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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Одним із перспективних напрямів сучасного мовознавства є розвідки з 
історії української мови, зокрема комплексне дослідження в царині 
лінгвостилістики, різних аспектів розвитку мови української реклами.  

Рекламний текст як невід’ємна частина сучасного суспільства в науковій 
парадигмі розглядається з різних позицій: культурологічної, історико-
культурної, соціологічної, економічної, юридичної, соціально-філософської, 
лінгвістичної тощо. Дослідження текстів реклами як культурно-національного, 
соціально-економічного, психологічного й водночас мовного феномена 
визначаються актуальністю, тематичним багатством, теоретичною та 
практичною цінністю.  

Реклама – багатовимірне явище, що досліджувалося у вітчизняному 
мовознавстві за багатьма напрямами. Українські дослідники вивчали вербальні 
вияви реклами в таких аспектах: маніпулятивні техніки в рекламі (В. Бугрим, 
А. Григораш, В. Зірка, Т. Хазагеров, О. Іванова, Л. Павлюк); прагмалінгвістичні 
виміри рекламного дискурсу (Ю. Корнєва, Т. Лівшиць, І. Мойсеєнко, 
Ю. Сильвестров, Ю. Прохоров); рекламний текст у психолінгвістичному аспекті 
(М. Вінтонів, Т. Ковалевська, В. Посмітна); когнітивний аспект формування 
рекламного повідомлення (О. Анопіна, В. Охріменко, О. Ткачук-
Мірошниченко); історія реклами (Г. Владимирська, П. Владимирський 
О. Зелінська, Р. Іванченко, В. Мацєжинський, Я. Романенко, Л. Ткач); 
комунікативні моделі реклами  (Ф. Бацевич, В. Іванов, Н. Лисиця, О. Медведєва, 
Г. Почепцов, В. Різун); лінгвостилістична проблематика рекламування 
(В. Бугрим, В. Зірка, Н. Слухай). Проводився власне лінгвістичний аналіз і опис 
рекламних текстів на різних мовних рівнях: О. Ксензенко, І. Лисичкіна 
(фонетичному), І. Соколова, С. Федорець (лексичному), О. Зелінська, В. Зірка, 
Є. Ісакова (морфологічному); Л. Брудницька, Н. Коваленко, Ю. Корнєва, 
О. Медведєва (синтаксичному та структурно-семантичному); Н. Гуменюк, 
Н. Коваленко, М. Крамаренко, Т. Лівшиць, А. Миронова (особливості 
використання текстових категорій у рекламі), Н. Вертянкіна, Н. Волкогон, 
А. Дедюхін, Т. Кравець, О. Ткачук-Мірошниченко (рекламний текст як форма 
маніфестації рекламного дискурсу).  

На сьогодні мовознавчі дослідження історії українськомовної реклами та 
діахронного аспекту лінгвостилістики рекламного тексту не мають 
комплексного характеру –  описано сучасний стан мови реклами (Н. Бугрим, 
В. Іванов, Є. Коваленко), проблеми культури мови (Р. Іванченко, Л. Кравець, 
Н.  Непийвода), лінгвальні вияви маніпулятивних технологій (В. Зірка, 
Л. Пелепейченко, І. Лисичкіна), окремі періоди з історії  реклами в Україні 
(В. Мацєжинський, О. Зелінська, В. Ученова). Часом увага приділяється окремим 
характеристикам української реклами: В. Зірка (мовні парадигми маніпулятивної 
гри в російськомовній рекламі); Т. Ковалевська (комунікативні аспекти 
нейролінгвістичного програмування); Н. Кутуза (сугестивність рекламного 
дискурсу); О. Зелінська (лінгвальна характеристика рекламних текстів 20 – 40-х 
рр. ХХ ст.) тощо. У колі наукових інтересів сучасних мовознавців перебуває 



2 

 
 

рекламний текст, складений англійською, німецькою, турецькою, польською, 
російською мовами та ін., а відповідно – сучасний стан і перспективи розвитку 
іншомовних рекламних текстів, зарубіжної реклами. Однак майже відсутні 
роботи, що здійснювали б аналіз українськомовних текстів, а особливо – у 
мовно-історичному контексті, де можна прослідкувати еволюцію стилів і жанрів 
реклами. Власне українській рекламі, її культурі, історії, традиціям, утіленим у 
сучасній мові, належної уваги до поки не приділено. До невеликої кількості робіт 
з історії українськомовної реклами належать праці О. Зелінської, Р. Іванченка, 
Л. Пелепейченко. Досліджується питання рекламного дискурсу та теорії 
комунікації (І.  Батуревич, Ф. Бацевич, Л. Брудницька, В. Зірка, Т. Ковалевська, 
Н. Кутуза, Г. Почепцов та ін.). Незважаючи на наявність робіт, присвячених 
проблемам реклами, питання історії мови реклами, структури вербальних 
компонентів у рекламуванні залишаються маловивченими. 

Окремо слід виділити дослідження із суміжних галузей знань, що 
присвячені українській рекламі та історії, її розвитку, оскільки без цих робіт 
неможливі вивчення й аналіз лінгвостилістичних вимірів рекламного дискурсу в 
мовному просторі України. Ідеться про праці етнографів (І. Аксаков, В. Гнатюк, 
М. Максимович, В. Милорадович,  М. Пазяк, Т.  Рильський, Ф. Рильський, 
М. Сумцов, І. Франко), філософів (Ж. Ж. Бодрійяр, Ж. Дерріда, О. Лосєв, 
Ю. Лотман,  Дж. Остін, Д. Серл, Г. Сковорода, К.-Л. Стросс, М. Фуко, 
М. Хайдеггер), істориків (М. Грушевський, М. Костомаров, І. Крип’якевич, 
В. Мацєжинський, М.  Тангейт, Н. Яковенко), рекламознавців і маркетологів 
(Ф. Еркенова, Дж. Левінсон, А.  Лященко, Д. Огілві, Є. Ромат, В. Музикант), 
літературознавців (М. Бахтін, Д. Чижевський, Ю. Шевельов, В. Шевчук), 
етнологів і націологів (О. Донченко, Р. Кісь, З. Лановик, М. Лановик, 
Ю. Романенко, А. Скрипник та ін.). 

Актуальність дослідження полягає в необхідності визначити на підставі 
аналізу мовного матеріалу еволюцію лінгвостилістики українськомовного 
рекламного тексту від стану протореклами до сучасності, а також у процесі 
винайдено чинники, пов’язані з кваліфікативною діяльністю людини, що сприяє 
формуванню національної специфіки української реклами. У зв’язку з цим 
важливим є  цілісне спеціальне дослідження лінгвостилістики рекламного 
дискурсу, а саме: визначення системно-функціональної природи мовних 
одиниць, мовленнєво-жанрових різновидів реклами у зв’язку зі змінами в 
рекламних дискурсивних практиках; розгляд історичних змін  на рівні мовної 
репрезентації реклами; виокремлення в межах діахронної стилістики витоків 
рекламних жанрів; дослідження стилістичних ресурсів, актуалізованих у мові 
реклами в історичному аспекті; визначення характерних рис української 
рекламної креативності як чинників мовного та культурного вираження 
аналізованих явищ.  

Обґрунтування актуальності обраної теми репрезентує комплекс потреб, 
необхідних для розв’язання проблеми: по-перше, це діахронний аналіз мовно-
суспільних, мовно-культурних, культурно-мистецьких взаємозв’язків, що 
формують мовний простір реалізації рекламного дискурсу; по-друге, це 
виявлення та систематизація мовних засобів, представлених у розвитку як 
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рушійна сила еволюції не тільки стилістики, а й самої мови, оскільки в Україні 
мова реклами відчутно залежить від соціокультурних і політико-економічних 
змін. Вивчення змін стилістичних домінант у системі жанрів реклами дає 
відповідь на запитання про передумови й чинники трансформацій мови, 
культури та соціуму –  мови реклами. 

Зв’язок із науковими програмами, планами, темами. Робота виконана в 
контексті науково-дослідницької теми кафедри стилістики української мови 
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 
«Стилістична диференціація української мови». Тему дисертації затверджено 
Вченою радою Національного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова (протокол № 10 від 28.01.16), а також на засіданні Наукової 
ради «Українська мова» Інституту української мови НАН України (протокол 
№ 64 від 19 березня 2013 р.). 

Мета дослідження – на основі розгляду лінгвостилістичного аспекту історії 
мови української реклами виявити й описати тенденції змін в системи жанрів 
реклами та комплекс мовних засобів, що визначали специфіку рекламних 
текстів, складених українською мовою. 

Досягнення мети дослідження передбачає вирішення комплексу завдань:  
1. Уточнити зміст і обґрунтувати комплекс теоретичних понять і термінів у 

галузі лінгвостилістики рекламного тексту. 
2. Сформувати картотеку рекламних текстів за відповідними історичними 

періодами.  
3.Визначити основні етапи розвитку українськомовної реклами на 

мовностильовому рівні. 
4.  Визначити основні критерії ефективності рекламного тексту, а також 

з’ясувати його статус і ознаки.  
5. Дослідити походження, вербальні вияви, основні характеристики поняття 

«протореклама», а також чинники національно маркованої мовотворчості в 
проторекламі. 

6. Виявити мовностилістичну специфіку текстів української реклами в 
період другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст.  

7. Виокремити еволюційні зміни в ідеологічній, тематичній та жанрово-
стилістичній системі радянських рекламних текстів ХХ століття.  

8. Визначити стилізацію та рекламні міфологеми як характерологічні ознаки 
мови сучасної реклами. 

9. Описати основні моделі мовних особистостей, розкрити поняття 
медіафактів у рекламних текстах ХХ–ХХІ  століття. 

10. Класифікувати українськомовні рекламні тексти за жанрово-
стилістичною приналежністю, керуючись хронологічним принципом.  

Об’єктом дослідження є українськомовний рекламний текст, 
оприлюднений на території України. 

Предмет дослідження еволюція жанрово-стилістичної системи української 
реклами від протореклами до сучасного стану; специфіка мовної репрезентації 
тексту в структурі рекламного дискурсу – лінгвостилістичний аспект.  

 Методи і методики дослідження. Дослідження історії рекламного слова, 
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його стилістики ґрунтується на комплексному підході, який ураховує 
багатоаспектний характер рекламного тексту, співвіднесення з раціональними та 
емоційно-аксіологічними орієнтаціями мовців.  

  Серед методик лінгвістичного дослідження в роботі використано: семно-
компонентний аналіз, що дало змогу виявити слова-компоненти, образи-
компоненти на рівні семантичних множників або ж виділяє слово, образ як 
елемент певної структури, а значення слова, образу виявляється мотивувальним 
елементом значення всього рекламного повідомлення; проведений аналіз за 
безпосередніми складниками, що дає змогу поступового членування мовної 
одиниці до нерозкладних елементів. За допомогою семантичного аналізу 
виявлено наявні між мовними одиницями системні зв’язки синонімії, антонімії, 
а також зафіксовано зміни в системі тропів, фігуративному складі рекламних 
текстів. 

 У роботі застосовано загальнонаукові (індуктивний та дедуктивний) 
операції аналізу мовного матеріалу з метою опису та систематизації 
досліджуваного матеріалу й уточнення змісту основних теоретичних понять і 
наукових гіпотез, висунутих у дослідженні.  

 Емпіричний метод передбачає класифікування джерельної бази: первинні 
джерела (різностильові та різножанрові тексти реклами) і вторинні джерела 
(етнографічні записи, літературні твори, публіцистика та дослідницькі роботи із 
зазначеної проблематики), що становлять лінгвістичну базу даних. 

 Основні методи дослідження мови – описовий (інвентаризовано й описано 
мовні одиниці за жанрами та стилістичними ознаками) та структурний – 
використано з метою представити мову реклами як цілісну функціональну 
структуру, де елементи корелюють між собою.  

 З метою дослідження комунікативних, конотативних і лексико-
семантичних особливостей змін у мові реклами в роботі використано зіставний 
метод, котрий застосовано також для дослідження й опису значеннєвих 
особливостей українськомовної реклами, оскільки необхідним є зіставлення з 
іншомовними зразками. Цей метод спрямований на розкриття національної 
специфіки українськомовного рекламного тексту. Синтетична єдність методів 
зіставлення і семантико-стилістичного аналізу уможливлює виділення 
найвиразніших стилістичних одиниць (стилістем) і розуміння причини набуття 
ними додаткового стилістичного значення (стилістичної ознаки).  

 Застосування семантико-стилістичного методу в дослідженні історії 
українськомовної реклами дозволяє визначити, опису та проаналізувати засоби 
всіх мовних рівнів, тобто такі стилістичні ресурси, які номінують ідейну, 
естетичну, інформативну цінність рекламних текстів різних періодів.  

 Діахронний метод використано в описі суспільних і культурних функцій 
українськомовної реклами в діахронії з огляду на можливість дослідити 
рекламне слово в нерозривному зв’язку з усіма галузями матеріального та 
духовного життя суспільства; під час реконструкції соціально-політичної та 
економічної ситуації, що полягає в можливості спиратися на історичні факти й 
культурно-мистецькі пріоритети, що відобразилося на суспільному статусі та 
креативному потенціалі мови.  
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 В основі використання методу критичного дискурс-аналізу текстів 
рекламної комунікації перебуває уявлення про те, що спосіб спілкування через 
мовну систему знаків не тільки відображає навколишній світ, але також впливає 
на нього. Залучено до дослідженні необхідні матеріали з історії, філософії, 
культурології, літературознавства, соціології, етнографії та політології тощо; 
ураховано вплив таких різногалузевих знань на процес пізнання природи 
рекламного дискурсу.  

 У роботі застосовано інтерпретативну методологію: мова досліджується як 
культурний концепт, що еволюціонує та є інтелектуально поліваріантним, де 
ціннісний пріоритет, представлений як «лінгвістична свідомість». 
Функціональні стилі, які беруть участь у створенні мови реклами, розглядаються 
як цілісна система, що формує стильову специфіку тексту, оперує мовними 
одиницями різних рівнів. Рекламні тексти є результатом впливу соціуму і 
визначаються членами соціуму.  

 Джерелами фактичного матеріалу роботи є картотека, що налічує 2985 
текстів оголошень, 2800 текстів зовнішньої реклами,  а також понад 500 текстів 
інших жанрових різновидів комерційної реклами, із використанням текстів 
гібридного типу (поєднання соціально-політичної й комерційної складових) – 
324 тексти. Період протореклами, зародження реклами – 36 джерел; період ІІ 
«Реклама ХVIII – першої половини ХХ ст.» –  40 джерел; період ІІІ «Українська 
радянська реклама» –  57 джерел; період ІV «Сучасна українськомовна реклама» 
– 57 джерел. До аналізу залучено записи усного мовлення (різного періоду 
тривалості), узяті з архівів радіо, телебачення, інтернет-ресурсів. Це тексти з 
радіо-, кіно-, теле- та відеозйомок рекламних матеріалів. Картотеку укладено з 
періодики, етнографічних досліджень, художніх текстів української літератури, 
радіо та відеоматеріалів, зовнішньої реклами. Використано також тексти 
зовнішньої реклами Вінниччини, Київщини, Галичини, Донеччини, 
Полтавщини, Харківщини, Одещини, Криму за період від ХІХ до ХХІ століття.  

 Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 
1. Уперше в українському мовознавстві на широкому фактичному матеріалі 

здійснено дослідження змін у жанрово-стилістичній системі українськомовної 
реклами.  

2. Уперше описано еволюцію жанрів і стилів реклами в Україні,  визначено 
соціально-історичну специфіку використання мовних кодів у рекламному 
дискурсі.  

3. На основі комплексної методики проведено дослідження та уточнено 
зміст понять «рекламний жанр», «мова реклами», «рекламний текст», «реклама», 
«рекламний дискурс», «рекламна комунікація», «еволюція рекламного 
дискурсу»; обґрунтовано комплекс теоретичних понять і термінів у галузі 
лінгвостилістики рекламних текстів; схарактеризовано сутність поняття 
«еволюція» у рекламному дискурсі. 

4. Уперше розглянуто проторекламу у фольклорних текстах, лубках, 
ярмарковій культурі, книжній традиції; описано культурно-мовні прецедентні 
феномени як чинники рекламної національно маркованої мовотворчості. 
Досліджено походження, вербальні вияви, основні характеристики поняття 
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«протореклама». Виявлено мовностилістичну специфіку текстів української 
реклами в період другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст. 

5. Уперше визначено основні етапи розвитку українськомовної реклами 
на мовностильовому рівні, визначено основні критерії ефективності рекламного 
тексту. 

6. Уперше виокремлено еволюційні зміни в ідеологічній, тематичній та 
жанрово-стилістичній системі радянських рекламних текстів ХХ століття;  
описано  предметно-уречевлену детермінацію семантики рекламного 
висловлення, типи фігуративних засобів, задіяних у процесі формування 
рекламних текстів; визначено основні моделі мовних особистостей, а також 
описано стилізації та рекламні міфологеми як характерологічні ознаки мови 
сучасної української реклами; уточнено зміст поняття «лінгвокреативність», 
критерії успішності сучасної реклами; описано медіафакт як чинник формування 
рекламних текстів ХХ–ХХІ  століття.   

7. Здійснено систематизацію та класифікацію  фактичного матеріалу  
дослідження за хронологічним принципом;  сформовано картотеку рекламних 
текстів за відповідними історичними періодами.  

Теоретичне значення роботи полягає в розробці основних теоретичних 
положень  перспективного напряму мовознавчих досліджень – лінгвостилістики 
рекламного тексту, в основі якої вивчення не лише зв’язків між історією мови та 
історією народу, а й перенесення відповідних результатів на функціональну вісь 
національної специфіки. До наукового обігу в межах вітчизняного 
рекламознавства введено такі поняття, як поліадресатність рекламного тексту, 
гетерогенність рекламного тексту, стиль-адаптер, предметно-уречевлений 
маркер стилю, квазіполемічність. Серед теоретичних напрацювань дисертації – 
наскрізне доведення  визначальної  ролі національної мови в еволюції 
рекламного дискурсу в невпинному розвитку українськомовної реклами, що 
відбувався від етапу «прото» до сьогодення. Дослідження підтверджує тезу про 
незамінність впливу мови на розвиток національного та культурного чинників у 
формуванні самодостатніх мовних особистостей та національно свідомого 
суспільства в цілому. 

Практичне значення роботи полягає в тому, що основні теоретичні 
положення дослідження можуть бути використані в подальших мовознавчих  
розробках у галузі теорії мовної комунікації, історії мови, лінгвостилістики, 
застосовані для написання підручників та монографій з рекламознавства, 
лексикології, стилістики, лінгвокультурології, а також у лексикографії. Основні 
положення й висновки роботи сприятимуть подальшій поглибленій розробці 
теорії мовної комунікації, дискурсології. Отримані результати дослідження 
можуть широко застосовуватися для проведення спеціалізованих курсів і 
семінарів із питань історії мови, культури мови, історії реклами, комунікалогії, 
дискурсології,  етнолінгвістики, українознавства, журналістики.   

Особистий внесок здобувача. Автор виконала дослідження самостійно, 
залучивши широку джерельну базу й аналітичні матеріали. Результати праці 
опубліковано у фахових та інших наукових виданнях без співавторства. 
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Апробація результатів дослідження.  Основні теоретичні положення й 
найвагоміші практичні результати виконаного дослідження  було викладено в 
наукових доповідях на 20 міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях, 
симпозіумах і конгресах: 

Культурологія та соціальні комунікації : інноваційні стратегії розвитку : 
наук. конф., Харків, (22–23 листопада 2012 року); Міжвузівський науково-
практичний семінар «Сучасні засоби навчання іноземних мов у вищих 
навчальних закладах», Харків, (31 січня 2013 року); ІІІ Міжнародна наукова 
конференція молодих учених «Мова і соціум: етнокультурний аспект», 
Бердянський держ. н. ун-т, (18–21 вересня, 2013 року); Культура та інформаційне 
суспільство ХХІ століття, Харків, (18-19 квітня 2013 року); ІІІ Міжнародна 
наукова конференція «Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та 
граматичні параметри», ДВНЗ «Криворізький національний університет», (7–8 
листопада, 2013 року); Міжнародна науково-практична конференція 
«Методологія та історіографія мовознавства»: Слов’янськ, (23–25 травня 
2013 року); VІ Международная научая конференция «Лексико-грамматические 
инновации в современных славянских языках», Днепропетровск, (22–23 апреля 
2013 года); Всеукраїнська науково-теоретична конференція молодих учених, 
(18–19 квітня 2013 року); Міжнародна наукова конференція «Мова як світ світів: 
граматика і поетика української мови», Київ, (7–8 листопада 2013 року); 
Міжнародна наукова конференція Програма Всеукраїнської наукової 
конференції «Шевченкове слово в українському мовному просторі», Ніжин, (21 
лютого, 2014 року); ХІ Всеукраїнський соціолінгвістичний семінар, Львів, (13 
травня 2014 року); VIІ Оломоуцький симпозіум україністів. Сучасна 
україністика: проблеми мови, літератури і культури (21–23 серпня 2014 року; 25-
27 серпня 2016 року); Всеукраїнська наукова конференція «Українська мовна 
особистість», Київ, (20 березня 2014 року); ІІ Міжнародна наукова конференція 
«Нова лінгвістична парадигма: теоретичні і прикладні аспекти», Одеський 
національний університет І. І. Мечникова (23-24 жовтня 2014 року); Міжнародна 
науково-методична конференція «Сучасні технології викладання гуманітарних 
дисциплін: тенденції та перспективи», Вінниця, (21-22 травня 2015 р.); 10-та 
Міжнародна наукова конференція «Мова як світ світів: граматика і поетика 
текстових структур», Київ, (5–6 листопада 2015 року); Міжнародна наукова 
конференція «Лінгвістичний простір вищої школи драгоманівців (до 95-річчя 
кафедри української мови та 180-річчя національного педагогічного 
університету ім. М. П. Драгоманова)», Київ, (22–23 жовтня 2015 року);  VII 
Международная научная конференция «Лексико-грамматические инновации в 
современных славянских языках», Днепропетровск, (2–4 апреля 2015 г.). 

Публікації Основні положення, теоретичні та практичні результати 
дослідження викладено в монографії «Історія української реклами: 
мовностилістичний аспект» (Харків : Юрайт, 2016; 17,8 др. арк.), у 24 фахових, 
з яких 4 закордонних, і 10 інших виданнях.  

Структура й обсяг дисертації зумовлені його метою й завданням. 
Дисертація складається зі вступу, п'яти основних розділів, висновків, списку 
використаної літератури та додатків (списку джерел фактичного матеріалу 
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обсягом 12 сторінок). Загальний обсяг праці 465 сторінок, з яких 406 сторінок 
основного тексту. Список використаної літератури нараховує 388 позицій.  

 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 
У вступі сформульовано тему дослідження, окреслено стан вивчення 

наукової проблеми, обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено та 
конкретизовано мету, завдання, об’єкт і предмет, висвітлено питання про методи  
реалізації поставлених у дослідженні завдань. Подано стислий огляд літератури 
з теми дослідження,  названо джерельну базу, з’ясовано наукову новизну та 
вірогідність одержаних у процесі дослідження висновків і результатів, доведено 
теоретичну й практичну цінність праці. 

Перший розділ «Теоретико-методологічні засади дослідження мови 
реклами» присвячено теоретичним аспектам дослідження текстів реклами. 
Сучасна реклама є продуктом масової комунікації й успадковує від неї основні 
характеристики: «множинність» каналів комунікації; можливість одночасної 
трансляції одного повідомлення через різні канали; існування видів реклами для 
передачі повідомлень, у яких участь ЗМІ не є обов’язковою; критичне 
сприйняття рекламних текстів споживачами; різноманітні властивості 
ідеологічного впливу та маніпулювання свідомістю адресатів.  

Рекламний дискурс – вид інституційного дискурсу, що має на меті 
розповсюдження інформації про товари й послуги, виокремлення рекламованих 
з тотожного ряду товарів, інформування щодо місця продажу. Рекламний 
дискурс актуалізує, створює та використовує стереотипи й моральні цінності, 
стимулює та просуває на ринку товар/послугу, сприяє зміцненню 
комунікаційних зв’язків у суспільстві. Цей дискурс належить до сфери соціуму, 
пов’язаної з комерційною діяльністю, економікою, естетикою, владою, мораллю 
тощо. Такі характеристики рекламного дискурсу зумовили необхідність 
враховувати три види контексту: лінгвістичний, прагматичний і соціальний. 
Рекламний дискурс споріднений з мас-медійним, оскільки виникає на перетині 
декількох галузей діяльності суспільства. Отже, встановлюється новий порядок 
формування жанрово-стилістичної системи реклами.  

Рекламна комунікація – односпрямований процес, у якому закодоване у 
вербальній та невербальній формах повідомлення передається потенціальним 
споживачам із метою не тільки ознайомити з рекламованим продуктом, але й за 
допомогою суспільних стереотипів, цінностей та стандартів вплинути на вибір, 
спонукати до дії. У рекламній комунікації маніпулювання свідомістю залучає 
одиниці мови, реалізується в текстах.  

Рекламний текст визначено як гібридний, такий, де мовний знак і номінує, і 
набуває конотацій. Це процес метакомунікації, спрямований на виконання 
маніпулятивних завдань. Рекламний текст приймати різні форми, типи: 
вербальний комунікативний тип (форма комунікації – письмова, головний 
«матеріал» – слово); вербально-візуальний (слово та зорове сприйняття); 
аудіовербальний комунікативний тип (мовлення та слухання); мультимедійний 
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комунікативний тип (аудіовербальновізуальний). Позастильовий або проміжний 
статус рекламного тексту зумовлений поліадресантністю (гетерогенністю), 
оскільки в рекламному тексті міститься набір елементів різних функціональних 
стилів мови, де цілісний текст належить до одного стилю – «стилю-адаптера», а 
вербальні можливості інших залучено як додаткові.  

Форми рекламної комунікації розширили територію впливу, жанрове, 
стилістичне, культурно-мистецьке та національне розмаїття форм та змістів. 
Рекламний жанр – це комплекс параметрів і зв’язків у структурі тексту, які 
виникають у процесі створення, формування, розвитку та функціонування 
рекламного повідомлення. Рекламний жанр завжди соціально зумовлений, але 
має й константні ознаки, які не залежать від історичних умов та інших 
соціальних чинників.  

Стилістичний рівень у межах специфічного жанро- і формосполучення в 
сучасній рекламі представлений як внутрішньо розподілене утворення, 
визначальний параметр якого – стиль мовлення. Під час проведення аналізу 
жанрово-стилістичної системи української реклами ураховано 
взаємопроникнення публіцистичних і рекламно-інформаційних елементів 
стилю. Типологічними ознаками є цільове призначення, цільова аудиторія, 
тематичне та жанрове наповнення, періодичність. Відповідні жанрові 
відмінності розглянуто у процесі еволюції: в історичній перспективі 
проаналізовано збільшення кількості жанрів і піджанрів реклами, а також зміни 
в стилістичному розмаїтті українськомовнаої реклами.  

Основними критеріями ефективності рекламного тексту є: високий мовно-
культурний рівень рекламного повідомлення; реалізований прагматичний 
потенціал мовного коду – лінгвокреативність; помірковане використання 
сучасних технологій текстотворення. Необхідність урахування когнітивних 
аспектів рекламної мовотворчості потребує додаткового аналізу 
екстралінгвального контексту, завдяки чому виявлено специфіку уявлень 
соціуму про об’єктивні умови створення тексту, співвідношення соціальних і 
професійних функцій рекламіста. Наступний етап – орієнтація на аналіз «мовної 
гри», «рекламного міфу», «культурно-мовного образу», «мовного кліше», 
прийнятого в рекламному бізнесі, а також власне лінгвальних особливостей 
текстів реклами: це дало змогу виявити специфіку застосування переконливих 
технік у рекламному тексті.  

Дослідження історії розвитку реклами, її вербальних виявів здійснено в 
межах історичної стилістики, у двох вимірах стилістичної системи – 
діахронному та синхронному. Динамічність і залежність стилів реклами від 
позамовних чинників зумовила необхідність комплексного мовознавчого 
підходу до рекламного слова: описано й проаналізовано формування, розвиток і 
значення жанрів та стилів реклами для збагачення національної мови, виявлено 
систему виражальних одиниць, якісну та часову зміну конотацій, марковані 
стилістичні засоби. 

У розділі також розглянуто особливості застосування критичного дискурс-
аналізу. Дискурсивний аналіз використано з метою з’ясування закономірностей 
формування та реалізації дискурсивних практику  в рекламній індустрії. 
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Принципи побудови й функціонування текстів «переконливого» характеру в 
рекламній сфері дали змогу виявити особливості рекламного тексту не просто як 
мовної даності, а як комплексного поєднання мови, суспільних настанов та 
людського чинника. Дискурс-аналіз ґрунтується на трьох основних принципах: 
застосування докладного лінгвістичного аналізу рекламного тексту; 
макросоціологічний аналіз дискурсивних практик, що вивчаються; 
мікросоціологічний аналіз, при використанні якого рекламну діяльність 
розглянуто як набір «логічних» правил і структур. 

Еволюція рекламного слова ґрунтується на константних елементах, 
властивих мовним стратегіям і тактикам рекламного дискурсу, і неконстантних 
– тобто таких, що є результатом мінливих соціальних умов. Константні елементи 
мовних стратегій і маніпуляцій у рекламі використовуються  з метою 
відтворення моделей мовної поведінки сучасної людини – вони розглядаються 
як своєрідні сталі ознаки рекламного жанру. Зміни можна використовувати як 
настанови до вибору мовних стратегій і тактик, маніпуляцій різного характеру. 

Другий розділ дисертації «Протореклама в Україні: лінгвістичний 
аспект» складається з чотирьох підрозділів, у яких розглянуто різні напрями 
формування майбутньої реклами. 

Вивчення історії мови реклами передбачає розгляд змісту поняття 
«протореклама» й визначає передумови становлення та розвитку мови реклами, 
вироблення специфічних мовних засобів у структурі рекламного тексту, 
еволюційних кроків до створення української реклами, її знакового 
ідентифікаційного рівня. Це сприяло відмежуванню реклами як різновиду 
мовотворчості.  

Історичний розвиток мови реклами безпосередньо пов’язаний з 
економічною, культурною, соціальними галузями життя суспільства. Етапами 
еволюції мовностилістичних характеристик комерційної реклами є: І етап – 
первісна протореклама (магія, релігія, сакральні сфери соціального життя), що 
на вербальному рівні виражене замовляннями, етикетними формулами. ІІ етап – 
це протореклама в державі та соціумі (період Київської Русі), представлена 
гербами, емблемами, написами, таврами, оголошеннями; рекламну діяльність 
здійснювали оповісники та закликальники. Протореклама маніфестована 
текстами ділових угод, публічними промовами, законодавчими актами, текстами 
оголошень, книжними етикетними формулами, лубочними віршами, 
ярмарковим фольклором. ІІІ етап – протореклама середньовіччя та реклама 
Нового Часу (ХV–ХІХ ст.) керована  зрозумілими, яскравими, наочними 
формами реклами, відтоді мова реклами набуває ознак мистецтва (тексти з 
інтенціями рекламного характеру містять ремінісценції з книжних джерел, 
драматичних творів, залучають прийоми риторичного мистецтва, ярмаркової 
комерційної пропозиції, усної народної творчості); зовнішня реклама та реклама 
в періодиці (вивіска, друкована реклама, афіша), вибудовано система жанрів 
реклами; ІV етап – реклама як усвідомлювана виробнича галузь ХІХ – початку 
ХХ ст. – епохи модерну та індустріалізації, пошуки нових шляхів у рекламній 
творчості (першість віддано художньому методу, професійній рекламі, 
представленій у мові періодики, радіомовленні, текстах зовнішньої реклами, 



11 

 
 

торгових назвах); виникають жанри радіореклами, кінореклами; V етап – 
реклама як виробнича галузь  і соціальний інститут (ХХ–ХХІ ст.), сформувалося 
суспільство споживачів (реклама – виробнича галузь і форма мистецтва, розквіт 
рекламознавства; мова реклами розвивається в медіа-середовищі: радіо, 
телебаченні, у мережі Інтернет).  

Проторекламу визначають прагнення до самоідентифікації та 
самопрезентації первісної людини через зовнішній вигляд, назву, ім’я. 
Символізація – наступний етап конструювання тексту з рекламними інтенціями, 
прагнення наочно й демонстративно, вербально показати свою оригінальність та 
індивідуальність.  

Серед вербальних утілень протореклами представлено тамги (знаки про 
власність певного роду), князівські печатки-обручки та ремісницькі тавра, 
пломби торговців. Це – золоті печаті знаті та срібні печатки торговців. Укладання 
документів і торговельних договорів супроводжувалося додаванням відбитків 
таких печаток. Такі елементи торговельних відносин закладають підвалини 
первинного рекламного дискурсу, сприяють зародженню стихійної народної 
реклами. 

Важлива умова існування української протореклами – міфологія. Давні 
міфологічні уявлення українців реалізовано в побутовій обрядовості, так само й 
у рекламуванні було вироблено мовно-культурні сценарії з чітко розподіленими 
ролями. Ярмаркова обрядовість, магічні тексти й маніпулятивні формули, 
замовляння сприймалися як невіддільна частина процесу торгівлі. 

У розділі визначено три основні напрями розвитку майбутньої реклами. По-
перше, рекламна творчість закликальників, мандрівних ремісників, ярмаркових 
торговців, крамарів. Це ті, хто приносив товар додому, ходив усталеними 
маршрутами, мав готові рекламні тексти для клієнтів.  

По-друге, розповсюджена рекламна творчість стаціонарних оповісників, які 
мали агресивно спрямовані рекламні тексти. З погляду психолінгвістики типова 
для мандрівного торговця маніпулятивна техніка переконування, полягала у 
застосуванні повторів, компліментів, нагромадження слів, темпу мовлення, тону 
та підбором відповідного регістру мовлення вплинути на слухача настільки, що 
клієнт автоматично, підкорюючись вербальній агресії, купував І. Аксаков так 
описує процес продавання та представлення свого товару мандрівним 
торговцем: «...чи не бажаєте полотно голландське, закордонні товари. Ви 
женете його геть, але він продовжує перелічувати свої товари, не слухаючи вас, 
починає розкладати товари зі свого короба і переважно встигає спокусити вас, 
і Ви, лаючи його та себе, все ж купуєте». Традиції, творчі початки української 
реклами складаються протягом багатьох століть разом із мовою.   

По-третє, найбільш відпрацьований та розроблений вид реклами – 
ярмаркова. Ці тексти мали багато варіантів і прийомів впливу. Зразки таких 
висловів можна віднайти в текстах українських народних пісень, баладах, думах, 
оповідках і казках, а також у прислів’ях і приказках. Наприклад, записані 
І.  Франком галицько-волинські приповідки містять згадки про правила та звичаї 
ведення торгу: В торгу гніву нема; в торзі збрехати не гріх; красний торг 
(останній тижневий торг перед Великоднем); десять раз торгуй, а раз купуй.  
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Підвалини для створення товарного знака, нейму, емблеми, фірмової назви 
закладено саме за часів Київської Русі, про це свідчать археологічні знахідки, 
написи на тогочасних предметах побуту, будинках, монетах та ін. Процес 
формування «рекламного імені» є спільним у становленні всієї європейської 
культури. У середньовіччі розвиток протореклами пов’язаний з виникненням 
ремісничих цехів, братств і гільдій торговців. Паралельно розробляється власна 
символіка, традиції та специфіка найменування. Цехова та ярмаркова культури, 
з огляду на їх текстотвірні функції, перебувають у річищі усної народної 
творчості, набувають національної самобутності.  

Центром комерційного рекламування (переважно усних його форм) в 
Україні залишається ярмарок. Саме в такому комунікативному середовищі 
зароджується та еволюціонує рекламна творчість у всьому розмаїтті її 
вербальних маніфестацій. Український ярмарок став центром спілкування 
українською мовою, де вдосконалювалися  мовленнєві жанри реклами. 
Рекламний текст еволюціонував в усній  формі, а ярмарковий фольклор став 
основою для рекламних жанрів, де підґрунтям (або ж складовою) була активна 
творча мовленнєва діяльність. З джерел ярмаркової мови сформувалися традиції 
фірмових назв із архісемою «престиж» (Бердянські купці, Єйські купці).  

Значну роль у формуванні традицій рекламування ярмаркова культура 
віддає тропам, а особливо епітетам, багата палітра яких містить і відносні, і якісні 
прикметники в ролі інструмента до залучення покупців, складання вичерпної 
інформації про характер товару, наприклад: Коні дорогі, цінні, кінногвардійські, 
кровні, заводські, рисисті, цугові, як виражаються баришники; повідні, підйомні, 
ремонтні; кримська риба (осетр, білуга, севрюга, стерлядь) – червона риба; 
малосольна осіннього лову, біла риба (судак, лящ, тарань, сом), морожена риба 
– колода, карбована (суха солена).  

Колористичний епітет у рекламній творчості ярмарку представлений мало, 
бо лексеми зі значенням кольору полісемантичні. Така змістова невизначеність 
протирічить декільком критеріям успішного рекламування –  чіткості й ясності 
назви.  

Присвійні прикметники використовуються як матеріал до створення 
перших брендів, торговельних марок, торгових назв, наприклад: бархат 
привельований (фабрика Соловйових), атлас на манер венеційського; шпанська 
вовна;  західноєвропейські вина; біломорські вина, сорокацерковного, 
каталонське; вітчизняні вина, південно-кримські, французькі; калмицькі овчини, 
бухарська мерлушка. Професійний жаргон торговців, сформований в ярмарковій 
мовній культурі – надзвичайно потужне явище, демократичне, відкрите до змін 
та творчості. Саме він сприяє розвитку мови ярмаркової реклами.  

Головними джерелами мови реклами, формотворчими чинниками 
рекламного тексту була й книжна традиція. Основним критерієм визначення 
книжного твору як проторекламного є використання маніпулятивних технік, що 
на рівні слова, стилю, жанру сприяли формуванню майбутнього рекламного 
тексту.  

Для окремих жанрів сучасної реклами, де характерною рисою є 
експлуатація експресивності, а риторичним маркером – пафос високого стилю, 
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показовою ознакою виявилося застосування мовних засобів, властивих творам 
українських авторів. Це, зокрема, використання сталих епітетів, звертань, 
риторичних запитань і закликів, перифраз, анафор і рефренів.  

Способи й форми тогочасного рекламування описувалися у драматургії 
низового бароко. Наприклад, І. Некрашевич створив віршований діалог під 
назвою «Ярмарок»: автор широко використав афоризми та фразеологічні звороти 
з метою реклами, наприклад: з моїх рук щастє тобі буде; щоб не гризли голови 
мені жінка та мати; аж на серці нудно [253]. Афористичність  мови твору та 
ідіоматичне багатство діалогів, показують процес торгу, формують уявлення про 
те, яким чином продавець намагався і дати позитивну оцінку покупцю, і 
вмотивувати свої дії. 

У середньовічний період вироблялися й правила формування 
перформативних висловлювань, динамічність в оповіді досягалася завдяки низці 
однорідних дієслів, перелічуванням, повторам тощо. Крім вагомих для 
протореклами критеріїв переконливості, оригінальності, відповідності 
описуваному, книжна традиція плекає образність, яка представлена низкою 
оригінальних зображально-виражальних засобів. «Предтечою» рекламного 
звертання, «тестимоніуму» є жанр присвяти. Наприклад, присвята до промови 
«Ключ царства небесного»: «Яснеосвецоному и велможному княжати а пану 
Александрови Константиновичови, Божію милостию княжати Острозскому, 
воєводичови кієвскому, и прочая, и далей, и еще». Звертання до аудиторії з 
передмови до відомої книжки К. Транквіліона-Ставровецького «Перло 
многоценное» (1646): Ласкавьій чителнику! І. Галятовський у передмові до 
книжки «Скарбниця» також не відступає від традиції присвяти: 
«Ясновельможному, його милості, пану Івану Самойловичу, гетьманові війська 
його царської пресвітлої величності Запорозького, фундаторові своєму та 
добродієві ласкавому ласки Божої на землі, доброго здоров’я, довгоденьства, 
щасливого життя та звитяжства над неприятелями, потім вічного дістати в 
небі тріумфу від щедрої правиці Бога в Тройці єдиного бажає християнин». 
Семантична домінанта «позитив»: щиро, доброго, довгоденьства, щасливого, 
щедрої. Комплімент у тексті поєднаний з перелічуванням (пресвітлої величності 
Ясновельможному, його милості, фундаторові, добродієві); рефрени (ласкавому 
ласки), повтори (Божої на землі, Бога в Тройці). Мова творів, які містять 
елементи протореклами, є багатою на символи (небесное царство, сонце), 
звертання (братіє), метафори (праведное сонце Христос, доброгласныя птица 
церьковьных ликов), епітети з архісемою «позитив» (святий, животворящий, 
небесное, немолчьный) та на емоційно забарвлену лексику (возвеличим, 
поклоніння, пресвятий, благий).  

Це спонукає до використання у мові реклами гомілетичного пафосу, 
маніпулятивний вплив якого має виразно скеровуваний характер – емоція, 
імплікована в слові, мала спонукати до потрібного вчинку: жертвувати на освіту, 
книгодрукування – саме цей ефективний спосіб маніпулювання закладає 
підвалини для жанрів соціальної та політичної реклами. Стильовий принцип, що 
ввійшов до скарбниці сучасної рекламної творчості, – виразність і високий 
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пафос, які створювалися та вдосконалювалися в тогочасній книжній 
мовотворчості.  

Рекламна творчість зароджується з групи прецедентних феноменів 
(стереотипи, еталони, кліше), що в стадії зародження реклами активно 
формували соціалізовані різноманітні дискурсивні практики.  

Структура проторекламної складової висловлення, а пізніше й рекламного 
тексту, саме й визначається дуалістичними мовно-культурними феноменами  
(стереотипами, еталонами, символами). У складі ідеального рекламного тексту 
повинен бути використаний весь потенціал мовної одиниці. «Знаковість» і 
«текстуальна приреченість» будь-якої культури приводить до необхідності 
занурення рекламного продукту в мовно-культурну стихію, таким чином 
уможливлює використання прецедентних феноменів, що формують уподобання 
мовця.   

Тексти, у яких залучено лексику ділових паперів, є передосновою для таких 
рекламних жанрів, як комерційне оголошення, звертання, гасло та вивіска. Саме 
завдяки діловим записам збереглися свідчення про регулювання рекламної 
діяльності, провідні напрями торгівлі, комерції та ремісництва. Український 
лубок може вважатися початком усього жанрового розмаїття зовнішньої реклами 
(від афіші до вивіски), де обов’язковим компонентом є вербальний текст і 
візуальні форми. 

До зразків рекламної творчості можна зарахувати й традицію рекламних 
графіті (написів, які були надряпані на стінах будівель). Археологи знаходять їх 
у Києві та Чернігові. До сьогодні збереглися кілька сотень стародавніх графіті, 
найдавніші з яких датовані ХІ ст. Умови для створення товарного знака, нейму, 
емблеми, фірмової назви склалися ще за часів Київської Русі в її ремісничо-
торговому середовищі паралельно з розвитком геральдичних традицій вищими 
верствами. Свідченням цього є написи на пряслицях веретен, зброї, посуді. 
Попри тематичну розмаїтість таких написів, вони є спробами ідентифікації 
певного предмета, його виробника, власника або його дарувальника, наприклад, 
позначки на пряслицях містили імена та ініціали власниць або благодійників, 
подяки та написи-обереги. З часом з’являються перші фірмові назви, торгові 
марки, наприклад, напис на ювелірній формочці для відливання ХІІІ ст., 
знайдений у Києві, містить прототип фірмової назви – «Макосимов». Показовою 
є інкрустація леза меча із села Хвощевате на Полтавщині з написом імені 
виробника «Коваль Людо(т)а». 

На етапі зародження реклами виникли проформи рекламного девізу, 
слогана, майбутніх плакатних текстів і написів на етикетках. На плінфі з 
Успенського собору Печерського монастиря є трирядковий напис: «Яжє лоза 
во(р) рыто сє было ч(ь)то ваєши човек(ъ)». Імовірно, це алегоричне 
інакомовлення, де будівництво «великої церкви» уподібнюється до садіння 
виноградної лози. Мова реклами з давніх часів спрямована на обслуговування 
побутових потреб і бажань людини – це зумовило залучення побутової та 
розмовної лексики, лаконічність, визначило тенденцію до використання легко 
впізнаваної, добре знайомої символіки (виноградна лоза, повна благодаті). 
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Геральдика як прототип престижної персоналізованої реклами також 
перебувала на стадії формування. Відомо про існування печаток і знаків вищих 
церковних чинів та князів, титулованих воїнів.  

На торгових майданах працювали оповісники, що повідомляли інформацію 
публічного, законодавчого та комерційного характеру (свідчення про існування 
давньокиївського інституту оповісників міститься в «Руській правді»). У такий 
спосіб закладалися підвалини для майбутньої інституційної реклами. Завдяки 
праці оповісників починають формуватися відносно сталі форми рекламних 
текстів, зароджується жанрово-стилістична диференціація майбутньої реклами, 
зокрема поділ на соціальну, комерційну та політичну.  

У третьому розділі «Мовностилістична специфіка української 
реклами» розглянуто основні напрями еволюціонування жанрів та стилів 
реклами на межі ХІХ–ХХ ст. в Україні. Період, коли територією країни володіли 
Російська та Австро-Угорська імперії, в історії української реклами має свою 
специфіку – мова реклами розвивається завдяки двом потужним джерелам – 
фольклорній традиції та періодиці.  

Становлення української реклами починається з появою потужного медіа-
каналу – періодики, друкованої продукції взагалі. Текстова реклама в українській 
пресі з’являється в середині XVIII ст. у Галичині, мова реклами удосконалюється 
в традиціях і згідно з потребами медіа-ресурсу. Створення мовними засобами 
комерційно привабливої пропозиції диктує «мовну моду» на риторичність, 
агресивність, інвективність.   

Найбільш поширеним жанром реклами того часу було оголошення. 
Жанровою основою для масового оголошення стали усні рекламні заклики 
вуличних торговців, вивіски, повідомлення оповісників.  

Становлення реклами як виробничої галузі починається саме з оголошень у 
газеті. Перші рекламні оголошення, видані на території України, стосувалися 
видавничих справ – це були анонси видань, інформація про умови передплати та 
появи новодруків.  

Потреба в регулярному, масовому та швидкому ознайомленні  з 
інформацією сприяє появі перших сталих зразків коротких текстових 
повідомлень – виникає побутове й офіційно-ділове оголошення. Сформовано 
класичну структуру рекламного оголошення: заголовок, основний текст (містить 
інформацію про товар, аргументацію до придбання), реквізити, фраза-відлуння у 
формі шанобливого статусного прощання (також популярним було апелювання 
до шанованої персони). Наприклад, оголошення з львівської газети «Діло» за 
1885 р.: Ліярня дзвоновъ Антонія Серафина в Калуши, почта и станція 
желƀзницƀ там же. Получивши на власность по старой фирмƀ «Ивана и сына 
Серафина» «Ліярню дзвоновъ» въ Калуши, отзначену срƀбнымъ медалемƀ, 
листомъ похвальнымъ и признаньемъ на выставƀ тов. им. Качковского въ 
Коломыи (якъ о томъ свого часу газеты доносили), – маю и теперь на складƀ 
готови дзвоны, выконую скоро замовлення и пріймаю старі або ушкоджени 
дзвоны до переливаня за дуже умƀрковану цƀну. Дякуючи всƀмъ Вп. 
Приходникамъ и фундаторамъ за всƀ  дотеперƀшни завомленя въ давнƀйшой 
спольной, а теперь моƀй власной ліярни дзвоновъ, прошу о ласкави такъ на 
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поодиноки нови дзвоны якъ и на цƀли групы. За тревалость матеріялу и 
гармоничный звук моихъ дзвоновъ ручу и для того осмƀлюся припоручати ихъ 
Вп. П. Т. публицƀ. Съ уваженьемъ Антоній Серафинъ. Мова рекламного 
оголошення насичена епітетами із семантичним компонентом «позитив» 
(гармоничный, глубокимъ, похвальнымъ), лексемами з інтенсивною оцінкою, що 
мають на меті порівняння з іншими товарами на користь рекламодавця (дуже  
умƀрковану цƀну, давнƀйшой), топоніми та оніми (им. Качковского въ Коломыи 
въ Калуши), прикладки («Ліярню дзвоновъ», «Ивана и сына Серафина»).  

В українськомовній періодиці ХІХ ст. різниця між рекламним оголошенням 
та інформаційним блоком газети була переважно невелика, майже не 
зафіксовано повідомлень приватного й ділового характеру: вони перейшли до 
рекламного блоку, рубрикація реклами була відсутня. Газета «Діло» відвела 
місце рекламі на останній (4-й) сторінці, але рекламу видавця можна бачити 
також і на першій сторінці, крім того, рекламна сторінка містить ще рубрики 
«Подяка», «Переписка редакции».  

 Культурна та соціальна атмосфери, у яких розвивалася мова преси й мова 
рекламного оголошення в періодиці на підросійських територіях, не були 
сприятливі для розвитку української мови, національної своєрідності стилю 
реклами. Царська імперія вирізнялася жорсткою протидією розвою 
національних мов, існувала сувора цензура, що тримала під контролем навіть і 
рекламні оголошення.  

У Галичині чиновники Австро-Угорської імперії проводили більш лояльну 
мовну політику, де право визначало загальні обмеження, а ринок преси 
формувався через комерційну привабливість та якісні характеристики видань. На 
західних українських землях рекламне оголошення головною тематикою 
визначає комерційну справу: торгівлю, послуги, ремесла, видовищну діяльність.  

Творчий експеримент із мовою та стилем рекламного оголошення був 
типовою ознакою реклами. Лексичне наповнення та граматичні форми 
вирізнялися строкатістю й неоднорідністю. Поряд із діалектизмами, 
екзотизмами, запозиченнями та торговими назвами (гегеляйско-такайских вин, 
гербата, рабат, вымЂна, маевого, правдивы), просторіччям (сухоти, дихавиця, 
гортавка), професіоналізмами (акційний, гіпотечний, дерги, фиякри) 
зустрічаються слова з офіційно-ділового, публіцистичного стилів. Багато було в 
рекламному оголошенні скорочень (цЂс., кор. уприв. Галицкий; П. Т.). Ця 
економія, як видно, не заважала розумінню та правильному сприйняттю 
текстового повідомлення. Споживачі були знайомі з умовами скорочень, 
загальновідомими та прийнятними для їх аудиторії.  

Стилістичну різнорідність рекламних текстів Буковини та Галичини можна 
звести до двох основних напрямів: це оголошення, де переважно 
використовувався потенціал офіційно-ділового стилю, і реклама,  де перевага 
віддавалася публіцистиці, розмовно-побутовій лексиці. Чим заможніший 
замовник оголошення, тим більше подібна реклама до ординарного оголошення.  

В українськомовній рекламі ХІХ ст. використано декілька типів рекламного 
оголошення:  
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– суто фактологічне (подібно до ординарного оголошення), наприклад: 
Ф. С. Бардашъ, во ЛьвовЂ, ул. Театральна ч. 9 (Дод. Б, 6, 1880) – у тексті багато 
топонімів, онімів, числівників, назв часових і грошових одиниць;  

– мотиваційне (маркетингова цінова стратегія), наприклад: на жадання 
высылається пробки на провинціи (Анзельм Лявфер, торгівля готовим одягом) 
(Дод. Б, 6, 1880); у рекламі є лексеми, що репрезентують архісеми «позитив», 
«престиж», «користь»: безоплатно, на жадання, додатково;  

– з оцінкою-характеристикою, наприклад: точно, солидно, совЂсно и въ 
короткимъ часЂ (Дод. Б, 6, 1880); модель репрезентована оцінно-емоційною 
лексикою.  

Тогочасне рекламне оголошення вже має сформульовану настанову, що й 
відображено в тричастинній моделі: привернути увагу споживача, утримати 
зацікавленість і спонукати до дії. Адже аргументи ґрунтуються на влучно 
вибраних регістрах і тоні мовленнєвої дії: інтимному, товариському та простому 
стилі оповіді, який поєднується з веселим і оптимістичним тоном оцінки – 
дотримання правильної форми та вибраної стилістики. Наприклад: Важне для 
пріЂздныхъ до Тернополя. ГОСТИННИЦЯ Мойсея Гольдштайна въ Тернополи 
при руской улици. Дуже порядно устроєна и дешева. Численни рекомендаціи 
(Дод. Б, 6).  

Наприкінці ХІХ ст. вироблено жанрово стійкі, структуровані за певним 
принципом і композицією рекламні оголошення періодичних видань і 
розгалужену систему рубрикацій, спеціальні видання тощо. Жанр оголошення 
еволюціонує від тематично широкого, жанрово та стилістично невизначеного, 
нечіткого в сугестивному спрямуванні, внутрішній мотивації та спрямованості. 
Невизначений за комунікативною спрямованістю рекламно-інформаційний 
текст з часом трансформується: втрачає подібність до ділових паперів 
адміністративно-канцелярського спрямування; у тексті рекламного оголошення 
представлено вигуки, афоризми, паремії та ідіоми;  унормоване сполучення 
оцінок, наративу та інформації. Інформативно-змістове наповнення оголошення 
гармонійно поєднано з рекламно-імперативною й оцінною функціями  
рекламування. В українському рекламному оголошенні наприкінці ХІХ ст. 
панівним комунікативним стилем було маніпулювання, де пропорційно 
використовувалися як типи мовлення аргументація, опис, що містить оцінний 
компонент.  

Залучення реклами до соціально-політичних реалій життя суспільства 
визначило еволюційні процеси в історії української рекламної мовотворчості: 
стиль рекламного оголошення безпосередньо залежить від соціальних запитів та 
потреб суспільства, наприклад, рекламне оголошення в одеській газеті: В четвер 
25 (12) с. м. «Українська хата» устроює в городському театрі свято в честь 
Т. Шевченка. Всі організації, що хотіли б виступити з привітанням, просять 
повідомити в четвер, вранці Раду Товариства. Це оголошення – характерний 
для підросійської території мовний портрет реклами, провідними рисами якого є 
подібність до офіційного документа, уживання русизмів, лаконічність і чітка 
структурованість.  
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Публікації такого типу свідчать про знання й упровадження основ 
маркетингових систем, проведення рекламних акцій та залучення маркетингу. 
Комерційна реклама, створює фірмові стилі, дає розгорнуті назви-
характеристики, акцентована власне на українському патріотизмі, наприклад, це 
робила серія присвячених українському театру статей С. Зінченка в газеті 
«Рідний курінь» (1917): В Одесі існує Український театр, який має на увазі 
працювати на Українському ґрунті для освіти і розвитку Української 
людності… Українська трупа має талановитих артистів і артисток, дуже 
співучий хор, яким управляє свідомий маестро д. Кохановський, також єсть 
гарні танцори. Українці! Хто почуває себе щирим справжнім українцем, повинен 
іти у свій театр.  

Рекламний анонс використовує можливості офіційно-ділового й 
публіцистичного стилів, таке поєднання створило гармонійні та якісні зразки 
мови реклами Наддніпрянщини. Рекламний текст цього жанру визначався 
стрункою композицією з інформативно насиченим початком (В Одесі існує 
Український театр), основною частиною, що актуалізує чуттєві аспекти, і 
останньою фразою-відлунням. Автор здійснює маніпуляції також за рахунок 
широкого використання простих і складних тропів. Багато використано епітетів 
(український (4 рази), талановитих, співучий, свідомий, справжній, щирий), які 
мають конотації позитиву та компліментарну семантику. Гасла вжито як 
риторичний прийом і прийом маніпулювання (Хто почуває себе щирим 
справжнім українцем, повинен іти у свій театр). Влучно вплетено в до 
композиції анонсу звертання «Українці!» – патріотичний пафос використано 
там, де мала бути звична авторизації споживача реклами.  

Тогочасна українська реклама еволюціонує у двох напрямах: з одного боку, 
помітне намагання передати інформацію якомога чіткіше та зрозуміліше, з 
іншого – існувала тенденція до створення оригінальних, яскравих текстів. 

 Одним зі свідчень високого професійного рівня та якості реклами було 
дедалі частіше використання ступеня порівняння або ж лексем з інтенсивною 
оцінкою, експресією, як-от: «уперше», «востаннє», «прощальні», «новий», 
«найкраще», «даремно», «особливо вигідні умови» тощо. З’явилися семантичні 
неологізми, що створювалися шляхом метафоричних, метонімічних, 
функціональних  переносів найменувань (фронт (військовий термін) – 
продовольчий фронт (харчова промисловість); Рот фронт (кондитерська 
фабрика). 

Історичні зміни, що відбувалися в Україні, суттєво впливали на мову 
реклами, формування її жанрово-стилістичної системи. Одночасно розвивалися 
дві традиції рекламування: агресивна полеміка (підросійські території України й 
радянська Україна) та імпліцитна маніпулятивно-публіцистична (реклама 
вільних від радянської влади українських територій). Якщо в першому випадку 
закладалися підвалини для створення нового авангардистського 
експериментального слова, то в другому – плекалися народні ярмаркові традиції, 
що співіснували з настановами та кліше офіційного ділового оголошення. Отже, 
пильна увага до вдосконалення рекламного слова в обох напрямах сприяла 
розвиткові українськомовнаої реклами. 
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Еволюцію мови комерційної реклами визначив розвиток урбаністичної 
культури; це сприяло поповненню лексичного складу новотворами через активне 
залучення лексики з інших мов (пролетаріат, будьоновка, монограма, гіпотека, 
акціонер), калькування (об’ява, дайош, слідуюче, чеколяд, колгоспник, 
п’ятирічка), абревіацію (кооператив, губком, правтрудколектив, держвидав, 
селькор, окрздоровінспекція), складні термінологічні утворення 
(верстатобудування, вогнетривкий, девізовий). Активно розвивалися 
інформаційні технології, що зробило мову реклами широкодоступною; саме 
вони сприяють тому, що реклама стає клішованою й упізнаваною. Реклама 
виокремилася як галузь, в якій мовотворчість сприймається як технологія і як 
мистецтво.  

Жанрово-тематичне наповнення рекламного тексту в Україні вказаного 
періоду визначалася розмаїттям: культурно-видовищний текст (театральний, 
цирковий, виставковий плакати); фінансово-економічний (лотерейні розіграші, 
державні позики, біржові котирування тощо); торгівельно-промислове 
оголошення (реклама одягу, побутової, косметичної продукції); медично-
туристичний текст (реклама курортів, готелів, лікарських і провізорських 
послуг); видовищний (проведення вистав, гулянь, зборів); видавничо-
друкарський текст (рекламування книг, періодичних видань, літературних 
збірок).  

Мова комерційної реклами в періодиці Західної України 20–30-х рр. ХХ ст. 
багата на нові форми й засоби, оскільки обслуговувала галузі товарної  реклами 
та реклами послуг. Це була лексика на позначення реалій сільськогосподарської 
діяльності, банківських і фінансових справ, медичних, юридичних, кравецьких, 
ювелірних, освітніх послуг, готельної справи; видовищно-розважальної галузі, 
харчових продуктів і напоїв, товарів легкої промисловості. Тематичне розмаїття 
рекламних текстів зумовило появу нових жанрів і піджанрів: використовувалися 
гібридні піджанри оголошення (прейскурант та оголошення; стаття та 
оголошення та рекомендація; рекомендація спеціаліста та оголошення тощо). 
Публіцистична спрямованість рекламних текстів упливала на жанрову та 
мовностильову специфіку; ще виявилося у низці яскравих рис – пафосі, 
риторичності, залученні неологізмів і спеціальної термінології; широко 
представлені риторичні фігури (засоби емоційної виразності). Виникли поняття 
«фірмова назва», «фірмовий стиль»; як самостійний напрям виокремилася 
реклама кави, кондитерських виробів українського походження, а також руху 
пластунів (скаутська українська організація) і назв супровідних до нього товарів, 
наприклад, реклама відомої кондитерської торгової марки: Будьте українським 
дисциплінованим громадянином і купуйте цукорки, помадки, чоколяду, андрути, 
солодке печиво і мармеладу в Українській фабриці «ФОРТУНА НОВА». 
Домагайтеся по усіх кооперативах, складах «Народної торгівлі» і крамницях 
Виробів «Фортуни нової». Шановній українській львівській Громаді і для 
ПРИЇЗЖИХ у відвідини до своїх дітей поручаємо: Нашу Солодку Пристань. 
Руська, 20 у Дністровому домі. Фабрика: Львів, Кордецького, 23 – Тел. 26-14». 

З’являються також гібридні форми рекламування зокрема поєднання 
комерційної та інституційної, іміджевої та комерційної, політичної та 
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комерційної реклами – відповідно виникають нові жанри, відбувалися 
функціональні переноси, де суспільно-політична лексика обслуговувала 
публіцистичну та побутову галузі рекламування (селяни, трударі, пролетарі, 
ударники – купуйте … передплачуйте; організаціям, колективам, профкомам – 
знижки). На той час експеримент із мовою та стилем рекламного оголошення 
був типовою ознакою епохи. Лексичне наповнення та граматичні форми 
вирізняються строкатістю й неоднорідністю. Поряд із діалектизмами, 
екзотизмами, запозиченнями та торговими назвами (гегеляйско-такайских вин, 
гербата, рабат, вымена, маевого, правдивы), просторіччям (сухоти, дихавиця, 
гортавка), професіоналізмами (акційний, гіпотечний, дерги, фиякри) 
залучаються слова з офіційно-ділового, публіцистичного стилів. Зафіксовано в 
рекламному оголошенні  численні скорочення (цЂс., кор. уприв. Галицкий; П. Т.). 
Подібна економія, не робила оголошення менш зрозумілим, бо суспільство було 
знайоме з умовами скорочень, вони були загальновідомі та прийнятні для 
аудиторії споживачів. Сучасна реклама продовжила традицію використання 
скорочень. 

У 20–30-ті  рр. ХХ ст. на радянській території відбулися еволюційні зміни 
не тільки в жанрово-стилістичній системі рекламних текстів, але й змінилися 
пропорції комерційного в рекламній пресі – її доля неухильно меншала, а 
креативність і багатство мови реклами сходили нанівець. Частіше була 
комерційною прес-реклама, бо головним залишалося прагнення продати, 
відповідним чином добирався й мовний матеріал. У періодиці вжито 
рубрикацію, з’явилися оголошення, у тексті яких репрезентовано різні мови, 
наприклад, пропозиції галицьких готелів, надруковані французькою та 
російською мовами, пропозиції одягу залучали англійську та українську, 
циркова афіша використовувала російську, англійську та українську. Однак 
питома вага української мови була найбільша.  

В Україні 30–40-х рр. ХХ ст. на території радянської України  відбулася 
політизація торгової марки та сортової назви, практично до мінімуму зведена 
комерційна реклама. Мова прес-реклами стала лаконічною, перевантаженою 
абревіатурами, номенклатурною термінологією та скороченнями, подекуди 
використовувалася пейоративна лексика, наприклад, звернення до читачів, 
надруковане в газеті «Соціялістична громада», № 21, 1932 р.: Залишки 
капіталістичних кляс чинять скажений опір соціялістичному наступові. 
Робітники і колгоспники! Піднесімо клясову пильність! Ще дужче об’єднаймося 
навколо комуністичної партії та її ленінського ЦК! Зміцнімо пролетарську 
диктатуру! Доб’ємо залишки капіталістичних кляс! 

Мова реклами використовувала науковий та офіційно-діловий стилістичні 
ресурси, зменшилася частка публіцистичного. При тому рекламний текст 
втратив ясність і зрозумілість, а головне – власну прагматику – намагання 
влучним словом привернути споживача. Виникли перші зразки прихованої 
реклами пропагандистського спрямування, де рекламне слово мало імпліцитно 
подавати зміст. Жанрова палітра некомерційної реклами обслуговувала 
соціальну, політичну, частково іміджеву галузі, з її дієвого арсеналу залучалися 
до мови комерційної реклами стилістичні засоби. 
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У четвертому розділі «Мовні особливості текстів радянської реклами» 
описано стан реклами, мову та стиль рекламного тексту за часів панування 
радянського ладу. Прикметною ознакою радянської реклами є тематична та 
стилістична однорідність і простота мови. Це пов’язано зі зміною ідеологічних 
державних настанов: реклама не пропонує товар, послугу – вона пропагує та 
прищеплює стиль життя, мораль і естетику «радянської людини». Провідним 
завданням комерційної реклами в радянському суспільстві було інформування 
споживачів. Це відображено в мові реклами. Стиль і риторику  радянської 
реклами визначають дві тенденції. По-перше, запозичена від революційної 
риторики – агресивна динамічна мова ранньої радянської реклами, яка 
зорієнтована на авангардні модерністичні течії. Наприклад, реклама з журналу 
«Уж» (Універсальний журнал): Декада! Декада! Декада! Що це таке? Кіно-
картина? Порошок до прання? Нові цигарки? Роман? П’єса? Ні! Ні! Ні! Так що 
ж таке «Декада»? Читайте в усіх газетах.... По-друге, мова реклами часів 
культу особи та застою, де панувала демагогія, на вербальному рівні 
представлена іменниковістю, постійним повторюванням штампів, кліше, 
тавтологій, плеоназмів, гетерономінацій та цитувань (газета «Колективіст 
Буринщини» за 1932 р.): Сьогодні починаємо мітинг партосередків району 
«Коли мова йде про відповідальність і вину, то відповідальність падає цілком і 
повнотою на комуністів» (з промови Сталіна «Про роботу на селі!»). Викрити 
хиби, обмінятись досвідом – по-більшовицькому підготуватись до сівби.  

З-поміж жанрів власне комерційної та соціально-політичної реклами з 
20 - х рр. ХХ ст. виокремилася радіореклама, а саме: радіоанонс, радіоогляд, 
радіодоповідь і радіооголошення. З часом до цих жанрів долучаються 
інформаційна замітка, радіорепортаж, радіокореспонденція. Серед різновидів 
радіореклами, відповідно до комунікативної мети, можна визначити такі: 
товарна реклама (провідна тема – це реклама товарів, послуг, продукції), 
інформаційна реклама (провідна тема – реклама події – радіопередачі, масові 
заходи, свята, злети, фестивалі тощо), соціально-політична реклама (головна 
мета – просування комуністичної партії, її лідерів, прославлення радянського 
війська, а також пропагування здорового способу життя тощо), власна реклама 
(провідна тема – популяризація радіопослуг, радіоанонси, заставки програм 
тощо). З пропагандистською метою створено популярний у радянській рекламі 
жанр – радіогазету. Рекламний текст радянської епохи є тематично та формально 
гібридним: поєднувалися комерційна складова (показник якості) та ідеологічне 
наповнення (радянське – це добре). З’явилися такі мовленнєві характеристики 
діяльності, як квазіполемічність і квазікомпліментарність. У радянській рекламі 
часів культу особи та хрущовської відлиги панувала іменниковість, це наближує 
рекламний текст до меж офіційно-ділового стилю. Іменники, займенники, 
числівники складають предметно-уречевлену константну частину семантики 
рекламного висловлення тих часів. Текст реклами статичний: складався 
переважно з іменників, серед яких багато абревіатур, складноскорочених слів, 
географічних назв і власних імен. Особливу фактологічну стилетвірну функцію 
виконував числівник. Довгі та складні абревіатури – прикмета радянської 
реклами, без них не мислився жоден рекламний жанр. Як результат знизилася 
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інтенсивність впливу на споживачів, ефективність пропаганди, переважало 
зневажливе ставлення до критеріїв ясності й чіткості текстового повідомлення.  

Мова реклами епохи застою характеризувалася постійним використанням 
гетерономінації (багатоназивання). Також автори реклами регулярно вдавалися 
до ефективних способів навіювання – рефренів (регулярні повтори) і анафор. 
Найбільш доступною, відповідно, найбільш популярною є комерційна реклама 
на друкованому медіаресурсі. Серед жанрів українськомовної реклами ХХ ст. 
популярними є оголошення, плакати, вкладники, проспекти, каталоги, альбоми, 
пам’ятки, рекламні листівки, упакування (ярлики, етикетки, цінники) тощо. У 
мові плакатів і афіш 20–30-х рр. ХХ ст. постала рання радянська дійсність: 
уживалися слова на позначення породжених нею установ і організацій 
(украмахортрест, пищетрест (Одеса), харчотрест (Київ), ВУФК, кооператив, 
товариство, правтрудколективів), фірмових назв (Мішка-сибіряк, Червоне 
наличко, Селянська), громадських осередків, соціальних шарів (пролетарська 
молодь, ком‘ячейка, Комінтерн, комсомол), армійських груп (червоних 
старшин). Радянська пропаганда міцно вплетена в комерційну рекламу, торгову 
назву, нейм; особливою була торгова назва на етикетці та обгортці. Якщо на 
Слобожанщині цей жанр був російськомовним, навіть сорт пива Харківського 
Новобаварського заводу звався «Малоросійський», то інші землі України 
продукували українську рекламу. Заполітизованою, агітаційною зброєю стає 
навіть обгортка від цукерок: Цукерок Лікерний, УСРР В Р.Н.Г.К.В.М.П. «Київ 
Тремас» Державна цукеркова фабрика ім. Першого Травня; Кава з лікером, 
Київський харчотрест, Державна кондитерська фабрика ім. Карла Маркса; 
Земляника. Суниця. Карамель. Цукеркова фабрика «Червона Зоря», коопер. т-ва 
інвалідів «Праця», Біла-Церква. За часів культу особи та застою  зовнішня 
реклама в Україні не вирізнялася широким колом тем, комерційним розмаїттям, 
нахилом до мовотворчості. Гасла на плакаті, обгортки товарів, торгові назви 
повністю відбивали малий набір тем і реалії, у яких перебувала радянська 
людина: В боях готували ми військо майбутнє; Воїни Радянської Армії! Пильно 
охороняйте завойований мир і творчу працю нашого народу! (військова 
тематика);  Молодий харків’янин! Мій подарунок 40-ій річниці Великого Жовтня 
– перевиконання виробничих завдань. А чим ти зустрічаєш цю славну дату в 
житті радянського народу?; Дамо нашому споживачеві смачний і поживний 
сир!; Будувати міцно, красиво, дешево (виробнича та сільськогосподарська  
тематика); За обман народу – до відповідальності; В кублі хижацьким Уолл-
Стріту – Вся погань відмираючого світу; У нас – робота шукає людину. У них – 
людина шукає роботу (боротьба з опонентами та «внутрішніми ворогами»); 
Живи, Україно, прекрасна і сильна, – в Радянськім Союзі ти щастя знайшла; Хай 
живе товариш Сталін – творець найдемократичнішої Конституції в світі! 
(рекламування комуністичних цінностей та вождів). 

У радянські часи реклама використовує публіцистику з усім можливим її 
арсеналом, рекламне слово адаптує для власних потреб статтю, лист, замітку, 
кореспонденцію, пропагандистський звіт, репортаж, інтерв’ю, рецензію, нарис, 
консультацію, наприклад: Перебування радянської китобійної флотилії в 
Монтевідео. Перебування флотилії викликало величезний інтерес населення 
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Монтевідео і було в центрі уваги місцевої преси. Десятки тисяч жителів 
уругвайської столиці  побували в порту, проте через обмеження з боку портових 
властей тільки сотням з них вдалося відвідати флагманський корабель-завод... 
Газети щодня публікували статті про успіхи радянських китобоїв, про умови 
промислу, наукову роботу, яку проводив персонал флотилії… Радянські моряки 
подарували американцям зразки непромокального взуття, яке виготовляється в 
Радянському Союзі. З великим інтересом американські моряки переглянули 
фільм про радянських китобоїв. Формуються традиції рекламного інтерв’ю, де 
бажаним було використання елементів розмовної лексики, фразеології, простих 
синтаксичних конструкцій. За ситуативної необхідності додавалася спеціальна 
термінологія (важка промисловість, точні науки, хімічна та фармацевтична 
галузі). Переважна більшість таких рекламних діалогів була ретельно 
відредагованим текстом, а іноді «агітпропівською квазіпубліцистикою». Мова 
приватної та регіональної комерційної реклами була також лаконічна, проста, за 
жанровими ознаками схожа на інструкції, приватні оголошення, документацію: 
суттєво зазнала впливу офіційно-ділового та науково-популярного стилів. 
Стають загальновживаними тексти суто комерційного змісту, що є 
комбінованими публіцистичними творами з елементами художнього стилю. До 
обігу в мову реклами залучені фігуративні засоби: епітети, метафори, метонімії, 
перифрази, фразеологізми, анафори тощо. Прикметною рисою тогочасної 
українськомовної реклами стає афористичність.  

Для мови реклами виникнення та поширення телебачення стало новим 
поштовхом до змін. Тепер з’явилася можливість широко розповсюджувати 
рекламну інформацію аудіовізуально. Як результат, збільшується питома вага 
мовленнєвих жанрів. Телебачення залучає усну, писемну, видовищну складові 
рекламного повідомлення, вдається до необхідних для жанрового становлення 
мовних новацій. Виокремлюються такі рекламні жанри: телевізійна реклама, 
ігровий відеоролик, музичний відеокліп, дикторське оголошення, поставлений 
ролик з оригінальним сценарієм, авторська музична фонограма. До окремих 
напрямів української реклами більш пізнього періоду включено анонси, 
саморекламу, розгорнуту рекламу, телешопінг та інтерактивні форми 
спілкування зі споживачем.  Популярними тележанрами 90-х рр. ХХ ст. були такі 
форми рекламування: звернення до споживача, рекомендації популярних осіб, 
прямий продаж, інтерв’ю з покупцем, анімацію, демонстрацію, зіставлення 
товарів, драматизацію, музичну рекламу тощо. Зберігається скептичне ставлення 
до комерційної реклами, критичне ставлення до достатку, комфортного життя – 
«міщанства». У 80–90-ті рр. ХХ ст. мова реклами ще залишається  
літературоцентричною, за основу береться публіцистичність, ситуативно 
використовуються науково-популярний та художній стилі. Незмінними є 
«статичність», клішованість, типовість, рекламний текст позбавлений 
оригінальності, близькості до життя споживачів.  

У часи «застою» лінгвокреативні підвалини закладають в рекламу 
андеграунд, молодіжні рухи, альтернативне мистецтво 90-х рр. ХХ ст. До мови 
реклами залучено незвичну радянській традиції лексику, нові образні системи, 
нову символіку від молодіжних субкультур – усе під знаменником принципово 
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нової життєвої концепції. Прагнення до змін й оновлення форми рекламного 
повідомлення сприяло залученню можливостей гумору та іронії, постмодернової 
карнавалізації минулого, мовної гри, зумовило появу принципово нових моделей 
мовної поведінки, риторичних ідеалів. Загалом створено новаторську мову мас-
медіа – травестійну іронію, представлену як особливу форму жартівливої 
мовленнєвої поведінки. Мова «стьобу» в рекламі часто наслідує просторіччя та 
широко використовує жаргони. У текстах української реклами 90-х рр. ХХ ст. 
«стьоб» і народний гумор зіграли роль руйнівників і реформаторів статичної 
реклами радянської епохи. Мовні засоби іронії в рекламі залучають для того, щоб 
переконувати, а це повертає до реклами естетику красномовства, сприяє 
розвиткові мовотворчості, вертається суржик як елемент «стьобу», наприклад: 
Почім опіум для народу? Знайдемо все (Яндекс); серія кумедних рекламних 
роликів від «Ред Бул» («Ред Бул» надає крила). 

П’ятий розділ «Еволюція мови сучасної української реклами». Для 
сучасних українськомовних рекламних текстів обов’язковими критеріями 
успішності є такі: доступність, конкретність, лаконізм, зручність сприйняття, 
естетичність, можливість оперативного реагування на запит. Це робить мову 
реклами динамічною, креативною, іронічною – сміливим експериментом поза 
межами норм і традицій. Рекламний текст сьогодні є продуктом принципово 
нового дискурсивного типу з власним комплексом мовленнєвих технологій, 
стилістичних і естетичних норм. Лінгвокреативна естетика постмодернізму 
породжує мовленнєву дію та є універсальним інструментом маніпулювання 
свідомістю мовця. Наприклад, до арсеналу художньо-стилістичних засобів мови 
належать макаронізми, стилізації, діалектизми, неологізми, а полілінгвізм є 
звичним явищем.  Рекламний текст стає «гіпертекстом», апелюючи до сучасної 
мультикультури. Таку тенденцію зосередженості на образі демонструють пісенні 
твори, що акумулюють не тільки гармонію від музики, але й додаткові конотації, 
символічне звучання, наприклад: «Я їду додому» (С. Вакарчук, реклама 
«Рошен»), «Ти відкрила мої бажання» (Ані Лорак, шоколад «Корона»), 
«Колискова» (Н. Матвієнко, реклама памперсів), «Верше, мій верше…» 
(Т. Матвієнко, реклама пива «Львівське») та ін. 

Сучасну мовотворчість у рекламі можна визначити як самостійний вид 
тексту масової комунікації, що має свої особливості, спільно з масовою 
комунікацією використовує засоби та способи передачі інформації. Щодо 
жанрово-стилістичної специфіки текстів реклами, то слід констатувати 
тенденцію до активного залучення традиційних жанрів реклами: інформаційних 
(оголошення, розгорнуте рекламне оголошення), котрі за своєю комунікативно-
прагматичною метою є рекламними; аналітичних (рекламне інтерв’ю, рекламне 
листування, рекламний огляд, рекламна рецензія), окремих художньо-
публіцистичних жанрів (рекламний нарис, рекламна замальовка, рекламний 
огляд, рекламне есе). 

Креативність може бути представлена у двох «іпостасях»: «архаїсти» і 
«новатори». Утілення таких мовних особистостей можна побачити в сучасних 
рекламних текстах, наприклад: Первак. Домашній, як для себе. Подвійного 
перегону (горілка «Первак»); Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. І воля твоя – 
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це доля твоя, і сила твоя у крові твоїй. Козацька Рада; За честь, за волю, за 
козацьку долю (горілка «Козацька рада») – козак («архаїст»). Молодик 
(«новатор»): Мобільний Wi-Fi роутер для твого гаджету («Інтертелеком», 
2012); Заряджай мозок («Нестле», 2013); «Подвійний драйв з 2-ядерним 
процесором» (Samsung). Для сучасної української реклами типовими є такі 
моделі: «Домогосподарка, «Ділова жінка», «Козак», «Спокусниця», «Ведучий-
медіатор». Наприклад, модель мовної особистості «Ведучий-медіатор» 
надзвичайно популярна й використовується в усій багатій жанрово-стилістичній 
палітрі української реклами, є взірцево елітарною та інтелектуальною 
особистістю, його мовними показниками є стилістично довершене мовлення, 
досконале володіння іноземними мовами, орієнтація на мовну норму, етикет, 
уміле володіння всім арсеналом тропів, риторичних фігур. У рекламі це тип 
елітарної позиції, наприклад: Кожен з львівських левів береже старовинну 
легенду про князя Данила Галицького, звеличивши своє місто, він заприсягся 
вічно охороняти його у подобі білого лева. Йому на шану ми створили «Білий 
лев». Львівське – «Білий лев». Біле пиво з міста Лева! («Львівське», 2013).  

Створені й активно використовуються електронні мережі, що стало 
поштовхом до виникнення Інтернет-реклами з власною жанрово-стилістичною 
системою, а саме: Інтернет-оголошення; «вірусна» реклама; «партизанська» 
реклама. Це сприяє активному залученню до обігу мовленнєвих жанрів, 
особливо маніпулятивного характеру. Для текстів Інтернет-реклами 
характерними є динамічність, стислість, лаконічність, імперативність, 
інформативність тощо. Ці особливості зумовлені, насамперед, комерційною 
доцільністю та намаганням за коротку мить уваги споживача надати якомога 
більше інформації. Триває процес «креолізації» стилів – змішування різних 
стилістичних шарів лексики (один текст використовує термінологію, сталі 
вислови, кліше, художні засоби, просторічну лексику тощо); активізуються 
агресивні форми рекламування – вірусна, «партизанська», фейкова, медіафакт. 
Перевага віддається простому реченню, у текстах реклами багато вигуків, 
дієслів, прикметників і традиційно – числівників. Багато уваги приділяється 
аудіальному аспекту: тембру, інтонації, регістрам, темпу звучання. Риторичність 
сучасної реклами представлена розмаїттям фігуративних засобів у рекламних 
текстах: прості тропи (епітети), тропи подібності (метафора та її різновиди), 
тропи суміжності (метонімія, синекдоха), тропи контрасту (гіпербола, мейозис, 
літота, іронія), тропи тотожності (перифраз) тощо. Тенденція до естетизації 
виявляється в ретельному відборі риторичного матеріалу (анафор, еліпсів, 
інверсій, паралелізмів). Лінгвостилістичними характеристиками сучасного 
рекламного тексту можна вважати інтелектуалізацію, термінологізованість (до 
певного рівня), клішованість, тенденцію до використання етномаркованих 
стереотипів, активне формування моделей мовних особистостей. У мові сучасної 
реклами як продукту «мозаїчної» культури стилізація є одним із основних 
прийомів маніпулювання свідомістю споживача: «Ставоспис» від відомого 
львівського ресторану «Криївка»: Хрінові бурячки. Йшла війна. Дефіцита та 
голод дістались розкішних лісів Галіції. Лиш славний сотник Юзик, багатий на 
ідеї, зібрав до купи залишки хрону та рештки вареного буряка й так товк їх з 
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люті й голоду, що зваргував цей соус. Перше його всі наминали з хлібом та 
натхненням та додавали до наїдок на гарячо. Популярними стилями в 
українській рекламі ХХІ ст. є кіч, модернізм, постмодернізм, фольклорний 
(лубок), стиль «еклектичної естетики»).  

В українській рекламі формуються та використовуються моделі мовних 
особистостей. Вони створюють статусно-рольові та особистісні маркери в мові 
персонажів. Серед моделей рекламних образів можна виокремити: «Козака», 
«Ведучого-медіатора», «Жінку-матір», «Ділову жінку», «Спокусницю», 
«Домогосподарку», «Дитину», «Багатія», низку комічних і казкових персонажів 
тощо.  

Образно-експресивні характеристики рекламних текстів забезпечені 
великим арсеналом вербальних культурних кодів. Наприклад, серед найбільш 
уживаних тропів, засобів виразності варто назвати фразеологію, однорідні члени 
речення (виражені дієсловами та їх формами, наказовим способом дієслів), 
повтори, риторичні звертання та риторичні запитання, за необхідності 
стилістичні оксиморони (жаргони, наукову термінологію, просторічну лексику, 
суржики, діалектизми тощо, які можуть бути зібрані в одному тексті). 
Констатуємо, що в цей період до традиційної в рекламі меліоративної лексики 
часом додається пейоративна – це зумисне порушення комунікативної логіки, 
зіткнення в одному контексті непоєднуваної зі стилістичного погляду лексики. 

Зростає кількісний та якісний склад рекламних міфологем, міфологізованих 
героїв і образів, через мову яких народжується рекламний образ, рекламема, 
рекламний дискурс. Однією з таких постатей є Т. Шевченко, його поетична 
творчість, що використовуються в мові реклами за посередництва цитування та 
гротеску, популярним є риторичні запитання, евфемізми й перифрази. 
Афористичність і точність поетового слова роблять ефективним вживання рядків 
поезій з метою пропагування певних намірів та ідей, наприклад: Свою Україну 
любіть! Любіть її … во врем’я люте. Т.  Шевченко (радянський плакат часів 
Великої Вітчизняної війни); І вражою злою кров’ю волю окропіте… (плакат, 
1943); Дивізіє! Нарощуй силу і будь безсмертна у боях! Згадай Шевченкову 
могилу, Не знайде в тобі місця страх! (плакат УПА, 1942); В своїй хаті своя 
правда і сила, і воля (плакат УПА на День державності, 1940-ві роки). 

Сучасний світ реклами широко використовує медіафакт, помилкові або 
фейкові посилання, міфологію реклами. Цей прийом отримав жанрове 
маркування: «консультація фахівця», «життєва історія» («бувальщина»), 
«порада знайомого». Рекламне маніпулювання зазвичай починається в Інтернеті 
медіафактом. Медіафакт виступає як стратегія, спрямована на породження 
«помилкової згоди»  – елементу маніпулятивних рекламних технологій. Це 
призводить до порушення ідеальної комунікативної ситуації, роблячи рекламу 
інструментом маніпулювання масовою свідомістю.  

Новою тенденцією в сучасній українськомовній рекламі є звернення до 
пафосу патріотизму, шанобливого ставлення до народної культури й традицій, 
паралельно відбувається осучаснення народності та національної культури, 
принаймні на рівні рекламного тексту. Наприклад, реклама палива «Energy»: 
Коли все зупинилось, коли постало питання як країні рушити з мертвої точки, 
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ми не заглушили моторів. Ми мчали, поки не побачили – країна ожила. І це ми 
своєю енергією призвели її до руху. Тепер у нас є пальне, наше власне пальне. 
Пальне виробництво якого дає роботу тисячам українців, а якість упевненість 
мільйонам. Пальне, яке рухає країну вперед. Бензин «Energy». Європа б ним 
пишалась, але він – наш! (телереклама 2016). 

У мові рекламних текстів паремії та фразеологічні одиниці використовують 
як у первинному, так і в модифікованому, трансформованому вигляді; також 
автори залучають неофразеологізми (на світі білому, бабця звідти проб’є, від 
футболити голод (реклама «Nestle»), життя тільки починається (реклама 
ліків)), трансформовані скоромовки (Ей малий, скажи малому, хай малий малому 
скаже, а малий свій клас покаже (реклама чіпсів «Lays»)) та цитати; асоціативні 
лексеми та твірні моделі ідіом та паремій. 

 
ВИСНОВКИ 

 
 Перші спроби рекламування здійснено багато століть тому зі «складної 

єдності» індивідуального осмислення та колективної творчої свідомості. 
Первісні вияви рекламування представлені в проторекламних формах, що є 
неусвідомлюваними.  

Тексти ранніх рекламних творів виникають у сакральних сферах 
соціального життя та є виразом прагнення окремої особистості (групи) до 
самоідентифікації. У проторекламі прагматичний елемент є частиною 
синкретичного утворення, він органічно вплетений у текст. До вербальних виявів 
протореклами слід зарахувати культову проторекламу, знаки приналежності, 
власності, знаки авторства, а також ремісницькі тавра, торгівельні пломби.  

Рекламний текст багато запозичив з народної творчості – це рекламна 
діяльність мандрівних ремісників, ярмаркових торговців, стаціонарних 
закликальників, реклама на ярмарках.  

До проторекламних джерел також слід зарахувати й книжну традицію, яка 
є багатим джерелом для формування мови реклами та підґрунтям її майбутньої 
жанрово-стилістичної організації. У Київській Русі закладалися підвалини для 
конфесійної реклами та престижної реклами.  

Особливо значна роль у проторекламному просторі відводилася 
прецедентним феноменам. Це стереотипи-образи, стереотипи-ситуації, еталони, 
що задіяні в процесах реалізації комунікативної настанови «позитиву» – 
комунікативної мети рекламного продукту.  

Вербальний елемент у повідомленні рекламного характеру сформувався 
завдяки трьом складовим: антропоцентричній природі людини, її національній 
приналежності, елементу культурного позасвідомого.  

Реклама в Україні продовжує розвиток за часів середньовіччя. Тоді рекламу 
визначали тексти театральних програм, присвяти, урочисті промови, статті, 
послання, які з часом від культової та комерційної реклами потрапляли до 
політичної та соціальної. Літературні джерела сприяли розвитку конфесійного, 
іміджевого та престижного напрямів реклами, а також збільшувалося значення 
та кількість торгових назв і вербальних знаків власності.  
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Майбутня реклама  містилася в мові купчих і продажних грамот і актів, що 
сприяли зародженню структурних складових рекламних повідомлень: кліше та 
еталонів, моделей оголошень – топосів рекламного тексту. Ділова лексика з тих 
часів стала складовою мови реклами.  

Подальший розвиток української реклами пов’язаний з виникненням 
братств ремісників і гільдій торговців, знаків власності. З тих часів до 
рекламування залучено спеціальну термінологію, торгові назви й марки, гасла й 
позначки. Девізи гербів і державні символи є прототипом майбутніх гасел 
престижної персоналізованої реклами.  

Для мови української реклами потужним джерелом є твори українських 
авторів середньовіччя. Алегоричність і філософічність слова, увага до мистецтва 
проповідництва як до інструменту соціального впливу відбилися у специфіці 
мови реклами, а особливо неймінгу. Тенденція до естетизації словесного 
оформлення рекламного твору, патріотичного звучання реклами була позитивно 
сприйнята українською традицією. Виникла настанова залучення епітетів 
високого експресивного стилю, метафор, складних індивідуальних епітетів, 
анафор і алегорій, тропів.  

Багато століть український ярмарок залишався центром формування 
традицій народної реклами. Ярмаркова реклама передбачала спілкування 
українською мовою, це був активний діалог маніпулятивного характеру. Так 
формувалася й удосконалювалася усна реклама – прототип сучасних її 
мовленнєвих жанрів. Активно використовувався епітет як основа торгової назви, 
товарознавчої термінології, компліменту тощо.  

У ХІХ ст. еволюцію мови реклами визначили: розвиток урбаністичної 
культури, виникнення нових жанрів реклами, які використовували засоби 
масової інформації. Відбулося виділення реклами як самостійної галузі. У 
періодиці було застосовано рубрикацію, з’явилися оголошення, у текстах яких 
полілінгвізм –  маніпулятивний засіб.  

На межі ХІХ–ХХ ст. можна спостерігати еволюцію мови й стилістики 
текстів української комерційної реклами: з одного боку, помітне намагання 
передати інформацію якомога чіткіше та зрозуміліше; з іншого – є тенденція до 
створення оригінальних, яскравих текстів із активним залученням фігуративного 
потенціалу книжної стилістики та ярмаркової традиції.  

На початку ХХ століття сформовано новий жанр реклами – радіореклама.  
У 20–30-ті рр. ХХ ст. відбувалися еволюційні зміни: частка власне 

комерційної реклами неухильно меншала, відповідно креативність і багатство 
мови реклами поступово втрачалося. Частіше комерційний характер мала прес-
реклама, відповідним чином добирався й мовний матеріал: більшала кількість 
спеціальних скорочень, велика кількість клішованих оголошень, абревіатур і 
новотворів. У рекламному тексті раннього радянського періоду перформативи та 
директивна семантика переважали констативи. З’явилися гібридні форми 
рекламування (комерційна + інституційна реклама, іміджева + комерційна, 
політична + комерційна).   

Західноукраїнська комерційна реклама 20–30-х рр. ХХ ст. в періодиці була 
присвячена товарам і послугам широкого галузевого кола. Тематичне розмаїття 
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породжувало жанрове – популярні гібридні форми оголошення (прейскурант + 
оголошення; стаття + оголошення + рекомендація; рекомендація спеціаліста + 
оголошення тощо). 

В Україні 30 – 40-х рр. ХХ ст. відбулася суттєва політизація торгової марки 
та сортової назви, практично до мінімуму звелася власне комерційна реклама. 
Мова прес-реклами стала лаконічною, перевантаженою абревіатурами, 
новотворами, номенклатурною лексикою, скороченнями, лексикою з арсеналу 
агітаторів. Виникли перші зразки прихованої реклами. 

Некомерційна реклама була соціальною, політичною, частково іміджевою, 
з її інструментарію залучалися до тематично збідненої комерційної реклами 
художньо-стилістичні засоби, техніки маніпулювання тощо. Прикметною 
ознакою радянської реклами є тематична та стилістична однорідність і простота 
мови. Це пов’язано зі зміною ідеологічних державних настанов: реклама не 
пропонує товар, послугу – вона пропагує та прищеплює стиль життя, мораль і 
естетику «радянської людини».  

Провідним завданням комерційної реклами в радянському суспільстві стало 
загальне інформування споживачів, саме тому реклама тих часів втратила 
фігуративне багатство та пишний комплімент тощо.  

Позитивним є те, що з-поміж жанрів власне комерційної та соціально-
політичної реклами з 20-х рр. ХХ ст. зміцніла радіореклама. З часом до цих 
жанрів долучилися інформаційна замітка, радіорепортаж, радіокореспонденція. 
Серед різновидів радіореклами з огляду на комунікативну мету можна визначити 
такі: товарна реклама (провідна тема – реклама товарів, послуг, продукції), 
інформаційна реклама (провідна тема – реклама події – радіопередачі, масові 
заходи, свята, злети, фестивалі тощо), соціально-політична реклама (головна 
мета – просування комуністичної партії, її лідерів, прославлення радянського 
війська, а також пропагування здорового способу життя тощо), власна реклама 
(провідна тема – популяризація радіо та його послуг, анонси, заставки програм 
тощо). З пропагандистською метою створено популярний у радянській рекламі 
жанр – радіогазету.  

Рекламний текст радянської епохи є тематично та формально гібридним: 
поєднується комерційна складова (показник якості) та ідеологічне наповнення 
(радянське – це добре). З’являються такі мовленнєві характеристики 
комунікативної  діяльності, як квазіполемічність і квазікомпліментарність.  

У радянській рекламі часів культу особи та хрущовської відлиги іменники, 
займенники, числівники забезпечили таку характеристику, як іменниковість 
стилю реклами. Текст реклами «статичний»: формувався переважно з іменників, 
серед яких багато абревіатур, складноскорочених слів, географічних назв і 
власних імен. Як наслідок, знизилася ефективність мовленнєвого впливу, 
прищеплювалося зневажливе ставлення до критеріїв ясності.  

Мова реклами часів «застою» визначається надмірним використанням 
гетерономінації (багатоназивання). Також регулярно застосовувався один із 
ефективних способів навіювання – рефрени (регулярні повтори) і анафори.  

Найбільш доступною, відповідно, найбільш популярною залишається 
комерційна реклама на друкованому медіаресурсі. Серед жанрів 
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українськомовної реклами 70–90-х рр. ХХ ст. популярними були оголошення, 
плакати, вкладники, проспекти, каталоги, альбоми-пам’ятки, рекламні листівки, 
упакування (ярлики, етикетки, цінники) тощо. Сформувалися традиції 
рекламного інтерв’ю, де бажаним було використання елементів розмовної 
лексики, фразеології, простих синтаксичних конструкцій. За ситуативної 
необхідності додавалася спеціальна термінологія (важка промисловість, точні 
науки, хімічна та фармацевтична галузі). Переважна більшість таких рекламних 
діалогів була ретельно відредагованим текстом, а іноді – «агітпропівською» 
продукцією.  

Мова приватної та регіональної комерційної реклами була лаконічна, за 
жанровими ознаками схожа на інструкції, приватні оголошення, документацію. 
Популярності набули тексти суто комерційного змісту, комбіновані з 
елементами художнього стилю. До обігу залучено фігуративні засоби: епітети, 
метафори, метонімії, перифрази, фразеологізми, анафори тощо. Прикметною 
рисою тогочасної українськомовної реклами була афористичність.  

Новим поштовхом до змін в українськомовній рекламі радянського періоду 
стало телебачення. Як результат – збільшилася питома вага мовленнєвих жанрів. 
Виокремилися такі жанри: телевізійна реклама, ігровий відеоролик, музичний 
відеокліп, дикторське оголошення, поставлений ролик з оригінальним сценарієм, 
авторська музична фонограма. До окремих напрямів більш пізнього періоду 
можна зарахувати анонси, саморекламу, розгорнуту рекламу, телешопінг та 
інтерактивні форми спілкування зі споживачем.  

У 80–90-ті рр. ХХ ст. мова реклами ще залишалася публіцистично 
зцентрованою, статичною, традиціоналістською, позбавленою оригінальності. 
Перші пострадянські тексти реклами були або калькованим перекладом з 
іноземних джерел або власним не дуже якісним витвором. 

До популярних тележанрів 90-х рр. ХХ ст. можна приєднати звернення до 
споживача, рекомендації відомих фахівців, безпосередній продаж, інтерв’ю з 
покупцем, анімацію, демонстрацію, зіставлення товарів, драматизацію, музичну 
рекламу тощо. 

Лінгвокреативні підвалини в рекламу в часи застою внесли андеграунд, 
молодіжні рухи, альтернативне мистецтво в 90-ті рр. ХХ ст. Мова реклами 
починала залучати нове від молодіжних субкультур. Прагнення до очищення та 
оновлення рекламного повідомлення реалізовано завдяки гумору, 
постмодерновій карнавалізації минулого, мовній грі, появі принципово нових 
моделей мовної поведінки й риторичним ідеалам. «Стьоб» і народний гумор 
змінили українську рекламу на краще. Мовні засоби гумору в рекламі залучалися 
для того, щоб переконувати, а це повернуло до реклами естетику красномовства, 
зумовило рух до мовотворчості. 

Реклама у ХХІ ст. є формою масової комунікації, що впливає на розвиток 
технології, мистецтва та культури. Таке поєднання може бути реалізоване в 
умовах рекламного дискурсу. Рекламний дискурс актуалізований у 
дискурсивних практиках. Рекламний текст реалізований за допомогою рекламної 
комунікації. Специфіка рекламного тексту полягає в тому, що мова реклами 
гіперструктурна. Рекламний текст (вербальна реклама) виступає як комплекс 
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мовних конструкцій різних рівнів. У сучасній індустрії реклами виокремилася 
стрижнева характеристика – гетерогенність, на мовному рівні – це 
використання стилю-адаптера. 

 Стилістичний рівень у межах  жанро- і формосполучення в рекламі 
маніфестований як внутрішньо розподілене утворення, визначальним 
параметром якого є стиль мовлення. Критеріями використання стилістичних 
ресурсів  є цільове призначення, цільова аудиторія, тематичне та жанрове 
наповнення, періодичність рекламного тексту.  

У сучасному світі багатовекторність медіакомунікацій стає чинником появи 
нових жанрів реклами, котрі виникають як запит сучасності під впливом 
історичної ситуації. Жанри мовлення активно використовує сучасна реклама. 
Вони водночас є видом цілісного висловлення й видом мовленнєвого твору, що 
має динамічну структурну модель.  

Еволюція мови в рекламі ґрунтується на тому, що є константні складники та 
специфічні риси рекламного тексту й такі, що схильні до змін під впливом 
змінених соціальних умов. Константні елементи технік переконливого впливу та  
маніпуляцій у рекламі можуть використовуватися при створенні моделей мовної 
поведінки людини – це своєрідні інваріантні ознаки рекламного жанру.  

Однією з основних умов ефективності реклами є інтенсивний переконливий 
вплив. Залучені для цього маніпулятивні впливи визначено в роботі як 
сукупність елементів, задіяних у технологіях створення реклами: дискурси й 
недискурсивні практики, мовні особливості та прийоми композиції, що 
регламентують рішення, а також допоміжні техніки, етикет, коментарі, авторські 
вислови, моральні правила – усе, що може бути номіновано одиницями мови.   

Мова в сучасній рекламі є важливою складовою масової комунікації й 
успадковує від неї основні характеристики. Для сучасних українськомовних 
рекламних текстів характерною є взаємопроникнення елементів різних 
функціональних стилів. 

До реклами залучено інформаційні жанри (оголошення, розгорнуте 
рекламне оголошення), що за своєю комунікативно-прагматичною метою є 
рекламними. Також використовуються аналітичні жанри (рекламне інтерв’ю, 
рекламне листування, рекламний огляд, рекламна рецензія), художньо-
публіцистичні жанри (рекламний нарис, рекламна замальовка, рекламний огляд, 
рекламне есе).  

Сучасна реклама активно використовує  новий комунікативний канал – 
електронні мережі. Це сприяло виникненню Інтернет-реклами, у межах якої 
розроблено власну жанрово-стилістичну систему. У мові сучасної реклами як 
продукту «серіальної» культури одним із основних прийомів маніпулювання 
свідомістю споживача є стилізація. Рекламний текст сьогодні є продуктом 
принципово нового дискурсивного типу з власним комплексом мовленнєвих 
технологій, стилістичних і естетичних норм.  

В українській рекламі сформовані й активно використовуються моделі 
мовних особистостей, що утворені завдяки комплексу можливостей 
функціональних стилів мови з урахуванням гендерних і національних 
особливостей. Мовні моделі створюють статусно-рольові та особистісні 
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характеристики персонажів реклами, також низку комічних і казкових 
персонажів тощо.  

Сучасний світ реклами широко використовує нові лінгвокреативні 
технології: медіафакт, помилкові або фейкові посилання, національні та 
маскультурні міфологеми, що є безпосередніми наслідками міфологізації 
рекламного слова. У текстах сучасної реклами автори використовують 
новостворені фразеологізми й паремії, асоціативні лексеми та твірні моделі 
ідіом. Саме тому сучасна українськомовна реклама вирізняється високим 
ступенем лінгвокреативності.  
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АНОТАЦІЯ 

 
Іванова І. Б. Еволюція лінгвостилістики рекламного дискурсу в 

мовному просторі України. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі 

спеціальності 10.02.01 – українська мова. – Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. –  Київ, 2017. 

Уперше в українському мовознавстві представлена дисертація, присвячена 
дослідженню історії мови реклами з позицій лінгвостилістики.  

Розроблено окремі теоретичні положення сучасного напряму лінгвістичних 
досліджень – критичного дискурс-аналізу; уточнено зміст і обґрунтовано 
комплекс теоретичних понять і термінів у галузі лінгвостилістики рекламного 
тексту; визначено основні етапи розвитку українськомовної реклами на 
мовностильовому рівні; виявлено основні критерії ефективності рекламного 
тексту, а також з’ясовано його статус і ознаки; досліджено походження, 
вербальні вияви, основні характеристики поняття «протореклама», а також 
чинники національно маркованої мовотворчості в проторекламі; визначено 
мовностилістичну специфіку текстів української реклами в період другої 
половини ХІХ – першої половини ХХ ст.; виокремлено еволюційні зміни в 
ідеологічній, тематичній та жанрово-стилістичній системі радянських рекламних 
текстів ХХ століття; визначено стилізацію та рекламні міфологеми як 
характерологічні ознаки мови сучасної реклами, основні моделі мовних 
особистостей, медіафакт у рекламних текстах ХХ–ХХІ  століття. Це дозволило 
визначити, виявити та виокремити особливості еволюції українськомовної 
реклами. 
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Ключові слова: лінгвостилістика, історія мови, мова реклами, рекламний 
текст, рекламний дискурс, дискурсивна практика, жанр, мовленнєвий жанр, 
троп, функціональнийстиль,  квазіполеміка, квазіпубліцистика, 
лінгвокреативність.  

 
АННОТАЦИЯ 

 
Иванова И. Б.  – Эволюция лингвостилистики рекламного дискурса в 

языковом пространстве Украины.  – Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук по 

специальности 10.02.01. – украинский язык. – Киевский национальный 
университет имени Тараса Шевченко МОН Украины. – Киев, 2017. 

Впервые в украинском языкознании представлена диссертация, 
посвященная исследованию истории языка рекламы с позиций 
лингвостилистики. 

Разработаны отдельные теоретические положения современного 
направления лингвистических исследований – критического дискурс-анализа, 
уточнено содержание и обоснован комплекс теоретических понятий и терминов 
в области лингвостилистики рекламного текста; определены основные этапы 
развития украиноязычной рекламы на стилистическом уровне; выявлены 
основные критерии эффективности рекламного текста, а также выяснено его 
статус и признаки; исследовано происхождение, вербальные проявления, 
основные характеристики понятия «протореклама», а также факторы 
национально маркированной лингвокреативности в проторекламе; определена 
лингвостилистическая специфика текстов украинской рекламы в период второй 
половины XIX – первой половины ХХ в.; выделены эволюционные изменения в 
идеологической, тематической и жанрово-стилистической системе советских 
рекламных текстов ХХ века; определены стилизация и рекламные мифологемы 
как характерологические признаки языка современной рекламы, основные 
модели языковых личностей, медиафакт в рекламных текстах ХХ–ХХI века. 

Ключевые слова: лингвостилистика, история языка, язык рекламы, 
рекламный текст, рекламный дискурс, дискурсивная практика, жанр, речевой 
жанр, троп, функциональный стиль, квазиполемика, квазипублицистика, 
лингвокреативность. 

  
ABSTRACT 

 
Ivanova I. B. Linguo-stylistics evolution of advertising discourse in the 

language space of Ukraine. –Manuscript.  
Thesis submitted for a Doctor of Sciences degree in philology: Speciality 10.02.01 

– The Ukrainian language . – Kyiv Taras Shevchenko National University , Ministry 
of Education and Science. – Kyiv, 2017. 

This is the first thesis researching    the history of Ukrainian advertising language 
from the linguo-stylistics viewpoint. In it, the author develops some theoretical 
principles of critical discourse analysis, an important trend in modern  linguistics,  as 
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well as elaborating  a set of theoretical concepts and terms in the field of linguo-
stylistics of advertising text and  determining  the main periods of the history of 
Ukrainian advertising at the language-style level. Also,  she  establishes  principle 
criteria of advertising text efficiency and elucidates its status and characteristics. 
Besides, the thesis investigates the origin, verbal expression, and main features of the 
‘proto-advertising’ concept as well as factors of ethnically marked linguistic creativity 
in proto-advertising, also determines the linguistic and stylistic specificity of Ukrainian 
advertising texts of the second half of the 19th and the early 20th century, and tracing 
changes in the ideological, thematic, and genre-stylistic system of Soviet advertising 
in the 20th century, thus outlining  stylization and advertising mythologemes as 
characterological features of modern advertising language, basic patterns of language 
personalities, and media fact in advertising texts of the 20th-21st  centuries. As a result,  
the author establishes specific characteristics of Ukrainian advertising evolution. 

The theoretical significance of the work consists in the development of  theoretical 
foundations of  linguo-stylistics of advertising text a a promising  trend of linguistic 
research:, based not only on studying relations between history of language and history 
of nation, but also on the transfer of its results to the functional axis of national 
specificity. 

The paper introduces in Ukrainian advertising studies the concepts of multi-
addressability and  heterogeneity of advertising text, style-adapter, object-materialized 
marker of style, and quasi-polemic character.  Also significant among the author’s 
theoretical innovations are her thorough proving of the decisive role of the national 
language in the evolution of linguo-stylistics advertising discourse in the continuous 
development of Ukrainian advertising from its ‘proto’-period till now. The study 
confirms the indispensability of language influence on the development of national and 
cultural factors in the formation of self-sufficient linguistic personalities and a national-
aware society in general . 

From the viewpoint of practical application, the work’s theoretical  tenets   will 
be used in linguistic investigations  in the theory of verbal communication, history of 
language, and linguo-stylistics; they can also be used in compiling manuals and 
monographs on advertising studies, lexicology, stylistics, linguo-culturology, and also 
in lexicography. Its main concepts and conclusions will contribute to f  the 
development of the theory of verbal communication and discourse studies. The 
research results can be widely used in teaching specialized courses and seminars on 
history of language, culture of language, history of advertising, communication studies, 
discourse studies, ethnolinguistics, Ukrainian studies, and journalism studies. The 
dissertation is an independently carried-out research based on a wide range of reliable 
and representative references and analytical materials. The results of this work, none 
of them co-authored,  were published in professional journals and other scientific 
publications . 

 Keywords: linguo-stylistics, history of language,  language of advertising, text 
advertising, advertising discourse, discursive practice, genre, speech genre, trope, 
functional style, quasi-polemics, quasi-journalism, linguistic-creativity. 
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