантичні 

поля (далі – ЛСП);  

- описати комунікативні стратегії та тактики в англійськомовних 

рекламних текстах косметичних засобів і виявити засоби їх вираження. 

Об’єкт дослідження – сучасний англомовний текст реклами косметичних 

засобів. 

Предмет дослідження – лінгвальні (лексичні, граматичні та стилістичні) 

та невербальні (кінеми) засоби творення текстів реклами косметичних засобів, а 

також їхні прагматичні характеристики. 

Матеріалом дослідження слугував корпус із 1600 рекламних текстів, 

отриманих у результаті суцільного вибирання з 43 друкованих англомовних 

журналів, за період з 2010-2014 роки (Beauty Fashion, Company, Cosmopolitan, 

Elle, Frankie, Glam, Glamour, Harper’s Bazaar, InStyle, Marie Claire, More, 

Nylon, Prima, Seventeen, SHE, Redbook, Runway, Vogue). Загальний обсяг 

вибірки – 158 347 слововживань.  

Методи дослідження. Методологічним підґрунтям дослідження є 
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досягнення дискурсології (Ш. Баллі, Е. Бенвеніст, Т. ван Дейк, З. С. Харріс), 

комунікативної лінгвістики (Ф. С. Бацевич, А. Вежбицька, Г. Г. Почепцов), 

психолінгвістики (О. О. Залевська, О. О. Леонтьєв, Ю. С. Cорокін), а основою 

для дослідження стали таксономічна і функційно-дискурсивна парадигми. Таке 

спрямування дає змогу розглядати рекламні тексти крізь призму їх формально-

лінгвістичних характеристик (на морфологічному, семантичному, 

синтаксичному та стилістичному рівнях), з урахуванням прагматичних функцій 

рекламного тексту та комунікативних стратегій його.  

Методи дослідження зумовлені метою та окресленими завданнями. Відбір 

досліджуваних компонентів проведено методом суцільного вибирання з 

англійськомовних джерел. Описовий аналіз використано для виокремлення 

структурних компонентів рекламного тексту. Морфологічний аналіз 

застосовано для дослідження частиномовної належності лексем у рекламному 

тексті косметичних засобів. Для виокремлення синтаксичних та стилістичних 

особливостей рекламного тексту було залучено синтаксичний і стилістичний 

аналізи, а для зіставлення отриманих результатів – порівняльний. Метод 

польового моделювання використано для побудови ЛСГ та ЛСП. Для 

виокремлення та характеризування комунікативних стратегій і тактик став у 

пригоді прагмалінгвістичний аналіз; для розгляду невербальних компонентів 

рекламного тексту – функційний метод. На всіх етапах дослідження отримані 

дані були верифіковані за допомогою методу кількісних підрахунків. 

Предметно-описовий, логіко-індуктивний та логіко-дедуктивний методи 

виявилися дієвими для узагальнення й викладу одержаних результатів 

дослідження.  

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому вперше 

здійснено спробу виявити та проаналізувати особливості сучасних 

англійськомовних рекламних текстів косметичних засобів на різних рівнях 

мови з урахуванням відмінностей структурних компонентів рекламного тексту. 

Окремо проаналізовано та класифіковано кожен структурний компонент 

рекламного тексту косметичних засобів: слоган, заголовок, основний текст. 

Установлено морфологічні, лексичні, синтаксичні і стилістичні властивості 
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кожного елемента рекламного тексту косметичних засобів і вперше 

виокремлено семантичні класи іменників, прикметників, дієслів та 

прислівників у рекламних текстах косметичних засобів, які стали базою для їх 

об’єднання в ЛСГ та ЛСП. Уперше встановлено комунікативні стратегії та 

тактики, що їх використовують в англійськомовних рекламних текстах 

косметичних засобів для спонукання до придбання товару. Роль невербального 

компонента (колір, шрифт, зображення, розміщення тексту на площині 

сторінки журналу) у реалізації функцій та підвищенні ефективності стратегій 

рекламних текстів косметичних засобів визначена та проаналізована вперше.  

На захист винесено такі основні твердження: 

1. Рекламний текст косметичних засобів – це текст маніпулятивного та 

спонукального спрямування, що реалізує свої функції у трьох композиційних 

елементах за допомогою морфологічних, синтаксичних, стилістичних та 

прагматичних засобів.  

2. Англійськомовний рекламний текст косметичних засобів складається з 

трьох основних структурних компонентів: слогана, заголовка та основного 

тексту реклами, що характеризуються лінгвальними та невербальними 

ознаками задля реалізації прагматичних функцій тексту. 

2.1. Слоган рекламного тексту косметичних засобів – коротке 

повідомлення, що представляє згорнутий зміст рекламної кампанії. Формальні 

характеристики слогана визначатимуть його вербальні та невербальні 

особливості. Іменники та емотивні прикметники переважають у слогані для 

кращого запам’ятовування рекламованого товару, його характеристик і 

результатів від використання. На синтаксичному рівні за структурною ознакою 

вживаються лише прості речення, а за метою висловлювання переважають 

спонукальні. Алітерація та метафора сприяють асоціюванню слоганів з 

рекламованим товаром. 

2.2. Заголовок – найважливіша вербальна частина друкованої реклами, 

що привертає увагу читача до рекламного тексту. Превалювання в ньому 

дієслів забезпечує динамічність та мотиваційний характер повідомлення. 

Прості, розповідні, а також неповні, еліптичні речення створюють 
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невимушений, неофіційний тон, що викликає довіру та зацікавленість читачів.  

2.3. В основній частині текстів реклами косметичних засобів 

використовуються вербальні засоби в залежності від виду комунікативних 

стратегій, які реалізуються в ньому. Персоніфікація домінує серед стилістичних 

засобів; прості речення переважають над складними, проте за метою 

висловлювання зустрічаються всі типи речень.  

3. ЛСП „Краса”, „Ефект” та „Косметика” вибудовуються з ЛСГ іменників, 

прикметників, прислівників та дієслів, що вживаються в рекламних текстах 

косметичних засобів та виражають їхні функції та цілі. Найбільшою 

варіативністю відзначаються ЛСГ іменників, що позначають людину, 

косметичний засіб, косметичні проблеми, ефект, діяльність, фізичні відчуття, 

формальні характеристики предмета, а найменшою – прислівників на 

позначення способу і мети, просторових та часових відношень. 

4. Невербальний складник рекламного тексту косметичних засобів 

репрезентований кінемами: зображувальними елементами (фотографіями, 

ілюстраціями, логотипами), шрифтами, розміщенням тексту на площині 

сторінки журналу, кольором фону та шрифту, що сприяють втіленню стратегії 

маніпулювання.  

5. Комунікативні стратегії у рекламних текстах косметичних засобів 

спрямовані на привертання уваги до косметичного товару, самопрезентацію, 

завоювання довіри, навіювання та вплив на емоційну сферу покупців 

косметичних засобів. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у з’ясуванні ролі 

вербальних і невербальних засобів у реалізації лінгвопрагматичних функцій 

рекламного тексту косметичних засобів, розкритті структурно-композиційних 

ознак цього виду тексту, осмисленні комунікативних стратегій і тактик, 

використаних автором рекламного тексту для маніпулятивного впливу на 

реципієнта. Результати розвідки можуть слугувати доповненням і уточненням 

теоретичних положень із теорії дискурсу, комунікативної лінгвістики та 

лінгвопрагматики. Проблематика, порушена в дисертації, знайде застосування 

на лекціях із граматики (розділи „Синтаксис текстів англійської мови”, 
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„Морфологія: самостійні частини мови”), стилістики (розділи 

„Лінгвостилістика”, „Стилістичні засоби англійської мови”), лексикології 

(розділ „Семасіологія”), теорії мовної комунікації, лінгвістики тексту, а також у 

спецкурсах із проблем психолінгвістики та дискурс-аналізу. З урахуванням 

тенденції до посилення міжпредметних зв’язків у гуманітарних науках 

результати дослідження також можуть бути використані в курсах із теорії 

реклами, журналістики та в наукових пошуках студентів й аспірантів.  

Особистий внесок полягає у комплексному дослідженні сучасного 

рекламного тексту; фіксації особливостей різних структурних компонентів 

рекламного тексту косметичних засобів та зіставленні отриманих результатів; 

аналізі характерних особливостей різних типів рекламних текстів в залежності 

від рекламованого товару; виокремленні основних комунікативних стратегій 

для рекламних текстів косметичних засобів. 

Апробація роботи. Основні положення дисертації висвітлено на 

міжнародних наукових конференціях: „Мова. Культура. Комунікація” 

(Чернігів, Чернівці, 2010); „Мова. Культура. Комунікація: На перехресті світів” 

(Чернігів, Чернівці, 2012); „Мова. Культура. Комунікація: Дух нової епохи у 

слові, тексті, семіосфері” (Чернігів, 2014); „Міжкультурна комунікація: Мова-

Культура-Особистість” (Острог, 2015), всеукраїнській науковій конференції 

„Науковий потенціал України 2010” (Київ, 2010) та в доповідях на семінарах 

для молодих науковців Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича (2013 – 2015 рр.). Дисертацію обговорено на засіданні кафедри 

англійської мови Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича (12 травня 2015р., протокол № 6). 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження викладено 

у 15 одноосібних публікаціях, з них 9 статей (3,58 др. арк.), надрукованих 

у фахових виданнях України, 1 стаття (0,59 др. арк.) – у міжнародному виданні 

та 5 – у матеріалах наукових конференцій (0,71 др. арк.). Загальний обсяг 

публікацій – 4,88 др. арк. 

Відповідно до основної мети та завдань дослідження визначено 

структуру й обсяг дисертації. Робота складається зі змісту, вступу, чотирьох 
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розділів із висновками до них, загальних висновків, бібліографії і додатків.  

У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, з’ясовано актуальність, 

об’єкт і предмет аналізу, мету, завдання, описано методи дослідження, 

охарактеризовано наукову новизну та особистий внесок автора, теоретичну й 

практичну значущість дисертації, визначено положення, винесені на захист, 

наведено дані про апробацію результатів дослідження і публікації, а також 

описано структуру дисертації. 

У першому розділі висвітлено теоретичні передумови дослідження 

рекламної комунікації та маніпуляції і запропоновано огляд теоретичної 

літератури з питань статусу рекламного тексту, його типів, а також сугестивних 

технологій, застосованих у рекламному тексті.  

Другий розділ присвячений огляду методологічних принципів 

дослідження рекламного тексту, опису основних методів дослідження та 

обґрунтуванню вибору матеріалу дослідження. 

У третьому розділі здійснено виокремлення та класифікацію 

структурних компонентів рекламного тексту; визначено основні комунікативні 

стратегії та тактики в рекламних текстах косметичних засобів.  

У четвертому розділі висвітлено особливості рекламних текстів 

косметичних засобів на морфологічному, лексико-семантичному та 

синтаксичному рівнях; проаналізовано стилістичні засоби, що були зафіксовані 

в досліджуваних рекламних текстах; зіставлено структурні компоненти 

рекламного тексту (заголовок, слоган, основний рекламний текст).  

Висновки містять узагальнені результати проведеного дослідження та 

окреслюють перспективи подальших наукових пошуків. Додатки містять 

результати кількісних підрахунків частоти вживання досліджених структурних 

компонентів рекламного тексту косметичних засобів, їхніх морфолого-

стилістичних репрезентацій, що верифікують отримані дані.   
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ РЕКЛАМИ  

ТА РЕКЛАМНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

 

1.1  Реклама як спосіб презентації та комунікації 

 

Реклама як один із найважливіших різновидів масової комунікації міцно 

увійшла в життя сучасної людини. Враховуючи свою багатовікову історію 

(перші рекламні оголошення використовувались ще 6000 років тому у 

стародавньому Римі [201, с. 17]), реклама як вид комунікації розвинула власні 

особливості та характеристики. 

Рекламний текст, заснований на використанні виразних засобів мови всіх 

рівнів, здійснює значущий вплив на створення стереотипів у житті сучасного 

суспільства та формування поведінки людей. Цим пояснюється неослабний 

інтерес вітчизняних та зарубіжних вчених до кола проблем, пов'язаних з 

вивченням реклами і її мови (Х. Кафтанджиєв [89]; В. Л. Музикант [120];          

О. Є. Анісімова [6]; А. А. Дударєва [70], Дж. Н. Ліч [212], А. Кромптон [103] та 

ін.). Однак журнальна реклама як особливий феномен не має на сьогодні 

системного багатофакторного лінгвістичного аналізу, хоча обсяг рекламних 

журналів становить більше третини всієї друкованої продукції в світі [21, с. 3]. 

Рекламний дискурс досліджують багато лінгвістів, оскільки він є 

надзвичайно актуальним у сучасному суспільстві і, безумовно, має свої 

особливості. Такі дослідники як А. Годдард [203], Р. Голдман [204], 

Г. Кук [198], а також М. М. Кохтєв [95; 96], І. Л. Віконтьєв [36] та 

Л. С. Школьнік [188] вивчають мову реклами. Над стилістичними 

характеристиками рекламного тексту працюють В. Ю. Апресян [7], 

Н. Д. Арутюнова [13] та інші. Була розглянута специфіка реклами в 

прагматичному і лінгвістичному аспекті (Т. М. Лівшиц [109]), мовленнєвий 

вплив і маніпулювання в рекламі (Ю. К. Пірогова [134]), структура рекламного 

тексту (Л. Г. Фещенко [172]). Вчені намагаються дослідити вказаний дискурс та 

визначити його найхарактерніші риси. Зокрема Г. Кук намагається поєднати 
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опис матеріалу, тексту і людей, задіяних у рекламі, що дало йому можливість 

виявити значимість парамови в контексті рекламного дискурсу. 

Н. Д. Арутюнова значну увагу приділяє застосуванню стилістичних засобів у 

текстах реклами, а також їх значенню з погляду прагматики. О. О. Залевська 

[74] досліджує лінгвістику з боку психології. Вербальні та невербальні засоби 

впливу рекламних текстів на реципієнтів, а також стратегії їх поєднання були 

описані Л. Л. Геращенко [43].  

Незважаючи на поглиблений інтерес науковців до зазначених проблем, 

такі питання, як функції рекламного тексту, його маніпулятивна роль та 

вираженість у комунікативних стратегіях і тактиках, взаємодія вербальних і 

невербальних елементів, мовні особливості окремих компонентів рекламного 

тексту залишаються недостатньо дослідженими та проаналізованими. Крім 

того, у сучасній лінгвістиці не існує єдиного підходу до розв’язання вказаних 

проблем.  

Мовне спілкування сприяє можливості поширення того самого змісту за 

допомогою значної кількості засобів або коригувати їх „суб’єктивно 

(антропоцентрично), інтерсуб’єктивно (стратегіями та інтенціями мовця щодо 

адресата) та об’єктно-інтерсуб’єктивно (зв’язок мовців та адресатів з 

предметом комунікації та самою комунікативною ситуацією)” [98, с. 10]. 

Незважаючи на те, що реклама відіграє значну роль у житті людини, 

одностайності щодо дефініціювання цього поняття немає, адже вказане явище є 

спільним для багатьох наук (економіки, маркетингу, психології, лінгвістики 

тощо). Зокрема, маркетолог В. Л. Музикант трактує рекламу як „друковане, 

рукописне, усне або графічне повідомлення про особу, товари, послуги або 

суспільний рух, відкрито опубліковане рекламодавцем й оплачене з метою 

збільшення обсягів збуту, розширення клієнтури, одержання голосів чи 

суспільної підтримки” [120, с. 121]. Б. А. Обритько розуміє рекламу і 

рекламування як „вид соціальної діяльності, спрямований на задоволення 

потреб у товарах, послугах та ідеях; встановлення зв’язків між споживачами й 

торгівцями” [125, с. 6]. М. М. Кохтєв у роботі „Реклама: мистецтво слова” 

визначає рекламу як інформування людей різними способами, щоб створити 
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широку популярність чому- або кому-небудь [95, с. 3], а Ч. Сендидж, 

В. Фрайбургер та К. Ротцолл кваліфікують рекламу як форму комунікації, що 

прагне перекласти якості товарів, послуг, а також ідеї на мову потреб і запитів 

споживача [160, с. 54]. 

А. М. Каг’я зазначає, що реклама – це інформаційний процес. 

„Комунікативний компонент реклами покликаний переконати споживача в 

тому, що рекламованому товару притаманні найкращі якості порівняно з уже 

існуючими аналогами” [83, c. 123].  

Б. С. Розумовський трактує рекламу як вид інформаційної діяльності та 

соціальної інформації, що поширюється різноманітними комунікаційними 

засобами для впливу на споживача з метою формування чи реалізації уже 

сформованих потреб [138, с. 14]. 

У нашому дослідженні опираємось на визначення реклами 

А. В. Голоднова: „Реклама – це специфічний акт риторико-персуазивної 

комунікації, … когнітивно-комунікативний процес впливу адресанта на 

реципієнта з метою добитися від нього прийняття рішення про необхідність 

здійснення певної посткомунікативної дії в інтересах адресанта” [46]. 

Р. І. Мокшанцев зазначає, що реклама – це комплекс взаємопов’язаних 

цілей, найголовніші з яких такі: привернути увагу потенційного покупця; 

представити покупцю користь для нього від придбання товару; надати покупцю 

можливості для додаткового вивчення товару; сформувати в споживача певний 

рівень знань про товар; створити образ фірми-виробника, якому можна 

довіряти; формувати потребу в цьому товарі; спонукати потенційного покупця 

до придбання саме рекламованого товару; стимулювати збут товару; сприяти 

прискоренню товарообігу; зробити споживача постійним покупцем товару; 

формування для інших фірм образу надійного партнера; нагадувати 

споживачеві про фірму і її товари [117, c. 54]. 

Дж. Бернет виділяє такі основні функції реклами: 

- інформаційна функція: „масове поширення інформації про товар чи 

послугу, їх характер, місце продажу, виділення тієї чи іншої фірмової марки і 

т.ін.”;  
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- економічна функція реклами полягає в стимулюванні збуту товарів, 

послуг, а також вкладові інвестицій;  

- просвітницька функція реклами „передбачає пропаганду різного типу 

нововведень в усіх сферах виробництва і споживання, здорового способу життя 

тощо”;  

- соціальна функція реклами спрямована на формування суспільної 

свідомості, зміцнення комунікативних зв`язків і покращення умов існування; 

- естетична функція реклами полягає у формуванні смаків споживачів 

[24, с. 43.]. 

Із наведеним твердженням автора погоджуємося лише частково, адже 

загальна мета реклами – сприяти придбанню товару і поліпшити імідж фірми. 

Перелічені вище цілі ми назвали б підцілями, необхідними для досягнення 

головної мети. Проте зауважимо, що завдання, поставлені перед творцями 

рекламної продукції, зводяться до спільної мети: зацікавити споживача, 

проінформувати його про об’єкт рекламування, представити у вигідному світлі 

пропоновані товари чи послуги і таким чином добитися того, щоб споживач 

придбав цей товар (скористався послугою). 

Деякі дослідники, зокрема А. Ю. Вуйма [39], Т. В. Лівшиц [109], 

Є. Ф. Тарасов [161], виділяють наступні функції реклами: 1) інформаційна – 

поширення у якомога більшому просторі інформації про товар чи послугу, їхній 

характер, місця продажу тощо; 2) економічна – стимулювання збуту товарів, а 

також вкладання інвестицій; 3) просвітня – передбачає пропаганду різного роду 

нововведень; 4) соціальна – спрямована на формування суспільної свідомості, 

посилення комунікативних зв'язків у суспільстві і поліпшення умов існування; 

5) естетична – націлена на формування смаку споживачів. Виконуючи 

соціальну роль, реклама інформує про нову або кращу продукцію і навчає, як її 

використовувати, допомагає порівняти вироби і їх особливості, даючи 

покупцю, вже інформованому, можливість приймати рішення про покупку, а 

також віддзеркалює тенденції в моді та дизайні і вносить вклад у наші естетичні 

уявлення [39].  
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З прагматичного погляду, беручи до уваги функції реклами як виду 

комунікативної діяльності, а саме: інформативну, економічну, маркетингову, 

стимулюючу (персуазивну) та пропагандистську, варто підкреслити доцільність 

розгляду саме інформативної (презентація нового товару, уточнення даних про 

товар, із яким реципієнт уже знайомий тощо) та стимулюючої, що полягає у 

впливі на масову аудиторію, необхідності повпливати на реципієнта та його 

емоції, переконати його, вплинути на почуття чи раціональність, змусити до 

певних вчинків [185, c.132]. 

Реклама завжди спрямована на досягнення комерційних цілей через 

спонукання цільової аудиторії до певних дій, переконування у перевагах 

рекламованого продукту та підтримання зацікавленості у ньому. Окрім того, 

„вдала реклама легка і цікава. Вона проста і цілеспрямована. Вона змушує 

відчувати або думати” [226, c. 3]. Однак читачі „будуть зацікавлені у рекламі, 

якщо вона буде релевантною для них” [216, c. 71], тобто врахування мотивів та 

бажань цільової аудиторії, віку, соціального статусу тощо відіграє важливу 

роль у рекламуванні.  

Для того, щоб аналізувати рекламний текст, потрібно визначитися із 

дефініціюванням понять „текст” і „дискурс”. Що стосується терміну „дискурс”, 

то наразі він є одним із найбільш дискусійних у лінгвістиці, літературознавстві 

і філософії. У лінгвістиці склалося декілька підходів до розуміння сутності 

дискурсу. Одними з перших вчених, які почали працювати з цим явищем були 

Ш. Баллі [15] та Е. Бенвеніст [192], трактуючи дискурс як мовлення, що 

належить мовцю. Власне термін „дискурс” запропонував американський 

структураліст, фахівець з методології лінгвістичних досліджень, математичної 

лінгвістики З. Харріс на початку 50-х років 20 ст., назвавши так метод аналізу 

зв’язку між лінгвістичною та нелінгвістичною поведінкою, оскільки „зв’язний 

дискурс відбувається в певній ситуації” [208, с. 3]. Д. Камерон та Д. Кулік 

вважають, що „саме в дискурсі – у використанні мови в контексті – слова 

набувають значення” [196, c. 29]. 

За Ф. С. Бацевичем, „дискурс – це тип комунікативної діяльності, 

інтерактивне явище, мовленнєвий потік, що має різні форми вияву (усну, 
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писемну, паралінгвальну), відбувається у межах конкретного каналу 

спілкування, регулюється стратегіями і тактиками учасників спілкування; 

синтез когнітивних, мовних і позамовних (соціальних, психічних, 

психологічних тощо) чинників, які визначаються конкретним колом „форм 

життя”, залежних від тематики спілкування…” [18, с. 138]. Розрізняють усні й 

письмові типи дискурсів. Звичайно, останні більше депрагматизовані, оскільки 

розраховані на контакт із колективним або масовим адресатом, для якого 

конкретність не є характерною рисою.  

Н. Д. Арутюнова розуміє дискурс як „зв’язний текст у сукупності з 

екстралінгвістичними – прагматичними, соціокультурними, психологічними та 

іншими факторами <…>. Дискурс – мовлення, „занурене в життя” [11, с. 136–

137], а О. Є. Кібрик трактує дискурс як „більш широке поняття, ніж текст. 

Дискурс – це одночасно і процес мовної діяльності, і її результат – а результат і 

є текст” [цит. за 166, с. 2]. Подібне трактування знаходимо також у Р. Ходжа та 

Т. Кресса, які вважали дискурс „таким соціальним процесом, у який входить 

текст, а текст – конкретним матеріальним об’єктом, який ми отримуємо у 

дискурсі” [цит. за 141, с. 88]. Науковці протиставляють „спонтанність дискурсу 

впорядкованому, канонічному за формою викладу тексту; динамічність 

дискурсу – статичності тексту; орієнтованість дискурсу на живу аудиторію – 

тексту, орієнтованому на аудиторію абстрактну” [35, с. 47] 

Приймаємо визначення Т. А. ван Дейка, який трактує дискурс як „складне 

комунікативне явище, що містить, окрім тексту, ще екстралінгвістичні чинники 

(знання про світ, установки, мету мовця, спрямованість на його ментально-

прагматичну сферу і т. ін.). Дискурс – актуально вимовлений текст, а текст – це 

абстрактна граматична структура висловлення. Дискурс – це поняття, що 

стосується мовлення, тоді як текст – поняття, що стосується системи мови або 

формальних лінгвістичних знань, лінгвістичної компетентності” [64, с. 127]. 

Проте, услід за О. С. Кубряковою, вважаємо поняття дискурсу та тексту 

взаємоперехідними, оскільки „текст як статичне утворення є зафіксованим 

фрагментом дискурсу, його кодифікацією, але під час декодування тексту 

http://www.superlinguist.com/index.php?option=com_content&view=article&id=284:2010-09-05-08-13-52&catid=19:2009-11-23-13-42-57&Itemid=19
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адресатом текст постає як динамічне утворення, що діє у просторі і часі, й тому 

стає дискурсом” [цит. за 150, с. 186]. 

Таким чином, дискурс – складне комунікативне явище, що містить, окрім 

тексту, ще й екстралінгвістичні фактори, необхідні для розуміння цього тексту 

[98, с. 11]. 

З позиції соціолінгвістики, В. І. Карасик виділяє два типи дискурсів: 

персональний (особистісно-орієнтований) та інституціональний [85, c. 5–20]. 

У першому випадку мовець – особистість із власним внутрішнім світом, у 

другому – представник певного соціального інституту. Інституціональний 

дискурс представляє спілкування у певних рамках статусно-рольових відносин 

[86]. 

Рекламний дискурс – вид інституціонального дискурсу, що виділяється на 

основі двох системоутворюючих рис: цілей та учасників спілкування. Мета 

реклами – привернути увагу та спонукати до дії. Основні учасники спілкування 

– представники інституту (агентства) і клієнти [105, с. 199]. 

А. В. Олянич трактує рекламний дискурс як вид інституціонального 

спілкування, що представляє собою складний соціокультурний феномен, є 

складовою більш широкої соціальної взаємодії, охоплює багато сфер життя 

сучасного соціуму і таким чином пов'язаний з різноманітними видами людської 

діяльності [127, с. 11]. 

Услід за Т. В. Кравець, під рекламним дискурсом розуміємо змішану 

семіологічну структуру – гібрид тексту та зображення, з різними 

компонентами: іконічний компонент у поєднанні з лінгвістичним компонентом 

(марка, слоган, заголовок, основний текст) [98, c. 8]. Таке ж визначення подає і 

О. Є. Ткачук-Мірошниченко, спираючись на погляди Т. А. ван Дейка, і 

визначаючи рекламний дискурс як „особливу, складну комунікативну подію, 

що отримала текстову форму, розуміння якої можливе лише з урахуванням 

нелінгвістичних факторів” [163, с. 4]. 

Щодо визначення поняття „текст”, то слід зазначити, що існує багато 

підходів до розуміння тексту в психолінгвістиці, лінгвістиці тексту, прагматиці 

тексту тощо. З одного боку, текст належить мові та є одиницею найвищого 



19 
 

рівня. Різноманітність підходів до тлумачення тексту зумовлена багатьма 

причинами, передусім важливістю цього поняття для людини, його складністю, 

а також багатовіковою традицією його вивчення в різних сферах знання.  

І. Р. Гальперін тлумачив текст як результат „мовленнєвого та творчого 

процесу; текст є завершеним, об’єктивованим у вигляді документа і літературно 

опрацьованим відповідно до типу документа; текст містить заголовок та над- 

фразові єдності, об’єднані різними типами лексичного, граматичного, логічного 

зв’язку і має цільову прагматичну установку” [цит. за 147]. 

Л. Г. Фещенко зазначає: „Рекламний текст – комунікативна одиниця, що 

функціонує в сфері маркетингової комунікації…” [172, с. 27]. Текст – основна 

одиниця комунікації, у якій матеріалізується вся сукупність чинних інтра- та 

екстравертивних факторів [150, с. 186]. Поняття рекламного тексту належить не 

лише словесному ряду, але й містить у собі сукупність екстралінгвістичних 

компонентів. Таке тлумачення рекламного тексту знаходить своє відображення 

у багатьох англійськомовних працях, зокрема, А. Годдард використовує слово 

„текст” у його найширшому значенні, включаючи візуальні компоненти та 

вербальну мову [203, с. 6]. С. Ю. Тюрина зазначає, що рекламні тексти 

відносяться до креолізованих, оскільки в їх структурі окрім вербальних засобів 

використовуються іконічні (малюнки, фотографії), а також засоби інших 

семіотичних кодів (колір, шрифт). „Наявність невербального складника 

сприймається як неодмінний атрибут повноцінного рекламного тексту” [166, 

с. 2]. А. Д. Бєлова вважає особливістю рекламного тексту використання 

„невербальних елементів комунікації, параграфеміки, кольорового символізму, 

які здатні у сучасній рекламі повністю витіснити мову” [22, с. 155]. 

О. Є. Анісімова, досліджуючи природу семіотично неоднорідного тексту, 

констатує, що „зображення та слова в ньому не є сумою семіотичних знаків, їх 

значення інтегруються та утворюють складний зміст” [6, с.11]. 

У сучасній лінгвістиці існує багато підходів щодо визначення рекламного 

тексту як креолізованого (А. Ю. Сорокін [155], Є. В. Тарасов [162]), гібридного 

(В. В. Зірка [76]), ізовербального комплексу (А. О. Бернацька), 

мультимодального (Г. Кресс, Т. ван Лувен) тощо. Таким чином, креолізовані 



20 
 

тексти вважають двокодовими, оскільки „фактура їх складається з двох 

негомогенних частин: вербальної (мовної/мовленнєвої) і невербальної (що 

належить до інших знакових систем, ніж природна мова)” [156, с. 112–113]. На 

нашу думку, найбільш вдалим визначенням рекламного журнального тексту є 

термін „полікодовий текст”, який був запропонований у 1974 році вченими 

Г. В. Ейгером та Л. Юхтом. Вони розуміли його як „випадки поєднання 

природного мовного коду з кодом будь-якої іншої семіотичної системи 

(зображення, музика і т. ін.” [71, c.107]. Видається доцільним використання 

саме терміна „полікодовий текст”, оскільки він підкреслює факт взаємодії 

різних кодів, а також звертає увагу на текстуальний характер та змістовно-

смислову цілісність означеного явища.  

Основними категоріями рекламного тексту, як і будь-якого іншого, є 

категорії цілісності (когерентності) та зв’язності (когезії). Когерентність 

трактують як цілісність тексту, що полягає у граматичній, логіко-семантичній 

та стилістичній співвіднесеності і взаємозалежності речень, що її складають 

[108, с. 168]. Зв’язність тексту розуміють як семантичну близькість фраз, з яких 

він складається; як насичення фразових валентностей; як реалізацію глибинних 

логічних зв’язків між подіями, де кожна наступна зумовлена попередньою 

[159, с. 160]. 

Зв’язність – це „структурна якість як тексту, так і будь-якої іншої одиниці 

мови” [121, с. 11]. Ця якість тексту має лінгвістичну природу. Ми вважаємо 

текст зв’язним на тій основі, якщо два або кілька компонентів тексту пов’язані 

між собою наявністю спільної частини. Необхідно підкреслити, що „глибинний 

зв'язок між реченнями полягає в тому, що повторювані слова називають 

загальний компонент думки” [153, с. 22]. 

На думку В. Дресслера та Р.-А. де Богранда, „когерентність – 

семантичний зв’язок тексту (за допомогою часових, причинних та інших 

відношень), тоді як когезія – вид зв’язку слів на поверхні тексту” [190, с. 4]. 

А. А. Леонтьєв зазначає, що „зв’язність опирається, як правило, на 3-5, 

але не більше 7 послідовних речень” [108, с. 9]. Це пояснюється „магічним 
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числом” Міллера (об’єм оперативної пам’яті становить 7±2 одиниці 

запам’ятовування) [136, с. 64]. 

На відміну від зв’язності, цілісність має психолінгвістичну природу, 

оскільки вона пов’язана не тільки з лінгвістикою тексту, але і з психологією 

людини, що сприймає цей текст. І тут потрібно відзначити, що єдиний смисл 

тексту не витікає із смислів його компонентів, а ніби надбудовується над ними 

й об’єднує їх в ієрархічне ціле.  

Цілісність рекламного тексту пов’язана із загальною метою реклами та із 

замислом автора, які потребують цілковитого втілення ідеї. Це зумовлює 

завершеність рекламного повідомлення: зовнішню (візуальне оформлення) та 

внутрішню (смислову) [136, с. 64]. „Когерентність тексту не є явищем тільки 

смисловим. Вона виявляється одночасно як структурна, смислова і 

комунікативна єдності, що співвідносяться між собою як форма, зміст і 

функція” [119, с. 17]. Зазвичай зв’язність і цілісність виступають в тексті 

одночасно (хоча, за свідченням психолінгвістів, тексти можуть бути зв’язними, 

але не цілісними, і навпаки), тобто порушення однієї з категорій призводить або 

до руйнування тексту, або до виникнення несподіваного ефекту – найчастіше 

комічного [92, с. 73]. Цілісність пов’язана з планом змісту тексту, а зв’язність – 

з планом вираження, і фактично обидві категорії об’єднуються в одну 

[108, с. 170]. 

Цілісність полікодового тексту задається „комунікативно-когнітивною 

установкою адресанта (автора тексту, художника, фотографа, редактора та ін.), 

єдиною темою, яка розкривається вербальними, невербальними та 

паравербальними засобами” [148, с. 223]. „Зв’язність вербального та іконічного 

компонентів на змістовному рівні виражена в семантичних зв’язках двох типів: 

пряме денотативне співвіднесення (коли два компоненти означають одні 

предмети) та опосередковане денотативне співвіднесення (коли вербальний та 

іконічний компоненти означають різні предмети, які пов’язані між собою 

тематично або асоціативно” [45, с. 142]. 

Авторам рекламних текстів косметичних засобів важко збалансувати 

застосування інформативної та волюнтативної функцій реклами [163, с. 45].  

http://disser.com.ua/contents/3828.html
http://disser.com.ua/contents/3828.html
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Завдяки такій різній спрямованості рекламних повідомлень автори тексту 

змушені використовувати оригінальні засоби та прийоми, що вимагають 

лінгвістичного аналізу.  

Для того, щоб створювати ефективні тексти реклами, автори намагаються 

створити доказовий, логічно побудований, короткий, лаконічний і, водночас, 

цікавий, оригінальний та неповторний текст [9]. 

Таким чином, поняття „реклама” постає як багатогранне явище, що 

характеризується соціальною спрямованістю, інформативністю, персуазивністю 

та впливом на реципієнтів. Визначення термінів „дискурс” та „текст”, 

незважаючи на численність та різноманітність підходів, все ще залишаються 

дискусійними. У нашому дослідження розуміємо текст як продукт мовленнєвої 

діяльності (дискурсу), побудований відповідно до певної мети, що залежить від 

задуму автора, закінчений композиційно та за змістом.  

 

1.2 Рекламна діяльність і типи рекламних текстів 

 

Реклама  як елемент системи масової комунікації  реалізує волюнтативну 

функцію, що полягає у впливові на реципієнта рекламного тексту через певну 

організацію надання інформації. Цей вплив планується ще на етапі створення 

рекламного повідомлення і повинен сприяти зміні поведінки адресата 

(прагнення здійснити купівлю пропонованого товару, погодження із вказаними 

перевагами продукту тощо) [112]. 

Ефективність впливу реклами залежить від багатьох факторів: соціальних 

умов, в яких відбувається комунікація, споживача (адресата цільової групи), 

уявлень соціуму про джерело реклами (довіра до нього, його престижність), 

приналежність адресата до того чи іншого прошарку суспільства, культурного 

рівня споживача, суб’єктивних характеристик рекламованого товару тощо. 

За характером емоційного впливу реклама поділяється на такі види:        

1) раціональну, або предметну: звертається до розуму потенційного покупця, 

наводить переконливі аргументи; 2) емоційну, або асоціативну: звертається до 

почуттів та емоцій. Основні засоби переконання тут ‒ художні образи: рисунки, 



23 
 

фотографії та ілюстрації; логіка тексту, як правило, відіграє допоміжну роль. 

Здебільшого в рекламі комбінуються обидва види впливу [112]. У нашому 

дослідженні ми звертатимемо увагу на обидва види емоційного впливу 

рекламного тексту.  

В. Л. Музикант зазначав: „Якщо рекламне звернення не знаходить відгуку 

у вашій душі – знайте, воно розраховане на іншу людину. Реклама завжди 

спрямована на певну частину аудиторії” [120, c. 122].  

При здійсненні впливу на адресата виділяють три форми зміни образу 

світу індивіда, які в процесі мовленнєвого акту характеризуються різним ступенем 

вираженості: 1) зміни відношення суб’єкта до об’єкта (зміна конотативного 

значення цього об’єкта) без змін категоріальної структури індивідуальної 

свідомості суб’єкта); 2) формування загального емоційного настрою, світовідчуття 

реципієнта впливу; 3) зміна категоріальної структури індивідуальної 

свідомості, введення в неї нових категорій, які проявляються в класифікації, 

формах упорядкованості об’єктів, подій навколишньої дійсності [151]. 

Як зазначає В. Флетчер, у рекламі відбувся зсув у „наголосі” від 

найменування товару до визначення кінцевих результатів. Ці результати не 

завжди лише матеріальні, але й психологічні та емоційні. Споживачі хочуть, 

щоб ці товари ще й приносили позитивні відчуття [201, с. 11–12].  

Рекламування як процес – багатогранне явище, тому варто надати 

визначення рекламній діяльності. Рекламною діяльністю вважають сукупність 

засобів, методів і способів поширення інформації у певній сфері економічної та 

суспільної діяльності з метою привернення уваги потенційних споживачів до 

об’єкта рекламування [123. с. 123]. Що ж до сфер рекламної діяльності, то вчені 

визначають пріоритет економічної, але подають і певну диференціацію, що 

передбачає різноманітні види суспільного буття [130, c. 8]. Саме до 

обслуговування зазначених соціальних сфер залучена рекламна діяльність. З 

англійської advertising означає насамперед дію – „рекламування” – привернення 

уваги людей до певного товару [110, с. 3]. 

Укладання текстів реклами є одним із найважливіших компонентів 

рекламної діяльності. Від того, наскільки вдало це було зроблено, залежить 
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ефективність рекламного повідомлення. Г. О. Швед класифікує рекламні тексти 

з урахуванням: 1) денотата; 2) комунікативного наміру автора; та 3) типу 

одержувача інформації, якому адресовано текст [184, с. 23].  

Денотатом рекламного тексту є товар. Із погляду денотативного 

наповнення всі рекламні тексти можна поділити на дві групи: 1) тексти, у яких 

рекламуються матеріальні цінності; 2) тексти, що рекламують послуги в 

найширшому тлумаченні цього слова [1, с. 76]. 

Цільова настанова автора полягає в стратегії впливу на споживача, що 

залежить від фази рекламування та статусу товару. З урахуванням мети автора 

рекламні тексти можна поділити на: тексти ознайомчого характеру (товар або 

послуга вперше потрапили на ринок); тексти, покликані закріпити досягнутий 

рівень збуту (нагадування про товар/послугу) та рекламні тексти, що є 

передвісником згортання випуску (акцентування обмеження пропозиції) 

[1, с. 76]. Функціональні властивості кожного із зазначених типів текстів будуть 

різними та перебуватимуть у прямій залежності від цільового наміру автора.  

Тип одержувача інформації (цільова аудиторія) безпосередньо впливає 

на процес творення рекламних текстів. Адресант, створюючи текст у відриві від 

адресата, бере до уваги ідеалізоване поняття про нього. Задля ефективного 

впливу на адресата адресант має враховувати не тільки його параметри (вікові, 

психологічні, гендерні, соціальні), але і особливості процесу комунікації 

[150, с. 185]. За типом адресата рекламні тексти поділяють на: міжнародні, 

адресовані масовому споживачу та адресовані професіоналам [1, с. 76]. 

Лінгвальне та невербальне наповнення цих текстів буде різним. Так, скажімо, 

рекламні тексти, адресовані масовому споживачеві, характеризуватимуться 

більшою емоційністю та експресивністю, у той час як тексти, орієнтовані на 

професіоналів, будуть більш інформативними, в них використовуватимуть 

більшу кількість наукових термінів та статистичних даних.  

Задля реалізації функцій реклами автори рекламних текстів у першу чергу 

повинні враховувати соціально-психологічні характеристики людини, що 

будуть певним чином впливати на сприйняття поданої в тексті інформації.  

Є. В. Ромат класифікує рекламу за наступними принципами: 
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1) за складом цільової аудиторії – сильно-, середньо- і слабо сегментована; 

2) за цільовим впливом – комерційна і некомерційна; 

3) за поширеністю – глобальна, національна, регіональна, місцева; 

4) за способом передачі – друкована, електронна, зовнішня; 

5) за способом виконання – текстова, візуальна і текстово-візуальна; 

6) за способом звернення – безособова і персоніфікована [145, с. 98].  

За цією класифікацією, об’єктом нашого дослідження є сильно 

сегментована, комерційна, глобальна, друкована, текстово-візуальна та 

безособова реклама. 

Для рекламної кампанії цільовий ринок, разом із брендом компанії, є 

найважливішим фактором. Усі товари виробляються спеціально для певного 

сегменту ринку. Як зазначає Л. П. Амірі [4, с. 9], найважливішим є кінцевий 

результат, адже опис товару і його інгредієнтів лише підстраховує та 

обґрунтовує той зиск, який товар надає. Окрім цього, ці переваги не лише 

фактичні і функціональні, оскільки споживачі прагнуть і очікують 

психологічних та емоційних показників від товару, який вони купують. 

Творчий потенціал реклами як виду дискурсу, що впливає на виникнення 

уявних ситуацій, був помічений багатьма науковцями. Так, Е. Семіно стверджує, 

що „реклама – це жанр, де встановлення яскравих контекстів і дискурсивних 

ситуацій є часто головним досягненням мети творців тексту” [223, с. 53]. 

На думку Т. І. Лук’янець, „однією з відмітних рис сучасної реклами (і, 

власне, метою рекламного бізнесу) є нав’язування нашій свідомості ілюзорної, 

утопічної картини життя, певної ідеї, символу, які не мають нічого спільного з 

життям реальним”. Важливою властивістю сучасної реклами є її 

асоціативність. Реклама може сприяти відновленню в пам’яті минулого 

досвіду, який асоціюється з почуттями та емоціями, створеними рекламним 

зверненням. Це можуть бути асоціації з колишнім власним досвідом або з 

досвідом інших користувачів (що описаний у рекламному зверненні) [111, c. 

56]. 

Особливістю сучасної реклами також вважають комунікативність.          

Т. І. Лук'янець вказує, що „хоча головною метою реклами є збільшення 
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продажу товару, але не менше значення мають і суто комунікативні показники: 

підвищення рівня інформованості про товар, зміна іміджу товару, виховання 

постійної потреби в товарі та його модифікаціях, намагання пробудити 

зацікавленість товаром тощо” [111, c. 56]. 

Іншою особливістю реклами стало й постійне нав’язування нею своїх 

цінностей. Реклама сьогодення активно формує масову свідомість, поширюючи 

та закріплюючи етичний ринковий кодекс та життєві орієнтири її замовників – 

рекламодавців. Вона стає міцним знаряддям формування потреб і життєвих 

стандартів людей. 

Сучасна реклама презентує товар з позиції покупця, сприяє переборенню 

бар’єра обережності, коли створює у свідомості суб’єкта, який приймає 

рішення про купівлю, образ товару, що приваблює, збуджує позитивні емоції, 

добре запам’ятовується. Звідси випливає ще одна особливість сучасної реклами 

– її мотиваційний характер. Люди купують речі, щоб задовольнити не тільки 

різноманітні життєві, а й психологічні потреби. Мотиви людини ХХІ ст. 

виступають як чинники, що спонукають людину діяти в певний спосіб [111, 

c. 56]. Мотивами можуть бути потреба у повазі, можливість отримання 

сімейного щастя, бажання мати вищий соціальний статус. Первинні мотиви: 

бажання бути ефективним, необхідність пристосування до ситуації. Вторинні 

мотиви – потреба самовираження, бажання зберегти та примножити важливі 

для адресата цінності, бажання уникнути негативних емоцій [82, c. 285].  

Отже, рекламна діяльність – це сукупність засобів поширення інформації, 

укладання рекламних текстів та їх мовна структура, що формує сприйняття 

інформації адресатом і спонукає до виконання певних дій, яких прагне автор 

рекламного тексту. Будь-який рекламний текст можна класифікувати, 

враховуючи склад цільової аудиторії, цільовий вплив, поширеність, спосіб 

передачі інформації, спосіб виконання та звернення. Основними 

функціональними характеристиками реклами є асоціативність, 

комунікативність, нав’язування власних цінностей та мотиваційний характер.  
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1.3 Психологічні особливості рекламного повідомлення 

 

Т. І. Краско [99, с. 191] зазначає, що в рекламній діяльності поєднані 

різноманітні жанри, як-от клоунада, публіцистика, кіно, що виразно та 

емоційно передають динамічність, інтимність, експресивність та напруженість 

відносин між людьми у їх щоденному житті. У психологічному ракурсі 

рекламну діяльність можна окреслити як спрямований вплив на реципієнтів 

задля досягнення певних цілей авторів рекламних текстів, зокрема продаж 

товарів та послуг і одержання прибутку. 

Н. Ю. Бутенко виділяє три основні напрями, які визначають ефективність 

психологічного впливу реклами на споживача: 1) проблеми сприйняття 

споживачем рекламного повідомлення; 2) формування у підсвідомості 

споживача ефективного рекламного образу товару чи послуги; 3) формування у 

споживача бажання (мотивації) виконати рекламний заклик до дії (купити товар 

тощо) [29, с. 26]. 

Слід також вказати на величезну роль іміджу рекламованого товару як 

того образу, який формується у реципієнтів рекламного повідомлення. „Імідж 

– цілісний комплекс символів, емоційно-розумових асоціацій, що керують 

поведінкою споживача” [29, с. 26]. Теоретики реклами (Д. Огілві [219], 

Дж. Кейплз, Б. Шів [224], В. Д. Югенхаймер [210] та ін.) засвідчують, що іміджем 

є вдало підібраний образ товару. Саме із ним асоціюватимуться усі наступні 

очікування від рекламованого продукту, на ньому базуватимуться рішення про 

купівлю чи вибір між декількома пропонованими товарами. „Людина купує не 

товари, – зазначає О. О. Феофанов, – а їхні іміджі” [171, с. 13]. 

Психологи-рекламісти зазначають, що споживачі сприймають рекламний 

образ як одне ціле, в якому гармонійно узгоджені всі частини. Невербальний 

компонент у цьому випадку повинен узгоджуватися із текстовим 

представленням інформації. Завдяки цьому рекламний імідж певного товару 

викликатиме бажання придбати його [29, с. 26]. 

Т. М. Лівшиц відмічає наступні особливості реклами з позиції 

психологічного впливу: 1). Мовленнєвий вплив через рекламний текст є 
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частиною більш складної діяльності, способом досягнення позамовленнєвих 

завдань; 2). Реклама характеризується односторонністю, відсутністю 

безпосереднього зворотного зв’язку, проте потенційна можливість такого 

зв’язку враховується; 3) Мовленнєвий вплив є не єдиною формою впливу в 

рекламному тексті; 4). З метою психологічного впливу використовують 

різноманітні прийоми: посилання на авторитети; свідчення очевидців; логічну 

аргументацію; емоційний вплив [109, с. 50]. 

У рекламі косметичних засобів найчастіше поєднані різноманітні 

психологічні прийоми із невербальним компонентом та різними типами впливу. 

Прийоми психологічного впливу аналізуються в наступних розділах 

дослідження задля виявлення комунікативно-прагматичного навантаження 

рекламних текстів косметичної продукції. 

Ф. Котлер [94, с. 37-39] вирізняє такі три види реклами (товару чи фірми): 

інформативна, переконувальна та нагадувальна. 

Інформативна реклама – це повідомлення про новинку (наприклад, новий 

крем); відомості про зміну ціни; наведення функцій товару; інформація щодо 

можливого місця придбання; перелік характеристик предмета тощо. Зазвичай 

цей тип реклами використовують при виведенні нового товару на ринок збуту, 

або ж для уточнення певних змін у продуктові (нові складники, застосування, 

виробник тощо) [94, c. 37]:  

New Garnier Fructis Triple Nutrition Shampoo with its innovative 3 fruit oil 

formula nourishes every strand to the core. The Olive oil nourishes the inner core; 

the Avocado oil nourishes and softens the middle layer and the Shea oil nourishes 

and smoothes the surface. It leaves your hair silky and full of life. Now even cheaper 

than before. (Garnier) [246, c. 24]. 

Переконувальну рекламу застосовують для формування певного 

ставлення щодо товару, його диференціювання з-поміж подібних продуктів, 

навіювання його особливих характеристик:  

Beauty product of the year. Weleda Skin Food is a 100% natural, nourishing 

and hydrating treatment for the whole body. Made today as it was 80 years ago with 
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organic pansy, rosemary, chamomile and calendula. It’s just what your skin has been 

waiting for. It’s naturally Weleda (Weleda) [276, c. 118]. 

Цей вид реклами набуває особливого значення на етапі зростання, коли 

перед фірмою постає завдання сформувати попит, затвердити переваги однієї 

марки товару над іншими у межах цього класу (тобто порівняльно-

диференціальна реклама) [94, c. 38]:  

Breakthrough skin Technology. Can you truly multiply skin conditions with one 

product? Palmer’s name, which denotes quality formulas for over 160 years, 

introduces Cocoa Butter Formula Skin Therapy oil. This multi-purpose skin 

perfection product contains 100% pure cocoa Butter, Vitamin E, sesame oil, Rose hip 

oil, Neem Oil and Purcellin Oil. Altogether, these ingredients treat burns, scars and 

heal stretch marks, uneven skin tone, and more. This unique ‘dry’ oil also improves 

skin elasticity and firmness (Palmer’s) [250, c. 12]. 

Крім того, до безпосередньо переконувальної реклами належать заклики 

зробити покупку невідкладно (через її сезонність, у зв’язку з розпродажем, 

прийдешніми святами тощо): 

Go ahead and make yourself a present this Christmas. You’ve got only 3 days 

from 21 to 23 December. If you buy any 2 Pantene Products during this period you’ll 

get one of your own choice as a present. Sounds good, doesn’t it? (Pantene) [239, c. 32]. 

Нагадувальна реклама має на меті підтримку образу товару в пам’яті 

споживачів, підтримку поінформованості про клас товарів, нагадування про те, 

де, коли і на яких умовах товар може бути придбаний, а також про те, що товар 

може знадобитися в найближчому майбутньому. Крім цього, реклама такого 

роду може бути підкріплювальною, покликаною запевнити тих, хто вже купив 

чи збирається купити товар, у правильності зробленого вибору [94, c. 39]: 

This simple, easy to use, affordable system is guaranteed to give you a 

flawless-looking complexion. See for yourself. If you aren’t completely satisfied, you 

can return it within 60 days of delivery for a refund of the purchase price. Now out in 

cosmetics stores (Sheer Cover) [267, c. 58]. 
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Споживач керується декількома чинниками, обираючи один товар з 

величезної кількості аналогічних: оцінка товару, його необхідність (потенційна чи 

ситуативна), нестандартна подача інформації про конкретний продукт [29, с. 144].  

Реклама, безсумнівно, є соціально-психологічним явищем. Дія 

рекламного повідомлення, з психологічного погляду, виявляється у 

різноманітних процесах опрацювання отриманої інформації (роздумах, емоціях, 

рішеннях), які в свою чергу приводять до конкретних дій реципієнтів (купівлі 

товару чи користування послугою). Не варто забувати, що імідж рекламованого 

товару може мати як позитивний так і негативний ефект, стимулюючи до 

розуміння і прийняття повідомлення в свідомості або ж, навпаки, цілковитому 

відторгненню інформації. (див. рис. 1.1.) [112, с. 87 ].  
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Рис. 1.1. Ефекти рекламного впливу на споживчу аудиторію (за Лук’янець) 

 

Спеціалісти розрізняють чотири основних рівні дії реклами на покупців: 

- когнітивний (передавання інформації, повідомлень); 

- афективний (формування оцінки, ставлення); 

- сугестивний (навіювання); 
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- конативний (спрямування поведінки) [28, c. 66; 133, с. 228]. 

Когнітивний вплив створюється за допомогою передавання відповідного 

обсягу інформації, даних про товар, його атрибути, корисність (вигоди) для 

споживача або покупця, сферу застосування [111, c. 84]:  

New Mary Kay Tinted Lip Balm Sunscreen SPF 15 

- Moisture and soothing botanicals 

- A sheer wash of color with a hint of shine 

- Sun protection plus powerful age-fighting antioxidants 

Countless lip-loving benefits in seven flawless shades (Mary Kay) [258, c. 95].  

Афективний вплив перетворює інформацію на систему настанов, мотивів і 

принципів за допомогою таких інструментів, як часте повторювання тих самих 

аргументів, логічних доказів, формування сприятливих асоціацій:  

What does outlast lipcolor give you that department stores can’t? 

More choices – smoothing, glossy or brilliant. More shades – 88 easier-to-see-

and-shop shades. More ways to last through your day. And at the end of the long, 

beautiful day, more left in your pocket! (Covergirl) [281, c. 172]. 

Сугестивного впливу досягають використанням психологічних елементів 

як свідомого, так і підсвідомого характеру. Тобто результатом навіювання може 

бути переконання, яке створюють без логічних доказів: 

It’s like no other makeup you’ve ever tried…or applied. Now in 4 new shades. 

Shine like a star you are (Maybelline) [253, c. 269]. 

Конативний вплив рекламного звернення полягає у підштовхуванні 

потенційного покупця до дій, тобто до купівлі або хоча б до свідомого 

зважування всіх „за” і „проти” [28, c. 66]. 

Do you compromise moisture for your color? With new Nexxus Dualiste 

Intense Hydration shampoo and conditioner, you don’t have to. The dual-chamber 

pump delivers dual benefits: 40% better color retention plus deep moisturization. So 

there’s never a reason to compromise (Nexxus) [242, c. 73]. 

Дослідження в галузі рекламування сприяють опрацюванню сходинок 

рекламної піраміди – „комплексної схеми основних типів готовності цільової 

аудиторії до купівлі (усвідомлення, знання, доброзичливе ставлення, надавання 
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переваги, переконання, купівля, повторна купівля), при цьому кожний 

наступний етап розміщується вище за попередній”. Автори рекламного 

повідомлення ставлять собі за мету пересування реципієнта інформації із 

нижчого щабля піраміди до вищого [111, с. 85]. 

К. А. Аксьонова виділяє наступні моделі рекламного впливу: 

- комунікаційні – носять соціальний характер і визначають об’єктивні 

елементи масових комунікацій; 

- інформаційні – носять психологічний характер і представляють основні 

етапи обробки рекламної інформації; 

- змішані моделі – носять соціально-психологічний характер [3, с. 43–44]. 

До комунікаційних моделей відносять: модель Ласвела, що складається з 

5 базових елементів – комунікатор, повідомлення, канал передачі інформації, 

аудиторія, ефективність; модель Вестлі-Маккліна – модель викривлення 

об’єктивної інформації. Товар має певне число об’єктивних характеристик, з 

яких рекламодавець відбирає головні [3, с. 44]. 

Серед інформаційних моделей також є декілька найпоширеніших. 

Найвідомішою є рекламна модель Е. Левіса, розроблена 1896 р. під назвою 

AIDA (від англ.: attention – увага, interest – інтерес, desire – бажання, action – 

дія, акція). Розшифровуючи цю формулу, одержуємо таке пояснення: рекламне 

повідомлення спочатку привертає увагу читача за допомогою різноманітних 

вербальних і невербальних засобів та намагається утримати інтерес реципієнта, 

використовуючи апелювання до емоцій та бажань. Надалі споживачеві 

навіюється бажання придбати рекламований продукт та надаються 

рекомендації щодо дії купівлі.  

Майже на таких самих принципах (з невеликими доповненнями) 

побудовано моделі AIDMA (додано ще один елемент – мотив, англ. – 

motivation), ACCA (attention – увага, comprehension – сприйняття аргументів, 

convection – спонукання, action – акція, дія); DAGMAR (від англ. Defining 

advertising goal-measuring advertising results – визначення рекламних цілей, 

аналіз рекламних результатів). Ця модель передбачає проходження покупцем 

таких етапів: упізнання марки товару, асиміляція – усвідомлення потенційним 
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покупцем усіх позитивних якостей товару, психологічне тяжіння до купівлі, 

купівля товару. Ефект визначається збільшенням кількості покупців на 

кожному з цих етапів [28, с. 68–69].  

Для рекламних текстів важливою є також модель, запропонована 

Ф. Джефкінсом [66, с. 12]: модель VIPS (Visibility – Наглядність, Identity – 

Особистість, Promise – Обіцянка, Single-mindedness – Цілеспрямованість). 

Реклама повинна бути легко помітною, а особистість рекламодавця, або ж 

ідентичність товару – зрозумілими читачам. Обіцянка-пропозиція повинна бути 

чіткою та короткою. Цілеспрямованість проявляється у конкретиці 

запропонованої пропозиції для споживача.  

У сучасній рекламі враховують рекомендації психологів щодо первинних 

і вторинних мотивів або бажань. Первинними називають вродженні мотиви, а 

вторинними – соціогенні мотиви та бажання. Так, Д. Уітмен [227, с. 21] 

виокремлює вісім основних біологічно запрограмованих бажань:                      

1). Виживання, задоволення від життя; 2). Задоволення від їжі та напоїв;           

3). Свобода від страху, болю чи небезпеки; 4). Сексуальне спілкування;           

5). Зручні умови життя; 6). Бути кращим, вигравати; 7). Піклування і захист 

коханих та близьких людей; 8). Соціальне схвалення. 

До другорядних бажань належать такі: бути інформованим; цікавість; 

чистота тіла і довкілля; ефективність; зручність; надійність/якість; вираження 

краси і стилю; економія / зиск; вигідна покупка [227, с. 23]. 

Психологи вважають, що рекламні заклики, які спираються на первинні 

бажання або мотиви, є більш дієвими, оскільки „ці мотиви за своєю природою  

біогенні, тобто тісно пов’язані з потребами організму. Що більше людина 

помічає в рекламному зверненні таких зв’язків, то швидше звертає на нього 

увагу й запам’ятовує його” [111, c. 86]. Мотив у людській психіці виконує 

спонукальну функцію (спонукання до володіння предметом) та 

смислоутворюючу (мотив надає індивідуальний сенс діяльності людини по 

задоволенню її потреб). Демонструючи певний мотив, творці реклами 

формують у читачів потребу [20, с. 44]. Як зазначають психологи та творці 

рекламних текстів активізація прагнення отримати щось мотивує реципієнта до 
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певних дій [187; 191; 167; 168]. Як показало наше дослідження, у рекламі 

косметичних засобів використовують такі основні бажання як свобода від 

страху, прагнення бути кращим, соціальне схвалення та піклування про 

близьких людей, а також усі другорядні бажання, що зумовлено тематичною 

спрямованістю цієї продукції. Варто відзначити, що таке розмаїття бажань, з 

якими „працюють” рекламні тексти косметичних засобів, є, безумовно, 

позитивною характеристикою та підтверджують емоційну спрямованість цих 

текстів. 

Л. І. Рюмшина зазначає, що, створюючи рекламні тексти з акцентуванням 

на емоціях, потрібно враховувати особливості людської психіки: „Люди 

звертають увагу на те, що їм подобається або лякає; страхи тісно пов’язані з 

інстинктами; інтерес до інформації підвищується зі зростом ризику; позитивні 

емоції стимулюють, негативні призводять до уникання об’єкта, що їх викликає, 

очікування небезпеки при цьому підсилює пошук відповідної інформації” [146, 

с. 65]. В. В. Ценьова відмічає: „Що сильніше інформаційні перевантаження, то 

більше людський мозок орієнтований на емоційну експертизу інформації, яка 

звільняє свідомість від аналітичних розрахунків. Вибір можна робити 

несвідомо, ґрунтуючись виключно на емоційних перевагах, без участі 

розумової діяльності” [178, с. 40]. 

Отже, творці рекламних текстів застосовують низку психологічних 

прийомів для впливу на читачів, зокрема: посилання на авторитети, свідчення 

очевидців, логічну аргументацію та емоційний вплив. Вплив може 

передаватися когнітивно, афективно, сугестивно та конативно.  

Первинні та вторинні мотиви не залишаються поза увагою авторів 

реклами. У рекламі косметичних засобів фіксуємо використання таких мотивів: 

свобода від страху, прагнення бути кращим, соціальне схвалення та піклування 

про близьких людей (первинні) та всі другорядні мотиви.  
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1.4. Сугестивні технології маніпулятивного впливу 

 

Сугестія (від лат. suggestio) – це „процес впливу на психічну сферу 

людини, пов’язаного із зниженням свідомості і критичності у сприйманні й 

реалізації зовнішньої інформації, з відсутністю бажання її зрозуміти, 

проаналізувати і оцінити, з довірою до джерела інформації” [128, c. 541], що 

окреслює дії та поведінку людей [157, c. 198]; стимуляція до реакції, викликана 

збереженням звичаїв, довірою до інформації та людини, яка її надає, та 

консолідації у суспільстві [137]. Л. Л. Ільницька наголошує, що лінгвальний 

сугестивний вплив – це використання мови з метою встановлення певного 

психологічного контакту та отримання доступу до несвідомого [81, c. 12]. 

Навіювання може впливати на свідомість і підсвідомість людини, обмежуючи 

раціональне мислення і саме через це може бути небезпечним методом 

маніпулювання.  

Навіюваність (сугестивність) – схильність „підкорятися і змінювати 

поведінку не на підставі розумних, логічних аргументів або мотивів, а на 

підставі однієї лише пропозиції іншої особи, причому сам суб’єкт навіювання 

буде вважати свої дії наслідком власного самостійного вибору” [132, с. 44], це 

спосіб впливу, заснований на некритичному сприйнятті людиною отримуваної 

інформації [229, c. 218]. 

Варто підкреслити різницю між навіюванням та переконуванням як 

безпосередніх елементів впливу. Навіювання здійснюється маніпулятивним 

методом. Переконування – процес логічного обґрунтування, що базується на 

активній участі суб’єкта. Навіювання ж, навпаки, звертається до психічної 

сфери і прямо пов’язане з маніпуляцією свідомістю, оскільки навіювання – 

„вторгнення у свідомість сторонньої ідеї без прямої і безпосередньої участі в 

цьому акті „Я” суб’єкта” [20, с. 24–25]. Психологи (В. Вундт [40], Т. М. Дридзе 

[68], Ж.-М. Дрю [69], Х. Ланг [214], П. Мартіно [215]) розглядають 

маніпулятивний вплив як міжособистісні стосунки, що моделюють поведінку 

комунікантів, можуть впливати на їх здатність оцінювання ситуації та 

прийняття рішень. 
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Сугестивні технології не є сучасним феноменом, оскільки вони беруть 

свій початок ще із герменевтики. Тексти, що були написані у цій традиції, 

передавали значення досить складною мовою, сповненою символізмом. 

Завдяки цьому, дослідники минулих століть мали змогу як зашифрувати певні 

значення у текстах, так і декодувати давні манускрипти для сучасників, 

відновлюючи істинне значення символів та знаків. На сьогодні прийоми 

герменевтики використовуються для тлумачення як вербальних так і 

невербальних повідомлень із маніпулятивною метою, зручною для їх 

інтерпретатора [132, c. 40–41]. 

Маніпулятори активно використовують всі можливі засоби масової 

інформації та репрезентують відомості у потрібному для них ключі, а також 

інтерпретують їх з вдалого для себе погляду. „Таким чином слухачеві наче 

насильно нав’язується „потрібна позиція”, яка стає його власною думкою” [132, 

c. 42]. 

Наступним етапом стало „раціональне навіювання”, що сприяло 

зародженню психоаналізу. Основоположником нової галузі науки став З. Фрейд 

[176] та його вчення про підсвідомість, що звертається в першу чергу до 

інстинктів, якими практично неможливо керувати свідомо. Психоаналіз став 

базовим компонентом доктрини маніпуляції і завдяки цьому став активно 

вживатися у рекламі. Завдяки З. Фрейду отримав наукове підґрунтя погляд, 

згідно якого вплив на несвідоме набагато ефективніший, оскільки інстинкти та 

емоції важче піддаються контролю з боку самої людини, саме тому впливати на 

них виявляється набагато простіше і результативніше, ніж на розум [136, с. 23]. 

У США основні поняття психоаналізу почав пристосовувати для цілей реклами 

учень З. Фрейда Е. Діхтер [200]. Принципово відкидаючи теорію раціонального 

навіювання, він стверджував, що головна цінність товару для покупця полягає в 

задоволенні захованих глибоко в підсвідомості бажань, про які сам покупець 

може навіть не підозрювати, тому що вони є неприйнятними для свідомості, а 

можливо і суспільства.  

Паралельно з психоаналізом розвивається й інша маніпулятивна течія – 

біхевіоризм, що переріс в епоху кібернетики в необіхевіоризм. Засновником 
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останнього є Ф. Скіннер (США), який „відкидав поняття прихованих психічних 

процесів, таких, як мотиви, цілі, почуття” [цит. за 181, с. 91], оскільки вважав, 

що саме зовнішнє середовище найбільше впливає на людську поведінку. Якщо 

порівнювати психоаналіз та необіхевіоризм, то у першому випадку ключову 

роль відіграють бажання, інстинкти та емоції людини, а у другому – вони 

повністю відкидаються як такі, що не мають будь-яку цінність чи вплив. 

Поведінка розглядається лише як функція зовнішніх подразників та стимулів, а 

людина виступає як машина, що керується зовнішніми обставинами. Е. Фром 

[202] пояснює неймовірну популярність Ф. Скіннера в США тим, що йому 

вдалося поєднати елементи ліберально-оптимістичного мислення із соціальною 

реальністю, оскільки його психологія – це наука маніпулювання поведінкою; її 

мета – виявлення механізмів „стимулювання”, які допомагають забезпечити 

необхідну „замовнику” поведінку [132, с. 43]. Загалом, людську свідомість 

вважають досить уразливою до навіювання та маніпулювання [84, c. 33], тому 

цим часто користуються рекламодавці при створенні текстів [87; 218]. 

Рекламний вплив визначається Словником рекламних термінів як: 

1) зміна у свідомості та поведінці реципієнтів внаслідок проведення певної 

рекламної акції; зміни у свідомості адресата не зводяться до звичайної реакції 

купити певний товар; 2) зміна в мисленні, в системі уявлень, поглядів, помислів 

і бажань не тільки окремого адресата, а і всієї мікрогрупи; залежить від 

численних факторів, які взаємопов’язані та діють водночас або окремо на 

адресата [228, с. 149–150]. 

А. Дейян відзначає, що сугестивна реклама містить три стадії впливу: 

когнітивну (інформативну), афективну (ставлення) та конативну (поведінку) 

[65, с.16], у зв’язку з чим не можна не погодитись з А. П. Мартинюк, що 

„найбільш релевантним видається визначення рекламного дискурсу як 

спонукального” [115, с. 162], який включає в себе персуазивний, 

аргументативний та емотивний компоненти.  

Отже, сугестія – вплив на людину, при якому реципієнт буде некритично 

сприймати інформацію, не піддаватиме її раціональному аналізу та вважатиме 

свої дії результатом власного самостійного вибору. Ознайомлення з історією та 
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традиціями становлення сугестії та навіювання є важливим елементом для 

кращого розуміння стратегій і тактик автора рекламного тексту косметичних 

засобів. 

 

1 . 4 . 1  К о м у н і к а т и в н і  с т р а т е г і ї  і  т а к т и к и  с у г е с т и в н о г о  

в п л и в у .  Лінгвісти активно досліджують питання вживання комунікативних 

стратегій і тактик (зокрема, О. В. Дмитрук виділяє наступні: стратегія ухиляння 

від істини, в межах якої визначають тактики навішування ярликів, узагальнень, 

перенесення; стратегію викривлення інформації, яка передбачає реалізацію 

тактик повторення, гіперболізації та применшення; стратегію імунізації, що 

реалізується за допомогою тактики посилання на авторитети тощо) [67, c. 7-11]. 

Однак існує певне неоднозначне розуміння поняття стратегії, що спричинено 

різними підходами науковців до його вивчення. Зокрема, можна виділити 

наступні: психологічний (в основі мовленнєвого маніпулювання лежать 

психологічні механізми, які змушують адресата некритично сприймати 

мовленнєве спілкування [76]), когнітивний (увага концентрується на тому, як 

рекламована інформація сприймається людиною), нейролінгвістичний 

(людський досвід базується на зорових образах, звуках і відчуттях [100, c. 637–

641], прагматичний підхід (дозволяє виявити комунікативно-функціональні 

особливості маніпулятивних висловлювань [67]), соціокультурний (вивчення 

стратегій полягає у „визначенні лінгвістичних і соціокультурних знань, 

необхідних для комунікації та природи комунікативного підтексту, що 

залежить від культурної, субкультурної та ситуативної специфіки 

інтерпретації” [207, c. 3] та інші. Однак, найчастіше під комунікативною 

стратегією розуміють „послідовність дій, що використовуються для досягнення 

цілей” [206, c. 96]. На нашу думку, найдієвішим було б поєднання декількох 

підходів, зокрема когнітивно-психологічного і прагматичного для визначення 

поняття „комунікативна стратегія”, що дозволило б описати та проаналізувати 

стратегії та тактики з урахуванням їх багатозначності.  

Окрім ціннісних орієнтацій, у тексті використовують раціональні 

рекламні стратегії (аргументація рекламного повідомлення будується на 
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логічних доводах) та емоційні (рекламне повідомлення створює певний 

привабливий для споживача образ, настрій, відчуття) [123, с. 54). Перший тип 

наводить факти і аргументи, „звертається” до розуму людини:  

UVA rays can cause skin damage and skin aging, but the UVA protection in 

many sunscreens can begin to breakdown the moment your skin is exposed to the sun. 

Neutrogena Ultra Sheer SPF 100+ with helioplex is clinically proven to provide 

unsurpassed protection from UVA rays. Neutrogena Suncare with helioplex is 

recommended most and used most bу dermatologists and their families. Available in 

a variety of sprays and lotions, helioplex feels clean and light while providing 

superior sun protection. Choose the one that’s right for you (Neutrogena) [273, 

c. 182].  

Другий тип застосовує різноманітні образи та асоціації, які впливають на 

емоційний стан людини:  

Go from flat to fab and become totally babe-a-licious. Shockwaves Styling Plus 

Conditioning Gloss & Body Mousse adds super volume to your hair whilst deeply 

conditioning and moisturizing it. Get super style. Be a super babe (Shockwaves) [251, 

c. 126]. 

Враховуючи спрямованість реклами на маніпулювання поведінкою 

адресата і реалізацію прагматичної установки через стимулювання певного 

виду діяльності за допомогою вербальних та невербальних засобів, можна 

відзначити, що реклама містить імперативні жанрові ознаки. Проте пряма 

імперативність відсутня, у зв’язку з чим у адресата створюється ілюзія 

незалежності прийняття рішення [117, с. 16].  

Look beautiful by nature. New natural minerals foundation. A new kind of 

coverage you can control. Our first ever Mineral Powder with Ultra-fine particles 

combined with a 100% natural professional brush. Allowing you to Build Low, 

Medium or High Coverage exactly as you want. For a natural healthy look. Get back 

to nature. Be gentle (Max Factor) [263, c. 94].  

Реклама досягає своєї мети лише в тому випадку, якщо при створенні 

рекламного тексту враховуються особливості людської психіки. Таким чином, 

визначальною ознакою рекламних текстів є їх антропоцентризм, так як подібні 
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тексти обслуговують потреби людини і соціуму та характеризуються 

прагматичною загостреністю [105, с. 200]. 

Як вважає О. С. Іссерс, для того, щоб мовленнєвий вплив був дійсно 

ефективним, потрібно враховувати наступні фактори: 

1) знання про тип комунікативної ситуації і комунікативного контексту; 

2) інформацію про можливі „перешкоди” в реалізації інтенції і способи їх 

подолання; 

3) уміння здійснити моніторинг мовленнєвих дій і коректування ситуації 

у вигідному для мовця напрямку [82, с. 294]. 

Таким чином, унаслідок різноманітності підходів до вивчення поняття 

„комунікативні стратегії”, важко вести мову про створення єдиної класифікації. 

Оскільки рекламний текст спрямований на вплив та спонукання читачів, 

важливо відзначити, що маніпулювання – це використання особливостей мови і 

принципів її використання з метою прихованого (тобто, неусвідомленого 

реципієнтом) впливу на адресата в потрібному для мовця напряму. Врахування 

психологічних аспектів у створенні рекламних текстів сприяє ефективності їх 

впливу на реципієнтів. 

 

1 .4 .2  Л і н г ва льне  ви р аж е нн я  с уг е с т и вн о го  м ан і п улюва н н я .  

У лінгвістичному аспекті маніпулювання розглядають як вправне використання 

мовних засобів для здійснення психологічного впливу на адресата, „ситуативно 

значуще варіювання свідомо і цілеспрямовано відібраних семантично-

ефективних мовних засобів” [76, с. 98]. 

О. І. Морозова зазначає, що „важливим джерелом мовленнєвої 

маніпуляції … є замовчування релевантної інформації (всієї або певної 

частини)” [217, с. 90], таким чином продуцент повідомлення надає власну 

інтерпретацією тих даних, з якими ознайомлюється реципієнт. „Всі способи 

маніпулювання свідомістю спрямовані на нейтралізацію дії критичного аналізу 

інформації цільовою аудиторією” [20, с. 43]. 

Мовленнєвий вплив, який становить комунікативно-психологічну 

сутність маніпуляції, спрямований на зміни в соціально-психологічній 
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структурі суспільства або на стимуляцію прямих соціальних дій через вплив на 

психіку членів певної соціальної групи або суспільства в цілому [116, с. 517]. 

Д. Уітмен констатує наступну формулу для вираження бажання читачів: 

напруга –> бажання – >дія на задоволення бажання [227, с. 24]. 

Людям не тільки приємно задовольняти власні бажання, але також 

отримувати інформацію про інших людей, які це вже зробили. Існує декілька 

принципів, які використовуються в рекламних текстах із сугестивною метою та 

базуються на психологічних особливостях людей [227, с. 30-55]:  

- принцип № 1– продаж страху через стрес, який викликає бажання щось 

зробити і таким чином мотивує. Наприклад, страх старіння, на якому спочатку 

робиться акцент, а потім пропонується засіб вирішення цієї проблеми (купівля 

дорогого крему); 

- принцип №2 – принцип Ego. Людині не так потрібен сам товар, як 

ставлення і відчуття, яке вона отримає від користування. Коли читач бачить 

привабливу жінку, що рекламує якийсь товар, це не товар, що необхідний 

читачу, а його Ego, яке хоче бути таким же красивим та успішним, як 

зображена модель. Важливим є створення асоціації з товаром і зображенням; 

- принцип №3 – достовірність, що досягається через свідчення людей. 

Чим більше людей підтвердять ефективність товару, тим краще; 

- принцип № 4 – потреба належати до групи. Людина – соціальна істота, 

тому важливість статусу в суспільстві, належність до якоїсь певної групи людей 

має важливий психологічний ефект, яким часто користуються рекламодавці; 

- принцип №5 – транстеоретична модель: для того, щоб щось купити, в 

людини повинно бути якесь знання про товар, аналогічний цьому; 

- принцип №6 – розробка ймовірності – зміна ставлення через 

використання переконання, використовуючи логіку або асоціації приємних 

думок і зображень.  

Усі ці принципи знаходять своє вираження через мовні одиниці. Так, 

переважання у використанні іменників сприяє номінації не тільки 

рекламованого товару або фірми, але і акцентуванню наявних проблем та 

позитивних ефектів від користування рекламованою косметикою. При 
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використанні свідчень знаменитостей або лікарів превалюють займенники 1 і 2 

осіб однини і множини для створення потрібного ефекту. Постійні повтори та 

непрямі порівняння підкреслюють та акцентують переваги товару у порівнянні 

з іншими аналогічними продуктами:  

At Garnier we believe in strength and we believe your hair needs strength. 

Strength to shine, strength to grow, strength to be beautiful, strength to resist 

damage. Whether it's long or short, straight or curly, coloured or natural, we believe  

strong hair is beautiful hair. The first fortifying haircare range with active fruit 

concentrate that gives strength and shine to your hair for a naturally beautiful 

radiance. Hair that's resistant, silky, and smooth, with a natural brilliance. Garnier 

Fructis gives you technology, beauty, and a daily boost, taking the tangles out of 

daily life! (Garnier) [259, c. 34]. 

У запропонованому прикладі спостерігаємо використання форми першої 

особи множини для підкреслення команди творців товару, а також 

неодноразове повторення фрази we believe (ми віримо) та іменників strength 

(сила) і hair (волосся). Автори рекламного тексту підкреслюють ефект, якого 

досягне користувач (сила), та тип товару (засіб за доглядом за волоссям), який 

потрібно придбати, через персоніфікацію творців цього продукту за допомогою 

займенника ми, що сприяє реалізації стратегії завоювання довіри. 

Таким чином, сугестивні технології опираються на мотиви та бажання 

читачів та використовуються для досягнення цілей виробника товару. 

Детальний аналіз тактик та стратегій, використаних у рекламних текстах 

косметичних засобів, буде запропонований у розділі 3 (пункт 3.6). 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Реклама намагається реалізувати кілька цілей, основними з яких є такі: 

привертання уваги читача, створення сприятливого образу фірми - виробника; 

спонукання читача до купівлі рекламованого товару. З прагматичного погляду 

виокремлюють інформативну, економічну, маркетингову, персуазивну та 
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пропагандистську функції. Інформативна та персуазивна функції особливо 

важливі для дослідження реклами та її мовних особливостей. 

2. Рекламний дискурс належить до інституціонального дискурсу, що 

виокремлюється на основі двох системоутворюючих прикмет – цілей і 

учасників спілкування, та є складним соціокультурним феноменом. 

3. Рекламні тексти класифікують за характером емоційного впливу 

(раціональні та емоційні); за складом цільової аудиторії (слабо-, середньо- та 

сильно сегментована); за цільовим впливом (комерційна та некомерційна); за 

поширеністю (глобальна, національна, регіональна, місцева), за способом 

передачі (друкована, електронна, зовнішня) та способом виконання (текстова, 

візуальна, текстово-візуальна). 

4. Реклама характеризується декількома властивостями: асоціативністю, 

комунікативністю, постійним нав’язуванням своїх цінностей та мотиваційним 

характером повідомлення. 

5. З позиції психологічного впливу у рекламі використовують 

різноманітні прийоми: посилання на авторитети, свідчення очевидців, логічну 

аргументацію, емоційний вплив. До моделей рекламного впливу відносять 

комунікаційні (мають соціальний характер), інформаційні (психологічний 

характер), змішані (соціально-психологічний характер). Окрім того, вдале 

використання та акцентування первинних і вторинних мотивів та бажань 

виконує спонукальну функцію. 

6. Сугестія як спосіб впливу на читача, заснована на некритичному 

сприйнятті людиною отриманої інформації, має довгу історію існування та 

розвитку від герменевтики та психоаналізу до необіхевіоризму. В сучасній 

лінгвістиці під мовним маніпулюванням розуміють використання особливостей 

мови з метою прихованого впливу на адресата, який стимулює виконання 

певних дій через вплив на психіку людини.  

Основні положення розділу висвітлені у публікаціях автора: [48]; [53]; [61].  
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИКА ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ АНГЛІЙСЬКОМОВНОЇ 

РЕКЛАМИ КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ  

 

2.1 Загальні вимоги до організації комплексного дослідження 

 

Вибір рекламного тексту як об’єкта дослідження пояснюємо тим, що 

динамічність реклами, її вагомість та вплив на суспільство в останні 

десятиліття значно збільшилися у зв’язку з появою нових та розширенням уже 

давно існуючих засобів масової комунікації (друкована, теле- та радіо реклама, 

реклама в Інтернеті, зовнішня реклама).  

Рекламні тексти різноманітні за своїми функціями та видами, кожен з 

яких має власні особливості. Дослідження рекламного тексту косметичних 

засобів потребує інтегрованого підходу, оскільки багатоаспектний опис 

лінгвальних та невербальних засобів у трьох аналізованих композиційних 

елементах рекламного тексту (слогані, заголовку та основному тексті) дозволяє 

якнайповніше представити особливості рекламних текстів косметичних засобів.  

Дослідження передбачає такі обов’язкові етапи роботи: 

1) композиційна стратифікація рекламних текстів на слогани, заголовки 

та основний текст; 

2) визначення морфологічних характеристик та їх аналіз у композиційних 

елементах рекламного тексту; 

3) конструювання лексико-семантичних полів лексичних засобів 

рекламних текстів косметичних засобів; 

4) аналіз синтаксичних та стилістичних особливостей слогану, заголовку 

та основного тексту реклами косметичних засобів; 

5) виявлення комунікативно-прагматичних ознак рекламних текстів, 

дібраних для аналізу. 
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2.2 Комплексний підхід до методики дослідження тексту реклами 

 

Сучасна лінгвістика – це симбіоз різноманітних методів та парадигм, 

який виникає внаслідок інтеграції різних наукових дисциплін з урахуванням 

„людського фактору” [175, с. 3], проте парадигми не відкидають одна одну, а 

накладаються одна на одну та інтегруються [149, с. 52]. 

За останні десятиліття лінгвістика зробила значний крок назустріч 

інтеграції різних наук, що вивчають людину (семіотика, психологія, соціологія 

тощо), та акцентує свою увагу на антропоцентризмі, який став провідним 

принципом для сучасної лінгвістики. Необхідність багатофакторного та 

системного підходу до опису мови зумовила зміну вектора лінгвістичних 

досліджень на урахування зв’язку мови і людини. Людський фактор у мові 

лежить в основі антропологічної парадигми дослідження мови [27, с. 61]. 

За словами Б. С. Кримського, сьогодні „на перший план виходить дискурс 

онтології людини, актуалізується проблема „проміжних” форм реальності, 

тобто буття, що його засвідчує цивілізація, подаючи його як олюднену 

дійсність. Це буття локалізоване між двома безоднями – нескінченністю 

космосу та бездонністю людської психіки – утворює особливий „серединний” 

світ людини” [102, с.12]. 

Інший напрямок досліджень пов’язаний з вивченням комунікативного 

простору мови, відображеного у зв’язному тексті і обумовленого 

екстралінгвістичними факторами усного і письмового мовлення. Деякі 

дослідники схильні вважати, що антропоцентрична лінгвістична парадигма 

зводиться до певної моделі організації мовних одиниць [165, с. 306]. Видається, 

що дослідження такої моделі є „лише одним із аспектів антропоцентрично 

орієнтованих підходів до аналізу мовленнєвої комунікації, яка з другої 

половини ХХ ст. визнається основою свідомості, пізнання та суспільного буття 

людей у цілому” [цит за. 5, с. 276]. 

Н. І. Андрейчук зазначає, що однією з найважливіших тез 

антропоцентричної парадигми стає наступна: людина не може існувати поза 

комунікацією, а її сутність виявляється у спілкуванні з подібними собі [5, 
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c. 273–278]. Антропоцентризм опирається на принцип діяльності і проголошує 

пріоритет факторів, що забезпечують успішне застосування мови суб’єктом 

комунікативної діяльності для досягнення своєї мети.  

Оскільки рекламні тексти спрямовані перш за все на позитивний вплив на 

адресата й спонукання його до виконання конкретної практичної дії, то у 

рекламному тексті, як у жодному іншому, виявляється антропоцентричність 

[76, с. 15]. 

Дослідження рекламних текстів відбувається в кількох напрямах: 

1) загальний лінгвістичний опис (О. І. Зелінська [75], О. В. Медведєва, 

Г. Г. Почепоцов, В. М. Горохов [62]); 

2) дослідження певного аспекту реклами: прагмалінгвістичного 

(Т. М. Лівшиц [109], Ю. А. Гордеєв [47]); психолінгвістичного (Ю. О. Сорокін 

[155], Є. Ф. Тарасов [161], М. Л. Паттерсон [221]); когнітивного (О. С. Ткачук-

Мірошниченко [163]); 

3) власне лінгвістичний аналіз на різних мовних рівнях: фонетичному 

(І. О. Лисичкіна), лексичному (С. А. Федорець), морфологічному 

(О. І. Зелінська [75], В. В. Зірка [76]), синтаксичному та структурно-

семантичному (О. І. Зелінська [75], О. В. Медведєва), аналіз текстових 

категорій в рекламі (Н. Л. Коваленко, Т. М. Лівшиц [109]); 

4) дослідження рекламного дискурсу (Н. Л. Волкогон [38], О. Є. Ткачук-

Мірошниченко [163]). 

Впродовж останніх десятиліть розвиток комунікативно-прагматичного 

напряму лінгвістичних досліджень призвів до того, що увага вчених змістилась 

від вивчення автора мовлення (адресанта) до другого учасника комунікації 

(адресата). Цей напрям опирається на принципи діяльності і проголошує 

пріоритет факторів, що забезпечують успішне застосування мови суб’єктом 

комунікативної діяльності для досягнення своєї мети. Прагмалінгвістичний 

напрям базується на мовних одиницях, пов’язаних із людиною, яка 

використовує мову як інструмент спілкування [175, с. 5].  

Таке спрямування дозволяє розглядати рекламні тексти не тільки крізь 

призму їх формально-граматичних характеристик та способів їх вираження на 
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морфологічному, лексико-семантичному, синтаксичному та стилістичному 

рівнях, але й з урахуванням їх прагматичних функцій та комунікативних 

стратегій. Цей напрям дав можливість провести комплексне дослідження 

рекламних текстів у сучасній англійській мові та забезпечив всебічний аналіз 

об’єкта дисертаційної роботи. 

Враховуючи поліпарадигмальний характер сучасної лінгвістики, 

вважаємо необхідним інтегрувати різні методи дослідження з метою 

проведення детального аналізу об’єкта дисертаційної роботи.  

 

2.3 Поетапне представлення методики дослідження рекламних 

текстів косметичних засобів 

 

У роботі поєднані практичні методи лінгвістичного аналізу з теоретичним 

осмисленням отриманих нових фактів та зіставленням їх з уже відомими. У 

дисертації застосовано комплексну методику дослідження рекламних текстів, 

а також засобів їх реалізації у сучасному рекламному англійськомовному 

дискурсі. Отже, методику проведеного дослідження реалізовано у п’ять 

основних етапів.  

На першому етапі дослідження було проведено вибірку матеріалу. Для 

аналізу відібрано рекламні тексти з 43 англійськомовних журналів за період з 

2010-2014 роки (Company, Cosmopolitan, Beauty Fashion, Elle, Frankie, 

Glamour, Glam, Harper’s Bazaar, InStyle, Marie Claire, More, Nylon, Prima, 

Seventeen, SHE, Vogue, Redbook, Runway) методом суцільної вибірки. 

Загальний обсяг вибірки – 158 347 слововживань. 

Аналіз вибірки відбувався у такій послідовності кроків:  

1) із 43 журналів було відібрано рекламні тексти косметичних засобів 

(всього 1600 текстів);  

2) тексти систематизовано та розділено на групи за видом косметичних 

засобів (крем, парфуми, туш для вій, пудра/рум’яна, шампунь, фарба для 

волосся, бальзам, підводка для очей, тіні для очей, лак для нігтів, дезодоранти, 
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блиск для губ/помада, скраб/очищувальний лосьйон/тонік, лосьйон/гель для 

тіла). 

Для того, щоб визначити достовірність результатів дослідження, 

необхідно встановити, чи забезпечить обсяг вибірки надійність обчислень. У 

нашому дослідженні для визначення „надійності” обсягу вибірки (при роботі з 

морфологічними та лексико-семантичними характеристиками рекламних 

текстів косметичних засобів) ми вдалися до використання формули так званої 

похибки вибірки. В лінгвістиці прийнято вважати, що ця величина не повинна 

перевищувати 33% при довірливій імовірності 95% (рівень значущості Р=0,05). 

Відносна похибка вибірки обчислюється за формулою: 

 

pZ

N p
 


      (1.1.) 

 

де Zp – деяка постійна величина (константа), яка для п’ятивідсоткового рівня 

значущості дорівнює 1,96; N – обсяг вибірки (в абсолютних величинах, 

наприклад, у кількості слововживань); p – відносна частотність уживань 

одиниць аналізу (наприклад, словоформ) [107, с. 163].  

Для іменника при кількості слововживань 59 738 похибка становить 

0,008 %; для прикметника при кількості слововживань 43 125 – 1 %; для 

дієслова при кількості слововживань 21 094 – 1%, для займенника при кількості 

слововживань 9 632 – 2%, для прислівника при кількості слововживань 6 107 – 

2%. Тобто для всіх аналізованих частин мови вибірка є достатньою для 

достовірності результатів дослідження.  

На другому етапі дисертаційної роботи виділено структурні компоненти 

рекламного тексту та описано вербальне наповнення рекламних текстів 

косметичних засобів. Аналіз текстів реклами косметичних засобів передбачав 

застосування описового методу. Його застосування передбачало планомірну 

інвентаризацію досліджуваних одиниць і пояснення особливостей їх 

формування та функціонування. В процесі застосування описового методу 

було виокремлено такі кроки: 1) виділення одиниць аналізу; 2) класифікація й 
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інтерпретація виділених одиниць.  

Одиницями аналізу стали основні структурні елементи рекламного 

тексту, а саме: слоган, заголовок та власне рекламний текст (основний 

рекламний текст), що й були надалі класифіковані. Наприклад: 

Stop dark spots before they appear (2) 

Even perfect skin can conceal spots under the surface that will appear later. 

POND’s Blemish Prevention UV Cream provides SPF 15 and UVA four star 

protection against deep penetrating UVA and UVB rays, the main cause of dark 

spots. 

And thanks to VAO-B3, it not only prevents dark spots under the surface but 

also even-tones your skin, leaving it flawlessly radiant. 

So with regular use, you can say goodbye to sun spots (3).  

flawless radiance (POND’S)(1) [274, c. 48]. 

де 1) – слоган реклами, 2) – заголовок та 3) – основний рекламний текст. 

Після виділення структурних компонентів у всіх текстах вони були 

класифіковані за певними характеристиками. Так, слогани було класифіковано 

за їх формальними характеристиками, за метою висловлювання, 

комунікативним наміром та спрямованістю/інтенцією; заголовки – за 

змістовими та формальними характеристиками, за принципом апелювання до 

читача та типами комунікативних ситуацій. Основний рекламний текст 

класифікувався за структурними характеристиками та комунікативними 

стратегіями і моделями. 

На третьому етапі виокремлено основні комунікативні стратегії та 

тактики, що вживались в проаналізованих рекламних текстах за допомогою 

прагматичного аналізу.  

Зауважимо, що деякі вчені заперечують існування прагматичного 

аналізу як окремого методу дослідження, пояснюючи це відсутністю єдиних 

методик і прийомів аналізу мови, властивих лише цьому методу 

(Ф. С. Бацевич [19], Н. С. Валгіна [31]). На їхню думку, прагматичний аналіз 

випливає з функціонального, логічно продовжує і розвиває його, розкриваючи 

взаємини автора і читача, визначає ступінь корисної інформації у тексті, 
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тобто, як вважають, переводить його в розряд дискурсу в сукупності з 

лінгвістичними та екстралінгвістичними чинниками [31, c. 17–20], проте в 

нашому дослідженні прагматичний аналіз сприяв виявленню комунікативних 

стратегій, їх впливу на адресатів, а також виявленню їх особливостей. 

Психологічний тип людини, її настрої, світобачення, ставлення до 

співрозмовника тощо впливають на перебіг комунікації, її тональність та 

атмосферу. У центрі уваги прагматичного аналізу перебувають такі важливі 

поняття комунікації, як стратегії й тактики спілкування, оцінні (аксіологічні) 

аспекти людської взаємодії тощо [19, с. 41].  

На четвертому етапі дослідження було проаналізовано морфологічний, 

лексико-семантичний, синтаксичний рівні мови реклами косметичних засобів, 

а також стилістичні засоби, характерні для цих текстів. Було здійснено 

зіставлення та порівняння результатів аналізу для різних композиційних 

елементів рекламного тексту (слоган, заголовок, основний рекламний текст).  

На п’ятому етапі було застосовано функційний аналіз для розкриття 

функційного потенціалу невербальних компонентів комунікації. Було 

визначено, що інформація в рекламних текстах косметичних засобів подається 

лінгвально-візуально або візуально. Будь-який рекламний текст послуговується 

щонайменше одним із видів кінем – зображувальних елементів, до яких 

відносять ілюстрації, фото та зображення, оскільки всі з проаналізованих 

рекламних текстів містили в своєму складі зображення рекламованого товару і / 

або фотографію моделі (відома людина; спеціаліст / професіонал у цій сфері; 

споживач, який на собі перевірив ефективність рекламованого товару). 

Отримані результати дослідження підлягали кількісному підрахуванню на 

кожному етапі дослідження. Таким чином, у роботі застосовано елементи 

кількісного аналізу, який дозволив описати характеристики різних типів 

рекламних текстів, їх композиційних компонентів, а також вербальних та 

невербальних засобів, що в них використовуються.  
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2.4 Методика та методи дослідження рекламного тексту 

 

Рекламний текст із позиції сучасної прагмалінгвістики характеризують як 

яскраву мовленнєву форму соціального впливу, як однонаправлену мовленнєву 

дію, змістом якої стає соціальний вплив адресанта на адресата через 

роз’яснення та інформування [174, с. 18]. 

Конкретно–науковою базою роботи є функційно-прагматичний, 

таксономічний підходи до вивчення мовних об’єктів, який дозволяє органічно 

поєднати постулати структурної та формально-логічної лінгвістики з 

прагматичними принципами. Дослідження спирається на новітні досягнення у 

галузі дискурсології, лінгвопрагматики та теорії мовленнєвого впливу         

(Н. Д. Арутюнова [11; 12], А. Д. Бєлова [22], О. О. Леонтьєв [108]).  

Під час дисертаційного дослідження було використано низку 

загальнонаукових та власне лінгвістичних методів. При опрацюванні 

релевантного теоретичного матеріалу й пізніше у процесі емпіричної роботи з 

мовним матеріалом у дисертаційному дослідженні використовувались такі 

загальнонаукові методи, як індукція (метод узагальнення результатів окремих 

конкретних спостережень (шлях від конкретного, одиничного до загального), 

дедукція (конкретизація, перехід від загальних тверджень до конкретного 

умовиводу, знань про одиничне, що перебувають у логічних відношеннях 

слідування, виведення конкретного положення із загальних тверджень), аналіз 

(розділення предмета на частини й опис кожної з них), синтез (поєднання 

частин у цілісну систему) і метод спостереження (інтроспекції), який дає 

змогу дослідникові приймати на свій розсуд ті чи інші рішення, а також на 

підставі інтуїції висувати певні гіпотези з метою їхніх подальших перевірок, 

підтверджень або спростувань [97, с. 209–211]. Таке поєднання методів 

дозволило підійти до вирішення поставлених задач комплексно та інтегровано. 

 

2 . 4 . 1  Ф у н к ц і й н и й  а н а л і з  н е в е р б а л ь н и х  к о м п о н е н т і в  

р е к л а м и .  Функційний аналіз входить до складу функціонального підходу в 

лінгвістиці – напряму дослідження мови, що передбачає її розгляд у дії, у 
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процесі функціонування з огляду на цілеспрямовану природу мовних одиниць і 

явищ. Функціональний підхід ґрунтується на функціоналізмі як методології й 

керується її основними дослідницькими принципами. Він зароджувався 

наприкінці ХІХ ст. і на початку XX ст. у різних мовознавчих школах світу як 

один із напрямів структурної лінгвістики. У колі інтересів зазначеного підходу 

– принципи цільового призначення мови, функціонального розподілу між 

складниками комунікативної ситуації, зв'язку функції й середовища, 

функціональної перспективи речення; перенесення уваги з мови на людину як 

суб'єкт комунікації й суспільства, розгляд ситуативної та соціальної адаптації 

мовних одиниць у середовищі й мовній особистості; аналіз виявів мовної 

економії, взаємодії й динаміки одиниць у мовленні, принципів реалізації його 

комплементарності, варіативності, маргінальності відповідно до людських 

потреб, соціальних й інших чинників тощо [232, с. 651-652].  

Функційний аналіз був використаний для розкриття функційного 

потенціалу невербальних компонентів комунікації. Між вербальною та 

невербальною комунікацією можливі взаємопереходи, що забезпечують 

подвійне кодування інформації у мережі людської свідомості за допомогою 

вербальних одиниць і невербальних засобів.  

Функційний метод доповнюється прийомами прагматичного аналізу для 

відображення позамовних засобів рекламного тексту косметичних засобів, а 

саме опис таких невербальних компонентів як кінеми:  

1) зображувальні елементи (ілюстрації, фотографії). Було виявлено, що у 

рекламних текстах косметичних засобів використовують такі зображувальні 

елементи: фотографія товару; фотографія знаменитості; фотографія товару і 

моделі; допоміжні фонові елементи;  

2) шрифти (звичайний, курсив, жирний, підкреслення, комбінація кількох 

видів);  

3) спосіб розміщення знаків на площині: а) горизонтальний, 

б) вертикальний, в) збільшений інтервал між літерами, г) „перевернуті” на 180° 

слова, ґ ) обрамлення текстом лінії малюнка або його елемента; 
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4) колір фону. Основними кольорами фону для рекламних текстів 

косметичних засобів виявились: білий, пастельні відтінки, чорний та зелений.  

Невербальні компоненти постають правдивими індикаторами емоційного 

стану комуніканта. Емоції, почуття, переживання включені в комунікативний 

акт у формі різноманітних невербальних засобів, які здатні передавати емоції, 

ставлення суб’єктів один до одного, до змісту розмови. Інакше кажучи, „на них 

покладена функція маніфестації психологічного змісту комунікації, вираження 

емоційної реакції” [26, c. 210]. 

У сучасному світі і сучасних умовах комунікації візуалізація стає 

домінуючим способом спілкування. Боротьба за виживання потребує яскравого 

мовного самовираження, самопрезентації, адже вибір в соціумі падає на все 

яскраве і привабливе. 

 

2 . 4 . 2  П р а г м а л і н г в і с т и ч н и й  а н а л і з  р е к л а м н и х  т е к с т і в  

к о с м е т и ч н и х  з а с о б і в .  Сучасна прагматика включає різні галузеві 

напрямки, одним із яких є прагмалінгвістика, яка вивчає використання й 

функціонування мовних знаків у процесі комунікації у проекції на 

інтерактивність його суб'єктів, зумовлену їхніми особливостями й самою 

ситуацією спілкування. Прагматика, на думку деяких дослідників, об’єднує 

лінгвістичні аспекти комунікації (семантику й синтаксис) із нелінгвістичними 

принципами реалізації дискурсу й контексту як референтної ситуації. 

Лінгвістичний аспект прагматики іноді розглядають як об'єкт теорії 

компетенції, а нелінгвістичний – теорії реалізації [232, с. 485–486]. 

Комунікант виступає основним компонентом комунікації, це мовна 

особистість, яка детермінована сукупністю ментальних, психічних, емоційних, 

оцінних, прагматичних та інших особливостей. У ході спілкування комунікант 

може здійснювати вплив на співрозмовника через спонукання його до певних 

дій [12, c. 643–660]; мовець також може мати за мету передачу 

співрозмовникові певного емоційного імпульсу, за допомогою якого планує 

довести його до конкретного емоційного стану [73, c. 161–169], і, нарешті, як 

результат впливу може бути зміна інтелектуального, психічного та вольового 
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станів співрозмовника [19, c. 8–12]. Окрім цього, „акти вибору і організації 

мовних засобів детерміновані, насамперед, змістом комунікативного наміру, що 

реалізується в певному соціальному, дипломатичному, суспільному, 

політичному контексті” [25, с. 28]. 

У зв’язку з тим, що лінгвістичні елементи несуть інформацію про 

екстралінгвістичні об’єкти, відношення тощо, вони конституюються як 

прагматичні одиниці [220, с. 53].  

Прагмалінгвістичний аналіз дозволив виокремити основні комунікативні 

стратегії, які розуміємо як комплекс мовленнєвих дій, спрямованих на 

досягнення комунікативної мети, що формується в процесі мовленнєвої 

діяльності під впливом мотиву, який, у свою чергу, обумовлений відповідною 

потребою. Комунікативна тактика являє собою ієрархічно нижчий рівень 

планування мовленнєвої поведінки і виступає у якості засобу реалізації 

стратегії [72, с. 31]. У проаналізованих рекламних текстах косметичних засобів 

були зафіксовані наступні стратегії та тактики:  

 завоювання довіри, що втілюється в тактиках „псевдожиттєва історія” 

та „представлення поодинокої проблеми як глобальної”;  

 навіювання, що представлена тактиками використання наказового 

способу, дублювання літер, використання великої кількості простих речень та 

багаторазових повторень;  

  вплив на емоційну сферу, що реалізується в тактиках інтимізації 

комунікативного простору (вживання займенників ти / твій, емотивно-оцінних 

слів, скорочених конструкцій та висловлювань) і виявленні солідарності з 

адресатом (ваші проблеми – наші проблеми);  

 презентаційна стратегія, що втілюється у тактиці використання 

особових та присвійних займенників ми / наш, а також негативна презентація 

конкурентів; 

 стратегія привертання уваги, що реалізується в тактиках вживання 

імені рекламованого товару, гри слів, використання яскравого 

заголовка/слогана, віршованої форми та невербальних засобів. Наприклад: 
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Cinderella’s a beauty, her hair all curls. No need of a prince for this 

stunning young girl. She’s saying goodbye to glass slippers forever. And running 

away with a bloke dressed in leather.  

You can do anything with your hair (ghd) [252, c. 126]. 

У цьому тексті реалізована комунікативна стратегія привертання уваги 

через такі основні тактики: віршована форма тексту, яскравий слоган та 

невербальні засоби. До останніх відносимо: графічний прийом виділення 

першої літери „С” у слові Cinderella значно більшим шрифтом, що нагадує 

виділення першої літери у казках, текст написаний курсивом, а слова 

Cinderella’s a beauty виділено жирним шрифтом, візуальна частина – модель, 

молода дівчина-білявка, одягнена у білу коротку сукню, чорні шкіряні чоботи, 

біля неї знаходиться шолом від мотоцикла та спакована валіза. Візуальна 

частина реклами презентує знайому всім казку і казкового персонажа із зовсім 

неочікуваної сторони – як сміливу, відверту та дещо зухвалу молоду дівчину. 

  

2 . 4 . 3  М о р ф о л о г і ч н и й  а н а л і з  в е р б а л ь н о г о  п л а с т у  

р е к л а м н и х  т е к с т і в .  Головними напрямами досліджень сучасної 

морфології є: 1) подальше розроблення частиномовної класифікації, її 

принципів і проблемних питань; 2) усебічний опис граматичної категоризації 

мови у функціонально-семантичному, когнітивному й комунікативному 

аспектах; 3) інвентаризація грамем і засобів їхнього вираження у конкретній 

мові й різних мовах світу; 5) опис морфологічних парадигм; 6) аналіз 

морфологічного синкретизму, нейтралізації, транспозиції, десемантизації 

граматичних значень; 7) дослідження сполучуваності й варіювання 

морфологічних засобів мови, їхньої залежності від трансформаційного 

потенціалу мовних одиниць; 8) аналіз еволюційних процесів у сфері 

морфологічних категорій і систем; 9) установлення морфологічних універсалій 

і фреквенталій; 10) визначення когнітивного підґрунтя частиномовної 

диференціації мови; 11) аналіз комунікативної значимості різних граматичних 

класів і розрядів; 12) опис граматичної організації тексту тощо [232, с. 399].  
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У різних галузях лінгвістики застосовують морфологічний аналіз або 

його фрагменти. В дисертаційному дослідженні морфологічний аналіз було 

залучено для визначення вживаності частин мови в різних композиційних 

компонентах рекламного тексту (слогані, заголовку, основному тексті). 

Під слоганом розуміємо коротку фразу, яка передає у яскравій та образній 

формі основну ідею рекламної кампанії [89, с. 3], а під заголовком – 

найважливішу вербальну частину рекламного тексту, що сприяє привертанню 

уваги читачів та спонукає до прочитання всього тексту [89, с. 3].  

Було зафіксовано нерівномірний розподіл уживання самостійних частин 

мови (іменників, прикметників, дієслів, прислівників та займенників) у 

структурних компонентах рекламного тексту, що залежить від їх типу, функції 

та комунікативної стратегії, вжитої в тексті. Спільним виявилось переважання 

іменників, прикметників та дієслів у слоганах і заголовках. Морфологічне 

наповнення різних типів основного рекламного тексту не є гомогенним. Так, 

наприклад, іменник є найбільш уживаною частиною мови у наративній рекламі, 

редукованому основному тексті та змішаному типі; дієслово – у рекламі-загадці 

та рекламі-інструкції; прикметник – у рекламі моделі як перевернутої піраміди, 

рекламі-порівнянні та рекламі-списку; займенник є найуживанішою частиною 

мови в рекламі – свідченні зірок. Окрім цього, морфологічний аналіз разом із 

методом польового моделювання став підґрунтям для виокремлення 

частиномовного наповнення тексту та лексико-семантичних полів (ЛСП 

„Косметика”, ЛСП „Краса”, ЛСП „Ефект”). Виокремлення ядерної та 

периферійної зони в ЛСП відбувалося у два етапи: 1) аналіз словникових 

дефініцій для визначення ступеню семантичної відповідності між елементами 

ЛСП та 2) за принципом частотності зазначених сем у словникових дефініціях 

та частоти вживання лексеми у рекламних текстах, за яким до ядерної зони 

потрапили лексеми із високим показником уживаності та спільності 

семантичних ознак, до периферійної – лексичні одиниці з меншою частотою 

вживання та диверситивністю семантичних характеристик. 
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2 . 4 . 4  С и н т а к с и ч н и й  а н а л і з  р е к л а м н и х  т е к с т і в .  Синтаксис 

(від гр. syntaxis – побудова, сполучення, порядок) – 1) граматична будова 

речень та словосполучень у мові та закономірності їхнього функціонування в 

мовленні; 2) галузь мовознавства, розділ граматики, що вивчає закономірності 

сполучення слів і предикативних одиниць у реченні, будову, ознаки й типи 

речень і висловлень. Розмежовують синтаксис словосполучень, який 

установлює синтаксичні властивості окремих слів як частин мови, тобто 

правила їхньої сполучуваності з іншими словами; і синтаксис речень, 

спрямований на дослідження типів, ознак речень, зв'язків слів і сполук у складі 

речення й висловлення. Одиницями традиційного синтаксису вважають 

речення й висловлення, хоч синтаксис словосполучень оперував власною 

одиницею – словосполученням як поєднанням двох слів на підставі певного 

семантичного та граматичного зв'язку. Речення є структурно-семантичною 

інваріантною одиницею мовної системи і характеризується комунікативною, 

змістовною й інтонаційною завершеністю [232, с. 544–546]. У нашій роботі всі 

одиниці синтаксису проаналізовані в повному обсязі. 

Використовуючи синтаксичний аналіз, фіксуємо наступну організацію 

речень у рекламі косметичних засобів: 

- за метою висловлювання – розповідні, спонукальні, питальні, окличні 

речення; 

- за структурою: прості та складні речення. 

Проаналізувавши слоган, заголовок та основний рекламний текст, 

відмічаємо, що за метою висловлювання заголовок і основний текст найчастіше 

використовують розповідні речення: It helps combat flyaway hair and seals split 

ends (Regen), а слоган – спонукальні речення: Trust the green (Glysomed). 

Питальні речення найрідше використовують у слоганах, а найчастіше – в 

основному тексті реклами:  

What does outlast lipcolor give you that department stores can’t? More 

choices – smoothing, glossy or brilliant (Covergirl) [243, c. 142].  

Усі структурні компоненти рекламного тексту в переважній більшості 

використовують неокличні речення:  
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Luxurious cream formula with 2 ways to apply lets you control your coverage 

(Maybelline) [257, c. 83].  

Щодо структури, то всі елементи тексту використовують прості речення: 

A gentle dose of salicylic acid helps purify skin (Rimmel) [279, c. 25]. Окрім того 

було виявлено значне вживання різноманітних словосполучень: Hair happiness; 

Amazingly soft; To achieve a goal. Найбільшу кількість та різноманітність 

словосполучень відзначаємо у заголовках, що невідривно пов’язано з його 

формальними характеристиками та комунікативними тактиками: Perfect results; 

Something new; Loved by all, а найменше словосполучень використовують в 

основних рекламних текстах: Wonderful choice; Salon quality; Absolutely 

stunning.  

 

2 .4 . 5  Стилістичний  анал і з  рекламних  текст ів  косметичних 

засоб ів .  Центральним елементом стилістики є стилістична фігура (прийом) – 

побудований за певною моделлю засіб мовлення, властивий відповідному 

стилю, сфері спілкування, який надає виразності, образності, експресивності 

шляхом свідомого посилення якихось рис мовних одиниць, відхилення планів 

змісту або форми від буквального простого способу повідомлення. Стилістичні 

фігури ототожнюють зі стилістичними прийомами, риторичними фігурами, 

фігурами мовлення. Стилістичні фігури аналізували за двома принципами: 

структурним і семантико-стилістичним. Теорія фігур мовлення пов'язана з 

теорією тропів. Головними різновидами тропів уважають метонімію й 

метафору, що було підтверджено встановленням Р. Якобсоном двох головних 

типів афазії, пов'язаних із руйнуванням асоціацій за суміжністю й за схожістю, 

що проектувалося на функціональну асиметрію лівої та правої півкуль 

головного мозку людини. Як троп розглядають також синекдоху (троп 

метонімічної природи), порівняння, персоніфікацію, алегорію (тропи 

переважно метафоричної природи), епітет, іронію, перифразу, гіперболу й 

мейозис (їхня природа може бути і метафоричною, і метонімічною, і 

суміщеною) [232, с. 583–584]. 

У науковій літературі наявні різноманітні класифікації стилістичних 
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фігур. Зокрема, за функцією в мовленні вони поділяються на номінативні, які 

створюють фігуральні позначення предметів, ознак, дій, явищ; і композиційні, 

що виступають засобами організації тексту. Параметрами їх поділу є також 

типи синтаксичних відношень, ступінь повноти інформації і т. ін.  

Найбільш поширеним уважають рівневий принцип, тобто кваліфікацію 

стилістичних фігур за засобом створення стилістичних ефектів. Фонетико-

змістовною фігурою є звукопис (асонанс, алітерація, рима). Семантико-

змістовні фігури представлені тропами (метафорою, метонімією, порівнянням, 

гіперболою, епітетом), а також антитезою та грою слів. Структурно-

синтаксичні фігури включають анафору, епіфору, еліпсис, неповні речення, 

паралелізм, градацію. Незважаючи на існуючі класифікації, ця проблема 

залишається все ще відкритою (С. К. Топачевський [164], О. В. Александрова, 

В. Н. Вакуров, М. М. Кохтєв [96], І. В. Арнольд [10], А. Н. Мороховський 

[118]).  

Проаналізувавши стилістичні засоби в рекламних текстах косметичних 

засобів, фіксуємо найуживаніші з них. Серед семантико-змістовних 

стилістичних прийомів це: метафора у слогані та основному рекламному 

тексті, епітет у основному рекламному тексті та гіпербола у заголовку. Серед 

структурно-синтаксичних стилістичних засобів превалюють: еліпси в 

заголовках та основному рекламному тексті, градація – в основному 

рекламному тексті та заголовку, повторення та паралелізми в основному 

рекламному тексті. 

Таким чином, описана методика забезпечила різноплановий підхід і 

комплексне вивчення текстів реклами косметичних засобів, їх особливостей та 

функціонування.  

 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Інтегрована методика дослідження мови реклами зводиться в 

основному до лінгвопрагматичної парадигми із врахуванням 
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антропоцентричності досліджуваних текстів та функціональних властивостей, 

що були проаналізовані на морфологічному, лексико-семантичному та 

синтаксичному рівнях. 

2. Рекламний текст швидко еволюціонує та змінюється, поширюється 

через різноманітні засоби масової інформації та розширює інструментарій 

свого впливу на реципієнтів. Ці фактори визначають необхідність 

комплексного підходу до вивчення рекламного тексту. 

3. Дослідження включає кілька етапів, які відповідають поставленим 

завданням. Кожен етап для зручності й ефективності виконання містить 

декілька кроків, що сприяють якісному описові досліджуваних явищ, з опорою 

на кількісні підрахунки, що верифікують отримані результати. Так, на першому 

етапі було здійснено вибірку матеріалу та обчислення похибки. На другому 

етапі – інвентаризацію структурних компонентів рекламного тексту. 

Виокремлення комунікативних стратегій і тактик, а також аналіз їх 

характеристик та функцій було виконано на третьому етапі. Наступним кроком 

у дослідженні став аналіз мовних рівнів рекламних текстів та порівняння і 

зіставлення отриманих результатів. Останнім етапом стало оцінювання та 

аналіз ролі невербальних компонентів реклами. 

4. У дисертаційному дослідженні використовувались наступні 

загальнонаукові та власне лінгвістичні методи: описовий – для виокремлення та 

класифікації вербального наповнення рекламних текстів (слоган, заголовок та 

основний рекламний текст); прагматичний аналіз – для визначення основних 

комунікативних стратегій та тактик, застосованих у рекламних текстах 

косметичних засобів; функціональний аналіз – для опису невербального 

компонента реклами. Слід зазначити, що кінеми, вжиті в рекламних текстах 

косметичних засобів, несуть в собі не просто емоційне навантаження, але і 

слугують тактиками втілення комунікативних стратегій та сугестивної функції 

рекламного тексту; морфологічний аналіз – для виокремлення та аналізу 

частоти вживання різних частин мови та виокремлення лексико-семантичних 

полів; синтаксичний аналіз – для характеристики структурних компонентів 

рекламного тексту на синтаксичному рівні; стилістичний аналіз – для 
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визначення стилістичних фігур, вжитих у слоганах, заголовках та основних 

рекламних текстах, а також для аналізу їх прагматичного та маніпулятивного 

впливу на читачів журнальної реклами; кількісний аналіз, що дозволив 

об’єктивно оцінити отримані результати та порівняти їх. Використані методи 

сприяли комплексному дослідженню об’єкта дисертації та його характеристик. 

 

Основні положення розділу висвітлені у публікаціях автора: [54]; [56].  
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РОЗДІЛ 3 

СТРУКТУРНО-КОМПОЗИЦІЙНІ ОЗНАКИ ТА МАНІПУЛЯЦІЙНІ 

ВЛАСТИВОСТІ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ 

 

3.1. Структура рекламного тексту косметичних засобів  

 

Друкована реклама залишається одним із найуживаніших видів реклами, 

тому саме у ній можна виділити основні особливості рекламного дискурсу 

якнайкраще. У дисертаційному дослідженні ми аналізували рекламні 

тексти/фрагменти наступних косметичних засобів: 

 

Таблиця 3.1. 

Види рекламованих товарів у рекламі косметичних засобів 

Назва косметичного засобу Кількість рекламних 

текстів 

Частота вживання  

у відсотках (%) 

Крем 437 27,31 

Парфуми 87 5,44 

Туш для вій 73 4,57 

Пудра / рум’яна 41 2,56 

Шампунь 218 13,64 

Фарба для волосся 221 13,82 

Бальзам  49 3,06 

Підводка для очей 32 2 

Тіні для очей 78 4,86 

Лак для нігтів 53 3,31 

Дезодоранти 59 3,68 

Блиск для губ/помада 67 4,19 

Скраб/очищувальний лосьйон/тонік 94 5,87 

Лосьйони / гелі для тіла 91 5,69 

Всього: 1600 100 

 

Як видно з таблиці 3.1., найбільшу частку проаналізованих рекламних 

текстів складає реклама кремів, фарби та шампуню для волосся. Найменше ж 

було виявлено рекламних текстів підводки для очей та пудри / рум’ян. 
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Структурний аналіз рекламного тексту показав, що друкований 

рекламний текст складається з декількох компонентів, кожен із яких має свої 

функції: слоган, заголовок та основний текст реклами. Перші два компоненти є 

принципово важливими для рекламного повідомлення, особливо для реклами 

косметики. Представлення інформації в текстах може бути лінгвальним або 

візуальним, проте в рекламі косметичних засобів використовують у пере- 

важній більшості випадків (95,4%) комбінацію цих двох підходів для 

найповнішої реалізації функцій реклами. Так, наприклад, на рисунку 3.1.,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Лінгвально-зображувальна реклама 

 

де рекламується зволожуюче кокосове масло для тіла, поєднано зображення 

самого рекламованого товару і фотографії жінки, яка засвідчує його високу 



64 
 

якість, і лінгвального компонента – слогану фірми (Proven formula. 

Extraordinary results), заголовку („Palmer’s works. I’m the proof”) та основного 

рекламного тексту, в якому описано ключові інгредієнти продукту та його 

позитивний зволожуючий вплив на шкіру. 

У 4,6% проаналізованих рекламних текстів було зафіксовано виключно 

візуальне представлення інформації. Усі ці зразки були рекламою парфумів 

(назва бренду чи фірми-виробника парфумів не бралась до уваги, оскільки 

інший текст там не використовувався). Наприклад, на рисунку 3.2. бачимо 

рекламу парфумів Кальвіна Кляйна „Ейфорія”, зображення моделі із квітами, 

що відповідають кольоровій гамі пляшечки рекламованих парфумів, та 

фотографію самих парфумів. У 96,3% досліджених рекламних повідомлень 

парфумерних виробів єдиним вербальним елементом була назва бренду. 

 

 

Рис. 3.2. Візуальна реклама 

 

У інших 2,5% використовувалось лише одне-два речення чи словосполучення: 

What do you Dream about? (Dreaming); the greatest freedom is to believe in yourself 
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(Britney Spears ‘Believe’); absolutely irresistible Givenchy (Givenchy); live the 

dream (Calvin Klein ‘Euphoria’); follow your inspiration (Christina Aguilera 

‘Inspire’); by night, it’s all you need to wear (Christina Aguilera ‘By night’); living 

and loving the moment (Yves Saint Laurant ‘Parisienne’); the music, the spirit, the 

new fragrance (Vera Wang ‘Rock Princess’). Лише в 1,02% реклам парфумерії 

використано більш об’ємний текст. Як виявилось у процесі дослідження, фірми 

з відомими брендами зазвичай обходяться лише їхніми назвами та 

високопрофесійною візуальною частиною (як видно на рисунку 3.2.). Більш 

молоді та поки невідомі бренди, або ж такі, що вперше працюють над випуском 

саме парфумерної продукції, стараються додати ще й коротке повідомлення до 

назви товару й візуального елемента: 

Introducing my new fragrance Pure Brilliance. It was made just for You. Why? 

Because you deserve love, you deserve Brilliance (Celine Dion ‘Pure Brilliance’) 

[262, c. 38].  

Оскільки парфуми як продукт описати вербально важко, то вдало 

підібрана картинка чи фотографія може передати усю палітру почуттів та 

відчуттів.  

Отже, рекламний текст складається зі слогану, заголовка та основного 

тексту. Інформація в рекламних текстах може бути представлена лінгвально, 

візуально або лінгвально-візуально. За результатом дослідження, у 95,4% 

рекламних текстів косметичних засобів використовують комбінацію 

лінгвального і візуального способів подачі інформації і лише у 4,6% – 

візуальну. Суто візуальне представлення інформації було зафіксоване лише у 

рекламних текстах парфумів, проте в рекламних текстах будь-яких 

косметичних засобів візуалізація відіграє важливу роль і жоден рекламний 

текст не обходиться без цього невербального компонента. 

 

3.2 Невербальний складник реклами  

 

Автори реклами послуговуються не тільки вербальними, але і 

невербальними засобами для кращої реалізації своїх функцій та 
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комунікативних стратегій. Одиниці, які формують систему невербальних 

елементів, називають кінемами [158, с. 275]. Нагадаємо, що кінеми писемної 

мови включають у себе: 

 зображувальні елементи (ілюстрація, фотографія); 

 шрифт (розмір, колір); 

 спосіб розміщення знаків на площині сторінки (напрям). 

До цього списку ми також додали колір фону, що використовується у 

рекламі косметичних засобів. З. З. Чанишева вказує ще й на важливість 

контексту та його правильного інтерпретування при розгляді кінем [179].  

Аналіз рекламних текстів показав, що реклама косметичних засобів не 

обходиться без зображувальних елементів, адже „ілюстрації мають сильний 

ефект у стимуляції низки реакцій” [209, с. 55], оскільки „яскравий візуальний 

образ…підсилює мовленнєвий образ, створений шляхом образного 

слововживання, таким чином відбувається злиття уявного та чуттєвого образу” 

[104, с. 100]. До зображувальних елементів відносимо: фотографію товару 

(використовується у 100% рекламних текстів), доповнену текстом; зображення 

знаменитості, задоволеної ефектом від користування косметикою (14,6%); 

поєднання зображення товару і фотографії людини (73,2%); допоміжні фонові 

елементи, зокрема, якщо продукція позиціонує себе як природна та органічна, 

актуальним є зображення флори, для підкреслення країни-виробника 

використовують фото з цієї країни тощо (12,2%). Виявлено, що якщо у рекламі 

парфумів текст може обмежитися лише слоганом і одним-двома реченнями 

заголовка, а основний акцент зроблено на зображувальних елементах, то 

реклама інших косметичних засобів намагається більш збалансовано поєднати 

ці два компоненти. Зокрема, реклама кремів, помад, пудри містить об’ємний 

вербальний компонент і в той же час вагомий візуальний елемент (зображення 

товару і/або моделі). Реклама лаку для нігтів, тіней для очей, підводки 

представлена менш об’ємним текстом порівняно з попередньою групою товарів 

та акцентує увагу на візуальному компоненті. 
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У цьому випадку зображення є візуальною метафорою, підтвердженням 

аргументів, поданих у тексті, елементом привертання уваги чи асоціювання, як-

от:  

Little Red Riding Hood, neither timid nor shy.  

Whilst straightening her locks, a wolf she did spy. 

But far from fainting or running a fever. 

She started to laugh and pulled out a cleaver (ghd) [280, c. 64].  

На рисунку 3.3. видно, що у рекламованому тексті і зображенні до нього 

автори реклами фарби для волосся використовують кілька цікавих засобів: 

досить агресивна картинка, яка викликає емоційну реакцію в читача і підсилюється 

текстом реклами, що послуговується алюзією на казку про Червону Шапочку.  

 

Рис. 3.3. Візуалізація тексту 

 

Проте, у цій рекламі вона зовсім не наївна та сором’язлива дівчинка, що 

стала жертвою вовка, а навпаки – впевнена в собі дівчина, що вміє за себе 

постояти. Слоганом фірми – you can do anything with your hair підкреслюється 

та підтверджується текст і зображення реклами, що додають упевненості 
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читачам. Як зазначає Х. Кафтанджиєв, рекламісти активно експлуатують образ 

красуні та героїні [88, с. 113]. У цьому випадку Червона Шапочка 

перетворюється з пасивного учасника (беззахисної красуні) в активного героя, 

що бореться зі злом (вовком, який метафорично репрезентує проблеми з 

волоссям). 

Наступним важливим невербальним елементом рекламного тексту 

визначено шрифт. За результатами психологічних досліджень [117, с. 90] 

встановлено низку закономірностей сприйняття рекламного тексту з огляду на 

його графічне виконання: 

 око автоматично відкидає єдиний довгий текст, не розбитий на абзаци, 

без шрифтових виділень і заголовків; 

 необхідно використовувати шрифт не менший від того, що 

використовується у цьому журналі для нерекламних матеріалів; 

 текст, набраний великими і малими літерами, сприймається краще; 

 жирний шрифт викликає відчуття вагомості, масивності і надійності 

товару, а тонкий підкреслює його витонченість та точність [117, с. 90].  

Текст із використанням різних типів та розмірів шрифтів і кольорів 

привертає більше уваги і запам’ятовується краще, наприклад, на рисунку 3.4. 

бачимо використання різного розміру шрифтів (найбільший – назва торгової 

марки), курсивом синього кольору виділено проблеми шкіри взимку (dry, tight, 

rough, sensitive and uncomfortable / суха, натягнута, груба, чутлива і з 

відчуттям дискомфорту), білим кольором та більшим шрифтом, ніж основна 

частина тексту, виділено заголовок. 

Спостерігаємо, що жирний шрифт чи курсив використовують для 

виділення тих сегментів тексту, які мають більше значення для рекламодавців 

чи на які переноситься логічний наголос. Помічено, що такі види шрифту 

використовують у всіх текстах реклами, де жирним виділяються назви товарів 

або інноваційні компоненти в ньому, а курсивом – ефекти, яких досягне 

користувач після придбання товару, або ж навпаки – яких проблем чи недоліків  

позбудеться.  
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Рис. 3.4. Використання шрифтів 

 

Серед інших невербальних складників рекламного тексту також виділено 

спосіб розміщення знаків на площині. Більшість із проаналізованих текстів 

(89,6%) користуються горизонтальним розміщенням графічних знаків, проте 

можливі і наступні варіанти: 

1) вертикальне розміщення тексту (2%);  

2) збільшений інтервал між літерами (4,3%), як показано на Рисунку 3.5.; 

Рис. 3.5. Збільшений інтервал 

 

3) „перевернуті” слова на 180° (0,9%) (Рис. 3.6.); 
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4) обрамлення текстом лінії малюнка (3,2%) (Рис. 3.7.).  

 

 

Рис. 3.6. „Перевернуті” слова 

 

Всі ці засоби сприяють здійсненню комунікативно – прагматичного 

завдання реклами, адже кінеми писемної мови не лише привертають увагу 

читача до найбільш значущих елементів тексту, але і впливають на 

підсвідомому рівні, здійснюючи сугестивний вплив на читачів.  

Окремо відмічаємо важливість кольорового вирішення у рекламному 

тексті. Р. І. Мокшанцев зазначає, що колір суттєво впливає на 

психоінтелектуальний стан людини [117, с. 142-144]. 

 

 

Рис. 3.7. Обрамлення текстом лінії малюнка 

 

Кольори викликають певні почуття: підкреслюють настрій, створюють 

теплу або холодну атмосферу середовища, мають фізіологічні наслідки як 

позитивні чи негативні оптичні подразники, звертаються до почуттів тощо. 

Кожен колір викликає підсвідомі асоціації. 
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 На матеріалі дослідження було виявлено, що у більшості випадків (87,9% 

від загальної кількості проаналізованих рекламних текстів) вибір кольору чи 

кольорів залежить від того, які кольори використані на самому рекламованому 

товарі. Найпопулярніший вибір кольору фону для тексту падає на класичні 

чорний (вишуканість, таємничість, надійність), що використовується 

найчастіше в рекламі дорогих кремів, помад, парфумів, фарб для волосся; і 

білий (чистота, довершеність), а також світлі пастельні тони, оскільки текст на 

такому фоні сприймається найкраще.  

 

Таблиця 3.2 

Колір фону реклами косметичних засобів 

Основний колір рекламного фону Відсоткова частка 

Білий 48,6 

Пастельні відтінки 21,4 

Чорний 12,3 

Зелений 8,4 

Голубий 3,9 

Фіолетовий  2,4 

Коричневий 1,6 

Рожевий 0,9 

Жовтий 0,5 

 

Зауважимо, що такі кольори як помаранчевий, червоний та синій не були 

зафіксовані як основний колір тону, проте були допоміжними кольорами у 

поєднанні з двома чи більше іншими кольорами або відтінками. Кількість 

використовуваних кольорів безпосередньо впливає на ефективність рекламного 

повідомлення. За результатами раніше проведених психологічних досліджень, 

двоколірне (не враховуючи чорно-біле) повідомлення є ефективнішим на 20%, 

а багатоколірне – на 40% [117, с. 145]. Це підтверджується результатами 

нашого дослідження, адже творчі рекламні тексти вдвічі частіше 

використовують багатоколірну гаму, ніж монотонний фон. І хоча зазвичай 

рекомендують поєднувати не більше 2 кольорів, зображення можна 

урізноманітнити за рахунок їх відтінків. 
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Отже, невербальний компонент у рекламних текстах представлений 

зображувальними елементами (ілюстрацією, фотографією); шрифтом (різним 

розміром, типом та кольором); способом розміщення знаків на площині 

сторінки (напрямом), кольором фону. Він є невід’ємною частиною реклами, що 

може не тільки підкреслити і підсилити ефект від прочитання тексту, але і 

повністю замінити його. 

  

3.3 Слоган як структурний компонент реклами косметичних засобів  

 

Слоган займає одне з центральних місць у структурі рекламного тексту, 

адже він несе вербальне навантаження реклами. Разом із рекламованим 

брендом він висловлює основний сенс рекламної концепції, тому слоган 

вважають одним із самостійних жанрових видів рекламного тексту [145, с. 14]. 

Рекламний слоган (a motto of the brand) – це коротка фраза, яка „передає у 

яскравій, образній формі основну ідею рекламної кампанії” [89, c. 3]. Слоган 

допомагає акцентувати увагу потенційних споживачів на фірмі-виробникові. 

Вдалий слоган сприяє зміцненню репутації компанії та відбиває її специфіку.  

Саме поняття „слоган” походить з галльської мови та означає „бойовий 

клич” [89, c. 5]. В сучасній рекламі слоган є коротким девізом, у якому 

виражається суть пропозиції.  

Слоган є вагомим складником структури рекламного тексту. Разом з 

логотипом він передає основний сенс рекламної концепції. Дослідження 

показало, що нерідко весь рекламний текст складається з логотипа фірми та 

супроводжуючого його слогану, наприклад: 

Discover bliss. Discover Blistex (Blistex) [240, c. 71]. 

Wella. Passionately Professional (Wella) [265, c. 46]. 

Слоган фірми залишається незмінним протягом багатьох років, а от 

слогани нової продукції, яку випускає ця фірма, можуть бути відмінними від 

основного, вже впізнаваного слогану. Саме тому кількість досліджених 

слоганів виявилась меншою від загальної кількості проаналізованих рекламних 

текстів: на 1600 текстів припало 1268 різних слоганів. 
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Головна мета слогана – відображати сутність та філософію фірми, 

інтерпретовану з погляду її рекламної комунікації. Саме це визначає його 

наступні характеристики: слоган повинен бути: а) коротким; б) легко 

запам’ятовуватися; в) містити назву торговельної марки; г) рівноцінно 

перекладатися на інші мови [75, c. 11]. 

Рекламний слоган – це коротке самостійне рекламне повідомлення, яке 

може існувати незалежно від інших рекламних продуктів і представляє собою 

згорнутий зміст рекламної кампанії [143, c. 14]. Він є одним із основних засобів 

привернення уваги та інтересу аудиторії. Безпосередній вплив слогана на 

споживача полягає в тому, що він імпліцитно спонукає його до покупки та 

вказує на переваги товару або послуги [37, с. 121]. Фрази слогана абсолютно 

самостійні, тобто немає необхідності прив’язувати їх до заголовка. Вони короткі, 

але в той же час звучні, і несуть дуже сильне емоційне навантаження [180, с. 142]. 

Keeping skin amazing (заголовок).  

A stronger formula to lock in moisture and fight even the driest skin. Vaseline 

intensive rescue lotion is clinically proven to help heal dry skin better than Eucerin 

Intensive Repair Lotion by delivering 80% more moisture (основний текст реклами).  

Never stop caring (слоган) (Vaseline) [277, c. 22].  

Як стверджує М. В. Корж: „Рекламний слоган характеризується 

підвищеним емоційним навантаженням, насиченістю, сильним підтекстом, що 

закликає до вступу в контакт із виробником пропонованого товару чи покупки 

товару індивідуального призначення” [93, с. 305]. 

Погоджуємось із висновками раніше здійснених досліджень, що 

важливими характеристиками слогана є стислість, ритмічний і фонетичний 

повтор, контрастність, мовна гра і ефект прихованого діалогу, що є складовою 

фірмового стилю [229, c. 184]. На основі власних наукових спостережень 

формулюємо основні принципи побудови вдалого слогану, що зводяться до 

його змістової, інформативної сторони або мають відношення до риторики – 

тобто до того, як подається ця інформація. Слоган представляє рекламований 

об’єкт, характеризує та індивідуалізує його, тобто виділяє з-поміж інших. У 
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цьому випадку слоган виконує функцію розгорнутого власного імені [145, 

с. 14], наприклад: 

Hold it. Glam it. Elnett it (L’oreal. Elnett) [241, c. 18], де ім’я бренду 

включено у слоган.  

Зі змістового погляду, для престижної реклами найбільш прийнятними є 

слогани, що допомагають створити й підтримувати реноме компанії, 

викликають схвалення її принципів, „формують довірливе ставлення до неї” 

[103, с. 54], наприклад: 

100 years feeling closer (Nivea) [268, c. 91]. Тут акцент зроблено на 

надійність товару у зв’язку з його довготривалим (100 років) перебуванням на 

ринку. 

Мова рекламних слоганів характеризується низкою специфічних 

особливостей. Структурно в слогані виділяємо інформативну і емоційну складові. 

Інформація, представлена в слогані, стосується різних характеристик товару: 

- тип рекламного об'єкта: Wella. Passionatelly Professional [247, c. 24];  

- відмінна якість товару: #1 Dermatologist recommended (Neutrogena) [258, 

c. 6];  

- адресат продукції: L’oreal. Because you’re worth it [269, c. 140];  

- ефективність використання: Perfect Wash. Clearasil [277, c. 99].  

Найвагомішою є інформація про ефективність використання (63,2% від 

загальної кількості слоганів) та відмінну якість товару (21,4%). Інформацію про 

адресата продукції та тип рекламного об’єкта використовують рідше – 9,8% та 

5,6% відповідно. 

У слогані як гаслі та девізові використана лексика відрізняється високим 

ступенем експресивності. При цьому експресивність, услід за В. Я. Ільїним, 

розуміємо не тільки як синонім емоційності, але і як змістовність, 

інформативність [79]. Експресивність слогана – необхідна умова його 

ефективності, оскільки:  

1) однією з головних функцій слогана є атрактивна – привертання уваги 

потенційного покупця до рекламного тексту за допомогою експресивних 

засобів: Challenge what’s possible (Olay) [280, c. 230]; 
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2) якщо слоган використовують незалежно від інших структурних елементів 

рекламного тексту, то за умов обмеженого обсягу тексту саме експресія 

дозволяє розширити його межі внаслідок викликання у свідомості 

споживача асоціацій із темою слогану: Princess. Born to rule (Vera Wang) 

[264, c. 72] – реклама парфумів під назвою „Princess/Принцеса”. 

Візуальний компонент реклами підкреслює використаний слоган – на 

фотографії зображена дівчина в короні.  

Важливу роль у сприйнятті відіграє загальний позитивний фон слогана, 

забезпечений використанням позитивно-оцінних слів, найчастіше – 

прикметників good, happy, exceptional, excellent, legendary:  

A legendary oil for divine hair (Kȇrastase Paris) [270, c. 16].  

making heads happier (head&shoulders) [244, c. 165]. 

У рекламі парфюмерії найчастіше трапляються такі слова як fragrance, 

beautiful, colour, best, elegance, smell:  

A fragrance on the edge of fantasy (Fantasy. Britney Spears) [276, c. 83].  

The sexiest new fragrance (Stella McCartny ) [248, c. 97]. 

Майже всі рекламні слогани подаються у теперішньому неозначеному 

часі (93,45%) в реченнях, щоб задовольнити бажання покупця знати теперішній 

стан продукту, а також його імплікацію до універсальності: 

We keep our promises (RoC) [271, c. 86]. 

What skin needs (Curél)[241, c. 53]. 

Strengthens and preserves (Bioré) [268, c. 79]. 

Погоджуємося з думкою А. Д. Кривоносова, що „ефективний слоган 

обов'язково містить засоби вираження особистісного початку як на лексичному, 

так і на граматичному рівнях” [101]. У слогані використовуються елементарні 

предикативні комунікативні моделі – прості речення без будь-яких ускладнень:  

You can do anything with your hair (ghd) [266, c. 18]. 

Flawless has many faces (Laura Mercier) [247, c. 216]. 

Аналіз довжини слогана показав, що його середня довжина у 

досліджуваних текстах – це 5 слів. Особливо вживаними є слогани, що 

складаються з 2-3 слів (63,8% від загальної кількості дібраних слоганів): Expect 



76 
 

Perfect (John Frieda); natural instincts (Clairol); Let Love Strike (Lancôme). 

Найдовші слогани, за нашим дослідженням, складаються з 8 слів, проте 

трапляються вкрай рідко (2,45%): Maybe she’s born with it. Maybe it’s Maybelline 

(Maybelline). Іншою не менш важливою характеристикою, що впливає на 

ступінь запам’ятовуваності, є стилістичні прийоми, що використовуються в 

слоганах [89, c. 3], зокрема асонанс (9,78%), алітерація (15,22%), епітети (9,4%), 

гіперболи (15,3%) тощо. Наприклад: 

Natural beauty is ageless (Aveeno) [256, c. 216] – гіпербола; 

Beautiful. Beneficial (Neutrogena Care) [253, c. 242] – алітерація. 

Аналізуючи комунікативний аспект слоганів, послуговуємось типами 

слоганів за Є. В. Роматом [145, с. 117]:  

 новина: The biggest invention since the first kiss (L’ Oreal) [261, c. 248];  

 питання: don’t you appreciate the quality? (eos) [267, c. 174]; 

 розповідь: Our skin loses 1 lt. of water. Every day (Vichy) [250, c. 148];  

 команда: Break every law of lengthening (Maybelline) [260, c. 62];  

 „рішення 1 2 3»: 3 steps to your new style (Wellaflex) [245, c. 244]; 

 „що-як-чому»: They say beauty cannot be bought. It’s a lie (Clevergil) [270, 

c. 14].  

За цією класифікацією, серед досліджуваних слоганів найуживанішими є 

слоган-команда (58% від проаналізованих слоганів) і слоган-розповідь (27%). 

Інші чотири типи трапляються значно рідше: слоган-новина (8%), слоган-

рішення (4%), слоган „що – як – чому” (2%), слоган-питання (1%). В рекламі 

косметичних засобів доцільнішим видається дефініціювати слогани першого 

типу не як команди, а все-таки як спонукання, адже вони відрізняються 

більшою емоційною „м’якістю” порівняно з командами чи наказами. 

За комунікативним наміром слогани розмежовують на прагматичні й 

імажінативні. Прагматичні підкреслюють реальні якості товару і звернені до 

розуму споживача: Hypo-allergenic. Perfume free (Marcelle). Тут наведена 

реклама гіпоалергенного товару без запаху, що є важливою характеристикою 

для людей, які відчувають дискомфорт від надміру хімічних елементів у 

http://ua-referat.com/Прагматизм
http://ua-referat.com/Прагматизм
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товарах. Імажінативні слогани приписують товару іміджеві характеристики і 

звернені до почуттів споживача: your way to beautiful (Mary Kay). Фіксуємо 

також слогани, що поєднують прагматичність і імажинативність: Proven 

formula. Extraordinary results (Palmer’s Cocoa). Слід відмітити, що за кількісним 

розподілом цих типів слоганів у текстах реклами переважають імажинативні 

(63,45%), а також змішаного типу (21,38%). Лише 15,47% слоганів є виключно 

прагматичними.  

Значну роль у досягненні ефективності слогана відіграє його 

спрямованість. Так, у якості ядра слогану зазвичай обирається та риса, яка 

сильніше приверне споживача до товару. Це може бути турбота про клієнта, 

економія коштів при купівлі, підкреслення виняткових якостей товару, наголос 

на авторитет або переваги, які отримає споживач після придбання 

рекламованого продукту.  

Нами поділено слогани на 4 основні групи залежно від їх спрямованості й 

інтенцій адресанта: 

 слогани-припущення:  

Someone’s been doing the herbals (Herbal Essences) [249, c. 286]. 

 слогани-пропозиції:  

Go beyond lifting (Lancôme) [245, c. 112];  

Face anything (Biore) [275, c. 97]. 

 слогани-представлення: 

Formulated for Results (Dermae natural bodycare) [269, c. 32]. 

 слогани-твердження:  

Nature Becomes You (Burt’s bees) [264, c. 58]. 

Кількісний аналіз показав, що найуживанішими є слогани-пропозиції 

(37,23% від загальної кількості) та слогани-твердження (33,72%). Слогани-

представлення та слогани-припущення використовують рідше – 16,32% та 

12,73% відповідно. Підтекст та опосередкованість рекламного впливу зазначаються 

важливими елементами успішної комунікації у рекламі (Є. О. Песоцький [131], 

В. Г. Германов [44] та інші). У ході дослідження слоганів з’ясувалось, що 

більшість з них не спонукають відкрито читача до покупки рекламованого 
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товару. Їх вплив можна назвати непрямим. Він здійснюється за рахунок форми і 

стилістики слогана, розкриваючи його підтекст. У підсумку автори слоганів 

створюють навколо них такий образ, який безпосередньо впливає на вибір 

покупця. Виявлено, що реклама косметичних засобів:  

1) впливає на покупця через його самооцінку: you deserve to be treated as 

an individual (N05) [260, c. 143]; 

2) звертається до його інтересів та прагнень: create endless possibilities 

(Lancôme) [254, c. 248]. 

3) враховує відмінності стилю життя представників різних цільових груп: 

The style of your life (Cetaphil). При цьому автори слогану підкреслюють, що 

саме ця рекламна продукція є гідною уваги і корисною. В рекламі косметичних 

засобів найчастіше апелюють до перших двох зазначених вище пунктів – 32,5% 

та 48,7% відповідно. Дещо менше – до стилю життя читача (18,8%), адже саме 

мотиви власних інтересів та самооцінки в суспільстві мають значний 

психологічний та сугестивний вплив. Отже, слоган у структурі рекламного 

тексту косметичних засобів є коротким самостійним рекламним 

повідомленням, що характеризується підвищеним емоційним навантаженням. У 

слогані поєднуються інформативна та емоційна складові, що вдало сполучають 

інформування про характеристики товару із психологічним впливом на читачів. 

Серед лексичних засобів важливу роль відіграє лексика з позитивною 

конотацією, що сприяє встановленню приємних асоціацій. Середня довжина 

слогана в проаналізованих текстах – це 5 слів.  

Незважаючи на велику кількість класифікаційних варіацій, слід пам’ятати, 

що однією з найважливіших вимог до слогана є використання емоційного 

підтексту для реалізації його функцій привертання уваги та впливу на читача. 

 

3.4 Заголовок як вербальний структурний компонент у рекламі 

косметичних засобів 

 

Заголовок – найважливіша вербальна частина реклами. Як зазначає 

Д. Огілві, заголовок читають у 5 разів більше людей, ніж власне рекламний 
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текст [219, с. 27]. Самі рекламодавці намагаються вмістити в заголовку якомога 

більше інформації, здивувати та зацікавити потенційного покупця. Зважаючи на 

необхідність вираження інформації в досить лаконічній формі, запроваджується 

новий вид рекламної комунікативної стратегії – зображувальний. Ілюстрація до 

реклами доповнює, а подекуди і пояснює заголовок тексту, апелює до емоцій і 

почуттів читачів. Загалом нами проаналізовано 1403 заголовки із дібраних 1600 

рекламних текстів, оскільки у переважній кількості рекламних текстів 

парфумерії, туші для вій та лаків для нігтів не було зафіксовано використання 

цього компонента у структурі реклами. 

Поділяємо думку Х. Кафтанджиєва [89, с. 3] та виділяємо такі функції 

заголовка рекламного тексту: а) привернути увагу; б) викликати зацікавленість; 

в) виявити покупця/цільову групу; г) ідентифікувати товар/послугу; д) продати 

товар / послугу. 

Задля класифікації заголовків використовуємо низку підходів. За 

змістовими характеристиками заголовки поділено нами на: 

 заголовки залежно від мотиваційного джерела/апеляційної основи 

(любов, економія, престиж) (37,6% від загальної кількості заголовків): Rich 

colour. Rich compliments (nice ‘n easy) [256, c. 281] – у цьому заголовку ефект від 

використання фарби описаний як компліменти від протилежної статі; 

 заголовки з використанням свідчень людей (11,3%): “This shade, it’s not 

made to fade” – Claudia Schiffer (L’oreal) [239, c. 10] – товар, рекламований 

знаменитістю, завжди привертає увагу читачів; 

 заголовок – модель як твердження (42,7%): Healthier-looking hair, 

healthier planet (Pro-V) [246, c. 167] – прагнення наголосити, що продукція 

фірми Pro-V використовує такі інгредієнти, що не шкодять довкіллю, і якщо 

читач користуватиметься нею, то не тільки подбає про здоров’я свого волосся, 

але і всієї планети; 

 заголовок – модель як „історія з продовженням” (8,4%): The secret’s 

out… Introducing the award-winning primer (L’oreal) [272, c. 169] – перша 

частина заголовка постає незавершеною та інтригуючою, а його кінець – 

пояснює першу частину та логічно завершує почату „історію”. 
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За вказаною класифікацією найуживанішим видом заголовків є 

заголовок-твердження, що апелює до прийнятих і відомих істин. Заголовки-

звернення опинились на другому місці за частотою використання, адже вони 

апелюють або до відчуттів людей, або до більш практичної сторони покупки 

товару (економія, якість). Найменше використовуються заголовки за моделлю 

„історії з продовженням”, проте внаслідок своєї незвичності вони привертають 

не менше уваги, ніж інші описані вище типи моделей. 

За формальними характеристиками заголовки поділяємо залежно від: 

 довжини заголовка (оптимальної довжини (4-6 слів: 39,2% від загальної 

кількості проаналізованих заголовків), середньої (7-10 слів: 43,5%) і довгі 

(більше 12 слів: 17,3%)):  

A girl’s best friend (Clarins) [261, c. 136] – оптимальна довжина (4 слова);  

10 times stronger after just one use. Naturally (TRESemme) [255, c. 93]– 

середня довжина (8 слів); 

So much moisture…it’s JARRING! Every bottle has more than a jar of Olay 

Moisturizers. Try now (Olay) [245, c. 85] – довгий заголовок (17 слів); 

 морфологічних характеристик (за частотністю використання певних 

частин мови).  

 

Таблиця 3.3 

Морфологічні особливості заголовків 

Частина мови Кількість слів Відсоткова частка 

Іменник 3,726 28,4% 

Прикметник 3,631 27,6% 

Дієслово 2,123 16,2% 

Прислівник 1,437 10,9% 

Займенник 875 6,7% 

Числівник 99 0,8% 

Інші частини мови (службові) 1,237 9,4% 

Всього: 13,128 100% 
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Як видно з таблиці 3.3., найуживанішими частинами мови є іменник 

(функція номінації товару, ефектів від користування продуктом тощо) та 

прикметник (характеристики товару, оцінка якості чи результатів від 

користування товаром тощо). Дещо рідше використовуються дієслова через 

тенденцію до вживання бездієслівних заголовків (31,15% від загальної кількості 

заголовків) та прислівники (для позначення ознаки якості, ознаки дії або стану 

предмета тощо). Найрідше фіксуємо використання займенників та числівників 

у заголовках рекламних текстів косметичних засобів.  

 До формальних характеристик відносимо також використання 

певного шрифту / кольору. У ході дослідження виявлено, що 

найчастіше (38,7%) використовується звичайний шрифт, проте 

жирний (23,8%) чи поєднання звичайного шрифту з іншим типом 

(20,3%) також є поширеним явищем. У 10,4% від загальної кількості 

проаналізованих заголовків використовують курсив і лише у 6,7% 

заголовків – підкреслений тип шрифту. Щодо кольорів, що 

застосовують у заголовках косметичних засобів, фіксуємо наступні:  

 

Таблиця 3.4 

Колір заголовку 

Колір Відсоткова частка 

Білий 39,7% 

Чорний 28,9% 

Золотистий 4,6% 

Червоний 4,2% 

Рожевий 3,1% 

Зелений 2,8% 

Синій 2,4% 

Фіолетовий 0,9% 

Комбінація з 2 і більше кольорів 13,4% 
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Як видно з таблиці 3.4., найуживанішими кольорами заголовків є 

традиційний білий (39,7%) та чорний (28,9%). У 13,4% від загальної кількості 

заголовків використовують поєднання двох чи більше кольорів для виділення 

найважливішої чи найекспресивнішої інформації. Окрім цього, було помічено, 

що додатковий колір у заголовку у більшості випадків (79,6%) залежить від 

кольорового вирішення рекламованого товару чи його упаковки. Таким чином 

ненав’язливо акцентується увага на рекламованому продукті. Шрифт та колір 

належать до невербальних елементів тексту, які детально аналізувались у 

попередньому розділі.  

Отже, за формальними ознаками переважають заголовки середньої 

довжини (43,5%); серед частин мови найуживанішими є іменник (28,4%) та 

прикметник (27,6%); за типом шрифту переважає звичайний (38,7%), проте не 

останню роль відіграє жирний шрифт (23,8%) та поєднання кількох типів 

шрифтів (20,3%) для підкреслення значущих елементів заголовка; найбільш 

часто вживаним кольором є білий (39,7) та чорний (28,9%), а також поєднання 

кількох кольорів (13,4%) для уніфікації з кольорами рекламованого товару. 

За принципом апелювання до читача рекламного тексту заголовки 

поділяємо на: 

 навіювання приєднання / належності до певної групи (10,6% від 

загальної кількості заголовків): Join thousands of lucky women! 

(Palmer’s) [281, c. 94] – заклик приєднання до тисяч щасливих жінок; 

 вказівка на економію коштів (8,7%): The moisturizer that creamed a 

$500 cream is also available unscented (Olay Regeneration) [273, c. 47] – 

порівняння товару із значно дорожчим товаром конкурентів, проте 

доступним за меншою ціною і з тим же позитивним ефектом; 

 вказівка на виокремлення / визнання / схвалення (9,4%): Stand out of 

the crowd! Get colour that’s as vibrant as you! (Nutrisse) [247, c. 34] – 

апелює до бажання людини бути унікальною, помітною та 

неповторною серед інших; 

 апелювання до емоцій: страх, любов, сексуальність, надійність, 

безпечність, радість (28,3%): Show-stopping style (Sally Hansen) [241,  
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c. 40] – акцентування привабливого результату після використання 

товару, що закцентований зображенням впевненої в собі, сексуальної 

жінки, на яку всі кидають захопливі погляди; 

 вказівка на здоров’я (14,6%): Our healthy-looking colour really does 

come with less damage (Clairol) [267, c. 53] – волосся виглядає 

здоровим після використання рекламованої фарби, яка спричиняє 

значно менший негативний вплив на структуру волосся; 

 належність до вищого класу (15,9%): Canada’s #1 hair spray, now 

available unscented (TRESemme) [248, c. 218] – подані результати 

різноманітних конкурсів, премій тощо; 

 вказівка на гарний настрій / задоволення (12,5%): Make touchable 

moments more beautiful with softer, smoother skin and lips (Nivea) [259, 

c. 79] – після використання рекламованого товару людина отримає 

приємний результат для шкіри та губ, що, в свою чергу, сприятиме 

позитивним моментам у житті та гарному настрою. 

Фіксуємо, що найчастіше рекламні заголовки апелюють до емоцій читача 

(28,3%), адже емоції мають значний вплив на вибір та прийняття рішень 

людини, тобто таким чином відбувається певне навіювання на реципієнта. 

Важливими виявились також: апелювання до приналежності товару до вищого 

класу (15,9%), що підкреслює його унікальність, ефективність чи багаторічне і 

успішне перебування на ринку; здоров’я (14,6%) – характеристика, яка цікавить 

значну кількість читачів та гарний настрій / задоволення (12,5%) від 

використання рекламованого товару. Найрідше використовується апеляція до 

економії коштів (8,7%), що можна пояснити готовністю багатьох людей 

заплатити дорожче за дійсно якісний товар із гарантованим ефектом від 

користування. 

Головна вимога до заголовка полягає в тому, що він має бути 

привабливим для читача, що досягається використанням різноманітних засобів 

– вербальних і невербальних. До лінгвальних засобів відносимо лексичні 

одиниці, стилістичні та риторичні прийоми, синтаксичне оформлення, які в 

поєднанні або окремо застосовуються для впливу на свідомість адресата.  
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Заголовок підсумовує макроструктуру всього рекламного тексту, його 

графічне виділення впливає на сприйняття інформації. Згідно проведених до 

нас досліджень дуже малий відсоток цільової аудиторії дочитує текст до кінця, 

особливо, якщо повідомлення об’ємне; у такому разі атрактивність цих 

категорій має важливе значення [89, с. 23].  

Серед поширених мовних засобів фіксуємо оказіоналізми (авторські 

неологізми) (використовуються у 28,35% від загальної кількості текстів) – це 

мовленнєві одиниці, які утворені за стандартними та новими словотвірними 

моделями, з характерним експресивним забарвленням та індивідуальним 

характером.  

A True SKINNOVATION (clarisonic): skin + innovation = skinnovation; 

“if you want to pick up some color at the beach… I say go braziliant.” (essie): 

brazilian + t = braziliant. 

Оказіоналізми мають чіткий відтінок образності та індивідуальності, 

вживаються у певних контекстах для більшої експресивності повідомлення.  

У рекламі широко використовуються антоніми (зафіксовані у 78,67% від 

загальної кількості дібраних текстів), які є важливим художньо-зображальним 

засобом мови. Вони допомагають висловити думку точно і дохідливо, яскраво й 

образно, слугують для створення антитези. 

Іноді слова, які по суті не є повними антонімами, виступають в 

рекламному тексті як часткові антоніми для того, щоб показати контраст, 

протиставити певні поняття: 

Don’t mask odors, neutralize them (Secret) [249, 251] – слова „маскування” 

та „нейтралізування” не є повними антонімами, але у вказаному контексті вони 

влучно підкреслюють протилежні результати від використання / 

невикористання рекламованого товару. 

Отже, антонімія у рекламних текстах випливає зі змісту, утворюючи 

смислові зв’язки, які не завжди оформлені лінгвально. 

Синтаксичне оформлення заголовків зводиться, загалом, до використання 

простих речень (67,5% від загальної кількості речень в заголовках), як-от: Our 

new anti-aging cream is a miracle (Olay) [262, c. 93]. 
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Їх легше сприймати та простіше запам’ятати. У 32,5% використовується 

складні речення, наприклад: 

We understand what you need and our skincare can give it to you any time you 

need it (Clairol) [244, c. 113]. 

Серед стилістичних засобів, які ми розглядаємо більш детально в 

наступному розділі, особливе місце посідають тропи, зокрема метафори та 

метонімії. Їх використання надає „барв” заголовку і сприяє запам’ятовуванню 

та створенню асоціацій у свідомості читачів, здійснюючи, таким чином, 

сугестивний вплив. 

Часто у рекламному тексті використовують гру з числами (47,8%), 

вказують факти, подекуди явно перебільшені, для того, щоб переконати 

потенційних покупців придбати саме рекламований продукт: 

100 % of people had clearer skin in just 1 day (CLEAN&CLEAR) [253, c. 264]. 

perfectly straight hair in for 3 straight days (ghd) [275, c. 172]. 

The #1 Facial Hair Remover In The World! (RoC) [242, c. 38]. 

Намагаючись створити оригінальне рекламне повідомлення, рекламісти 

використовують різні графічні прийоми, що є невербальними носіями 

інформації для того, щоб привернути увагу потенційних клієнтів.  

Існує багато класифікацій заголовків. Так, наприклад, Х. Кафтанджиєв 

поділяє їх залежно від комунікативної техніки на такі: заголовки-запитання; 

заголовки-заперечення; заголовки-покази; заголовки-парадокси; заголовки-

ствердження; заголовки-вирішення проблеми; заголовки-свідоцтва; заголовки, 

що рекламують два товари одночасно; заголовки двома мовами одночасно; 

заголовки з різними способами використання бренда; заголовки-анекдоти [89, 

с. 25–28]. 

Ф. Джефкінс виділяє наступні типи заголовки: стверджувальні; 

запитальні; примусові накази; рекомендуючі; асоціативні; що підкреслюють 

новизну; емоційні; суперечливі; що викликають зацікавленість; гумористичні; 

картинки з підписом; тематичні; гра слів; алітерація; хитромудрі; заперечні; з 

перестановкою тексту; пов’язані з ТВ-рекламою; цитування; інтрига; свідчення; 

декларація [66, с. 275–277]. 
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К. О. Іванова класифікує заголовки з погляду змісту: повідомлення про 

щось нове; заява; порада; збудження цікавості. Беручи до уваги прозорість їх 

змісту, дослідниця виокремлює прямолінійні заголовки (прозорі, інформативні, 

легкі для сприйняття); непрозорі (зв'язок між заголовком та рекламованим 

товаром не очевидний одразу) та сліпі заголовки (навіть в поєднанні з 

ілюстрацією важко зрозуміти, про що йде мова) [77, с. 107–112].  

Проаналізувавши різні класифікації та модифікуючи вже існуючі задля 

мети дослідження, ми здійснили власну класифікацію за типами 

комунікативних ситуацій, яким відповідають заголовки. Виявлено значну 

кількість комунікативних прийомів, засобами яких виступають заголовки:  

а) заголовок-питання, відповідь на яке можна знайти в основному 

рекламному тексті (15,84% від загальної кількості заголовків): 

DO YOUR EYES NEED MORE SLEEP? (OLAY) [249, c. 34]. 

Want it? Get it. (AVON) [268, c. 69]. 

б) заголовок-заперечення (8,7%) – факт, поданий у першому реченні 

заголовка, повністю заперечується у другому реченні. Завдяки цьому 

риторичному прийому фраза набуває оригінальнішого звучання: 

this lightweight… IS NO LIGHTWEIGHT. (OLAY) [250, c. 36].  

в) заголовок-демонстрація (17,18%) – презентація та інформація про 

товар або ефект від його використання: 

IT’S COLOR THAT MOVES YOU. (L’ORÉAL) [257, c. 140]. 

г) заголовок-парадокс (16,45%) – використання антитез, парадоксів, 

оксюморонів, що цікаво вирізняються своєю незвичністю: 

PERFECTION HAS A DARKER SIDE (PATRÓN) [240, c. 25]. 

THE BEST TOWELETTE JUST GOT BETTER (POND’s) [239, c. 16]. 

д) заголовок-вирішення проблеми (27,14%) – зазначається приклад 

проблеми, з якою стикається адресат, а після цього надається можливість 

виправлення ситуації за допомогою рекламованого продукту: 

PROFESSIONALS USE IT TO REMOVE OIL AND MAKEUP.  

I USE IT TO REMOVE DOUBT (Clarisonic) [269, c. 108]. 
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е) заголовок-свідчення зірок (14, 69%) – поширений прийом, який вміло 

використовують рекламодавці:  

“IT’S NOT A LIPSTICK, IT’S MY COLOUR RICHE №135.” Beyonce 

(L’ORÉAL) [276, c. 12]. 

“FEEL IT. WEAR IT. LOVE IT.” Gwen Stefani (L’ORÉAL) [274, c. 14]. 

“BEAUTIFUL SKIN NEEDS PROTECTION.” Jennifer Lopez (Venus) [277, 

c. 36]. 

Відмічаємо, що найуживанішим є заголовок-вирішення проблеми 

(27,14%), адже якщо людина читає про проблему, яка їй близька, значно 

підвищується ймовірність того, що вона прочитає весь рекламний текст і 

запам’ятає рекламований товар. Заголовок-демонстрація (17,18%) та заголовок-

парадокс (16,45%) покликані надати більше інформації про товар або 

привернути увагу читача незвичними антитезами та парадоксами. Заголовок-

заперечення (8,7%) вживається найменше через можливі неприйнятні наслідки 

від створення негативних конотацій.  

Отже, заголовок є вагомим композиційним елементом рекламного тексту, 

який поєднує в собі як вербальні, так і невербальні складники. Важливими є 

змістовні та формальні характеристики заголовків, апелювання, а також 

комунікативні ситуації. Такі невербальні компоненти як шрифт та колір 

сприяють привертанню та акцентуванню уваги читачів на найважливіших 

елементах заголовка. 

 

3.5 Основний текст у структурі реклами косметичних засобів  

 

Рекламні тексти косметичних засобів різноманітні за своєю формою і 

змістом. Вони включають щиру пораду і жарт, переконливий аргумент фахівця 

й емоційний відгук покупця, заклик до дії або вдало використану крилату фразу 

тощо. Для з’ясування лінгвальних засобів при створенні рекламних текстів 

дібраний фактичний матеріал було розподілено за функціонально-

прагматичними типами рекламних текстів. За В. В. Зіркою, виокремлюємо 

п’ять типів основної частини текстів [76]: 
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1) спонукальний, або реклама-заклик; 

2) власне інформативний; 

3) контактний, або психологічний; 

4) експресивно-оцінний; 

5) реклама-загадка. 

Кількісний розподіл визначених типів основного тексту реклами подано в 

таблиці 3.5. 

Як бачимо, найуживанішими типами є експресивно-оцінний та 

психологічний, що сприяють кращій якості сприйняття рекламного тексту. 

Розглянемо кожен виокремлений тип основного тексту реклами 

косметичних засобів детально. 

 

Таблиця 3.5 

Частота вживання типів рекламних текстів 

Тип реклами Відсоткове співвідношення 

Спонукальний 16,82% 

Інформативний 14,59% 

Психологічний 22,86% 

Експресивно-оцінний 34,97% 

Реклама-загадка 10,76% 

Всього 100% 

 

У 1896 році американський рекламіст Елмер Левіс запропонував першу і 

найвідомішу сьогодні рекламну формулу AIDA, що розшифровується як 

attention – interest – desire – action, тобто увага – інтерес – бажання – дія [66, 

с. 189–192]. Саме за цією формулою побудовані тексти спонукального типу. 

Суть формули полягає в тому, що ідеальне рекламне звернення (маємо на увазі 

не тільки текст, але рекламу в цілому) перш за все повинно привертати увагу. 

Йдеться і про зовнішній бік реклами, зокрема, рисунок, який може мати яскраве 

кольорове оформлення і відноситься до невербальних складових реклами. 

Привернувши увагу аудиторії, реклама повинна утримати її інтерес. Для цього 
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звернення може містити гарантію задоволення потреб адресата реклами. Крім 

того, воно має викликати бажання спробувати запропонований товар чи 

скористатися послугою. Нарешті, текст повинен містити „підказку” для 

покупця, що саме він має зробити, наприклад:  

“NEW PRO-X ADVANCED CLEANSING SYSTEM. 

It took a team of dermatologists along with OLAY to design this instrument that 

delivers supersonic cleansing. Professional and clinically designed, it cleanses 6 

times better. But better than that, the PRO-X Advanced Cleansing Systemsets your 

skin is up for supersonic anti-aging moisturization. Go to OlayProfessional.com” 

[280, c. 137]. Так, в цьому рекламному тексті рекламований засіб представлений 

як надзвичайно швидкий інструмент очищення (instrument that delivers 

supersonic cleansing), що був спеціально створений професіоналами 

(рrofessional) і результат від користування яким буде в 6 разів кращим. Також у 

кінці тексту міститься „підказка”, де покупець зможе отримати більше 

інформації про рекламований товар (Go to OlayProfessional.com). 

Нерідко рекламний текст вимагає стислості, лаконічності і тоді 

оголошення не містить даних про якість товару, не інформує про його 

особливості, а закликає придбати товар як такий, що вже відомий читачу. Тому 

„ключовим” словом у подібних текстах є дієслово у формі наказового способу, 

наприклад: 

Meet the simply ageless family with OLAY Regenerist Serum!  

Go beyond clear skin. Break free of breakouts pore by pore (L’ORÉAL) [263, 

c. 86].  

За своїм змістом власне інформативний тип основних текстів 

рекламних звернень близький до зразків офіційно-ділового стилю. Наше 

дослідження підтверджує результати проведених раніше наукових пошуків, в 

яких доведено, що найчастіше головною метою таких текстів є бажання 

викликати у споживача довіру, для чого уникають використання вищих 

ступенів порівняння, невизначеності, розповідаючи все повністю й правдиво 

[91, с. 150].  
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Створюючи текст оголошення такого типу, автор має на меті 

поінформувати адресата про основні характеристики пропонованих йому 

товарів чи послуг. Мета зумовлює, насамперед, великий за обсягом текст цих 

оголошень. По-друге, „ключовим” словом реклам цього типу, як правило, є 

іменник, як-от: 

New Coppertone Nutrashield Sunscreen is designed for women who don’t have 

time for a complicated skincare routine. Its Dual Defense technology combines the 

sun protection you need with nourishing antioxidants you want that help skin repair 

itself naturally. Dermatologist tested, this light-weight, hypo-allergenic product is 

perfect for daily use. Coppertone NutraShield for beautiful skin (Coppertone) [260, 

c. 142]. 

Виявлено, що оголошення цього структурного типу можуть не 

відповідати якійсь формулі, не мати певної мотивації, а лише інформувати про 

товари чи послуги, не закликаючи придбати їх, наприклад: 

New Ceramide Ultra Lift and Firm Makeup SPF 15 is now out in every beauty 

store in the country [266, c. 208]. 

Повідомлення контактного або психологічного типу знаходяться 

якнайближче до потенційного споживача, спрямовані саме на нього. Таке 

наближення забезпечує використання особового займенника you (ти, ви) або 

присвійних займенників your (ваш, твій), our (наш). 

Discover the most powerful YOUTH PARTNERS. 

More than 1 million women worldwide have discovered Génifique Youth 

Activator. Start your skincare ritual with a few drops of Génifique Youth Activator, 

the 1st skincare that reactivates your genes and stimulates the production of youth 

proteins. Create your own personalized expert skincare routine with your favourite 

moisturizer (LANCÔME) [249, c. 137]. 

Тексти рекламних оголошень експресивно-оцінного типу відрізняються 

від інших широким використанням емоційно-забарвлених мовно-стилістичних 

засобів, які значно увиразнюють зміст рекламного тексту, забезпечують його 

стислість та полегшують процес запам’ятовування.  
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Оголошення цього типу призначені, як правило, для підкреслення якості, 

виключних можливостей рекламованого товару чи послуг. Тому частіше 

„ключовим” словом тексту є прикметник, зокрема, вищого або найвищого 

ступеня порівняння, або крилата фраза чи цитата з художнього твору. 

“Experience the richest indulgence for your lips… 

Our most luxuriously rich color. 

Our most intensely rich hydration. 

Of course it’s the #1 lipstick in the world. 

In 74 rich, creamy shades, from bold to nearly nude” (L’ORÉAL) [245, c. 46]. 

До типу реклами-загадки відносимо рекламні тексти, в яких зображення 

товару супроводжується завданням або загадкою, що його стосується. Така 

реклама зазвичай починається запитанням: 

Want to discover the secret to an even toned look? Experience to evenly 

beautiful and evenly radiant skin as LUX Even Tone exfoliates and moisturizes your 

skin with such heavenly ingredients as exfoliating burnt brown sugar, moisturizing 

karate butter, illuminating gemstone powder and essential amber oil. LUX Evenly 

Beautiful and Evenly Radiant will help to enhance your skin’s even tone from top to 

toe… The result… A gorgeous, even toned look for your skin! (LUX) [266, c. 167]. 

Друга важлива характеристика основного рекламного тексту пов’язана з 

комунікативною стратегією, на основі якої будується текст. Саме її ми взяли за 

основу для класифікації основного рекламного тексту, модифікувавши 

комунікативні моделі, запропоновані Х. Кафтанджиєвим [89, с. 43]: 

1. Наративний основний текст (17,6% від загальної кількості 

проаналізованих основних текстів реклами) – презентаційна стратегія, основні 

властивості якої наступні: невеликий об’єм, незначна інтрига, а в кінці тексту 

подаються аргументи, зазвичай не зовсім пов’язані з основним текстом: 

The only MoistureRich shave gel is enhanced with a triple blend of body 

butters for comfort. They help protect your skin with every close stroke. Leaving you 

with beautiful smooth skin that is free of worries. And your goddess free to be. 

(Venus) [247, c. 39].  
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2. Порівняльний основний текст (9,8%) – стратегія навіювання, в якій 

зіставляються близькі уявлення з метою пояснення одного за допомогою 

іншого:  

Say hello to our newest TRIA Hair Removal Cream. With the latest technology, 

you can now spend less time and money for the same permanent results! The TRIA 

Hair Removal Cream is the only FDA-cleared cream that works in the comfort of 

your own home. It was made by the same scientists who created the gold standard for 

in-office laser hair removal, so you know you’re in good hands. Get permanent, 

effective results – guaranteed. (TRIA) [272, c. 98].  

3. Основний текст як модель перевернутої піраміди (15,3%) – стратегія 

навіювання, де найважливіші аргументи наводяться на початку основного 

рекламного тексту, а далі подаються за спадною значущістю: 

Innovative, distinctive and provocative, this fragrance symbolizes an energy 

shared by all women. Discover and share the sweet and savory fragrance sensation 

with this limited-edition 10 ml Eau de Parfum Refillable Spray and a 10 ml Eau de 

Parfum Refill Bottle that are captured in a Thierry Mugler Signa-ture Clutch for the 

price of $45.00 [261, c. 163].  

4. Основний текст реклами як інструкція (3,5%) – презентаційна 

стратегія: порівняно новий підхід у відношенні основного рекламного тексту, 

коли рекламна аргументація представлена у формі інструкції. Переваги цієї 

моделі: оригінальний текст, висока насиченість дієсловами: 

Start with a flush of lasting color from Outlast Lipstain. Add depth with a 

glossy shimmer of Shineblast. Do it with two lipwear’s most precise applicators, and 

ta-da, luscious lips with dimension. (COVERGIRL) [264, c. 26]. 

5. Основний текст реклами як список (4,9%) – презентаційна стратегія. У 

тексті використовують абзацне виділення інформації, її тезисний запис, що 

сприяє кращому акцентуванню поданих у тексті даних:  

 Revolutionary Diet Aid Unlike Anything Else on the Market! 

 Novel Fat Burner That Is Taking the Industry By Storm! 

 Elevates Mood, Promotes Extreme Energy and Curbs the Appetite! 
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 Quickly Becoming Millions of Americans “Fat Burner of Choice”! 

(FASTIN) [271, c. 81]. 

Порівнюючи наступні два зразки рекламних текстів, відзначимо, що у 

другому прикладі (2) автори реклами намагаються навести аргументи для 

підтвердження інформації, поданої в тексті, використовуючи статистичні дані, 

які базуються на свідченнях споживачів товару. Слід відзначити, що така 

стратегія є більш дієвою, ніж просте перерахування характеристик чи подання 

загальної інформації, оскільки акцентується увага на наукових дослідженнях та 

достовірності фактів, описаних у рекламному тексті: 

1) A soothing sensation for your face 

everyday 

- Infused with natural Calendula 

Flower and Almond Oils 

- Nivea Visage has a range of caring 

cleansers and moisturizers 

- Leaves your dry and sensitive skin 

feeling soothed and cared for everyday 

(Nivea) 

2) Garnier Vital restore 

- Reinforce: 74% agree skin feels 

reinforced 

- Rehydrate: 81% agree skin feels 

intensely hydrated 

- Protect – with SPF 15: skin is better 

protected against the appearance of age 

spots (Garnier)  

Рекламний текст такого типу містить мінімальну кількість стилістичних 

прийомів, а часто обходиться і без них. Для цього типу реклами головне 

завдання – швидко та схематично показати всі характеристики та новинки 

товару, не набридаючи читачеві довгим текстом із поясненням. 

6. Основний текст реклами як свідчення зірок (6, 8%) – стратегія 

завоювання довіри, коли відомі постаті свідчать на користь конкретного 

товару/послуги.  

No to ammonia and greys. Yes to rich, glossy color. – Penelope Cruz. 

(L’ORÉAL) [251, c. 187]. 

I call 5 star care for great British hair. – Cheryl. (L’ORÉAL) [252, c. 145]. 

Зафіксовано випадки, коли реклама з участю зірок має розгорнутий 

основний текст. Зірка переважно виступає виробником свого товару: 
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A showstopper, LOVE & GLAMOUR reflects the elegantly extravagant side of 

Jennifer Lopez. Surging with sparkling, juicy top notes, the fragrance lingers with a 

sexy bouquet of floral mid notes before wrapping you up in a smoldering musky 

drydown. The collection includes a 75 ml Eau de Parfum, 200 ml Body Lotion and a 

cosmetic case—a perfect treat for Valentine’s Day [266, c. 59]. 

Цей тип рекламних текстів послуговується зазвичай свідченнями відомих 

людей – співаків, акторів, теле- та радіоведучих, моделей, тобто авторитетів у 

суспільстві. Такий текст завжди супроводжується фотографією знаменитості як 

підтвердженням правдивості свідчення. Також використовується модель 

свідчення спеціаліста – лікаря, перукаря, просто професіонала. Реципієнт, що 

читає таке свідчення авторитетної людини, починає асоціювати товар із нею. 

Таким чином, слава і популярність стають вагомими характеристиками тексту 

реклами, а отже і товару. 

After studying many patients with acne conditions, I know how important it is 

for a product to help heal current blemishes while working to prevent future 

breakouts. The real secret is prevention. Using these products today will eliminate 

your breakouts of tomorrow. – Dr. Dennis Gross (md Skincare) [268, c. 16]. 

Часто фотографія відомого всім лікаря компенсує короткий обсяг 

рекламного тексту: 

 

 

Рис. 3.8. Свідчення професіонала 

 

Свідчення знаменитостей майже ніколи не ставляться під сумнів 

читачами. Вони обіцяють здійснення мрій і адресати прагнуть вірити в це. 
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Dark chocolate is my new favourite black. – Penelope Cruz (L’oreal) [270, c. 41]. 

Можливе також поєднання свідчення знаменитостей чи професіоналів та 

реклами-списку: 

“When my volume shines, I shine too” Linda Evangelista. 

New glossy volume mousse 

Boots up volume and shine without weighing hair down. 

New glossy Volume Gel 

Gives extra body and thickness for added volume and glossy shine (L’oreal) 

[281, c. 172]. 

7. Основний текст реклами як загадка (18, 1%) – стратегія впливу на 

емоційну сферу, де текст починається з питання: 

Want to avoid costly and painful cosmetic procedures? Sounds too good to be 

true? Now you can see the results in your own face in just a few minutes. Instant 

Facelift is a unique combination of not one but three patented ingredients. Each of 

these exciting discoveries has been individually proven to have an instant lifting and 

tightening effect on the skin. Just imagine you can always look younger than your 

friends (Skin Doctors) [256, c. 96]. 

У такому виді реклами використовують запитання на початку тексту. 

Проте це запитання є риторичним, або ж рекламодавець сам надає відповідь на 

нього. Часто в постановці питання прихована певна проблема, з якою 

рекламований товар покликаний боротися. Надалі в основному тексті фіксуємо 

пояснення та вирішення проблеми за допомогою пропонованого продукту. Слід 

зазначити, що тексти реклами цього виду коротші, ніж розповідні. Завдяки 

запитальній риторичній формі в них вказана визначена проблема, а також 

засоби боротьби з нею та її вирішення, що зазначені пізніше: 

Do you compromise moisture for your color? With new Nexxus Dualiste 

Intense Hydration shampoo and conditioner, you don’t have to. The dual-chamber 

pump delivers dual benefits: 40% better color retention plus deep moisturization. So 

there’s never a reason to compromise (Nexxus) [255, c. 67]. 

Частовживаними є протиставлення або ж порівняння товару, його 

особливостей, технологій виготовлення та майбутніх результатів із товаром 
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фірми-конкурента. При цьому зазначаються ті відмінності у товарах, які 

спонукатимуть читача до купівлі рекламованого продукту як кращого, 

якіснішого та надійнішого порівняно з іншими. 

8. Редукований основний текст (15,2%) – презентаційна стратегія, де 

головний акцент робиться на візуальне сприйняття – фотографії чарівних 

моделей, що пропонують придбати товар чи скористатися послугою: 

Outlast lipcolor moisturizing topcoat. 41 simply stunning shades, the most 

shades and our longest wearing longwear (Covergirl) [278, c. 248] 

For over 75 years, Revlon has brought the most beautiful colours in the world 

to the most beautiful women in the world (Revlon) [258, c. 89] (Рис. 3.9.). 

9. Змішаний тип основного тексту реклами (8,8%) – здебільшого це 

поєднання реклами з редукованим текстом і реклами–свідчення зірок, або ж 

реклами-списку:  

Our beautiful shades get a colourful review. “…Great between salon visits…” 

– Cheryl (Clairol) [265, c. 30]. 

Типи основного рекламного тексту представлені в Таблиці Б.1., в  

Додатку Б.  

 

 

Рис. 3.9. Редукований основний текст 
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Логічним видається превалювання наративної реклами, реклами-загадки, 

моделі перевернутої піраміди та редукованого тексту як важливих тактик 

реалізації презентаційної стратегії, стратегій привертання уваги та завоювання 

довіри. 

Слід також відмітити, що використання різних шрифтів, так само як і в 

заголовку, слугує для виділення найосновніших компонентів тексту: нового 

товару; результату, який буде отримано після його користування; проблеми, яка 

є близькою для читача. Колір основного рекламного тексту певною мірою 

залежить від загальної концепції візуальної частини реклами. Використання 

кольорів в основному рекламному тексті було наступним: чорний (23%), білий 

(18,7%), червоний (14,3%), синій (19,1%), зелений (4,2%), золотистий (3,6%), 

коричневий (2,8%), фіолетовий (1,7%), комбінація з двох чи більше кольорів 

(12,6%). 

Отже, беручи до уваги комунікативні стратегії, що відіграють значну роль 

у структуруванні та подачі тексту, виокремлюємо дев’ять типів основного 

рекламного тексту косметичних засобів: наративний текст, порівняльний, текст 

як модель перевернутої піраміди, як інструкція, як список, як свідчення зірок, 

як загадка, редукований основний текст та змішаний тип. 

 

3.6 Стратегії і тактики рекламної маніпуляції 

 

Зацікавлення лінгвістів у феномені маніпуляції взагалі та питанні 

маніпулятивного впливу рекламного дискурсу, зокрема, зумовлене тим, що 

маніпулятивний вплив здійснюється за допомогою природної мови. Услід за    

О. С. Поповою, розуміємо маніпуляцію як „різновид прихованого мовленнєвого 

впливу, направленого на досягнення власних цілей суб’єкта впливу, які не 

збігаються з намірами або суперечать бажанням та інтересам об’єкта впливу” за 

допомогою мовних засобів [136, с. 52].  

Для визначення маніпулятивних стратегій і тактик розглянемо 

позиціювання тексту реклами із декількома поширеними моделями. Принагідно 

зазначаємо, що в маркетингу позиціювання визначають як „розробку і 
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створення іміджу товару таким чином, щоб він посів у свідомості покупця гідне 

місце, яке відрізнятиме його від товарів-конкурентів” [42], тобто позиціювання 

– це створення певного іміджу, образу товару. В досліджуваних рекламних 

текстах виокремлюємо кілька позицій подачі інформації про рекламований 

товар: позиції інформанта, співрозмовника, радника, наставника та комбіновані 

позиції, що представлені в діаграмі (Рис. 3.10), в якій бачимо, що 

найуживанішою є позиція співрозмовника, яка також є одним з елементів 

комбінованих позицій, що найкраще реалізує комунікативну стратегію 

завоювання довіри читача. 

Розглянемо наведені позиції детальніше. За нашими спостереженнями, 

маніпуляційні інтенції рекламного тексту полягають у впливові на читача:  

- через позицію інформанта – в тексті надається логічно викладена 

інформація про товар, його складники, кому і для чого він рекомендований, де і 

як його можна придбати тощо (18,2%), наприклад:  

 

 

Рис. 3.10. Позиції подачі інформації в рекламному тексті 

 

UVA rays can cause skin damage and skin aging, but the UVA protection in 

many sunscreens can begin to breakdown the moment your skin is exposed to the sun. 

Neutrogena Ultra Sheer SPF 100+ with helioplex is clinically proven to provide 

Інформант - 18, 20%

Співрозмовник - 41,60%

Радник - 6, 10%

Наставник - 23,40%

Співрозмовник+наставник - 4,60%

Співрозмовник+радник - 3,20%

Співрозмовник+інформант - 2,90%
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unsurpassed protection from UVA rays. Neutrogena Suncare with helioplex is 

recommended most and used most bу dermatologists and their families. Available in 

a variety of sprays and lotions, helioplex feels clean and light while providing 

superior sun protection. Choose the one that’s right for you (Neutrogena) [254,        

c. 185], де спостерігаємо підкреслення мети застосування товару, інформацію 

щодо достовірності клінічних досліджень, а також різні варіації цього продукту 

для зручності користування покупцями;  

- через позицію співрозмовника – реклама звертається до кожного читача, 

при цьому акцентується те, що хвилює читача найбільше на цей момент, 

зокрема згадується проблема чи неприємна ситуація, використовується 

особовий займенник другої особи „you/ти, ви” для створення ілюзії 

безпосереднього діалогу, надаються факти, що підтверджують ефективність 

товару (41,6%), як-от: 

Want to avoid costly and painful cosmetic procedures? Sounds too good to be 

true? Now you can see the results in your own face in just a few minutes. Instant 

Facelift is a unique combination of not one but three patented ingredients. Each of 

these exciting discoveries has been individually proven to have an instant lifting and 

tightening effect on the skin. Just imagine you can always look younger than your 

friends (Skin Doctors) [243, c. 219], де текст починається із запитання, що одразу 

створює відчуття діалогу та акцентує увагу читача на можливості уникнення 

неприємних і дорогих процедур для усунення існуючої проблеми. Далі 

наводиться доказ позитивного впливу на шкіру від користування товаром. 

Багаторазове використання займенника you протягом усього тексту сприяє 

створенню позитивного враження від прочитаного; 

 - через позицію радника – реклама надає дружню пораду, чим створює 

довіру до свого товару. Фіксуємо персоніфікацію за допомогою займенників, 

використання слів „будь ласка/please, слідуйте/follow, використовуйте/use” 

(6,1%). Наприклад: 

You’ll see for yourself how easy it is to use root touch-up. Just brush roots 

away with the precision-angle brush. It doesn’t matter what colour your hair is 

because there’s a root touch-up crème from nice’n easy that matches shades of other 
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leading brands. It’s that simple. Please follow the safety instructions. Always conduct 

a skin allergy test 48 hours before use (Clairol) [263, c. 76], де виявляємо 

використання спонукальних речень (Just brush roots away; Please follow the 

safety instructions; Always conduct a skin allergy test) для надання поради. 

Спонукальний характер речень пом’якшений словом „будь ласка/please”. Окрім 

того, у тексті наведена інформація щодо самого товару та користування ним;  

 - через позицію наставника – сюди відносимо свідчення відомих людей, 

лікарів, професіоналів справи, які гарантують безпеку та позитивний ефект від 

використання того чи іншого продукту, результати новітніх досліджень, 

переконливі заяви відомих людей через особові займенники „I, we / я, ми” 

(23,4%). Наприклад: 

“After studying many patients with acne conditions, I know how important it is 

for a product to help heal current blemishes while working to prevent future 

breakouts. The real secret is prevention. Using these products today will eliminate 

your breakouts of tomorrow”. – Dr. Dennis Gross (md Skincare) [251, c. 71], де 

діючою особою реклами є лікар (Dr. Dennis Gross), який від власного імені (I 

know) і з власного досвіду (after studying many patients) переконує про користь 

продукту.  

У 10,7% випадків проаналізованих рекламних текстів було зафіксовано 

поєднання декількох із вищенаведених позицій. Найпопулярнішою є позиція 

співрозмовника, яка включає в себе додаткову модель чи моделі: 

співрозмовника та наставника (4,6%), співрозмовника і радника (3,2%), 

співрозмовника та інформанта (2,9%).  

Досліджуючи питання комунікативних стратегій і тактик, узагальнимо 

найпоширеніші з них:  

- стратегія керування декодуванням та інтерпретацією, в межах якої 

визначають тактики повторення елементів та надання адресату можливості 

альтернативних трактувань;  

- стратегія керування критичністю сприйняття, яка передбачає реалізацію 

тактик створення довіри до суб’єкта впливу та провокування емоційних 

реакцій;  
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- мнемонічна стратегія, що реалізується за допомогою тактик 

зацікавлення темою повідомлення, надання повідомленню незвичної форми, 

звернення до особистого досвіду, повторення; 

- стратегія прямого впливу на процес прийняття рішень; 

- стратегія дискурсивного позиціювання [63, c. 17-19]. 

Російська дослідниця О. С. Іссерс виокремлює наступні стратегії з 

функціонального погляду: основні (семантичні, когнітивні) та допоміжні. 

Основна стратегія є найбільш значущою з позиції ієрархії мотивів і цілей, тобто 

безпосередньо впливає на адресата, а допоміжна сприяє ефективній організації 

діалогової взаємодії [82, с. 106]. 

Ю. К. Пирогова виокремлює такі стратегії комунікативного впливу в 

рекламі: позиціонуючі (формують сприйняття рекламованого об’єкта) та 

оптимізуючі (спрямовані на оптимізацію впливу рекламного повідомлення). В 

межах позиціонуючих стратегій виокремлюють: стратегії диференціації, 

ціннісно-орієнтовані стратегії та стратегії присвоєння оцінних значень. У 

межах оптимізуючих стратегій фіксують: стратегію узгодження мови і картин 

світу комунікантів, стратегію покращення впізнаваності реклами, стратегію 

збільшення атрактивної сили, мнемонічні стратегії, аргументативні стратегії 

тощо [134]. 

С. К. Романюк виокремлює стратегії впливу на емоційну сферу, стратегії 

використання мета-програм, стратегію зменшення тиску на адресата та 

стратегію навіювання [144, с. 237-241], а Ю. В. Кривобок відмічає стратегію 

привертання уваги та стратегію емоційного впливу [100, с. 640]. 

Маніпулятивний вплив рекламних повідомлень на свідомість людини 

здійснюється за допомогою мовних засобів, які в поєднанні з позалінгвальними 

засобами, певними прийомами організації тексту, структуруванням та 

поданням інформації застосовуються в суспільно-політичних процесах за 

посередництвом ЗМІ та становлять маніпулятивні стратегії [43, с. 126]. 

Услід за О. В. Ємельяновою, визначаємо комунікативну стратегію як 

комплекс мовленнєвих дій, спрямованих на досягнення комунікативної мети, 

що формується в процесі мовленнєвої діяльності під впливом мотиву, який, у 
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свою чергу, обумовлений відповідною потребою. Комунікативна тактика є 

ієрархічно нижчим рівнем планування мовленнєвої поведінки і виступає 

засобом реалізації стратегії [72, с. 31]. Слід відмітити, що такі психологічні 

важелі, як „мотиви та потреби” посідають важливе місце у цій стратегії. 

Мотивами можуть бути потреба у повазі, можливість отримання сімейного 

щастя, бажання мати вищий соціальний статус тощо [81, c. 117]. 

Застосувавши прагматичний аналіз у роботі з рекламними текстами 

косметичних засобів та проаналізувавши різні класифікації, ми виявили 

найчастотніші комунікативні стратегії: завоювання довіри; презентаційна 

стратегія; привертання уваги; вплив на емоційну сферу та навіювання, які 

представлені у таблиці 3.6.  

 

Таблиця 3.6. 

Комунікативні стратегії реклами 

Назва комунікативної  

стратегії 

Кількість 

зафіксованих випадків 

Відсоткова 

частка 

Завоювання довіри 408 25,5 

Навіювання  339 21,2 

Вплив на емоційну сферу 335 20,9 

Презентаційна 276 17,3 

Привертання уваги  242 15,1 

Всього: 1600 100 

 

Дані в таблиці 3.6. свідчать, що найуживанішою є стратегія завоювання 

довіри. Проте слід відмітити, що варіювання між кількістю вживань наведених 

стратегій є відносно незначним, що свідчить про важливість кожної з них.  

Основною метою реклами є реалізація стратегії „завоювання довіри” 

(25,5%), яка полягає у тому, що автор намагається викликати довіру у покупця 

у такий спосіб, щоб адресат або співвідніс згадану проблему із власними 

негараздами, або ж розглядав рекламу як твір цікавий із мистецького погляду. 

Найуживанішими тактиками для реалізації цієї стратегії є: тактики 
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„псевдожиттєвої історії” і „представлення поодинокої проблеми як глобальної”. 

Розглянемо їх детальніше. 

„Псевдожиттєва історія” (52,4% від загальної кількості прикладів 

стратегії „завоювання довіри”) вибудовується як довірлива розповідь, яка, 

фіксуючи увагу читача на неприємних для нього станах, наполегливо навіює 

реципієнту, що з подібними проблемами зіштовхується не лише він. Те, як 

легко їх можна вирішити за допомогою рекламованого товару, адресат 

довідається з подальших речень тексту: 

Still getting burned by the sun? It could be your sunscreen doesn’t fully protect 

wet skin. Why can’t powerful sunscreen feel great on your skin? Actually it can. No 

other sunscreen works better. Clinically proven Helioplex technology provides 

unbeatable broad spectrum UVA/UVB protection to help prevent early skin-aging 

and skin cancer. Nothing outperforms it. No other sunscreen feels better. While other 

sunscreens can leave a greasy layer, Dry-Touch technology provides a matte, non-

shiny finish. Nothing feels more light and clean (Neutrogena) [279, c. 168]. 

Тактика „представлення поодинокої проблеми як глобальної” (47,6% від 

загальної кількості прикладів стратегії „завоювання довіри”) покликана 

впливати на людей для того, щоб вони відчули себе частиною суспільства, 

якому пропонується все найкраще. Постійне використання форми 1-ї особи 

множини зумовлене наміром зблизитися з адресатом, нав’язати йому за 

допомогою об’єднуючого „we/ми” цінності певної групи людей, змусити його 

ототожнювати себе з цією групою. Такий підхід спонукає потенційного 

споживача до аналізу його проблем, до усвідомлення необхідності їх вирішення 

за допомогою товару, що рекламується [185, с. 135]: 

Visibly reduces dark spots equal to a leading drug ingredient. Should your 

hands and chest join in on the disappearing act? We said, at 12 weeks all skin tones 

see a visible reduction in the dark spots, age spots, traces and acne past. You said, 

why not backs of hands and chest. Our clients tell us that damage is disappearing as 

fast as the bottle. So consider our larger 50 ml size of even better Clinical Dark Spot 

Corrector. We love seeing you. But if you have even better things to do, size up now 

(Clinique) [257, c. 47].  
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Завдяки такому використанню займенників „your/ваш”, „we/ми”, 

„our/наші” створюється певний діалог між адресатом та адресантом, що 

викликає довіру у надійності презентованих у рекламі фактів. 

У рекламних текстах задіяні такі споживчі стимули, як новизна, модність, 

екзотичність і престижність. Фактор моди чи „модності”, новизни, престижу 

представляє собою один з найважливіших психологічних важелів, адже кожне 

рекламне оголошення стосується позиції покупця в структурі суспільства. 

Іншими словами, воно може дати йому додаткове відчуття задоволеності.  

Shine like a true starlet with wet n wild Rock Solid Nail Lacquer and Diamond 

Brilliance Moisturizing Lip Sheen. With rock-hard nails in nine glitter-infused shades 

and luscious lips in six dazzling, diamond-faceted sheens you’re sure to steal the 

spotlight. Perfect for the girl who loves to be center of attention! (Wet n Wild) [250, 

c. 224]. 

У цьому тексті зроблено акцент на модність та створення іміджу 

популярної дівчини – „starlet/зірки” будь-якої вечірки, що є центром уваги 

завдяки кольору та блиску губ і нігтів. Для досягнення ефекту престижу 

використовуються, зокрема, свідчення знаменитостей (у наведеному нижче 

прикладі – співачки Бйонсі), які заохочують до купівлі рекламованого товару. 

“With this rich, creamy lipcolour my lips are irresistible. And we’re worth it” 

Beyonce (L’oreal) [269, c. 54]. 

З прагматичного погляду, беручи до уваги функції реклами як виду 

комунікативної діяльності, а саме: інформаційну, економічну, маркетингову, 

стимулюючу (прагматичну) та пропагандистську, зазначаємо доцільність 

розгляду саме стимулюючої функції. Вона полягає у впливі на масову 

аудиторію, необхідності подіяти на реципієнта, переконати його, вплинути на 

його емоції, почуття чи раціональність, змусити до певних вчинків. Маємо на 

меті виявити і дослідити механізми реалізації цієї функції рекламної 

комунікації, відповідно до тактик і прийомів, які використовують у рекламній 

інтеракції. Як вже було зазначено раніше, до засобів маніпуляції відносять і 

лексичні, і граматичні, і стилістичні прийоми використання мовних одиниць 

для того, щоб рекламодавець досягнув своєї мети [185, c.132]. 
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Загалом, жанр реклами трактуємо як результат „опредмечення” мотивів 

автора рекламного тексту на різних етапах його створення. Тобто головною 

ознакою жанру реклами стає мета автора – відображений у висловлюванні та 

визначений для розпізнавання намір мовця певним чином вплинути на знання, 

емоційний стан або поведінку адресата. Цей вплив, у свою чергу, потребує 

відповідних засобів стильового відображення, а водночас – вибору відповідного 

жанру, що враховуватиме комунікативний контекст. Зрештою, рекламний текст 

є окремим комплексним жанром, який передбачає подання інформації таким 

чином, щоб адресат у процесі цього переконався у правильності свого 

майбутнього вибору. Будь-яка рекламна форма схожа на ввічливе спонукання 

покупця придбати товар. Дослідники зазначають, що успіх рекламної 

маніпуляції також залежить від вдалої стратегії створення образу, де подання 

фактів може бути реалізоване несподіваним чином: звичайна, буденна 

інформація подається під новим/незвичним кутом зору, що чітко демонструє 

перевагу рекламованого об’єкта, формує його позитивний імідж [170, с. 158]. 

З думкою А. В. Олянича про те, що „в дискурсі комунікативні стратегії 

зводяться виключно до презентації з елементами маніпуляції і конвенції” [127, 

с. 20] погоджуємося лише частково. Безумовно, презентація є важливою, проте 

не єдиною комунікативною стратегією в рекламі. Однак, не можемо не 

відзначити її вагомості для реалізації основних функцій реклами. Виявлено, що 

„презентаційна стратегія” (17,3%) – позитивна саморепрезентація, для того, 

щоб читачі вважали достовірною надану інформацію. Сюди ж відносимо і 

негативну презентацію конкурентів, що базується на аксіологічній опозиції 

We::They, наприклад: 

A revolutionary sensation-foam! Our most lightweight foundation for 100% 

nude perfection. Now foam revolutionizes foundation! Some foundations have 

ingredients that weigh skin down. Only our foam with aerated pigments provides a 

flawless finish that’s light as air…for 100% nude perfection (Maybelline) [244, c. 63]. 

Використання особових займенників „our/наш” сприяє персоніфікації 

реклами, допомагає рекламодавцю наблизитись до читача, запевнити, що увага 

приділяється саме йому та його проблемам і що рекламований товар 
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спрямований на розв’язання проблеми чи на покращення існуючої ситуації. 

Займенники також сприяють реалізації стратегії ототожнення автора з читачем.  

Окремо слід виділити „стратегію привертання уваги” (15,1%), що 

послуговується наступними тактиками для своєї реалізації: 

 тактика вживання імені рекламованого товару (100% з усіх випадків 

використання стратегії привертання уваги) – в кожному рекламному 

тексті щонайменше один раз вказується назва товару і фірми; 

 тактика гри слів (11,7%): for legs that can run a marathon, run a bath & run 

a household; 

 тактика використання яскравого заголовка (67,3%): Massive Scandal; 

Kisses on duty; 

 тактика використання віршованої форми (2,3%): bubble bubble, causes 

trouble; 

 тактика вживання невербальних засобів об’єднує у собі такі прийоми як 

розміщення привабливих фотографій знаменитостей, уживання графічних 

елементів виділення тексту (шрифту, підкреслення) а також 

різноманітних символів (100%), наприклад, на рисунку 3.11. відмічаємо 

використання різних розмірів та типів шрифтів для підкреслення різних 

елементів рекламного тексту. 

 

 

Рис. 3.11. Графічне виділення тексту 
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Дослідження показало, що „стратегія впливу на емоційну сферу” (20,9%) 

адресата реалізується за допомогою наступних тактик: 

− інтимізація комунікативного простору (54,4% з усіх випадків 

використання цієї стратегії). Під інтимізацією розуміємо, услід за 

А. Л. Палійчук, „цілеспрямовану мовленнєву поведінку конкретного автора, 

направлену на виникнення ефекту безпосереднього, дружнього спілкування 

через текст” [129, с. 3): 

а) вживання займенників „ти, твій”/ „you, your” – особові та присвійні 

займенники особливо активно використовуються в рекламі для створення 

відчуття „живого” та безпосереднього спілкування; 

б) використання лексем із емотивно-оцінною конотацією із метою 

формування позитивного ставлення до рекламованого товару. Найбільшу роль 

тут відіграють прикметники (21 327 із загальної кількості прикметників), що 

співвідносяться з високим ступенем інтенсифікації. Із найуживаніших фіксуємо 

такі: new (28,5%), natural (11,9%), beautiful (11,8%), smooth (11%), perfect 

(9,4%), soft (7,9%), flawless (7,5%), young(-looking) (6,5%), healthy (5,5%); 

в) вживання скорочених конструкцій і висловлювань, характерних для 

розмовного мовлення (використовується у 3% текстів): and because you never 

stop caring, neither do we (Clinique); 

− виявлення солідарності з адресатом („ваші проблеми – наші проблеми”) 

(45,6%). 

Психологи стверджують, що емоційна пам’ять набагато сильніше, ніж 

інші види пам’яті, впливає на прийняття рішень та споживчу поведінку людини 

(О. М. Лебедєв-Любимов [106], К. Ізард [78], Є. П. Ільїн [80], Г. Шиллер [186]). 

Емоції – „такі психічні процеси, в яких людина безпосередньо і особисто 

переживає своє ставлення до тих чи інших явищ навколишньої реальності” [20, 

с. 64], „емоції виступають одним із каталізуючих чинників різних типів 

комунікативної поведінки, мотивуючи пізнавальну діяльність людини” [140, с. 

2], тому не дивно, що автори рекламних текстів прагнуть викликати певні 

емоційні реакції у читачів. 
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Спостерігаємо, що „стратегія навіювання” (21,2%) реалізується у таких 

тактиках: 

 використання наказового способу (використовується у 58% слоганів, 

23,68% заголовків та 19, 35% основних рекламних текстів): Expect brilliance 

from your brunette; 

 використання дублювання літер, які здатні викликати певні асоціації 

(1,3% від загальної кількості проаналізованих текстів): Ssssssssssss. What’s that 

sound? Oh yes, it’s you, sizzling (Aussie); Here’s mine…What’s your swisssh? For 

the chance to win some ready swisssh prizes (Pantene Pro-V); 

 використання великої кількості простих речень, парцеляції, перерахувань 

(53,7% від загальної кількості текстів): Palmer’s works. I’m a proof (Palmer’s 

Cocoa). A gentle way to get smooth, visibly hair-free and beautiful skin (Olay Challenge); 

 використання багаторазових повторень слів, фрагментів тексту 

(використовується практично у кожному тексті): Strength to shine, strength to 

grow, strength to be beautiful, strength to resist damage. Whether it's long or short, 

straight or curly, coloured or natural, we believe strong hair is beautiful hair 

(Garnier) [256, c. 118].  

Таким чином, констатуємо, що у проаналізованих рекламних текстах 

використовують п’ять основних комунікативних стратегій (завоювання довіри 

– 25,5%; навіювання – 21,1%; вплив на емоційну сферу – 20,9%; презентаційна 

– 17,3%; привертання уваги – 15,2%), які втілюються найрізноманітнішими 

мовними та мовленнєвими, а також невербальними засобами, які ми розглянемо 

у наступних пунктах роботи.  

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Представлення інформації в текстах може бути лінгвальним або 

візуальним, однак у рекламі косметичних засобів у 95,4% випадків 

використовується комбінація цих двох підходів. Візуальне представлення 

інформації (4,6%) було зафіксоване лише в рекламі парфумів. 
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2. Невербальний складник журнальної реклами представлений кінемами, 

до яких належать: зображувальні елементи, шрифт та спосіб розміщення знаків 

на площині сторінки. Серед зображувальних компонентів фіксуємо: 

фотографію товару, зображення людини з рекламованим товаром (73,2%), 

зображення знаменитості (14,6%), допоміжні фонові елементи (12,2%). Шрифт 

тексту сприяє кращому сприйняттю інформації та акцентуванню важливих 

елементів. Розміщення знаків на площині сторінки було зафіксоване наступне: 

горизонтальне (89,6%), вертикальне (2%), збільшений інтервал між літерами 

(4,3%), „перевернуті” на 180° слова (0,9%) та обрамлення текстом лінії 

малюнка (3,2%). 

Колір фону та шрифту суттєво впливає на психоінтелектуальний стан 

людини та викликає певні асоціації та емоції. Для фону найуживанішими 

основними кольорами є білий – 48,6%, пастельні відтінки (21,4%) та чорний – 

12,3%. 

3. Слоган – коротке рекламне повідомлення, яке представляє собою 

згорнутий зміст рекламної кампанії. Середня довжина слогана – 5 слів, проте 

найчастіше вживаються слогани довжиною 2-3 слова (63,8%), найдовші 

слогани – 8 слів (2,45%). За комунікативним наміром слогани поділено на: 

прагматичні (15,47%) – підкреслюють реальні якості товару; імажинативні 

(63,45%) – акцентують іміджеві характеристики, апелювання до почуттів 

споживача; змішаного типу (21,38%). Залежно від спрямованості та інтенцій 

ділимо слогани на пропозиції (37,23%), твердження (33,72%), представлення 

(16,32%), припущення (12,73%). 

4. Заголовок традиційно вважають найважливішою вербальною частиною 

реклами. За змістовими характеристиками заголовки поділяють, залежно від 

використання звернень, свідчень людей, на заголовок-модель як твердження та 

заголовок-модель як історія з продовженням. За формальними 

характеристиками фіксуємо довжину заголовка (оптимальна – 4-6 слів); 

морфологічні характеристики (превалювання іменників – 28,4% та 

прикметників – 27,6%); використання певного шрифту: звичайний (38,7%), 

жирний – 23,8%, звичайний у поєднанні з іншим типом – 20,3%, курсив – 
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10,4%, підкреслення – 6,7%. Найуживаніші кольори – білий (39,7%), чорний 

(28,9%), а також комбінація з декількох – 13,4%. Найрідше використовують 

фіолетовий – 0,9%. За принципом апелювання до читача фіксуємо: навіювання 

приналежності до певної групи – 10,6%; вказівка на економію – 8,7%, вказівка 

на визнання/схвалення – 9,4%, апелювання до емоцій – 28,3%, вказівка на 

здоров’я – 14,6%, приналежність до вищого класу – 15,9%; вказівка на 

задоволення – 12,5%. За типами комунікативних ситуацій поділяємо заголовки 

на питання (15,84%), заперечення (8,7%), демонстрації (17,18%), парадокси 

(16,45%), вирішення проблеми (27,14%), свідчення зірок (14,69%). 

5. Основний рекламний текст класифікуємо на основі комунікативних 

стратегій та виокремлюємо: наративний (17,6%), порівняльний (9,8%), як 

модель перевернутої піраміди (15,3%), як інструкція (3,5%), як список (4,9%), 

як свідчення зірок (6,8%), як загадка (18,1%), редукований основний текст 

(15,2%) та змішаний тип (8,8%). 

6. Важливим елементом маніпуляції в рекламних текстах косметичних 

засобів є створення певного образу товару, що відбувається через позиціювання 

інформації. Фіксуємо наступні позиції подачі інформації: співрозмовник 

(41,6%), наставник (23,4%), інформант (18,2%), радник (6,1%), комбіновані 

(10,7%).  

7. У рекламі косметичних засобів фіксуємо використання наступних 

стратегій: завоювання довіри (25,5%), навіювання (21,2%), впливу на емоційну 

сферу (20,9%), презентаційну (17,3%) та стратегію привертання уваги (15,1%). 

 

Основні положення розділу висвітлені в публікаціях автора: [57]; [59]; 

[60]; [205].  
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РОЗДІЛ 4  

ПАРАДИГМАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕКСТІВ РЕКЛАМИ 

КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ 

 

4.1 Морфологічна організація рекламного тексту  

 

У ході морфологічного аналізу дібраних рекламних текстів косметичних 

засобів виявлено істотні відмінності у вживанні частин мови: вища частотність 

вживання іменників (функція номінації); переважання дієслів дії; широке 

використання прикметників і прислівників позитивно-оцінної семантики; 

використання займенників, завдяки чому розв’язується завдання персоніфікації 

звернення тощо. Кількісний розподіл частин мови представлений у таблиці 4.1.  

 

Таблиця 4.1 

Розподіл частин мови за частотою вживання 

Самостійні  

частини мови 

Кількість слів Службові  

частини мови 

Кількість слів 

Іменник 59 738 Артиклі 7 938 

Прикметник 43 125 Прийменники 5 682 

Дієслово 21 094 Сполучники 3 249 

Займенник 9 632 Частки 921 

Прислівник 6 107   

Числівник 861   

Всього (самостійні 

частини мови) 

141 157 Всього (службові 

частини мови) 

17 790 

Всього слів  158 347   

 

За даними таблиці 4.1. видно, що серед самостійних частин мови 

найуживанішими є іменники, а серед службових – артиклі. Аналіз службових 

частин мови не був метою нашого дослідження, тому основна увага приділена 
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повнозначним частинам мови. Результати морфологічної характеристики 

композиційних елементів рекламного тексту представлені в Додатку А 

(Таблиці А.1. – А.3.). 

Розгляньмо детальніше особливості слоганів, заголовків та основного 

рекламного тексту на морфологічному рівні. 

Іменники лідирують за частотою вживання серед інших частин мови 

завдяки, в першу чергу, інформаційній та прагматичній функціям рекламного 

тексту. Зокрема, рекламні слогани використовують іменники для позначення 

кількох основних категорій:  

- тип рекламованого товару (skincare, shampoo, oil, balm, perfume, 

fragrance): Trusted skincare for life (Nivea) [243, c. 46];  

- частини тіла, для яких пропонований продукт виготовлений (hair, skin, 

legs, head, scalp, eyes): Scalp Solutions (Suave) [281, c. 214];  

- результат, який реципієнт отримає після користування товаром 

(difference, perfection, bliss, beauty, love, possibilities): Create endless 

possibilities (Lancome) [276, c. 52];  

- характеристика товару, за допомогою якої задекларовані результати 

досягаються (nature, science, therapy): Scalp&Hair Beauty Therapy 

(Clear) [265, c. 71]. 

На відміну від слоганів, у більш ніж 90% досліджених заголовків 

іменники, що вживаються, називають рекламований товар, тобто виконують 

функцію номінації: 

The Garnier Fructus Sleek& Shine Shampoo nourishes and tames your hair 

without weighing it down (Garnier) [261, c. 92]. 

Окрім іменників, що номінують товар, вживають іменники, що мають 

пряме відношення до результату від використання рекламованого товару: краса 

(beauty), здоров’я (health), привабливість (attractiveness), об’єм (volume), сила 

(strength) та ін.:  

With energizing ginseng, it provides incredible body and volume that’s built to 

last (Garnier) [252, c. 41].  
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Серед прикметників фіксуємо вживання емотивних прикметників, які 

викликають потрібні для рекламодавця відчуття в читачів. Результати нашого 

аналізу вживання прикметників у рекламних текстах косметичних засобів 

узгоджуються з дослідженнями Д. Кристала та Дж. Ліча, які досліджували 

найуживаніші прикметники в рекламі. Зокрема, Д. Кристал виокремлює 20 

з них, що найчастіше вживаються у рекламних текстах [цит. за 222, c. 275]: 

1. new 2. good/best 3. free 4. fresh 5. delicious 6. full 7. sure 8. clean 9. wonderful 

10. special 11. crisp 12. fine 13. big 14. great 15. real 16. easy 17. bright 18. extra 

19. safe 20. rich  

Згідно дослідження Дж. Ліча, найчастотнішими є прикметники new та 

good [цит. за 211], наприклад: Introducing New Sure Roll-on with the most effective 

anti-perspirant formula you can buy. Nothing will keep you drier (Anti-perspirant 

lotion) [246, с. 32].  

Our special lip color. Coral isn’t just the wonderful lip shade of the season; 

it’s the richest makeup color that you’ve ever put on. Trust us – you’ll instantly look 

glowier, brighter and generally greater for as little as five bucks (Baze Mpinja) [260, 

c. 27]. 

Доповнюючи список прикметників Д. Кристала, зазначаємо, що в 

заголовках реклами косметики та парфумерії частовживаними прикметниками 

є, окрім названих, також такі: effective, luminous, luxurious, revolutionary, radiant, 

refreshing, perfect, professional. Більше того, такі прикметники як sure, crisp, big, 

great, safe не були взагалі виявлені у заголовках, у той час як прикметники 

wonderful, special, bright вживаються вкрай рідко. Пропонуємо власний список 

найуживаніших прикметників у заголовках рекламних текстів косметичних 

засобів (Таблиця 4.2.).  

Зазначимо, що повторилися у списках прикметники: new, good/best, clean, 

special, real, easy, bright, extra, rich, full, fine, однак змінилася їх ієрархія за 

частотою вживання.  

Частка цих прикметників складає 73,5% від загальної кількості всіх 

прикметників, зафіксованих у заголовках рекламних текстів косметичних 

засобів (3 631 прикметник).  
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Таблиця 4.2 

Частота вживання прикметників у заголовках реклами 

Прикметник Кількісний показник 

new 184 

revolutionary 178 

refreshing 174 

luminous 167 

effective 163 

luxurious 161 

radiant 156 

good\best 152 

gorgeous 144 

perfect 140 

clean 135 

special 129 

professional 118 

real 113 

easy 102 

bright 97 

extra 94 

rich 91 

full 88 

fine  82 

Всього: 2, 668 

 

Аналогічний список за ступенем частоти вживання прикметників 

пропонуємо для слоганів: 1. perfect (92 слововживання), 2. beautiful (89), 

3. natural (84), 4. good (81), 5. healthy (78), 6. professional (72), 7. simple (67), 

8. nice (59), 9. happy (53), 10. exceptional (48), 11. possible (45), 12. easy (41), 

13. endless (37), 14. affordable (34), 15. smooth (31), 16. fresh (29), 17. real (26), 

18. effective (24), 19. rich (18), 20. bright (13). 

Кількість слововживань цих прикметників (1 021) складає 53% від 

загальної кількості прикметників, зафіксованих у слоганах (1 924 прикметники). 

В основному тексті реклами найуживанішими виявилися такі 

прикметники: 1. natural (1983), 2. powerful (1614), 3. healthy (1451), 4. rich 

(1068), 5. radiant (974), 6. stunning (771), 7. visible (726), 8. instant (705), 

9. luminous (674), 10. exclusive (653), 11. special (632), 12. young (630), 
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13. different (592), 14. shiny (571), 15. gentle (447), 16. great (442), 17. unique 

(387), 18. straight (351), 19. incredible (336), 20. irresistible (319). 

Частка зазначених прикметників (15 326) складає 40,8% від загальної 

кількості прикметників, зафіксованих в основних текстах реклами (37,570 

прикметників). 

Прикметники luminous, rich, radiant є спільними для основного тексту 

реклами і заголовку, проте різняться за частотою використання, а прикметники 

natural, healthy, rich є частотними в основному тексті та слогані, проте відмінні 

за кількісними характеристиками частоти використання. 

Вища та найвища форми ступенів порівняння прикметників виявилась 

характеристикою рекламних заголовків. Найчастотнішими формами 

прикметника у ступенях порівняння виявлено better, the best (44,73% від усіх 

прикметників). Проте спеціалісти рекламного жанру не рекомендують вживати 

надто часто слова у формі найвищого ступеня порівняння [177]. Причиною 

цьому є природна недовіра, яка виникає в читачів такої реклами. Часто для 

того, щоб уникнути негативної конотації при читанні таких слів, 

використовують форму припущення. Для цього слугують такі слова як: 

probably, maybe, etc:  

Probably the best in sun protection. Ultra Sheer SPF 100+ with helioplex 

offers the highest combined UVA/UVS protection (Neutrogena) [240, с. 16]. 

Inside every blonde is a blonder blonde waiting to get out (Sheer Blonde) [281, 

с. 52]. 

In just 2 weeks start revealing firmer skin (Aveeno) [274, c. 72]. 

К. Бове зазначає, що „узагальнення за допомогою найвищого ступеня 

порівняння більше не переконують – споживач прагне знайти конкретну 

інформацію, щоб прийняти рішення” [195, с. 309-310], однак, незважаючи на 

це, автори рекламних текстів широко вживають вищий та найвищий ступінь 

порівняння.  

Дієслова у рекламному тексті – найважливіша морфологічна група, що 

сприяє читабельності та динамічності тексту. Дієслова “додають життя, 

хвилювання, руху, сили і міцності думкам” [89, с. 11].  
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Деякі рекламні заголовки складаються лише з дієслів (без урахування 

сполучників) (24,32% від загальної кількості дієслів):  

Heals and softens, moisturizes and tones (Palmer’s) [267, c. 48].  

Renew, revitalize, repair and rejoice (Proactiv Solution) [248, c. 119].  

У більшості рекламних заголовків у середньому вживається одне-два 

дієслова (44,53% від загальної кількості заголовків), що залежить від 

синтаксичного складу речення:  

Melt away stress (Johnson’s) [253, c. 69].  

Luxury this rich can only come from the Butter Experts (Palmer’s) [271, c. 92].  

You’ll notice a difference the first time you use it (Naked Naturals) [265, c. 10].  

New mineral treatment measurably reduces redness on contact. (Clinique) 

[252, c. 259].  

Проте фіксуємо також іншу чітко виражену тенденцію: рекламні 

заголовки, що вживаються без дієслова (31,15% від загальної кількості 

заголовків). Причиною цьому можуть бути наступні фактори:  

- заголовок використовує газетну модель, яка здебільшого бездієслівна: 

Fun. Flirty. Fabulous. Foxy curls (Bed Head) [248, c. 8];  

- бездієслівний заголовок легше сформулювати порівняно з дієслівним: 

The new magical fragrance (Nina Ricci) [280, c. 31];  

- такий тип заголовка має більший вплив на читача, оскільки спрацьовує 

ефект контрасту: New Year, New Look (Neutrogena) [264, c. 12]. 

У слоганах дієслова вживаються переважно в теперішньому 

неозначеному часі або у формі імператива:  

Get the London look (Rimmel) [270, c. 16]; 

Science knows (Clearasil) [276, c. 94]; 

Beauty that works (Sally Hansen) [277, c. 86]. 

Порівняно з заголовками, у слоганах їх роль та частота вживання значно 

менша. 

Для більшої персоніфікації реклами використовують займенники, 

особливо особові та присвійні, що допомагають рекламі вийти зі „стану 

анонімності”, тобто формується діалог між рекламодавцем та реципієнтом, що, 
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у свою чергу, позитивно впливає на ставлення останнього до рекламованого 

товару:  

Free your color. I must have (Revlon powder blush) [245, c. 22]; 

Introducing our Limited edition Christmas Collection (#7) [242, c. 83]; 

Palmer’s works. My lips are the proof (Palmer’s) [245, c. 97].  

Таке вживання займенників допомагає рекламодавцю наблизитись до 

читача, переконати того, що увага приділяється саме йому та його проблемам, 

що рекламований товар спрямований на розв’язання проблеми чи на 

покращення існуючої ситуації, реалізуючи стратегії навіювання та впливу на 

емоційну сферу. Розглянемо використання деяких займенників:  

- „you” в рекламі відноситься однаково і до учасників вигаданої ситуації, 

описаної у рекламі, і до адресатів: Why settle for a basic cleanser when at the same 

time you can do more for your skin with Olay (Olay) [275, c. 47];  

- „І” – це одночасно виробник рекламованого косметичного засобу і 

співрозмовник вигаданої ситуації (часто експерт або порадник). Перша особа 

вживається як пряма гарантія від компанії-рекламодавця або ж свідчення інших 

людей щодо ефективності, оригінальності та значущості рекламованого товару: 

„It’s almost like I just colored my hair”, - Eva Longoria (L ’oreal) [246, c. 57];  

- „he”, „she” або „they” – називають особу, яка не купила продукт, або 

конкуруючу компанію: They say it ’s impossible. We say it ’s Garnier [242, c. 116].  

Інколи для протиставлення рекламодавця і конкурентів використовують 

неозначені займенники, як-от: „some” (дехто, деякі): Some may say these results 

are impossible. But not for us (L’oreal) [254, c. 12].  

Крім того, заперечні слова never/ ніколи; nobody, no one / ніхто; none, no/ 

жоден використовуються для підкреслення унікальності та значущості певного 

товару: Opium: Never has a perfume provoked such emotion [262, c. 54]. Таким 

чином відбувається ще й (хоча і непряме) порівняння конкурентів.  

Особові займенники відіграють вирішальну роль через свою природу 

дейктичних елементів, тобто лінгвістичних одиниць зі змінним компонентом 

значення, який передається контекстуально. В прямій взаємодії більшість 

дейктичної інформації, що стосується ситуації дискурсу, така як час, місце і 
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учасники, можна зразу побачити у безпосередньому фізичному контексті, отже 

його не треба згадувати. Однак, у письмовому спілкуванні, у якому зазвичай є 

розбіжність між часом кодування повідомлення і часом отримання 

повідомлення, доречна дейктична інформація, необхідна для розуміння тексту, 

зазвичай наводиться детально. Це очевидно, наприклад, у художній літературі, 

де текст робить час і місце подій, які описуються, чіткими і точними. Реклама є 

змішаним типом, часто з більшою кількістю елементів прямого спілкування. 

Цей ефект створюється частково методами візуалізації, яка надає очевидні 

пояснення, що стосуються дейктичної інформації, і частково через пряме 

звертання до читача, яке має ефект прямого включення адресата в ситуацію, 

викликану рекламою [197, с.115]. Зокрема, кольорова гама не менш важлива 

при позиціюванні товара, ніж логотип фірми чи слоган [171, с.170]. 

Таблиця 4.3 

Частота вживання займенників у рекламних текстах 

Компонент 

реклами  

у (%) 

Займенники 

Слоган Заголовок 
Основний 

рекламний текст 

особові 52,3 24,4 53,4 

присвійні 28,6 48,3 29,1 

неозначені 2,9 1,8 3,4 

означальні 4,7 9,4 3,6 

зворотний 4,2 5,5 0,7 

вказівний 6,3 4,1 6,4 

відносні 0,6 3,9 2,1 

заперечні 0,4 2,6 1,3 

 

Використання займенників не однакове у різних композиційних 

елементах реклами. З таблиці 4.3. видно, що у слоганах та основних рекламних 

текстах найчастотнішими є особові, а найрідше вживаються відносні та 
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заперечні займенники. Оскільки реклама покликана асоціюватися з певною 

конкретною фірмою та її товаром, використання негативних конотацій є вкрай 

небажаним. У заголовках найуживанішими є присвійні займенники, адже вони 

1) привертають увагу, 2) створюють ілюзію діалогу з конкретним читачем. На 

другому місці – особові займенники. Більш детальний розподіл особових та 

присвійних займенників за елементами реклами поданий в Додатку А (Таблиці 

А. 4. та А. 5.). 

Сучасний рекламний текст визначається ампліфікаційним уживанням 

прислівників для ознаки того чи іншого предмета з метою створення 

різноаспектної якісної характеристики, що сприяє значному поглибленню 

сприйняття та створенню у свідомості споживача низки позитивних асоціацій 

[124, с. 246]. 

В проаналізованих текстах прислівники найчастіше (72,4% від загальної 

кількості прислівників) виконували функцію уточнення та підсилення 

позитивних оцінок, виражених прикметниками: absolutely fragrance-free, 

amazingly beautiful, або для оцінної характеристики дії (27,6%): change quickly, 

apply slowly. 

Основною функцією оцінних прислівників у текстах „комерційної 

реклами є інтенсифікація (посилення) й специфікація (уточнення) ознаки або 

дії, у зв’язку з чим виділяють прислівники-інтенсифікатори й прислівники-

специфікатори оцінної ознаки” [30]. 

До прислівників-інтенсифікаторів відносимо слова типу: powerfully, 

impressiblу, surprisingly. Ці прислівники, сполучаючись із оцінно-

характеризуючими прикметниками, поряд із власною реалізацією позитивної 

оцінки предмета реклами, увиразнюють позитивність оцінки прикметників: 

powerfully irresistible, surprising cheap. Прислівники-специфікатори оцінної 

ознаки слугують: 1) для оцінної конкретизації ознаки, вираженої оцінно-

характеризуючими прикметниками, наприклад: environmentally harmless; 2) для 

оцінної характеристики дії, вираженої дієсловом, наприклад: increase incredibly 

[30].  
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Отже, проаналізовані частини мови, вжиті у рекламних текстах 

косметичної продукції, мають особливий психологічно-прагматичний вплив на 

читачів реклами, реалізуючи різноманітні функції того чи іншого 

композиційного елемента рекламного тексту. Найуживанішими виявилися 

іменники (номінативна функція), прикметники (характеристика 

товару/проблем/результатів) та дієслова (спонукання до дії). Прислівники 

використовувались для уточнення та підсилення оцінних характеристик. 

Окремо слід відзначити роль особових та присвійних займенників, на які 

припадає 2/3 від загальної кількості займенників у рекламі, оскільки вони 

втілюють позиціювання з погляду співрозмовника, наставника або радника, що 

призводить до персоніфікації тексту.  

 

4.2 Лексико-семантичні ознаки рекламного тексту 

 

Виявлені у попередньому пункті частини мови, що переважають у 

рекламних текстах, дають змогу здійснити на їх основі лексико-семантичний 

аналіз лексем у досліджуваних рекламних текстах. Маємо на меті розподілити 

лексеми на лексико-семантичні поля (далі – ЛСП). 

ЛСП визначають як сукупність лексичних одиниць, які об’єднані 

спільністю змісту і відображають понятійну, предметну або функціональну 

подібність позначуваних явищ. Воно характеризується такими основними 

властивостями: 

1) наявністю семантичних відношень між його складовими; 

2) системним характером цих відношень; 

3) взаємозалежністю і взаємовизначеністю лексичних одиниць; 

4) відносною автономністю поля; 

5) неперервністю позначення його смислового простору; 

6) взаємозв’язком семантичних полів у межах всієї лексичної системи 

(всього словника) [90, с. 99]. 

У межах ЛСП виділяють лексико-семантичні групи (далі – ЛСГ) – слова 

однієї частини мови, пов’язані між собою спільним семантичним компонентом 
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– категоріально-лексичною семою, спільністю сем, що її уточнюють, 

спільністю сполучуваності, а також однотипністю у розвитку багатозначності 

[231, с. 177] . 

А. А. Уфімцева відмічає, що ЛСГ варто досліджувати у тому випадку, 

коли потрібно розкрити внутрішні зв’язки слів у семантичній системі мови чи 

виявити певні своєрідні смислові зв’язки [169, с. 137]. 

Загалом під ЛСГ розуміємо об’єднання слів однієї частини мови з 

зіставленими і взаємозв’язаними значеннями, які мають у своєму змісті 

спільний (базовий) семантичний компонент і пов’язані між собою 

відношеннями синонімії, антонімії, уточнення, диференціації та узагальнення 

[173, с. 150].  

Важливим є питання інвентаризації лексико-семантичних груп і полів.    

В. В. Левицький стверджує, що вся процедура інвентаризації складається з 

таких основних етапів: 

1) Визначення домінанти (імені) групи. 

2) Формування вихідного списку на основі одномовних словників. 

3) Тест на ім’я – визначення ваги домінанти в тлумаченні кожного слова 

вихідного списку, формування ядерного складу групи. 

4) Тест на ядро – визначення ваги ядерних лексем в тлумаченні слів 

вихідного списку, які не ввійшли до ядерного складу лексико-семантичної 

групи, і формування на основі емпірично встановлених порогів основного 

складу групи. 

5) Формування периферійного складу групи на основі порогових величин 

ваги домінанти та ядра в тлумаченні слів, які не ввійшли до основного складу 

[107, с. 296]. 

Для інвентаризації та аналізу ЛСГ та ЛСП слід спершу об’єднати 

лексичні одиниці (іменники, прикметники, дієслова та прислівники) в 

семантичні групи.  

1. Іменники. А. Вежбицька вважає, що основна частина іменників 

складається зі слів, що позначають певні види: 

1) види живих істот; 
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2) види речей, зроблених людьми; 

3) види речовин; 

4) види людей [32, c. 166]. 

Н. В. Батрин пропонує власну класифікацію іменників, проаналізувавши 

сполучуваність прикметників температурної групи з іменниками: 

1) явища природи;  

2) проміжки часу;  

3) місцезнаходження;  

4) приміщення;  

5) предмети одягу; 

6) страви;  

7) предмети [17]. 

На основі проаналізованих класифікацій нами була складена власна 

класифікація семантичних підгрупи іменників. Ми виділили іменники, що 

йменують такі поняття: 

 Запах: fragrance, flavor, scent, odor  

 Інгредієнти: ingredients, microparticles, concentrate 

 Часові відношення: time, week, moment, period , second  

 Ефект: effect, result, effectiveness, consequence, outcome 

 Частини тіла: skin, face, body, hair, hand, legs, arms 

 Зовнішність: appearance, looks, complexion, freckles, wrinkle  

 Проблеми: trouble, pimples, unevenness, frizz, cellulite  

 Люди: people, women, girl, crowd, mass, spectators, public 

 Соціальні відносини: relationship, partnership, customer, family, friend 

 Дія/процес: activity, study, lift, use, production, consultation 

 Посада/професія: scientist, dermatologist, expert, artist, ophthalmologist 

 Вирішення проблеми: solution, answer, treatment, remedy, panacea 

 Почуття/емоції: feel, emotions, care, feeling, concern, love, pleasure  

 Гроші: money, bank , account, price, value  

 Організації: salon, institute, association, organization, academy, society 
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 Зміна: change, adjustment, transformation, difference, alternation 

 Наукова термінологія: genetics, science, research, biology 

 Звук: buzz, crunch, sound, noise 

 Косметика: cosmetics, makeup, scrub, foam, mousse , shampoo 

 Параметри предмету: length, width, size, volume, measure, height  

 Предмет: ribbon, pillow, magazine, boat, bottle, jar  

 Колір та світло: colour, shine, palette, hues, glow, light  

 Розумова діяльність: concentration, imagination, thought, attention  

 Мовлення: speech, talk, answer, accent, speaking 

 Структура предмету: smoothness, firmness, puffiness, elasticity 

 Мода: fashion, design, trend, brand, style  

 Буття\походження: presence, origin, life, being, roots 

 Kраїна: America, India, Germany, the UK, France 

 Матеріал/рідина: liquid, silk, drop, leather, material 

На основі цієї класифікації виокремлюємо наступні ЛСГ іменників:  

1) людина (підгрупи: частини тіла, зовнішність, люди, соціальні відносини, 

посада/професія, почуття/емоції, гроші, мода, організації, буття / по-

ходження, країна); 

2) косметичний засіб (підгрупи: інгредієнти, наукова термінологія, 

косметика, колір та світло);  

3) косметичні проблеми (підгрупи: проблеми, вирішення проблеми);  

4) ефект (підгрупи: ефект, зміна, часові відносини);  

5) діяльність (підгрупи: дія/процес, розумова діяльність, мовлення); 

6) фізичні відчуття (підгрупи: запах, звук); 

7) формальні характеристики предмета (підгрупи: параметри предмета, 

предмет, структура предмета, матеріал/рідина). 

2. Прикметники за своєю семантикою неоднорідні, тому їх класифікації 

різноманітні й базуються як на значеннях самих прикметників, так і на якостях 

денотатів, яких стосуються певні ознаки, а також на можливості інтенсифікації 

та сполучуваності з прислівниками.  



124 
 

Вітчизняні і зарубіжні науковці досліджують функціонування прикметників 

різних семантичних груп: прикметники кольору (Т. В. Венкель [33; 34]), 

прикметники наявності / відсутності гостроти предметів, явищ дійсності 

(В. П. Полковський [135]), прикметники температурної групи (Н. В. Батрин 

[17]), полісемія та функціонування прикметників (Д. Л. Докторевич, 

М. С. Трубецький, А. Вежбицька [32], О. Д. Огуй [126], В. В. Архелюк [14]), 

прикметники розміру (О. В. Соловйова [154]). 

Були спроби розділити прикметники на ЛСГ, типи, розряди. Найбільш 

загальну класифікацію прикметників подає В. М. Ярцева, виділяючи 

прикметники: 1) оцінки (добрий, поганий); 2) параметричні (низький, 

високий); 3) форми; 4) кольору; 5) прикметники на позначення якості речей, 

що сприймаються органами відчуттів; 6) фізичні якості людей і тварин; 

7) психологічні якості; 8) постійні якості; 9) тимчасові стани [230, с. 397]. 

Дотримуючись принципу семантичного розподілу на класи, що базується 

на своєрідності семантики певної частини мови, та розглянувши різні 

класифікації прикметників, ми розробили класифікацію, що максимально 

пристосована до мети нашої роботи. Фіксуємо 22 семантичні підгрупи 

прикметників, що позначають: 

 Параметри предмета: long, little, giant, high, straight;  

 Структуру/консистенцію: soft, silky, sticky, velvety, creamy, springy; 

 Зовнішність: shriveled, beautiful, pretty, curly, tall; 

 Довершеність/точність/якість: flawless, advanced, impeccable, un-

beatable;  

 Колір/світло: shimmering, radiant, blackest-black, blonde, dark, red;  

 Природу/походження: natural, wild, organic, tropic, thermal; 

 Час/вік: instant, old, young, ageless, latest, endless, daily; 

 Дію за відношенням до об’єкта: moisturizing, conditioning, damaging, 

replenishing;  

 Оцінку: fine best nice fabulous incredible useful;  
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 Унікальність/обмеженість: limited, different, exclusive, unique, 

exceptional;  

 Вартість: available, expensive, free, affordable; 

 Наповненість: full, empty, filled, bare; 

 Інтелектуальні здібності: smart, intelligent, clever, bright; 

 Емоційний стан: satisfied, happy, joyful, sad, delighted; 

 Характер: persistent, caring, sassy, bold, timid, shy;  

 Достовірність якості: patent-pending, professional, award-winning;  

 Складність: complicated, easy-to-use, easy, simple, difficult; 

 Просторове відношення: inner, external, outer, all-over-body; 

 Швидкість: quick fast, swift, slow, brisk, hurried; 

 Результат: repaired, frizz-free, fortified, nourished, brighter-looking; 

 Кількість: countless, multiple, numerous, dual, double; 

 Завершеність: complete, finished, finalized, done, fulfilled; 

На основі цієї класифікації виокремлюємо такі ЛСГ прикметників:  

1) оцінка рекламованого товару (підгрупи: колір і світло, оцінка, вартість, 

складність, просторові відношення, швидкість, кількість); 

2) привабливість (підгрупи: зовнішність, характер, інтелектуальні 

здібності); 

3) унікальність (підгрупа унікальність/обмеженість); 

4) дія (підгрупи: дія за відношенням до об’єкта, результат, завершеність, 

емоційний стан);  

5) параметри і структура товару (підгрупи: параметри предмету, 

структура/консистенція, наповненість); 

6) походження і якість (підгрупи: довершеність / точність / якість, природа 

/ походження, час/вік, достовірність якості). 

3. У класифікації прислівників загальноприйнятим є поділ на прислівники 

способу, прислівники часу, прислівники місця, прислівники причини та 

прислівники ступеня.  
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В. М. Ярцева зазначає, що між семантичними групами прислівників існує 

тісний зв’язок і взаємодія, тому деякі прислівники можуть уживатись також у 

локативному й темпоральному значеннях [230, с. 322-333]. 

Проаналізувавши запропоновані класифікації, ми створили власну, згідно 

з якою поділили прислівники на такі семантичні підгрупи: 

 прислівники способу: adventurously, happily, energetically, carefully, 

loudly;  

 прислівники місця: abroad, anywhere, here, home, nowhere, outside, 

somewhere, there;  

 мети: intentionally, purposefully, knowingly, aimlessly; 

 частоти: always, never, often, rarely, seldom, sometimes; 

 часу: now, recently, soon, tomorrow, yesterday, instantly;  

 ступеня/міри: mildly, gradually, intensely, quite, very; 

 впевненості: really, absolutely, definitely, truly, probably; 

 завершеності: completely, entirely, fully, partly, totally;  

 питальні прислівники: where, when, why, how. 

На основі цієї класифікації виокремлено наступні ЛСГ прислівників:  

1) спосіб та мета (підгрупи: спосіб, мета, ступінь/міра, впевненість, 

завершеність, питальні); 

2) просторові та часові відношення (місце, частота, час, питальні 

прислівники).  

4. Т. А. Майсак детально розглядає два лексичні класи дієслів: дієслова руху 

та позиції оскільки вони виступають модифікаторами дієслівної орієнтації та є 

надзвичайно частотними у мовленні [114, с. 60]. 

Л. Г. Бабенко поділяє дієслова на такі групи та підгрупи: 1) дія і діяльність 

(рух суб’єкта, переміщення об’єкта, розміщення, фізичний вплив на об’єкт, творча 

діяльність, інтелектуальна діяльність, мовленнєва діяльність, соціальна діяльність, 

фізіологічна дія, звучання); 2) буття, стан, якість (буття, якісний стан); 3) ставлення 

(взаємовідношення, володіння, міжособистісні стосунки, соціальні відносини) 

[233]. Ю. Д. Апресян виокремив більше 15 головних класів дієслів, які він умовно 
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назвав дієсловами „верхнього рівня”: дія, діяльність, заняття, поведінка, вплив, 

процеси, прояви, події, розташування в просторі, локалізація, стан, характеристики, 

вміння, параметри, існування, відношення, інтерпретації [8, с. 37]. 

К. В. Рахіліна пропонує своє об’єднання дієслів у тематичні класи: 1) дієслова 

буття (бути, існувати), 2) фазові дієслова (починати, закінчувати), 3) дієслова 

володіння (дати, мати, купити), 4) дієслова фізичної дії (вдарити, розбити), 

5) дієслова руху (піти), 6) дієслова переміщення об’єкта (тягнути, штовхати), 

7) дієслова прийняття положення (зігнутись, сісти), 8) дієслова утворення 

(побудувати, зварити), 9) дієслова компенсаційної дії (покарати, штрафувати), 

10) дієслова мовлення і передачі інформації (написати, сказати), 11) дієслова 

сприйняття (бачити, нюхати), 12) дієслова почуття (лякати, радіти), 13) дієслова 

прийняття рішення (вибирати, надавати перевагу), 14) дієслова ментальної дії: 

знання і думка (згадувати, пояснити), 15) дієслова звуку (дзвеніти, гриміти), 

16) дієслова каузації (спричинити, змусити), 17) дієслова набуття ознаки 

(пожовкнути, висохнути) [139]. 

Найповнішою і найдетальнішою класифікацією серед відомих у вітчизняній і 

зарубіжній англістиці є класифікація Б. Левін. Дослідниця виділяє 49 семантичних 

класів дієслів: 1)Verbs of Putting; 2)Verbs of Removal; 3)Verbs of Sending and 

Carrying; 4) Verbs of Exerting Force: Push/Pull Verbs; 5) Verbs of Change of Possession; 

6) Learn Verbs; 7) Hold and Keep Verbs; 8) Verbs of Concealment; 9) Verbs of 

Throwing; 10) Verbs of Contact by Impact; 11) Poke Verbs; 12) Verbs of Contact: Touch 

Verbs; 13) Verbs of Cutting; 14) Verbs of Combining and Attaching; 15) Verbs of 

Separating and Disassembling; 16) Verbs of Coloring; 17) Image Creation Verbs; 

18) Verbs of Creation and Transformation; 19) Engender Verbs; 20) Calve Verbs; 

21) Verbs with Predicative Complements; 22) Verbs of Perception; 23) Verbs of 

Psychological State; 24) Verbs of Desire; 25) Judgment Verbs; 26) Verbs of Assessment; 

27) Verbs of Searching; 28) Verbs of Social Interaction; 29) Verbs of Communication; 

30) Verbs of Sounds Made by Animals; 31) Verbs of Ingesting; 32) Verbs Involving the 

Body; 33) Verbs of Grooming and Bodily Care; 34) Verbs of Killing; 35) Verbs of 

Emission; 36) Destroy Verbs; 37) Verbs of Change of State; 38) Lodge Verbs; 39) Verbs 

of Existence; 40) Verbs of Appearance, Disappearance and Occurrence; 41) Verbs of 
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Body-Internal Motion; 42) Verbs of Assuming a Position; 43) Verbs of Motion; 

44) Avoid Verbs; 45) Verbs of Lingering and Rushing; 46) Measure Verbs; 47) Aspectual 

Verbs; 48) Weekend Verbs; 49) Weather Verbs [213]. 

На основі розглянутих класифікацій, з урахуванням найдетальніших з них, 

нами виділено 18 семантичних підгруп дієслів, релевантних для нашого 

дослідження: 

 руху: leave, go, come, spread out, glide, enter, arrive;  

 ставлення: respect, like, love, hate, prefer; 

 впливу: frighten, influence, indulge, inspire, harness; 

 зміни стану: transform, wake up, fade, turn, change, grow, age; 

 позначення зовнішнього вияву ознаки дії або стану: shimmer, shine, 

illuminate, sparkle; 

 зменшення/збільшення вияву ознаки: strengthen, soften, brighten, thicken, 

perfect; 

 модальні на позначення:  

1) бажання: crave, want, wish, need, pray, desire, dream about; 

2) можливості: can, let, allow; 

3) волевиявлення: resist, make, forbid, require, refuse; 

4) наміру: intend, try, promise, attempt, tend; 

 початку/кінця дії: start, set, begin, stop, outlast, complete, end; 

 виникнення/появи: appear, happen, turn up, occur; 

 емоційно-психiчного впливу/стану: calm, energize, annoy, bother, cheer, 

frustrate, please, thrill; 

 володіння: keep, get, share, give, receive, borrow, lend, belong, own; 

 фізіологічних процесів: breathe, heal, sweat, digest;  

 фізичної дії: show, brush on, cleanse, work, perform, cover; 

 мовленнєвої діяльності: say, report, ask, communicate, talk, speak, shout; 

 буття: be, stay, live, exist, remain;  

 розумового процесу: think , assume, outsmart, know, learn;  

 пізнання: discover, experience, find out;  

 сприйняття: see, feel, look, touch, smell.  
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На основі цієї класифікації виокремлюємо наступні ЛСГ дієслів: 

1) зміна (підгрупи: зміна стану, позначення зовнішнього впливу ознаки 

дії або стану, зменшення/збільшення вияву ознаки); 

2) розумова діяльність (підгрупи: модальні, розумовий процес, пізнання); 

3) фізична діяльність (підгрупи: дієслова руху, впливу, початку/кінця, 

виникнення/появи, володіння, мовлення, на позначення фізіологічних процесів, 

фізичної дії, буття, сприйняття); 

4) емоційно-психологічний стан (підгрупи: ставлення, модальні, 

емоційно-психічний вплив/стан). 

Наступним етапом після визначення ЛСГ стало об’єднання їх у ЛСП. У 

рекламних текстах косметичних засобів фіксуємо три найоб’ємніші ЛСП:     

ЛСП „Краса”, ЛСП „Ефект” та ЛСП „Косметика”. Розглянемо їх детальніше.  

ЛСП „Краса”. Було складено список словникових дефініцій лексеми 

Beauty, поданих у таких тлумачних словниках англійської мови, як Collins 

English Dictionary, Oxford Compact Thesaurus, Oxford Learner’s Advanced 

Dictionary, Merriam Webster Online Dictionary. Використання словникових 

дефініцій для визначення семантичного зв’язку між словами ґрунтується на 

таких припущеннях: а) два слова семантично пов’язані між собою, якщо вони 

містять у своєму змісті хоча б один спільний компонент; б) в якості 

семантичного компонента можуть бути використані слова, які входять у 

тлумачення (дефініцію) „вхідного” слова, тобто кожний елемент тлумачення у 

формі окремого слова прирівнюється до семантичного компонента; в) чим 

ближче одне від одного знаходяться слово, яке тлумачиться, та слова, за 

допомогою яких воно тлумачиться, тим більшою мірою вони повʼязані 

семантично [2]. При використанні одного словника для компонентного аналізу 

словникових дефініцій компоненти можуть бути показані неповно й 

непослідовно [122, с. 52], тому варто використовувати декілька словників. 

Зокрема, при конструюванні ЛСП „Краса” словник Merriam Webster Online 

[235] подає наступні значення домінанти поля, лексеми Beauty: 

1: the quality or aggregate of qualities in a person or thing that gives pleasure 

to the senses or pleasurably exalts the mind or spirit: loveliness;  
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2: a beautiful person or thing; especially: a beautiful woman;  

3: a particularly graceful, ornamental, or excellent quality; 

4: a brilliant, extreme, or egregious example or instance <that mistake was a 

beauty> 

Oxford Advanced Learner’s Dictionary [236, c. 96] додає ще одне значення 

до вже вказаних: a pleasing feature (syn. Advantage). А Collins dictionary online 

[234] доповнює вказані значення наступними:  

1) (informal, old-fashioned) a light-hearted and affectionate term of address – hello, 

my old beauty!  

2) (New Zealand English ): an expression of approval or agreement Also (Scot, 

Austral, and NZ): you beauty  

 

 

 

 

Рис. 4.1. Модель ЛСП „Краса” 

Домінанта 

ЛСП „Краса” 

Ядерна зона 

ЛСП „Краса” Периферійна зона ЛСП 

„Краса” 
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У Oxford Compact Thesaurus наводяться синоніми до лексеми „краса”, які 

також сприяли виокремленню ядерної та периферійної зони ЛСП [237, c. 4]. 

Схематично ЛСП „Краса” представлене на рисунку 4.1.  

Як стверджує С. Г. Шафіков, центр є більш консолідованим і репрезентує 

увесь семантичний комплекс. У периферійних зонах, навпаки, смислові зв’язки 

більш послаблені, утворюючи сфери семантичного заміщення, елементи яких 

сигналізують про зв’язки з іншими семантичними полями [182, с. 31]. 

Домінантою цього ЛСП є лексема beauty. До ядерної зони увійшли ЛСГ: 

„Людина”, „Привабливість”. До периферійної зони відносимо такі: „Косметичні 

проблеми”, „Зміна”, „Косметичний засіб”.  

Наступним ЛСП є „Ефект”, яке представлене на рисунку 4.2.  

 

 

 

 

Рис.4.2. Модель ЛСП „Ефект” 

Словник Merriam Webster online [235] подає наступні визначення лексеми 

Ефект: 

Домінанта ЛСП 

„Ефект” 

Ядернa зона ЛСП 

„Ефект” 

Периферійна зона 

ЛСП „Ефект” 
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1a : PURPORT, INTENT 

b : basic meaning : ESSENCE 

2: something that inevitably follows an antecedent (as a cause or agent) 

3: an outward sign: APPEARANCE 

4: ACCOMPLISHMENT, FULFILLMENT 

5: power to bring about a result : INFLUENCE <the content itself of television … is 

therefore less important than its effect — Current Biography> 

6plural : movable property : GOODS <personal effects> 

7a : a distinctive impression <the color gives the effect of being warm> 

b : the creation of a desired impression <her tears were purely for effect> 

c (1) : something designed to produce a distinctive or desired impression —usually 

used in plural (2) plural : SPECIAL EFFECTS 

8: the quality or state of being operative : OPERATION <the law goes into effectnext 

week> 

— in effect 

: in substance : VIRTUALLY <the … committee agreed to what was in effect a 

reduction in the hourly wage — Current Biography> 

— to the effect 

: with the meaning <issued a statement to the effect that he would resign>: a change 

that results when something is done or happens  

: an event, condition, or state of affairs that is produced by a cause  

: a particular feeling or mood created by something 

: an image or a sound that is created in television, radio, or movies to imitate 

something real 

The Free Dictionary [238] доповнює значення наступними:  

1. Something brought about by a cause or agent; a result. 

2. The power to produce an outcome or achieve a result. 

3. Advantage; avail. 

4. The condition of being in full force or execution; operativeness. 

5. a. Something that produces a specific impression or supports a general design or 

intention. 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/purport
http://www.merriam-webster.com/dictionary/intent
http://www.merriam-webster.com/dictionary/essence
http://www.merriam-webster.com/dictionary/antecedent%5b1%5d
http://www.merriam-webster.com/dictionary/appearance
http://www.merriam-webster.com/dictionary/accomplishment
http://www.merriam-webster.com/dictionary/fulfillment
http://www.merriam-webster.com/dictionary/influence
http://www.merriam-webster.com/dictionary/goods
http://www.merriam-webster.com/dictionary/special+effects
http://www.merriam-webster.com/dictionary/operation
http://www.merriam-webster.com/dictionary/virtually
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b. A particular impression. 

c. Production of a desired impression. 

6. The basic or general meaning; import. 

7. Goods. 

Домінантою поля є лексема effect. Ядерна зона складається з наступних 

ЛСГ: „Ефект», „Діяльність”, „Фізичні відчуття”, „Дія”, „Зміна”. До 

периферійної зони відносимо ЛСГ: „Спосіб та мета”, „Просторові та часові 

відношення”, „Емоційно-психологічний стан”, „Розумова діяльність”.  

Третім важливим ЛСП є „Косметика”, яке представлене у моделі 4.3.  

Collins Dictionary Online [234] подає наступне значення лексеми косметика:  

plural noun 

1. beauty preparations; make-up ⇒ Many millions are spent on dress and cosmetics 

every year. 

noun :1) any preparation applied to the body, esp the face, with the intention of 

beautifying it 

adjective 

1. serving or designed to beautify the body, esp. the face 

2. having no other function than to beautify ⇒ cosmetic illustrations in a book 

3. (derogatory) designed to cover up a greater flaw or deficiency; superficial 

⇒ their resignation is a cosmetic exercise 

Merriam Webster Online Dictionary [235] дає такі визначення слова: 

1: of, relating to, or making for beauty especially of the com-

plexion : BEAUTIFYING <cosmetic salves> 

2: done or made for the sake of appearance: as 

a : correcting defects especially of the face <cosmetic surgery> 

b : DECORATIVE, ORNAMENTAL 

c : not substantive : SUPERFICIAL <cosmetic changes> 

3: visually appealing 

Домінантою є лексема Cosmetics. До ядерної зони зараховуємо такі ЛСГ: 

„Косметичний засіб”, „Оцінка рекламованого товару”. Периферійну зону утво-

рюють такі ЛСГ: „Унікальність”, „Формальні характеристики предмета”, 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/beautifying
http://www.merriam-webster.com/dictionary/decorative
http://www.merriam-webster.com/dictionary/ornamental
http://www.merriam-webster.com/dictionary/superficial
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„Параметри і структура товару”, „Походження і якість”, „Фізична діяльність”, 

„Людина”, „Косметичні проблеми”, „Ефект”. 

 

 

  

  

Рис. 4.3. Модель ЛСП „Косметика ” 

 

Автономність цих полів є відносною, оскільки поля взаємодіють між 

собою і між ними немає чіткої межі. Оскільки один і той же елемент може бути: 

а) периферійним в одному полі і ядерним – в іншому; б) одночасно 

периферійним (але не ядерним) у кількох полях, відмічаємо, що ЛСГ „Зміна” та 

„Косметична проблема” входять до двох периферійних зон (у ЛСП „Краса” і 

„Ефект” та ЛСП „Краса” і „Косметичний засіб” відповідно), а такі ЛСГ як 

„Людина” і „Ефект” є одночасно частинами як ядерних, так і периферійних зон 

(у ЛСП „Краса” і „Ефект” вони складають ядерну зону, а у ЛСП „Косметичний 

засіб” – периферійну). 

Домінанта ЛСП 

„Косметика” 

Ядерна зона ЛСП 

„Косметика” 

 

Периферійна зона 

ЛСП „Косметика” 
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Отже, на лексико-семантичному рівні виокремлюємо семантичні групи 

іменників, прикметників, дієслів та прислівників, що стали основою для ЛСГ. 

Після того як ЛСГ були виокремлені, їх було організовано в ЛСП „Краса”, 

„Ефект” і „Косметичний засіб”, між якими існує тісний зв'язок і їх межі є 

досить умовними. 

 

4.3 Синтаксична організація рекламного тексту 

 

Друкована реклама пропонує особливо багатий набір засобів для 

розуміння того, як рекламодавці намагаються досягнути переконання і таким 

чином мотивувати потенційних покупців перейти до активних дій. Творці 

більшості друкованих рекламних текстів поєднують візуалізоване 

представлення матеріалу з достатнім об’ємом лінгвального матеріалу задля 

маніпуляції.  

Синтаксис відіграє значну роль при реалізації стратегій навіювання і 

впливу на емоційну сферу через інтимізацію комунікативного простору між 

адресатом і адресантом. Розглянемо основні характеристики рекламного тексту 

на синтаксичному рівні. 

 

4 . 3 . 1  С л о г а н  н а  с и н т а к с и ч н о м у  р і в н і .  Аналіз речень за метою 

висловлювання в слогані засвідчив, що із 1039 речень більшість – це 

спонукальні структури (58%), оскільки вони прямо впливають на покупця. 

Єдина проблема, що постає перед творцями реклами – уникати надмірного 

імперативу, оскільки це може викликати негативні емоції у потенційного 

покупця: 

Go fresh (Dove) [279, c. 84]. 

Love the skin you’re in (Olay) [258, c. 123]. 

Розповідні речення (41%) використовують для представлення та 

запам'ятовування товару: 

Nature becomes you (Burt’s Bees) [273, c. 12]. 

Питальні речення були зафіксовані у вкрай рідкісних випадках (1%): 
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Don’t you feel it? (Lancome. Feel Mascara) [276, c. 37]. 

Рекламні слогани в переважній більшості неокличні (76%): Health is 

beautiful (Vichy); Science knows (Clearasil), і лише 24% речень є окличними – 

Prove it to yourself! (No Gray); This changes everything! (imPRESS) [280, c. 42]. 

Окремо слід зазначити, що стверджувальні речення значно переважають 

(93,3%): It’s colour that moves you ( Feria); We keep our promises (RoC) [259, c. 9], 

заперечні речення трапляються у 6,7% слоганів: Never stop caring (Vaseline); 

Perfection has never been so simple (Chanel) [274, c. 110], що можна пояснити 

інтенцією рекламодавців до реалізації стратегії викликання довіри у читачів.  

Аналіз речень за структурою засвідчив уживання простих речень 

(100%). Слоган не повинен бути надто довгим, тому при його створенні 

використовують короткі прості речення. Вони легше запам’ятовуються, а 

основною метою слогана якраз і є легке запам’ятовування та швидке 

відтворення: 

Beauty is pleasure (Nivea) [249, c. 282]. 

Використання розмовних речень у рекламному тексті може відіграти 

важливу роль, оскільки такі речення швидко популяризуються. Слід також 

відмітити, що частина слоганів послуговується лише перечисленням декількох 

слів: easy breezy beautiful (Covergirl), pure and simple (Organix) [251, c. 216]. 

Варто зазначити, що у 18,07% від загальної кількості слоганів 

вживаються словосполучення. Здебільшого переважають субстантивні (54,71%), 

з них: 

- субстантивні з іменником (22,71%):  

Hair Therapy (Dove) [259, c. 184]; 

- субстантивні з прикметником (13,64%): 

Natural instincts (Clairol) [270, c. 38]; 

- субстантивні з займенником (14,03%): 

This hair! (Kiehl’s) [273, c. 204]; 

- субстантивні з дієприкметником (4,33%): 

Transforming beauty (Sephora) [239, c. 40]; 

У 13,84% слоганів функціонують ад’єктивні словосполучення, з них:  
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- ад’єктивні з іменником – 4,75%: Happy about health (Aussie) [246, c. 194];  

- ад’єктивні з прислівником – 9,09%: Passionately Professional (Wella) 

[241, c. 36]. 

Вербальні словосполучення з іменником використовують у 18,16%: To 

fulfill the Dream (SallyBeauty) [273, c. 20], а адвербіальні з прислівником – у 

13,29%: Quite surprisingly! (OGX) [255, c. 129]. Такі словосполучення мають 

більшу цінність для слогана, ніж речення, бо вони настільки стислі, що їх не 

потрібно розширювати. Саме тому у слоганах використовують прості за 

структурою речення або словосполучення. Синтаксична організація слоганів 

представлена на Рисунку Е.1. у Додатку Е. 

 

4 . 3 . 2  З а г о л о в о к  н а  с и н т а к с и ч н о м у  р і в н і .  Здійснюючи 

синтаксичний аналіз речень у заголовках рекламних текстів косметичних 

засобів ми встановили, що за метою висловлювання у заголовках найчастіше 

вживають розповідні речення (63,48% з усіх дібраних заголовків): 

All facial zones appear visibly tightened (Lancôme) [254, c. 40];  

A leading body is always dressed to thrill (essie) [247, c. 131]. 

Спонукальні речення зафіксовані у 23,68% заголовків: 

Free your energy (Lacoste) [255, c. 59]; 

Discover new Brush Foundation (Bourjois) [278, c. 126]; 

Meet your skin’s new favourite thing to wear (Clinique) [241, c. 82]. 

Принагідно зазначимо, що використання візуалізації дещо пом’якшує 

спонукальний характер речень. Усі досліджувані тексти так чи інакше 

використовують засоби візуалізації у своїй структурі: від простого зображення 

товару до детально продуманої візуальної частини реклами.  

Спонукальний характер речень є типовим для реклами, оскільки вона 

зобов’язана стимулювати читачів до покупки рекламованого товару. 

Питальні речення використовують у 12,84% заголовків:  

Doesn’t it sound better now? (Head&Shoulders) [255, c. 162]; 

What’s that buzz? (Herbal Essences) [259, c. 96]. 
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Питальні речення у заголовках є незвичними порівняно із розповідним 

типом заголовків. Вони створюють відчуття певного діалогу, адже автори 

реклами звертаються до кожного із читачів із запитанням. Як правило, 

запитання мають риторичний характер і не потребують відповіді, або ж 

відповідь слідує одразу ж за запитанням: 

Soft, damaged nails that won’t grow? Get 30% longer nails in 5 days (Sally 

Hansen) [251, c. 34]. 

Інколи в таких реченнях міститься непрямий натяк на інші товари з 

аналогічним застосуванням, які, однак, мають гірші якості та є менш дієвими 

або ж коштують надто дорого: 

Think only a salon brand can unlock nature’s potential? Get damage 

protection results leading salon brands can’t beat (Pantene pro-V) [89, с. 92]. 

Переважна більшість (86%) речень є неокличними: It’s easy on your skin 

(Neutrogena), і лише 14% – окличними: Stand out of the crowd! Get colour that’s 

as vibrant as you! (Nutrisse) [244, c. 72]. 

Також фіксуємо переважання стверджувальних речень (86,8%). Досить 

рідко, проте використовуються і заперечні речення (13,2%). Це трапляється у 

двох основних випадках: коли автор рекламного тексту намагається 

підкреслити оригінальне, притягуюче значення тексту, базуючись на принципі 

контрасту – чим рідше щось вживається, тим більшою є ймовірність того, що 

це помітять, та коли заперечні конструкції вживаються в агресивних варіантах 

порівняльної реклами. Тут комунікативна схема наступна: негативні 

конструкції заперечують якості конкурентних товарів і після цього 

стверджується якість власного товару [224,с. 269]: 

Your blonde colour and your money won’t fade away (TRESemmé) [246, c. 

69]; 

This kind of flawless simply can’t be made up (Aveeno) [281, c. 23]. 

Такі речення вигідно виділяються на фоні інших. Вони привертають 

більше уваги, викликають більше емоцій, непрямо, але дієво порівнюють 

рекламовану продукцію із товаром фірми-конкурента, акцентуючи увагу на 

позитивних якостях власного продукту. 
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Аналіз структури речень у заголовках показав, що переважають прості 

речення (67,5%): 

New Super Soft skin does grow on trees (Burt’s bees) [274, c. 47]; 

Our healthy-looking colour really does come with less damage (Clairol) [252, 

c. 16]. 

Складні речення ми зафіксували лише у 32,5% досліджених заголовків: 

We know what you’ve been dreaming of, and we can give it to you (Nutrisse) 

[258, c. 204]; 

We know that the coarse facial hair removal doesn’t have to be painful to be 

effective (Olay) [278, c. 219]. 

Більшість зафіксованих речень були поєднанням сурядних та підрядних 

речень (45,6%): 

We have a lotion for every woman, and if you don’t know which one to 

choose…choose all of them with a discount! (Selsun) [279, c. 90]. 

У 16,8% складних речень підрячна частина є означальною: 

„This is the best cream I’ve ever tried!” – Salma Hayek (Olay) [262, c. 129]. 

Обставинні підрядні речення фіксуємо у 36,3% від загальної кількості 

складнопідрядних. Найпоширенішими з них виявилися підрядні речення 

причини (26,1%), мети (31,2%) та умовні (34,9%): 

Since cosmetic problems can be rather bothering, we have created a new 

technology to help your skin (Vital Radiance) [257, c. 6] – причини;  

We have made it possible so that you can simply enjoy your life (Barry M) 

[240, c. 102] – мети; 

If you’re not satisfied with the result, we’ll return your money (Pupa) [263,     

c. 116] – умовне;  

В інших 6,5% застосовувались обставинні порівняльні (4,1%) та часу 

(2,4%): 

You’ll see the results sooner than you can imagine (Crest) [268, c. 41] – 

порівняльне;  

You can party as long as you want (Smashbox) [272, c. 27] – часу.  
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Підметові речення були зафіксовані в 1,3% складних речень: What we 

want to offer is to help you (Palmer’s). 

У 21,92% заголовків використовують словосполучення. У заголовках 

реклами спостерігаємо більше варіацій словосполучень порівняно зі слоганом, 

зокрема: 

 субстантивні (39,47%):  

- з іменником (11,62%): Salon results (Veet); 

- з прикметником (18,60%): Perfect Clean (L’oreal); 

- з займенником (4,65%): That brightness! (Wella); 

- з інфінітивом (4,60%): Ability to change (Selsun); 

 вербальні (23,12%): 

- з іменником (6,97%): To live the dream (Nizoral); 

- з інфінітивом (9,35%): To learn to live (Old Spice); 

- з прислівником (2,15%): To live happily (Jhirmack); 

- з займенником (4,65%): To respect yourself (Aveeno); 

 адвербіальні (13,95%) з прислівником: Incredibly bright! 

(MaxFactor); 

 числівникові (9,32%):  

- з числівником (6,83%): Three in one! (Gilette); 

- з іменником (2,49%): Two brushes (Maybelline); 

 займенникові з прикметником – 9, 30%: Something interesting 

(L’oreal); 

 ад’єктивні з займенником (4,84%): Known by everyone (Neutrogena). 

Отже, за метою висловлювання речення в заголовках рекламних текстів 

косметичних засобів переважно розповідні (63,48%), проте використовують і 

спонукальні (23,68%) та питальні речення (12,84%). За структурою 

превалюють прості речення (67,5%). У 21,92% заголовків функціонують 

словосполучення, які характеризуються широким спектром лінгвального 

вираження. Результати синтаксичного аналізу заголовків рекламних текстів 

зазначені на Рисунку Е.2. в Додатку Е. 
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4 . 3 . 3  О с н о в н и й  р е к л а м н и й  т е к с т  н а  с и н т а к с и ч н о м у  

р і в н і .  Проаналізувавши речення за метою висловлювання в основному 

рекламному тексті, робимо висновок, що розповідні речення (64,58%) 

превалюють, проте трапляються і спонукальні (19,35%), що додають контрасту 

і мотивації у розповідь тексту [194, с. 45]: Give your mood a boost with 

JOHNSON”S Melt Away Stress daily moisturizer, clinically shown to reduce tension 

and leave the skin baby soft. In fact, 4 out of 5 women felt more relaxed after using it. 

Go ahead, let stress melt away (Johnson’s) [267, c. 36]. 

Такі речення спрямовують читача до купівлі товару, обіцяючи при цьому 

значний, швидкий та бажаний ефект. Найчастіше акцентується результат, якого 

досягне покупець після придбання рекламованого товару, а та проблема чи 

неприємна ситуація, яка існує на цей момент, просто зникне, або ж принаймні 

набагато покращиться.  

Питальні речення функціонують у 16,07% основних текстів реклами 

косметичних засобів:  

Does washing your hair tend to fade your colour? Does your hair lack the 

strength to lock it in? Garnier Fructis Color Resist nourishes and fortifies coloured 

hair. Its new innovative formula containing a UV filter protects the hair fiber and 

keeps it stronger, shinier and more resistant to the effects of repeated washing. Keep 

that just coloured look longer (Garnier) [256, c. 138].  

За структурною організацією речень у основному рекламному тексті 

найчастіше фіксуємо прості речення (66,28%), інколи ускладнені однорідними 

членами. Вживання простих речень пояснюємо бажанням донести інформацію 

легко, швидко і таким чином, щоб читач не заплутався у повідомленні і мав 

бажання дочитати текст до кінця: 

It leaves a fine seal of pure protein on the hair-shaft to moisturize and detangle 

the hair. It helps combat flyaway hair and seals split ends (Regen) [273, c. 114]. 

Ці речення найбільше нагадують тон розмови, що психологічно не може 

не впливати на сприйняття рекламного тексту позитивно. Завдяки цьому засобу 

вся інформація поділена на короткі та основні моменти, які не створюють при 

цьому тиску на реципієнта повідомлення. В основному тексті реклами 
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використовують також складносурядні та складнопідрядні речення (33,72%), 

проте дуже часто (48,3% від загальної кількості складних речень) можна 

побачити комбінацію цих двох типів: 

 When you’re young, skin cells continuously renew themselves, which helps 

keep your skin looking smooth and wrinkle-free and you feel good. As time passes, 

however, your skin’s ability to renew itself gradually slows down, and skin loses its 

elasticity and wrinkles become more evident. RoC RETINOL diminishes these signs 

of aging to complement your skin's renewal process. The result – younger-looking, 

more beautiful skin (RoC) [279, c. 210]. 

Серед складнопідрядних превалюють обставинні речення (43,6% від 

загальної кількості складнопідрядних речень), серед яких фіксуємо підрядні 

речення: 

 часу (21,3% від загальної кількості обставинних підрядних речень): 

You can wait till the miracle happens. Or you can use our cream 

(Neutrogena) [271, c. 29]; 

 причини (19,6%): You don’t have to worry because this skincare really 

cares (Vaseline) [275, c. 32]; 

 допустові (17,9%): Although it seems almost impossible, we present a 

new reality (Aveeno) [260, c. 119]; 

 наслідкові (13,7%): You’ll feel so happy that you’ll forget about control 

(Nivea) [264, c. 10]; 

 мети (11,5%): I called the consultant so that I should not be mistaken 

(HD Complexion) [277, c. 114]; 

 способу дії (8,4%): We mixed the ingredients exactly as the 

dermatologist had recommended us. For the best results (Biotherm) 

[279, c. 216]; 

 порівняльні (7,6%): Women felt relaxed and rested, as if there were no 

sleepless nights (RoC) [266, c. 74]. 

Означальні підрядні речення були виявлені в 8,1% від загальної кількості 

складнопідрядних речень: 
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There is no reason why you shouldn’t wear it (Dior Addict) [253, c. 281]. 

Основний рекламний текст, так як і заголовок та слоган, є переважно 

неокличним (81,39%): 

Finally hair that speaks volumes. Discover noticeably thicker, more full-bodied 

hair with our innovative line that delivers 3 dimensions of volume. Breakthrough 

shampoo and conditioner with strengthening technology create fullness from the 

inside, while ultralight stylers build thickness and lift on the outside. It’s the biggest 

thing in haircare (John Frieda Collection) [254, c. 92]. 

Окличні речення (18,61%) як незвичні елементи сприяють привертанню 

уваги читача: 

Natural radiance made easy! Just brush on this lightweight, blendable powder 

blush. Each classic shade sweeps on cleanly, evenly, and comes in a beautiful 

mirrored compact, for a little lift, a natural glow, effortlessly-and anywhere (Classic 

Сolor) [243, c. 158]. 

Так само як і інші компоненти реклами, основні тексти реклами 

послуговуються стверджувальними реченнями (72, 61%), і лише у 27,39% – 

заперечними: 

When others can’t stop touching your hair you’ll be glad it’s up to 100% flake 

free (Head and Shoulders) [243, c. 162]. 

Такі типи реклами як реклама-список, редукований основний текст, а 

також змішаний тип використовують подекуди словосполучення замість речень 

(9,4% від загальної кількості текстів). Фіксуємо наступні типи словосполучень: 

1) субстантивні (73,6% від загальної кількості словосполучень): 

 - з іменником (36,2% від загальної кількості субстантивних 

словосполучень) – Skin relief (Head&Shoulders); 

 - з прикметником (29,7%) – Amazing results (Wella); 

 - з дієприкметником (18,1%) – Creating magic (L’oreal); 

 - з інфінітивом (16%) – Chance to change (Pantene Pro-V); 

2) ад’єктивні з прислівником (26,4%): Absolutely irresistible (Nexxuss).  

Синтаксична будова речень є одним із важелів впливу на читачів, а отже, 

і дієвою тактикою для реалізації комунікативних стратегій реклами. Спільним 
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для трьох компонентів рекламного тексту виявилось використання простих за 

структурою речень. Основний текст реклами і заголовок використовують в 

більшості випадків розповідні речення, в той час як слоган – спонукальні 

речення. Окрім цього, вживання словосполучень було зафіксовано у всіх трьох 

елементах тексту реклами, проте найуживанішими та найрізноманітнішими за 

своїм типом вони в заголовку (21,92%). Найменша кількість словосполучень 

була зафіксована в основному тексті реклами (9,4%). Синтаксична організація 

основного рекламного тексту представлена на Рисунку Е.3. в Додатку Е, 

результати зіставлення характеристик рекламного тексту за структурою 

речення та використанням словосполучень наведені на Рисунках Е.4. та Е.5. у 

Додатку Е.  

 

4.4 Стилістичні особливості на рівні тексту 

 

Стилістичні засоби дають винятково багатий набір інструментів для 

реалізації функцій, а також комунікативних стратегій рекламного тексту, тому 

аналіз їх уживання є невід’ємним елементом загального дослідження реклами. 

Особливу вагу тут мають емоційно забарвлені слова, оскільки вони 

„розраховані на підсвідомість аудиторії, адже емоційність має властивості 

закріплюватися у підсвідомості” [44, с. 82]. 

На графічному рівні завжди використовується капіталізація. Слова, 

написані з великої літери, привертають увагу читача та зацікавлюють його: 

More than Just an Address in Beverly Hills (273 Beverly Hills) [277, c. 18]. 

Growing Goddness (Bronze Goddess collection) [265, c. 20]. 

Trust in a Classic (POND’s) [253, c. 326].  

Навіть частіше у слоганах, ніж у заголовках, використовується повна 

капіталізація (53, 25% від кількості слоганів): 

FRAGRANT GEMS (David Yurman The Essence Collection) [249, c. 231]. 

CHALLENGE WHAT’S POSSIBLE (OLAY) [257, c. 172].  

Цікаво зазначити, що деякі фірми пишуть свої слогани тільки з маленької 

літери, тобто використовують декапіталізацію (10,03%). Помітна наступна 
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тенденція: якщо фірма формулює девіз з маленької літери, її назва пишеться так 

само: 

lashes that want it all, can have it all! (lashblackfusion) [268, c. 114];  

nature’s secret to silky perfection (organix) [272, c. 193].  

Частіше у заголовках (22,35% від загальної кількості заголовків), ніж у 

слоганах (10,72% від їх загальної кількості), можна натрапити на такий 

графічний стилістичний прийом, як дублювання літери: 

Yes, YES, YEEESSSS..! (ASTROGLIDE) [277, c. 71]; 

HERE’S MINE. WHAT’S YOUR SWISSSH? (Pantene Pro-V) [260, c. 152. 

В основному рекламному тексті було зафіксовано використання 

капіталізації у 89,3% від загальної кількості текстів, що пояснюємо прагненням 

авторів реклами ще раз виділити у такий спосіб назву товару, новий 

інноваційний компонент, результат після користування або статистичні дані, 

що підтверджують ефективність товару. 

Використовуючи рівневий принцип, виокремлюємо наступні стилістичні 

фігури: 

1)  фонетико-змістовні (асонанс, алітерація, рима); 

2)  семантико-змістовні: 

- тропи (метафора, метонімія, порівняння, гіпербола, епітет); 

- антитеза, гра слів; 

3) структурно-синтаксичні: анафора, епіфора, неповні речення, еліпсис, 

паралелізм, градація, повтори. 

 

Таблиця 4.4 

Розподіл фонетико-змістовних фігур у текстах реклами 

Стилістична фігура Слоган Заголовок Основний текст 

Асонанс 9,78 12,3 11,5 

Алітерація 15, 22 17,3 19,8 

Рима  5,07 6,2 9,4 

 



146 
 

Розглянемо запропоновані стилістичні засоби детальніше. Першим рівнем 

є фонетико-змістовні фігури, відсотковий розподіл яких подано в Таблиці 4.4. 

Відсоток, наведений у таблиці, вказує на частоту вживаності цих фігур у 

текстах реклами косметичних засобів від загальної кількості текстів. 

Відмічаємо, що найуживанішими ці типи стилістичних фігур є в основному 

тексті реклами, а найменше використовуються в слоганах. 

На фонологічному рівні ефективними засобами впливу на споживача є 

рима, асонанс та алітерація, які сприяють запам’ятовуванню завдяки своєму 

асоціативному характеру: 

hair beware! (TRIA) [265, c. 92];  

BEAUTIFUL HAIR IS A MEASURE OF ITS CARE (Fekkai) [239, c. 44]; 

Share Love From the Heart with Dove! (Dove) [245, c. 238]; 

SEE THE SUMPTUOUS SIDE OF HIGH SHINE (Maybelline) [272, c. 106].  

Завдяки алітерації відбувається акцентування, робиться наголос на тому, 

про що йтиметься в основному рекламному тексті: 

WE BELIEVE IN THE PERFECT HARMONY OF SERENITY, SERVICE, AND 

STYLE (ELLE Spa) [ 270, c. 26]. 

Pure Passion Perfume… (eau fling) [278, c. 134].  

Використання в сучасній рекламі ритмічно організованої строфи і 

примітивного вірша підкреслює її генетичну спорідненість із міським 

фольклором вуличних торговців, які використовували для залучення уваги 

покупців римовані рядки: 

Beautiful hair is a measure of its care (Fekkai) [259, c. 38]. 

hair beware! ( TRIA) [264, c. 82]. 

В основному рекламному тексті рекламодавці прагнуть навести 

аргументи для того, щоб підтвердити багатообіцяючий заголовок та переконати 

адресата у вигідності придбання саме їхнього продукту. З першого абзацу 

основного тексту читач вирішує, чи хоче він читати всю рекламу, тому перші 

речення основного тексту вирізняються оригінальністю. Заключний абзац 

повертається до творчої концепції й завершує рекламну ідею. Часто висновок 



147 
 

містить прямі звернення, які можуть бути закликом до дії разом із 

інструкціями, як отримати рекламований товар: 

Youth is in your genes. Reactivate it. 

See visibly younger skin in just 7 days. 

At the very origin of your skin’s youth: your genes. Genes produce specific 

proteins. With age their presence diminishes. 

Today for every woman LANCÔME creates our 1st Youth Activating 

Concentrate – GÉNIFIQUE. Now boost genes’ activity and stimulate the production 

of youth proteins. 

Discover the skin you were born to have. 

Drop by drop, skin is infused with life. Vibrant with youth, skin looks as if lit 

from within – breathtakingly radiant. Skin’s tone is astonishingly even; its texture 

dramatically refined. 

Clinically proven. Use AM and PM for powerful skin results in 7 days. 

learn more at lancome.com [278, c. 194]. 

Розглянемо найуживаніші стилістичні фігури семантико-змістовного рівня. 

Як видно з таблиці 4.5., аналізуючи стилістичні прийоми та виражальні 

засоби у рекламних слоганах, можна помітити, що саме метафора є однією із 

найбільш уживаних стилістичних фігур. 

Таблиця 4.5 

Кількісний розподіл стилістичних фігур семантико-змістовного рівня 

Стилістична фігура Слоган  Заголовок ОРТ 

Метафора 22,7 % 21,2 % 29,4 % 

Метонімія 8,4 % 16,2 % 25,4 % 

Порівняння 1,7% 13,3% 19,7% 

Епітет 9,4 % 11,8 % 41,6 % 

Гіпербола 6,5% 15,3% 12,6% 

Гра слів 7,6% 9,3% 12,3% 

Антитеза 3,6% 13,3% 18,2% 

 

За І. В. Арнольд, метафора – це „приховане порівняння, яке здійснюється 

шляхом використання назви одного предмета стосовно іншого, і яке виявляє 



148 
 

таким чином певну ознаку другого” [10, с. 85]. У рекламному слогані 

використання метафори допомагає привабити увагу читача та викликати у 

нього позитивні емоції. Ця стилістична фігура „економить мову, точніше 

називаючи поняття або дію” [23, c. 27]. Рекламна метафора „дає можливість 

осмислити одні об’єкти через властивості та якості інших” і спрямована на 

оригінальність рекламного тексту косметичних засобів [16, с. 132].  

Метафору використовують для найдієвішого емоційного впливу на 

потенційного споживача. Наприклад: No other blush looks more natural. Or 

comes in such a clever package. New Mineral Sheers Blush [242, c. 130].  

Рекламні слогани повинні бути вичерпними і лаконічними для 

ефективності метафори та усвідомлення її експресивного та емоційного 

наповнення: 

Fuel for life (Diesel perfume) [245, c. 113];  

Catch the fever (Heat fragrance by Beyoncé) [248, c. 216].  

Кількісний підрахунок свідчить, що найпоширенішим цей засіб є в 

основному рекламному тексті (29,4%), трохи рідше трапляється в слоганах 

(22,7%), і найменше в заголовках (21,2%): 

SUNSHINE BOTTLED (Estée Lauder) [254, c. 136].  

FRAGRANT GEMS (David Jurman) [261, c. 192].  

FRESHLY SQUEEZED (DKNY Be Delicious) [262, c. 44].  

Метафори, використані в заголовках парфумів, набувають довершеного 

вигляду завдяки образним доповненням: 

Freshly Squeezed (Рисунок 4.4.) – поєднання аромату квітів та солодкого 

яблука в пляшці, що дуже нагадує стиглий фрукт (яблуко): DKNY Freshly 

Squeezed – Be delicious! 

Таким чином, метафора є важливим елементом рекламного тексту й 

виконує різноманітні функції, серед яких провідною є саме сугестивна. Мовні 

механізми мають змогу забезпечувати високу інтенсивність впливу на 

споживача шляхом створення певного емоційного ефекту.  
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У сучасній журнальній рекламі розроблено найрізноманітніші способи 

впливу, одним із засобів якого виступає метонімія. На відміну від метафори, 

метонімічне зіставлення предметів відбувається за ознакою їхньої суміжності. 

 

 

Рис. 4.4. Візуальна метафора 

 

Метонімія розповсюджена у рекламному заголовку як ємний 

виражальний і зображувальний засіб: 

Britain loves this mascara (Rimmel) [276, c. 119].  

Let us give you a hand (Nivea) [263, c. 91].  

Іншим важливим засобом є синекдоха – „різновид метонімії, що базується 

на перенесенні значення слова з одного явища на інше за ознакою кількісних 

відношень. Зазвичай у синекдосі вживається:  

1) „однина замість множини;  

2) множина замість однини;  

3) частина замість цілого;  

4) родова назва замість видової;  

5) видова назва замість родової” [142, с. 359]: ‘a fragrance of Beyonce’ (= 

парфуми, розроблені Beyonce). 

Найпоширеніша метонімія в основному тексті реклами – 25,4%, рідше 

трапляється у заголовку (16,2%) та слогані (8,4%). 

Епітет – стилістична фігура, що є означенням чи обставиною у реченні 

як атрибут предмета, дії, стану й характеризується високою емотивно-
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експресивною зарядженістю, оцінністю й образністю [232, с. 145]. Епітети 

залюбки використовуються рекламодавцями в ОРТ, оскільки вони допомагають 

зробити аргументи живішими, більш наочними: “subtle French flavor”; “brilliant 

moisturizing color” (Elizabeth Arden).  

Автори реклами стараються вживати незвичні фразові або контекстуальні 

епітети: stunning shades, an amazing air-soft feel, patent-pending formula, an air-

whipped mousse, rock-hard nails, dazzling, diamond-faceted sheens, sun-kissed 

blonde look, eye-illuminating color, one-of-a-kind formula, sheer-to-moderate 

coverage. 

Особливу цінність у рекламних текстах косметичних засобів мають:  

а) оригінальні епітети: kissable sensations (K&Y); baby-smooth perfection 

(MAYBELLINE); 

б) епітети, створені спеціально для реклами певного продукту та не 

зафіксовані у словниках (майже завжди це фразові епітети): restless toss-and-

turner can; hair-free results (TRIA); makeup-artist-coordinated pairings 

(COVEGIRL); 

в) вміле поєднання епітета із означуваним словом, що надає фразі 

метафоричного звучання: Enjoy sheer gloss color, soft moisturizing and a 

delicious, non-sticky feel (COVERGIRL) [262, c. 118]. 

Найчастіше епітети використовують в основному тексті реклами (41,6%), 

адже обсяг основного тексту дозволяє детальніше характеризування, в слоганах 

і заголовках, де є певні обмеження в обсязі, епітети використовують лише 9,4% 

і 11,8% текстів відповідно.  

Гіперболою називають словесний зворот, у якому ознаки описуваного 

предмета подаються в надмірно перебільшеному вигляді з метою привернути 

до них особливу увагу читача [113, c. 93]. За допомогою гіперболи акцентують 

переваги рекламованого товару, тим самим підсилюючи його винятковість та 

спонукаючи до купівлі цього продукту. Виробник використовує цей 

стилістичний прийом для того, щоб продемонструвати свій товар у 

найвигіднішому світлі: 

IT TOUCHES EVERYTHING (Calvin Klein BEAUTY) [248, c. 133]. 
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Nothing works better (Neutrogena) [263, c. 198]. 

ACNE MARKS CAN TAKE FOREVER TO GO AWAY (Clearasil) [269, c. 

129]. 

В основі гіперболи завжди лежить елемент певної абсурдності, різкого 

протиставлення здоровому глузду або суспільному досвіду, умисне 

перебільшення властивостей предмета, що підсилює виразність та надає 

висловленню емфатичний характер [118, c. 163]. 

Don’t just volumize, millionize your lashes in Extra Black (L’ORÉAL) [275,    

c. 8].  

Ось чому у дібраних рекламних текстах косметичної продукції цей 

стилістичний прийом використовується рідше, ніж метафора чи метонімія (у 

слоганах – 6,5%, заголовках – 15,3%, основному тексті – 12,6%). Хоча 

рекламний текст прагне показати якомога більше реальних фактів, завдяки 

гіперболі досягається ефект несподіванки, руйнується автоматизм читацького 

сприйняття. 

Discover a feeling you have never experienced before (Lenora) [281, c. 34].  

Наступним часто вживаним стилістичним засобом, як показує наш аналіз, 

є порівняння – словесний вираз, в якому „уявлення про зображуваний предмет 

конкретизується шляхом зіставлення його з іншим предметом, таким, що 

містить у собі необхідні для конкретизації уявлення ознаки в більш 

концентрованому вияві” [41, c. 344]. Порівняння використовують у рекламних 

текстах косметичних засобів не так часто, як епітети чи метафору:  

… Fact is, when things get hot, a little Aussie’ll protect you way better than a 

strapping fireman ever could (AUSSIE) [264, c. 14]. 

… A sky as your backdrop. 365 days a year, open or closed (RENAULT) [241, 

c. 128]. 

Whether you just need a change, want to make a statement, or really feel like 

shaking things up, Inecto Plus lets you do it with confidence (INECTO) [247, c. 216].  

Проте досить часто вживаним є так зване непряме порівняння, де прямо 

не названий об’єкт чи виробник, з яким порівнюється рекламований товар, 

адже автори реклами „не можуть дозволити собі ображати когось на певному 
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сегментові ринку” [209, c. 66]. Таким чином рекламодавець акцентує кращі 

характеристики свого товару, не називаючи інших виробників: 

Aveeno. Introducing new tinted moisturizers with Total Soy Complex + proven 

to provide extraordinary natural radiance and coverage at a much smarter price 

than the leading department store brand (Aveeno) [258, c. 48]. 

New pro-X resignals your skin by increasing its surface turnover and repairing 

the moisture barrier so it performs more like it did when it was younger. What you 

see in a very short time is a measurable reduction in the look of wrinkles (PROX) 

[246, c. 114]. Порівняння стимулює уяву покупців, змальовуючи найкращий 

ефект від користування їх продукцією, а також отримання бажаного результату 

за короткий час та без особливих зусиль (використовується у 1,7% слоганів; 

13,3% заголовків та 19,7% основних текстів реклами). 

До засобів із значним прагматичним потенціалом належить прийом гри 

слів, уживання якого сприяє увиразненню рекламного тексту та більш 

ефективному впливові на адресата. М. М. Юрковська зазначає, що в основі 

мовної гри лежить невідповідність граматичної будови висловлювань мовним 

нормам на всіх текстових рівнях [189, с. 11]. В. І. Шаховський вказує на те, що 

мовна гра – це в першу чергу оригінальна видозміна мовних норм, результатом 

якої є креативне переосмислення запропонованої інформації [183, с. 367]. 

І. Е. Сніховська мовну гру розуміє як процес і результат свідомої 

„лінгвокреативної діяльності індивіда, спрямованої на нестереотипне 

варіювання форми та змісту мовних одиниць на ігровому регістрі комунікації з 

метою впливу на емоційну та/або інтелектуальну сферу адресата” [152, с. 6].  

У рекламних текстах косметичних засобів було зафіксовано використання 

мовної гри через застосування експресивних та оригінальних форм слів. 

Завдяки такому використанню лексики створюються нові значення, смисли та 

конотації, які сприяють утримуванню уваги, більшій емоційній насиченості 

текстів та створенню гумористичного ефекту.  

Серед популярних прийомів мовної гри у рекламі є каламбур, ядро якого 

складають мовні одиниці з однаковим чи близьким звучанням: 

scents – sense: Scented Gifts It Just Makes Scents!; 
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vitamins – nightamins: New High-Potency Night-A-Mins (Origins). 

У текстах журнальних реклам ефективно взаємодіють вербальні та 

невербальні засоби для підсилення уваги реципієнтів. Особливого значення тут 

набуває прийом гри слів: 

Happy Aussie-versary (Aussie) [272, c. 204]; 

You just can’t help acting on Impulse (Impulse Deodorant) [261, c. 238]. 

Використання у рекламі каламбуру, заснованого на омофонії, сприяє 

підсиленню прагматичного ефекту тексту, оскільки додає йому оригінальності, 

а, як відомо, оригінальність, зокрема мовна, стимулює інтерес адресата 

повідомлення. 

Гра слів є більш поширеною у заголовках (9,3%), ніж у слоганах (7,6%) 

реклами, проте найчастіше вживається в основному рекламному тексті (12,3%). 

У рекламних текстах косметичних засобів спостерігаємо поширене 

вживання антитези. Антитеза – стилістична фігура, що полягає в зіставленні 

слів або словосполучень, протилежних за значенням. У разі використання цього 

стилістичного прийому ефект досягається завдяки контрасту і отримує 

оригінальніше звучання, а значення визначається точніше через накладання на 

це пояснення його протилежного значення [120, c. 184]. Кількісні показники 

вживання антитези в рекламних заголовках сягають 13,3%: 

SMALL JUST GOT BIG ( Chevrolet Cruze) [271, c. 123].  

You can’t control the weather, you can control your hair ( TRESemmé) [249,   

c. 261].  

TOUGH ON WRINKLES, GENTLE ON SKIN (GARNIER) [273, c. 188].  

Many cars may earn a badge of honour. Very few are born with one 

(RENAULT) [281, c. 78].  

Ефект контрасту досягається завдяки використанню антонімів. Антитеза 

характеризується гармонійним поєднанням звуків та рими, збалансованих 

складів, різкого ритму та стислості. Поєднання приємних візуальних відчуттів 

із звуковими часто стимулює бажання придбати товар/скористатися послугою.  

GORGEOUS FROM TOP TO BOTTOM LINE (JENN-AIR) [279, c. 134].  

More pampering less cramping (open skies) [263, c. 16].  
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DROPS IN HOLLAND BECOME PINTS IN AMERICA (Heineken) [242,        

c. 95].  

PICK UP WHERE YOUR GENES LEAVE OFF (OLAY) [240, c. 63].  

Протиставлення також виражають за допомогою сполучника but, який 

сприяє створенню розмовного тону та акцентує увагу на певному моменті, 

представленому в тексті. Наприклад: 

Just one wish. But do they deserve a little treat? This season grant them a wish 

with amazing products and gifts from hairdressers who care (Paul Mitchell) [277,    

c. 21]. 

У рекламних текстах антитеза актуалізується через заперечення за 

допомогою сполучника not onlу: We not only have made it effective, we’ve made it 

affordable! (TRESemme); протиставлення через прийменник versus: And now: 

organic versus chemically modified. What would you choose? – де лексеми organic і 

modified співвідносяться як слова із протилежним значенням. 

Таким чином, антитеза є стилістичним прийомом, який широко 

застосовують у текстах журнальної реклами для виокремлення та підкреслення 

переваг предмета рекламування, а також для надання повідомленню додаткової 

експресивності. 

Антитезу використовують у 3,6% слоганів та 18,2% основного 

рекламного тексту косметичних засобів. 

Стилістичні засоби структурно-синтаксичного рівня представлені 

неповними реченнями, еліпсами, анафорою, епіфорою, синтаксичним 

паралелізмом, градацією та повтором. 

Як видно з таблиці 4.6., найуживанішими стилістичними фігурами 

структурно-семантичного рівня у всіх компонентах реклами косметичних 

засобів є еліпси та неповні речення, а найменше використовують анафору та 

епіфору. Проаналізуємо такий вибір фігур. 

Нерідко рекламні тексти будують за моделлю підрядних речень, у яких 

відсутній один з членів речення. 

При цьому помітна наступна тенденція: вказується назва фірми (бренд), а 

потім слідує неповне або номінативне речення. 
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Для підсилення експресивного забарвлення слоганам надається форма 

парцелятивних конструкцій: 

L’OCCITANE. A true story.  

Sprint. All. Together. Now [271, c. 104]. 

У експресивно-спонукальному значенні використовують різні види 

еліптичних речень: 

The power to be beautiful (clarisonic) [278, c. 252]. 

To believe in happy every after (FREEDOM) [239, c. 52]. 

 

Таблиця 4.6. 

Стилістичні засоби структурно-синтаксичного рівня 

Стилістична фігура Слоган Заголовок Основний текст 

Неповні речення 24,8% 41,3% 22,9% 

Еліпси 19,7% 54% 41,3% 

Анафора 4,6% 9,2% 7,3% 

Епіфора 6,8% 7,4% 8,2% 

Синтаксичний паралелізм 5,8% 7,2% 11,8% 

Градація 4,3% 11,9% 26,5% 

Повторення 5,7% 9,1% 39,9% 

 

Еліпси і припущення сприяють створенню розмовного тону в рекламному 

тексті косметичних засобів через встановлення відношень між дійовими 

особами у вигаданому світі і адресата, який ґрунтується на припущенні, що 

існує достатня кількість спільних знань, щоб визначити відчуття близькості, 

довіри, неформальності і безпосередності. Найчастіше в таких реченнях 

упускається присудок, дієслово, проте інколи інші члени речення, такі як 

підмет чи додаток, можуть не називатися. Найбільш часто еліптичні речення 

вживають у заголовках (54%):  

Lash curler no longer required (Clinique), оскільки вони композиційно 

найбільше дотримуються газетного типу заголовків.  
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Анафора – це „повторення окремих слів чи зворотів на початку уривків, з 

яких складається висловлювання” [142, с. 361]. Анафора у всіх її різновидах 

часто використовується в рекламних заголовках. Причина цього в тому, що 

перші частини заголовка запам’ятовуються краще, а використання анафор ще 

більше сприяє цьому процесу. Зазвичай, в анафоричний початок рекламних 

текстів вміщують назву рекламованої фірми, товару, послуги тощо. Ця 

стилістична фігура має на меті виділити рекламований об’єкт, спрямувати на 

нього увагу аудиторії. 

No artificial flavours. No artificial preservatives. No artificial colours 

(Baxters) [280, c. 238].  

Your moment. Your Dove (Dove) [265, c. 113].  

Анафора підсилює та увиразнює зміст того, про що розповідається. 

Be you. Be fabulous (BIC).  

Different day, different flow, different protection (Always) [273, c. 84]. 

Найуживаніший цей стилістичний засіб у заголовках (9,2%), рідше 

трапляється в основному тексті реклами (7,3%) та вкрай рідко – у слоганах 

(4,6%). 

Епіфора – стилістична фігура, протилежна анафорі, яка утворюється 

повтором „окремих слів або словосполучень на кінці суміжних мовних 

одиниць” [142, с. 361]: 

lashes that want it all, can have it all! (lashblashfusion) [256, c. 292]. 

Get Clear. Live Clear (Murad) [248, c. 220]. 

FEEL IT. WEAR IT. LOVE IT (L’ORÉAL) [265, c. 13].  

Головна функція епіфори – зробити акцент на кінцевих словах заголовка. 

Як бачимо, різні типи анафори та епіфори допомагають пов’язати частини 

заголовка рекламного тексту, зосередити увагу читача на об’єкті реклами та 

його властивостях. Найчастіше епіфору можна побачити в основному тексті 

(8,2%), дещо рідше в заголовках (7,4%) та слоганах (6,8%).  

Синтаксичний паралелізм – це стилістична фігура, яка ґрунтується на 

однотипній синтаксичній побудові двох або більше суміжних мовних одиниць, 

що породжує відчуття їхньої симетрії: 
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The color you care, the protection you need;  

Milk the moment, water your body(Australian Gold) [243, c. 204]. 

Синтаксичний паралелізм часто обрамлюється повторенням слів 

(анафора, епіфора тощо) та повторенням прийменників чи сполучників 

(полісиндетон). Паралельні конструкції мають однакову семантичну значущість 

[113, с. 101]. Щодо рекламних заголовків, помічаємо зворотну тенденцію у 

випадку зі сполучниками – їх навмисно упускають з метою зробити заголовок 

компактним і ритмічним.  

Rich colour, rich compliments (PERFECT 10) [246, c. 44]. 

Flawless finish, weightless feel (LANCÔME) [275, c. 61]. 

Найчастіше паралельні конструкції використовують при антитезі (Lock-in 

moisture. Block-out dryness (Garnier) та градації (LOOK NATURAL, BE 

EXCEPTIONAL (CHANEL). 

Синтаксичний паралелізм, для якого характерне тотожне або схоже 

розташування елементів мови в суміжних частинах тексту, однакова побудова 

речень, сприяє підсиленню впливу на свідомість читача. Фіксуємо 

використання синтаксичного паралелізму у слогані – 5,8%, у заголовку – 7,2%, 

в основному тексті – 11,8%. 

Градацію характеризуємо як стилістичний прийом, у якому 

нашаровуються однорідні синтаксичні конструкції. Градація – це стилістична 

фігура, утворена зіставленням певних мовних одиниць у послідовності 

поступового наростання чи спадання їхнього смислового або емоційного 

значення. В рекламі використовується в основному висхідна градація, за 

допомогою якої рекламують товар по наростаючій. Використання ж градації в 

заголовку автоматично означає, що він буде довгим. Через свій великий обсяг у 

деяких випадках заголовок може відігравати роль основного тексту [180, с. 94]: 

Curls you’ll love. A price you’ll adore (TRESemmé) [276, c. 96]; 

Outlast breakfast, lunch and dinner beautifully (Covergirl) [279, c. 191]. 

Незмінними особливостями градації є: безпосередня близькість її 

складових елементів; синтаксичний зразок; паралельні конструкції з 
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можливими лексичними повтореннями; пояснювальний контекст, що 

допомагає читачеві зрозуміти суть градації [10, с. 199].  

…A rich range of shape takes you deeper or lighter or lusher than you ever 

thought possible (COVERGIRL) [280, c. 214]. 

У наведеному вище прикладі кожен наступний елемент за своїм 

емоційним наповненням сильніший, такий вид градації називається висхідним і 

використовується з метою створення атмосфери напруженості та очікування 

можливої розв’язки. Останній елемент зазвичай характеризується найвищою 

емоційністю. 

Градація, в якій послідовність суміжно розташованих мовних одиниць 

веде до спадання виявленої смислової ознаки, називається спадною, ще її 

називають антиклімаксом. Кінцевий елемент цього стилістичного прийому 

зазвичай має комічний характер, що сприяє запам’ятовуванню рекламного 

текста:  

For the girl who loves everything… including clean hands! (Bath&Body Works) 

[264, c. 4]  

Використання повторення слів та словосполучень допомагає 

рекламодавцю передати всю необхідну інформацію читачеві, називаючи 

найважливіші характеристики декілька разів:  

Taking extreme measures for extreme curl suddenly seems so out of date (Max 

factor) [255, c. 136]. 

Skin looks more refined, more luminous…more luxuriously renewed (Chanel) 

[249, c. 228]. 

Таким чином, рекламний текст набуває більшої яскравості та значущості 

для читачів. Він стає більш привабливим і цікавим, викликаючи бажання 

отримати товар, що рекламується. В той же час рекламний текст є досить 

лаконічним і надає коротку та найважливішу інформацію для реципієнта. 

Повторення характеризується значною ефективністю, адже люди схильні 

думати, що якщо щось не є правдою, то це обов’язково буде протиставлено 

іншими фактами, але якщо щось повторюється декілька разів, то це має бути 

правдою [225, c. 8-9]. Інформація, що запам’яталась через багаторазові повтори, 
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діє на свідомість незалежно від того, чи вона викликає заперечення чи 

схвалення, тому „не так важливо, яку реакцію викликає реклама, головне, щоб 

вона запам’яталась” [20, с. 30]. 

Досить часто в таких рекламних текстах використовують перечислення – 

дієслів, прикметників або іменників, щоб показати та довести унікальність та 

можливості товару. Майже у всіх текстах реклами зазначається назва товару, 

що в реченні виступає підметом або ж додатком [89, с. 68]. 

Arched wand scoops up, lifts up every lash. Smudge, flake, smear-resistant 

formula holds each one for up to 24 eye-opening hours. Ophthalmologist tested to 

rule out irritation. Appropriate for contact lens wearers, too (Clinique) [272, c. 72]. 

Full spectrum hair color system – powered by sunflower, castor and jojoba oils 

– delivers healthy-looking, radiant shades that are essentially damage-free. From 

complete grey coverage to a total makeover or subtle highlights, get rich luminous 

color customized for you only at an Aveda salon (Aveda) [266, c. 47]. 

Окремо виділяємо алюзію як стилістичний засіб, що базується на 

своєрідному використанні сталих виразів. Через використання уже відомих 

читачеві назв книг, фільмів, музичних творів, міфологічних та біблійних фактів 

досягається бажаний для авторів тексту ефект. Її використовують у рекламному 

дискурсі для рельєфнішого, об’ємнішого окреслення рекламованого товару. 

Вживання алюзій значно впливає на можливість читача зрозуміти стилістичний 

ефект заголовка рекламного тексту одразу після першого прочитання. 

Фіксуємо використання різних видів алюзії у рекламних заголовках: 

а) парафраза заголовка книги, фільму, пісні: 

On The Bright Side (FusionBeauty) [278, c. 168].  

Цей заголовок є алюзією на пісню комік-групи Монті Пайтон „Always 

Look on the Bright Side of Life”, яка була написана для фінальної сцени фільму 

„Життя Браяна за Монті Пайтоном”.  

б) алюзія на відомий біблійний факт: 

And Kenzo has created a man. У вказаному випадку бачимо зв’язок із 

фільмом „І Бог створив жінку”, що, в свою чергу, походить від Біблійної фрази 

про створення людини. 
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Forgiveness for your scalp and hair sins (Head & Shoulders). Тут помітне 

протиставлення індіанської та релігійної тематики, що підсилюється зобра-

женням німбу над головою моделі, що рекламує шампунь. 

в) парафраза приказок, сентенцій, фраз відомих людей: 

She who uses Herbal Essences will have hair as smooth as new spun silk (or 

money back) Ancient Chinese Proverb (Herbal Essences) [276, c. 19]. 

В наведеному прикладі бачимо натяк як на філософські роздуми, так і на 

гумористичний ефект реклами.  

Внаслідок аналізу прикладів англійськомовної реклами було виявлено, 

що алюзія нерідко використовується в рекламних текстах. Вживання алюзії 

відіграє важливу роль у розумінні рекламного тексту на всіх його рівнях. Для 

розпізнавання алюзії та повної активації прочитаного рекламного тексту 

необхідний певний рівень соціокультурних знань. Алюзію в рекламних текстах 

косметичних засобів використовують у таких співвідношеннях: слоган – 2,6%, 

заголовок – 4,5%, основний рекламний текст – 4,2%. 

Таким чином, стилістичні фігури є важливим емоційно-експресивним 

засобом, що слугує реалізації основних стратегій рекламної комунікації в 

текстах косметичних засобів. Серед найбільш часто вживаних стилістичних 

фігур можна назвати: метафори, епітети, повтори, градації та еліптичні речення. 

За своєю формою та внутрішнім змістом ці засоби найкраще підкреслюють 

психологічний вплив на читачів. Зведена таблиця з результатами частоти 

вживання стилістичних фігур у рекламному тексті косметичних засобів 

(Таблиця Д.1.), а також детальний аналіз стилістичних засобів за різними 

типами основного рекламного тексту (Таблиця Д.2.) представлені в додатку Д. 

 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. На морфологічному рівні рекламного тексту фіксуємо значно вищу 

частоту вживання іменників (59 738), що пояснюється їх функцією номінації, та 

прикметників (43 125) для оцінки рекламованого товару та результатів після 
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його користування. Дієслова (21 094) вживаються здебільшого для мотивування 

та спонукання до дії, а займенники (9 632) – для персоніфікації реклами. 

Найбільш уживаними є особові та присвійні займенники. 

2. На матеріалі виокремлених частин мови класифікуємо їх за ЛСГ та 

ЛСП. У ході дослідження було виділено наступні ЛСГ:  

- іменників – „Людина”, „Косметичний засіб”, „Косметичні проблеми”, 

„Ефект”, „Діяльність”, „Фізичні відчуття”, „Формальні характеристики 

предмета”; 

- прикметників: „Оцінка рекламованого товару, „Привабливість”, 

„Унікальність”, „Дія”, „Параметри і структура товару”, „Походження і якість”; 

- прислівників: „Спосіб і мета”, „Просторові і часові відношення”; 

- дієслів: „Зміна”, „Розумова діяльність”, „Фізична діяльність”, 

„Емоційно-психологічний стан”. 

ЛСГ було об’єднано у 3 основних ЛСП текстів косметичних засобів: ЛСП 

„Косметика”, ЛСП „Краса”, ЛСП „Ефект”. 

3. Синтаксис відіграє значну роль при реалізації стратегій навіювання та 

впливу на емоційну сферу через інтимізацію комунікативного простору між 

адресатом і адресантом. На синтаксичному рівні спільним для слогану, 

заголовка та основного тексту виявилось використання простих за структурою 

речень (100%, 67,5% та 66,28% відповідно). За метою висловлювання у 

заголовках та основному тексті переважають розповідні речення (63,48% та 

64,58% відповідно), а в слоганах – спонукальні (58%). Зафіксовано також 

використання словосполучень. Найбільшу кількість словосполучень, а також їх 

найбільшу варіативність фіксуємо в заголовках реклами (21,92%), а найменше – 

в основному тексті (9,4%). 

4. Стилістичні засоби як спосіб реалізації функцій і стратегій реклами 

представляють широкий спектр стилістичних фігур. На фонетико-змістовному 

рівні фіксуємо превалювання алітерації порівняно з асонансом чи римою, що 

сприяють запам’ятовуванню повідомлення завдяки асоціативному характеру. 

На семантико-змістовному рівні відмічаємо перевагу у використанні метафори 

(22,7% у слоганах, 21,2% у заголовках, 29,4% в основному тексті реклами), 
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метонімії (8,4%, 16,2%, 25,4% у слоганах, заголовках та основному тесті 

відповідно) для реалізації сугестивної функції; порівняння (переважно непряме) 

у 19, 7% основних текстів реклами та епітетів (9,4%, 11,8%, 41,6% у слоганах, 

заголовках та основному тексті відповідно). Епітети в рекламі косметичних 

засобів характеризуються оригінальністю, вмілим поєднанням з означуваним 

словом та оказіональністю. На структурно-синтаксичному рівні переважають 

еліпси (19,7%, 54%, 41,3% у слоганах, заголовках та основному тексті 

відповідно) та неповні речення (24,8%, 41,3%, 22,9% у слоганах, заголовках та 

основному тексті відповідно), створюючи розмовний тон у рекламі. 

 

Основні положення розділу висвітлені у публікаціях автора: [49]; [50]; 

[51]; [52]; [55]; [58].  
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ВИСНОВКИ 

 

Теоретико-методологічними засадами дослідження рекламного тексту 

косметичних засобів слугували напрацювання дискурсології, комунікативної 

лінгвістики, психолінгвістики та лінгвістики тексту, що сприяли виявленню 

його лінгвальних та невербальних особливостей. Інтегрований структурно-

дискурсивний підхід до вивчення об’єкта дослідження сприяв комплексному 

аналізу вербальних та позамовних елементів рекламного тексту, 

комунікативним стратегій, що притаманні саме цим типам текстів та їх 

прагматичних характеристикам.   

У ході дослідження встановлено, основна функція рекламних текстів 

косметичних засобів – прагматична, тобто стимулююча, що полягає у впливі на 

цільову аудиторію, необхідності подіяти на реципієнта, переконати його, 

вплинути на його емоції, почуття чи раціональність, змусити до певних 

вчинків.  

Рекламний текст косметичної продукції має чітку композиційну будову і 

складається з таких частин: слоган; рекламний заголовок; основний рекламний 

текст, проте не обов’язково у кожному рекламному зверненні мають бути 

присутні всі ці складові елементи.  

Слоган – характеристика фірм із певним стажем роботи, що деякий час 

перебувають на ринку, виробили власні тенденції, продукт яких впізнаваний 

значною мірою завдяки сталому рекламному девізу. Залежно від спрямованості 

та інтенцій ділимо слогани на: пропозиції (37,23%), твердження (33,72%), 

представлення (16,32%), припущення (12,73%). 

Рекламний заголовок вважається найважливішою вербальною частиною 

реклами. Оскільки читач основну увагу звертає на заголовок, не бажаючи 

витрачати час на перечитування основного рекламного тексту, автори 

рекламних текстів прагнуть зробити його привабливим, багатообіцяючим, 

вмістити в ньому якомога більше аргументів „за” запропонований товар. За 

принципом апелювання до читача фіксуємо: апелювання до емоцій – 28,3%, 

навіювання приналежності до вищого класу – 15,9%, вказівку на здоров’я – 
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14,6%, вказівку на задоволення – 12,5%, навіювання приналежності до певної 

групи – 10,6%, вказівку на визнання/схвалення – 9,4%, вказівку на економію – 

8,7%. Враховуючи ці дані, констатуємо, що вплив на емоційну сферу завдяки 

апелюванню до емоцій, бажанню людей належати до вищого соціального 

статусу або групи та бажанню бути здоровим і задоволеним відіграє значну 

роль у рекламі косметичних засобів. 

За типами комунікативних ситуацій поділяємо заголовки на такі: 

вирішення проблеми (27,14%), демонстрації (17,18%), парадокси (16,45%), 

питання (15,84%), свідчення зірок (14,69%) та заперечення (8,7%). 

Основний рекламний текст виступає як потік логічно чи емоційно 

впорядкованих аргументів, наведення підстав, достатніх для придбання товару. 

Цей компонент рекламного тексту класифікуємо на основі комунікативних 

стратегій та виокремлюємо: текст як загадка (18,1%), наративний (17,6%), 

редукований основний текст (15,2%), як модель перевернутої піраміди (15,3%), 

порівняльний (9,8%), змішаний тип (8,8%), як свідчення зірок (6,8%), як список 

(4,9%) та текст як інструкція (3,5%). 

Варто відмітити важливість поєднання лінгвальних та невербальних 

компонентів реклами. В сучасному світі і сучасних умовах комунікації 

візуалізація стає невід’ємним елементом спілкування. Масова комунікація стає 

в своїй основі здебільшого візуальною, тим самим підтверджуючи свою 

прагматично-орієнтовану сутність. До основних невербальних компонентів 

рекламних текстів уналежнено кінеми (зображення, шрифт, колір, розміщення 

тексту на площині сторінки, колір фону), що сприяють реалізації  персуазивної 

функції реклами. Зокрема, серед зображувальних компонентів фіксуємо: фото 

товару, зображення людини з рекламованим товаром (73,2%), зображення 

знаменитості (14,6%), допоміжні фонові елементи (12,2%). Шрифт тексту 

сприяє кращому сприйняттю інформації та акцентуванню важливих елементів. 

Зокрема, жирний шрифт (23,8% від загальної кількості текстів) та курсив 

(10,4%) використовують для виділення більш значущих елементів тексту. 

Розміщення знаків на площині було зафіксоване горизонтальне (89,6%), 
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вертикальне (2%), збільшений інтервал між літерами (4,3%), „перевернуті” на 

180 градусів слова (0,9%) та обрамлення текстом лінії малюнка (3,2%). 

Колір фону та шрифту суттєво впливає на емоційний стан людини та 

викликає певні асоціації. Для фону найуживанішими основними кольорами є 

білий – 48,6%, пастельні відтінки (21,4%) та чорний – 12,3%. Окрім того, 

різними кольорами в тексті реклами підкреслюють значущі для автора 

елементи, що покликані привернути увагу читача. 

На морфологічному рівні рекламного тексту відмічаємо значно вищу 

частоту вживання іменників (59 738), що втілюють номінативну функцію, та 

прикметників (43 125) для оцінки рекламованого товару і результатів після його 

користування. Дієслова (21 094) вживаються здебільшого для мотивування та 

спонукання до дії, а займенники (9 632) – для персоніфікації реклами, що 

пояснює факт переважання особових (52,3%, 24,4% та 53,4% у слоганах, 

заголовках та основних рекламних текстах відповідно) та присвійних 

займенників (28,6%, 48,3% та 29,1% у слоганах, заголовках та основних 

рекламних текстах відповідно) над іншими типами.  

Проаналізовані частини мови були об’єднані у ЛСГ та ЛСП. У ході 

дослідження було виділено наступні ЛСГ: іменників – „Людина”, 

„Косметичний засіб”, „Косметичні проблеми”, „Ефект”, „Діяльність”, „Фізичні 

відчуття”, „Формальні характеристики предмету”; прикметників: „Оцінка 

рекламованого товару”, „Привабливість”, „Унікальність”, „Дія”, „Параметри і 

структура товару”, „Походження і якість”; прислівників: „Спосіб і мета”, 

„Просторові і часові відношення”; дієслів: „Зміна”, „Розумова діяльність”, 

„Фізична діяльність”, „Емоційно-психологічний стан”. 

Їх було об’єднано у 3 основних ЛСП текстів косметичних засобів: ЛСП 

„Косметика”; ЛСП „Краса” та ЛСП „Ефект”. 

На синтаксичному рівні спільним для слогану, заголовка та основного 

тексту виявилось використання простих за структурою речень (100%, 67,5% та 

66,28% відповідно). За метою висловлювання у слоганах переважають 

спонукальні (58%), стверджувальні (93,3%), неокличні (76%) речення, у 

заголовках – розповідні (63,48%), стверджувальні (86,8%) та неокличні речення 
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(86%), а в основному тексті переважають розповідні (64,58%), стверджувальні 

(72,61%) та неокличні (81,39%) речення.  

Зафіксовано також використання словосполучень. Найбільшу кількість 

словосполучень, а також їх найбільшу варіативність фіксуємо в заголовках 

реклами (21,92%), що вміщують субстантивні словосполучення (з іменником, 

прикметником, займенником, інфінітивом), вербальні (з іменником, 

інфінітивом, прислівником, займенником), адвербіальні (з прислівником), 

числівникові (з числівником та іменником), займенникові (з прикметником) та 

ад’єктивні (з займенником). У 18,07% слоганів використовуються 

словосполучення (субстантивні з іменником, прикметником, дієприкметником; 

ад’єктивні з іменником та прислівником; вербальні (з іменником) та 

адвербіальні (з прислівником). Найменшу частку словосполучень фіксуємо в 

основному тексті рекламі – 9,4% (субстантивні з іменником, прикметником, 

дієприкметником, інфінітивом та ад’єктивні з прислівником). 

Стилістичні засоби надають особливої експресивності рекламним текстам 

косметичних засобів. Використовуючи рівневий принцип, фіксуємо наступні 

стилістичні фігури, що використовувались у рекламних текстах косметичних 

засобів: 1) фонетико-змістовні (асонанс, алітерація, рима); 2) семантико-

змістовні: тропи (метафора, метонімія, порівняння, гіпербола, епітет); антитеза, 

гра слів; 3) структурно-синтаксичні: анафора, епіфора, неповні речення, 

еліпсис, паралелізм, градація, повторення. 

Серед фонетико-змістовних фігур фіксуємо превалювання алітерації 

(19,8%, 17,3% та 15,22% в основному тексті, заголовку та слогані відповідно), 

що сприяє запам’ятовуванню наданої в тексті інформації. Найрідше 

використовують риму (5,07%, 6,2% та 9,4% у слоганах, заголовках та 

основному тексті відповідно). 

На семантико-змістовному рівні найпоширенішими у слоганах та 

заголовках виявились метафори (22,7% та 21,2% відповідно), що 

використовується для найлегшого емоційного впливу на адресата, а в 

основному тексті реклами найуживанішими є епітети (41,6%), оскільки вони 

сприяють вираженню оцінних значень у тексті. У слоганах найменше було 
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зафіксовано порівнянь (1,7%, що пояснюється формою цього компоненту), у 

заголовках та основних текстах реклами – гру слів (9,3% та 12,3% відповідно), 

адже цей стилістичний прийом може викликати відчуття заплутаності в 

людини, яка не очікує гри слів у тексті.  

Серед стилістичних засобів структурно-семантичного рівня переважають 

еліптичні речення у заголовках та основному тексті (54% та 41,3% відповідно) і 

неповні речення у слоганах (24,8%), заголовках (41,3%) та основному тексті 

(22,9%). Окрім цього, такі фігури як повторення та градація (39,9% та 26,5% 

відповідно) мають особливе значення в основному тексті реклами, адже вони 

спрямовані на акцентування уваги на рекламованому товарові та ефектах, яких 

адресат досягне після користування ним. 

Маніпулювання в рекламі косметичних засобів – масова стратегія, 

пов’язана з проблемою ефективності комунікації, мовленнєвого впливу на 

адресата, вивченням комунікативних стратегій, які застосовуються для 

дієвішого впливу на реципієнта. У психологічному плані рекламу можна 

визначити як мистецтво здійснювати спрямований вплив на людей з метою 

стимулювання збуту товарів (послуг) і одержання прибутку. При цьому 

враховують проблеми сприйняття споживачем рекламного повідомлення: за 

мету ставиться формування у підсвідомості споживача ефективного рекламного 

образу товару чи послуги; формування у споживача бажання (мотивації) 

виконати рекламний заклик до дії (придбати товар). Для досягнення цих цілей 

автори рекламних текстів використовують різні види реклами: інформативну, 

переконливу та нагадувальну.  

Важливим елементом маніпуляції в рекламних текстах косметичних 

засобів є створення певного образу товару, що відбувається через позиціювання 

інформації. Фіксуємо наступні позиції подачі інформації: співрозмовник 

(41,6%), наставник (23,4%), інформант (18,2%), радник (6,1%), співрозмовник+ 

наставник (4,6%), співрозмовник+радник (3,2%), співрозмовник+інформант (2,9%).  

Психологічні та сугестивні технології маніпулювання знаходять своє 

застосування у комунікативних стратегіях та тактиках. Виокремлюємо такі:     

1) стратегія завоювання довіри (25,5%), що реалізується в тактиках: 
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„псевдожиттєва історія” (52,4%) – вибудовується як розповідь, та 

„представлення поодинокої проблеми як глобальної” (47,6%) – створення 

відчуття приналежності до певної групи людей (використання 1-ї та 2-ї особи 

множини); 2) стратегія навіювання (21,2%), що представлена тактиками 

використання наказового способу (у 58% слоганів, 23,68% заголовків та 19,35% 

основних рекламних текстів), дублювання літер (1,3%), великої кількості 

простих коротких речень (53,7%), багаторазових повторень (98,7%);                   

3) стратегія впливу на емоційну сферу (20,9%) реалізується в тактиках 

інтимізації комунікативного простору (54,4%) та виявленні солідарності з 

адресатом (45,6%); 4) презентаційна стратегія (17,3%), у якій найбільше 

значення має тактика використання займенників 1 особи однини та множини;    

5) стратегія привертання уваги (15,1%) реалізується у тактиках вживання імені 

рекламованого товару (100%), гри слів (11,7%), яскравого заголовка з 

емотивним компонентом (67,3%), віршованої форми (2,3%) та невербальних 

засобів (100%). 

Отже, основними рисами мови рекламного тексту косметичних засобів є 

загальнодоступність, соціально спрямована і позитивно забарвлена 

експресивність. Мова і стиль викладу кожного рекламного звернення 

підпорядковані основній ідеї і мають комунікативно-спонукальний характер. 

Перспективу дослідження вбачаємо в порівнянні різних типів реклами за 

носіями поширення інформації (наприклад, журнальної та Інтернет-реклами) та 

з урахуванням гендерних особливостей рекламних текстів. На часі – 

комплексний аналіз стилістичних засобів рекламних текстів і їхніх лексико-

фраземних репрезентантів.  
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ДОДАТКИ  

 

Додаток А 

Рекламний текст косметичних засобів на морфологічному рівні 

 

           Таблиця А.1. 

Морфологічні особливості заголовків 

Частина мови Кількість слів Відсоткова частка 

Іменник 3,726 28,4% 

Прикметник 3,631 27,6% 

Дієслово 2,123 16,2% 

Прислівник 1,437 10,9% 

Займенник 875 6,7% 

Числівник 99 0,8% 

Інші частини мови (службові) 1,237 9,4% 

Всього: 13,128 100% 

 

             

 Таблиця А.2. 

Морфологічні особливості слоганів 

Частина мови Кількість слів Відсоткова частка 

Іменник 2,137 26% 

Прикметник 1,924 23,4% 

Дієслово 1,479 18% 

Прислівник 915 11,2% 

Займенник 732 8,9% 

Числівник 41 0,5% 

Інші частини мови (службові) 978 12% 

Всього: 8,206 100% 
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                                            Продовження Додатку А  

        Таблиця А.3. 

Морфологічні особливості основного рекламного тексту 

 Тип основного 

рекламного 

тексту  
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Іменник 

 

17, 479 

 

9,378 11,721 2,540 2,729 4,918 1,197 2,697 1,326 53,875 

Прикметник 

 

9,986 7,934 12,172 436 2859 1,073 783 1,315 1,012 37,570 

Дієслово 

 

2,105 9,378 2,067 718 736 791 162 97 1,438 17,492 

Прислівник 

 

926 823 812 207 513 117 97 72 188 3,755 

Займенник 

 

913 749 709 1,410 817 391 2,211 836 461 8,025 

Числівники 184 165 149 61 58 46 28 12 17 720 

Інші частини 

мови (службові) 

 15,575 
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                                  Продовження Додатку А

   Таблиця А.4. 

Розподіл особових займенників за елементами реклами 

Особові 

займенники 

Слоган (%) Заголовок (%) Основний текст 

реклами (%) 

I 0,4 9,6 11,4 

you 55,3 38,5 25,2 

we 34,1 27,1 3,3 

he/she 2,4 3,1 4,6 

it 7,2 11,8 53,4 

they 0,6 7,9 2,1 

Всього: 100 100 100 

 

 

Таблиця А.5. 

Розподіл присвійних займенників за елементами реклами 

Присвійні 

займенники 

Слоган (%) Заголовок (%) Основний текст 

реклами (%) 

My/mine 0,6 19,7 15,3 

your/yours 49,1 59,2 61,2 

his/her/its 9,3 1 7,4 

our 40,6 16,3 13,7 

their 0,4 3,8 2,4 

Всього: 100 100 100 
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Додаток Б 

Типологія текстів реклами косметичних засобів 

 

 

           Таблиця Б.1. 

Класифікація основних текстів реклами 

Тип основного тексту реклами Відсоткове співвідношення 

Текст як загадка 18,1% 

Наративний текст 17,6% 

Текст як модель перевернутої піраміди 15,3% 

Редукований рекламний текст 15,2% 

Порівняльний текст 9,8% 

Змішаний тип 8,8% 

Текст як свідчення зірок 6,8% 

Текст як список 4,9% 

Текст як інструкція 3,5% 

Всього: 100% 
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Додаток В 

Комунікативні стратегії рекламної маніпуляції 

 

 

Рис. В.1. Комунікативні стратегії реклами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Стратегії

Завоювання довіри (25,5%)

Навіювання (21,2%)

Вплив на емоційну сферу (20,9%)

Презентаційна (17,3%)

Привертання уваги (15,1%)
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Додаток Д 

Стилістичні фігури в рекламному тексті косметичних засобів 

Таблиця Д.1. 

Частота вживання стилістичних фігур 

Стилістична 

фігура 

Слоган (у % від 

кількості текстів, 

в яких вживаються) 

Заголовок (у % від 

кількості текстів, 

в яких вживаються) 

Основний текст (у % 

від кількості текстів, 

в яких вживаються) 

Фонетико-змістовні фігури 

Асонанс 9,78 12,3 11,5 

Алітерація 15, 22 17,3 19,8 

Рима  5,07 6,2 9,4 

Фігури семантико-змістовного рівня 

Метафора 22,7 21,2 29,4 

Метонімія 8,4 16,2 25,4 

Порівняння 1,7% 13,3% 19,7% 

Епітет 9,4 % 11,8 % 41,6 % 

Гіпербола 6,5% 15,3% 12,6% 

Гра слів 7,6% 9,3% 12,3% 

Антитеза 3,6% 13,3% 18,2% 

Стилістичні засоби структурно-синтаксичного рівня 

Неповні 

речення 

24,8% 41,3% 22,9% 

Еліпси 19,7% 54% 41,3% 

Анафора 4,6% 9,2% 7,3% 

Епіфора 6,8% 7,4% 8,2% 

Синтаксичний 

паралелізм 

5,8% 7,2% 11,8% 

Градація 4,3% 11,9% 26,5% 

Повторення 5,7% 9,1% 39,9% 
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Продовження Додатку Д 

Таблиця Д.2. 

Розподіл частоти вживання стилістичних фігур в різних типах основного тексту реклами 

 Тип основного 

рекламного  

тексту  

 

Стилістична 

фігура О
сн

о
в
н

и
й

 

те
к
ст

 я
к
 

за
га

д
к
а 

(у
 %

) 

Н
ар

ат
и

в
н

и
й

 

о
сн

о
в
н

и
й

 

те
к
ст

 (
у

 %
) 

О
сн

о
вн

и
й

 

те
к
ст

 я
к
 

м
о
д
ел

ь 

п
ер

ев
ер

н
у
то

ї 

п
ір

ам
ід

и
 (

у
 %

) 

Р
ед

у
к
о

в
ан

и
й

 

р
ек

л
ам

н
и

й
 

те
к
ст

 (
у

 %
) 

П
о

р
ів

н
я
л
ь
н

и
й

 

о
сн

о
в
н

и
й

 

те
к
ст

 (
у

 %
) 

З
м

іш
ан

и
й

 т
и

п
 

о
сн

о
вн

о
го

 

те
к
ст

у
 

р
ек

л
ам

и
 (

у
 %

) 

О
сн

о
вн

и
й

 

те
к
ст

 р
ек

л
ам

и
 

як
 с

ві
д
ч
ен

н
я 

зі
р
о
к
 (

у
 %

) 

О
сн

о
вн

и
й

 

те
к
ст

 р
ек

л
ам

и
 

як
 с

п
и

со
к
(у

 

%
) 

О
сн

о
вн

и
й

 

те
к
ст

 р
ек

л
ам

и
 

як
 і
н

ст
р
у
к
ц

ія
 

(у
 %

) 

В
сь

о
го

(у
 %

) 
: 

Асонанс 14,8 11,6 19,3 10,2 15,8 8,4 9,1 6,2 4,6 100 

Алітерація 19,2 10,3 13,8 11,3 14,7 9,5 8,3 6,7 6,2 100 

Рима 13,5 9,2 15,7 23,4 8,3 9,4 16,2 2,5 1,8 100 

Метафора 32,3 20,2 23,6 5,2 8,6 2,4 2,6 2,8 2,3 100 

Метонімія 27,1 19,4 21,3 3,8 16,2 3,8 1,9 3,1 3,4 100 

Гра слів 24,5 23,2 18 6,9 18,3 5,7 2,3 0,6 0,5 100 

Епітет 16,2 21,1 22,7 7,8 17,4 3,6 1,2 8,3 1,7 100 

Гіпербола 12,6 10,8 8,1 10,3 24,8 10,5 6,9 8,1 7,9 100 

Порівняння 20,3 11,4 17,8 5,2 24,1 4,3 3,5 7,3 6,1 100 

Антитеза 10,2 12,1 16,8 4,5 21,4 10,1 7,8 9,8 7,3 100 

Неповні речення 8,7 9,2 10,3 6,4 10,5 12,6 6,2 16,3 19,8 100 

Еліпс 14,8 14,3 11,6 3,1 14,7 3,6 2,3 20,3 15,3 100 

Анафора 9,3 12,6 16,1 2,6 27,8 2,3 1,8 14,9 12,6 100 

Епіфора 25,4 19,3 16,9 1,2 13,6 4,1 2,6 9,7 7,2 100 

Синтаксичний 

паралелізм 

19,8 26,5 24,3 4,7 10,8 2,7 1,4 6,7 3,1 100 

Градація 22,3 19,4 17,2 9,8 16,7 4,1 3,6 3,7 3,2 100 

Повторення 16,7 18,1 13,9 7,2 21,3 5,6 3,2 6,8 7,2 100 
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Додаток Е 

Рекламний текст косметичних засобів на синтаксичному рівні 

 

 

Рис. Е.1. Синтаксична організація слоганів 

 

 

 

Рис. Е.2. Синтаксична організація заголовків 

 

 

Тип речень

Спонукальні (58,04%)

Розповідні (41%)

Питальні (0,96%)

Неокличні (76%)

Окличні (24%)

Типи речень

Розповідні (63,48%)

Спонукальні (23,68%)

Питальні (12,84%)

Неокличні (86%)

Окличні (14%)
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Продовження Додатку Е 

 

Рис. Е.3. Синтаксична організація основного тексту реклами 

 

 

 

Рис. Е.4. Синтаксична організація рекламного тексту за структурою речення 

 

 

 

Тип речень

Розповідні (64,58%)

Спонукальні (19,35%)

Питальні (16,07%)

Неокличні (81,39%)

Окличні (18,61%)
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Продовження Додатку Е 

 

Рис. Е.5. Розподіл використання словосполучень в рекламі 

 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Словосполучення

Слоган (18,07%)

Заголовок (21,92%)

Основний текст реклами (9,40%) 
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