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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Сучасний стан розвитку лінгвістики характеризується формуванням нової 

парадигми  – когнітивно-дискурсивної, в основі якої лежить розуміння мови як 

когнітивного утворення, що тісно пов’язане з ситуацією та умовами, в яких 

розвивається мова.  Когнітивно-дискурсивна парадигма орієнтована на вивчення 

існування людини в суспільстві через аналіз її комунікативної діяльності. 

Розширення сфер діяльності людини спричинило появу нових каналів, форм та 

засобів комунікації, що, у свою чергу, відкрило нові горизонти для лінгвістичних 

досліджень. Диверсифікація сучасної комунікації стала поштовхом для 

дослідження дискурсу, внаслідок чого постала необхідність детальної 

класифікації типів дискурсу та опису окремих його різновидів, що відповідають 

сферам людської діяльності, у кожній з яких комунікація набуває специфічних 

рис. 

Учені спостерігають за змінами в комунікативному просторі й досліджують 

масову комунікацію, до якої належить і реклама. Рекламний дискурс є 

невід’ємною рисою постіндустріального суспільства, так само як і консьюмеризм, 

який культивується як стиль життя вже протягом кількох десятиліть. Процес 

створення та задоволення потреб спричинив появу мережевих супермаркетів, і, як 

результат, вплинув і певною мірою змінив способи комунікації і комунікативний 

простір.  

Значна кількість лінгвістичних робіт, що висвітлюють рекламну 

комунікацію, присвячена загальнолінгвістичному опису рекламних текстів     

(Д.Є. Розенталь, М.М. Кохтєв, Н.Л. Волкогон, Л.Д. Маєвська, О.В. Медведєва, 

В.Л. Музикант, А.В. Овруцький, В.В. Ученова, Л.Н. Хромов, Дж. Ліч, Б. Maртін). 

Пильна увага приділяється дослідженню функціонально-семантичних та 

структурно-семантичних (А.О. Дедюхін, Л.Г. Фещенко), синтаксичних            

(С.К. Топачевський, О.В. Медведєва), комунікативно-прагматичних                  

(І.В. Альошина, А.Д. Бєлова, І.В. Гріліхес, В.В. Зірка, О.С. Іссерс, Ю.Б. Корнєва, 

І.П. Мойсеєнко, В.І. Охріменко, П.Б. Паршин, Ю.К. Пирогова, С.К. Романюк,  

Ю.В. Сивак, Л.А. Снегірьова), соціо- і психолінгвістичних (О.О. Леонтьєв,       

О.М. Шахнарович, Н.А. Водопьянова, В.І. Карасик) особливостей рекламних 

текстів. Візуальність сучасної  реклами  досліджено в роботах О.О. Анісімової,  

К.В. Батаєвої, А.Д. Бєлової, А.О. Дедюхіна, О.В. Дзякович. Процес креолізації в 

рекламному дискурсі став предметом дослідження в роботах М.В. Каратаєвої, 

Л.Т. Кияк-Редькович, Ю.О. Сорокіна, Д.П. Чигаєва та Г.В. Чуланової. Були 

проведені лінгвістичні дослідження окремих композиційних елементів, таких як 

слоган, анотація (Т.І. Ямчинська) та товарний знак (З.П. Комолова,                  

Ю.В. Кононець, Т.О. Соболєва, О.В. Суперанська).  

Поява магазинів самообслуговування та запакованих продуктів стала 

поштовхом для використання упаковки як каналу комунікації, яка розгортається 

між виробником та покупцем, створила передумови для формування поняття 

packvertising, яке означає використання упаковки як важливого каналу рекламної 

комунікації. Маркування товару і власне упаковка досі залишалися поза увагою 

лінгвістів, проте завдяки своїй властивості бути інформативною та 
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аргументативною, поєднувати вербальні та невербальні елементи, передавати 

закодовані смисли, впливати на процес запам’ятовування і прийняття рішення 

адресатом, орієнтуватися на різні соціальні групи, оперувати основними 

актуальними цінностями та концептами суспільства упаковка може стати 

об’єктом досліджень семіотики, психолінгвістики, етнолінгвістики, 

соціолінгвістики, когнітивної лінгвістики.   

Актуальність теми дисертації визначається спрямованістю сучасних 

лінгвістичних досліджень на вивчення комунікації в її різноманітті. Поява  нового 

рекламно-комунікативного явища packvertising зумовила необхідність 

комплексного вивчення семантичних та прагматичних особливостей маркування 

товарів, розміщеного на упаковці, з урахуванням впливу екстралінгвістичних 

чинників та комунікативно-прагматичних рис сучасної реклами. 

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

виконано в межах наукової теми 11БФ044-01 «Мови та літератури народів світу: 

взаємодія та самобутність», затвердженої Міністерством освіти і науки України, 

яка розробляється фахівцями Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка.  

Метою дослідження є встановлення структурно-семантичних та 

комунікативно-прагматичних особливостей маркування товарів на упаковці як 

різновиду рекламного дискурсу.  

Поставлена мета  зумовила необхідність розв’язання таких завдань: 

 встановити особливості трансформації англомовного комунікативного 

простору та характерні риси рекламного дискурсу ХХІ ст.; 

 визначити структурно-семантичні та функціонально-прагматичні 

елементи маркування товару;  

 дослідити лексико-семантичне наповнення вербального компонента 

маркування на упаковці;  

 виділити та класифікувати комунікативні стратегії і тактики, 

характерні для маркування на упаковках, визначивши лексичні одиниці, 

граматичні структури та невербальні елементи, за допомогою яких здійснюється 

вплив на адресата. 

 з’ясувати роль елементів різних семіотичних систем та описати 

способи їхньої інтеграції у маркування товару на упаковці. 

Об’єктом дослідження є дискурсивний простір текстів маркування на 

упаковках товарів,  вироблених в англомовних країнах.   

Предметом дослідження є композиційна і функціональна структура 

маркування товарів, мовні та параграфемні засоби комунікації, комунікативні 

стратегії й тактики, що допомагають вплинути на поведінку адресата, 

співвідношення вербального та невербального компонентів повідомлення. 

Матеріалом дослідження стали тексти, розміщені на 500 упаковках 

продуктів харчування, косметичних засобів та товарів широкого вжитку 

виробництва Австралії, Великої Британії, Ірландії, США, Шотландії, Індії, Нової 

Зеландії, що входять до категорії товарів широкого вжитку (FMCG – fast-moving 

consumer goods), а також на 1100 зображеннях упаковок, розміщених на 107 

офіційних сайтах виробників. Матеріал відбирався методом суцільної вибірки за 
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певними категоріями товарів та певними виробниками, які належать до двох груп: 

транснаціональні компанії-виробники та місцеві невеликі компанії-виробники з 

вузькою спеціалізацією. До уваги бралися упаковки товарів 22 товарних груп.  

Поставлені мета і завдання дисертації зумовили вибір таких методів 

дослідження: метод реферативного аналізу – для аналітичної обробки 

теоретичних першоджерел; визначення й висвітлення основних напрямів 

дослідження комунікативного простору, рекламного дискурсу, для тлумачення 

основних термінів (комунікативна ситуація, текст, дискурс, рекламний текст, 

рекламний дискурс, різновид рекламного дискурсу, маркування, packvertising); 

метод дискурсивного аналізу – для виявлення конститутивних дискурсивних 

ознак  маркування товарів (МТ), дослідження соціального контексту та інтеракції 

елементів рекламного дискурсу; метод контент-аналізу – для визначення 

типових структурно-семантичних моделей назв виробників та продуктів, лексико-

семантичного складу  вербальних компонентів маркування;  метод структурного 

аналізу – для визначення структури МТ, опису можливих композиційно-

структурних трансформацій МТ; метод семантичного аналізу – для дослідження 

смислового наповнення МТ, структурних елементів МТ, окремих лексичних 

одиниць та невербальних компонентів МТ;  метод кількісного аналізу – для 

виявлення закономірностей уживання характерних структурних елементів, 

лексичних одиниць МТ; метод дескриптивного аналізу – для опису й 

систематизації лексико-семантичного складу МТ та функціонально- 

прагматичних особливостей МТ; метод прагматичного аналізу – для 

дослідження комунікативних стратегій і тактик МТ, аксіологічно маркованих 

лексичних одиниць та конвенційних правил комунікації за участю упаковки; 

метод семіотичного аналізу – для встановлення способів інтеграції вербальних і 

невербальних засобів в МТ, уточнення функції зображення, кольору та  засобів 

параграфеміки в процесі кодування і декодування інформації у МТ. 

Наукова новизна дослідження полягає  в тому, що вперше у вітчизняному 

мовознавстві теоретично обґрунтовано і практично досліджено маркування на 

упаковці як різновид рекламного дискурсу; виділено лексико-семантичні 

особливості маркування товару, а саме засоби вираження об’єкта, його якісних і 

кількісних ознак, а також дій суб’єкта; проаналізовано композиційну і 

функціональну структури вербального компонента маркування товару; 

виокремлено комунікативні стратегії, характерні для маркування на упаковці; 

уточнено роль параграфеміки в реалізації аргументативного потенціалу 

маркування; проведено семіотичний аналіз візуального компонента маркування та 

встановлено комунікативно-прагматичні функції кольору у маркуванні товару. 

Теоретична значущість роботи полягає в уточненні положень лінгвістики 

тексту (встановлення особливостей композиційної структури текстів малої 

форми), теорії комунікації (виявлення змін у комунікативному просторі ХХІ ст., 

дослідження складників комунікативного процесу між виробником та покупцем, 

використання упаковки як каналу комунікації), теорії дискурсу (визначення місця 

маркування товару в системі дискурсів, встановлення дискурсивних рис 

маркування товару, узагальнення наукових знань про рекламний дискурс та 

масову комунікацію), прагмалігвістики (вивчення змісту, структури, аксіології 
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маркування товару,  розгляд комунікативних стратегій у англомовній рекламній  

комунікації на матеріалі маркування товару) та семіотики (уточнення ролі та 

функцій  невербальних засобів у креолізованих текстах, вивчення способів 

конвергенції знаків різних семіотичних систем).  

Практична цінність отриманих результатів полягає в можливості їх 

використання в курсах дискурсології, лексикології, соціолінгвістики, теорії 

комунікації, риторики, когнітивної лінгвістики. Результати дослідження можуть 

зацікавити  фахівців у сфері психології, маркетингу та реклами. 

Положення, які виносяться на захист: 

1.  Системні зміни в комунікативному просторі, зростання ролі упаковки в 

рекламній комунікації та поширення мереж супермаркетів, зростання 

популярності онлайнової торгівлі створюють умови для формування 

комунікативного явища packvertising і актуалізують новий тип передавання 

інформації – маркування товарів на упаковці. Типові дискурсивні та 

комунікативно-прагматичні ознаки маркування товарів дають змогу розглядати 

його як різновид рекламного дискурсу, в основі якого лежить використання 

упаковки як основного інструменту в досягненні глобальної комунікативної мети 

адресанта – переконати адресата в перевагах свого продукту.  Маркування товарів 

є гетерогенною комбінацією вербальних і невербальних елементів.  

2. Вербальний компонент маркування товарів має чітко регламентовану 

композиційну  структуру, в межах якої наявні обов’язкові елементи (назва 

виробника, назва продукту, адреса виробника, термін придатності, список 

інгредієнтів, умови зберігання, номер партії, вага, застереження від держави, 

напис про відсотковий вміст алкоголю) та факультативні елементи (напис про 

країну походження, напис про поживну цінність, твердження про поживність, 

застереження щодо здоров’я, інструкції з використання, рекламне твердження, 

рекламне повідомлення, твердження щодо здоров’я, напис у відсотках, напис про 

вміст ГМО).  

3. Лексико-семантичний склад кожного структурного елемента 

визначається його функціонально-смисловим типом, а саме належністю до 

описового або розповідного типу. Ядром елементів типу «опис» стають лексичні 

одиниці, які вербалізують об’єкт, його ознаки та кількість, що співіснують в 

певній просторово-часовій реальності. Елементи типу «розповідь» 

характеризуються наявністю акціональних дієслів із семами фізичної дії, 

емоційної дії, способу комунікації, зорового, слухового, смакового і тактильного 

сприйняття. 

4. Лінгвосеміотичну природу маркування товару визначає високий ступінь 

креолізації за рахунок конвергенції вербальних і невербальних елементів 

маркування на упаковці та інтеграції елементів різних семіотичних систем, що 

базується на асоціативній взаємодії  і забезпечує емоційну й логічну 

аргументацію. 

5. Комунікативно-прагматичний вплив МТ реалізується значною мірою 

завдяки використанню потенціалу засобів параграфеміки, а саме неконвенційної 

пунктуації, шрифтового, площинно-просторового, кольорового варіювання та 

візуального елемента, які виконують такі функції: інформативну, привернення 
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уваги адресата, економії інформаційного простору, полегшення пошуку 

інформації. Колір в МТ виконує структурувальну, виражальну, акцентувальну, 

об’єднувальну, символічну, експресивну функції. 

6. Маркування товарів є відображенням системи цінностей сучасного 

англомовного суспільства, складниками якої стали екологічність, доброчинність, 

автентичність, здоров'я, безпека, економічність, що впливає на аксіологічний 

статус лексичних одиниць та повідомлення в цілому. 

7. Прагматика змісту маркування товару зумовлена наявністю кількох 

адресантів та масовістю адресата. Комунікативна мета адресантів реалізується 

через такі комунікативні стратегії: стратегію інформування, якої дотримується 

адресант-виробник, стратегію застереження, яку використовує адресант-

держава, та стратегії презентації продукту як виняткового, яку обирає адресант-

виробник. 

Апробація роботи здійснювалась на науково-практичних конференціях 

студентів, аспірантів та викладачів КНУ імені Тараса Шевченка, а саме: XII 

Міжнародна наукова конференція ім. Сергія Бураго «Мова і культура» (КНУ імені 

Тараса Шевченка, Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України та інш., 

23-26 червня 2003 р.),  Міжнародна наукова конференція «Мовно-культурна 

комунікація в сучасному соціумі» (КНУ імені Тараса Шевченка, Інститут 

філології, 22 жовтня 2008 р.), Всеукраїнська наукова конференція за участю 

молодих учених «Людина і соціум у контексті проблем сучасної філологічної 

науки» (КНУ імені Тараса Шевченка, Інститут філології, 5 квітня 2012 р.), 

Міжнародна наукова конференція «Philology in the III millennium» (Будапешт, 27-

29 жовтня 2013 р.) 

Публікації. Основні положення дисертації  викладено у 6 одноосібних  

публікаціях, з яких 5 – статті в наукових фахових виданнях України, 1 – у 

періодичному науковому фаховому виданні Угорщини. 

Структура й обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів 

із підрозділами, висновків до кожного з розділів, загальних висновків, списку 

використаної літератури, списку довідкових джерел, списку джерел 

ілюстративного матеріалу та додатків. Повний обсяг дисертації становить 237 

сторінок (194 сторінки основного тексту). Список  джерел літератури  містить 334 

публікації та 16 довідкових джерел. До списку джерел ілюстративного матеріалу 

входять 107 сайтів виробників товарів широкого вжитку. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, її актуальність, 

сформульовано мету та основні завдання роботи, визначено об’єкт, предмет і 

методи дослідження, розкрито наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення отриманих результатів, описано методи й матеріал дослідження, 

зазначено основні положення, які винесено на захист, наведено відомості про 

апробацію роботи, публікації і структуру дисертації. 
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Перший розділ «Теоретико-методологічні засади вивчення сучасного 

комунікативного простору» присвячено розглядові тенденцій розвитку 

комунікації наприкінці ХХ ст. – початку ХХІ ст. та опису змін, що відбулися в 

комунікативному просторі постіндустріального суспільства.   

На основі результатів наукових розвідок Д.В. Іванова, О.О. Леонтьєва,    

Г.Г. Почепцова, Ф.С. Бацевича,  С.Г. Кара-Мурзи, Є.В. Ромата, Ю. Хабермаса, 

Т.А. ван Дейка, Х. Аренда, Е. Фромма, Г.М. Мак-Люена, Г. Лассвелла, Г. ле Бона, 

Ф. Блонда та ін. визначено найважливіші трансформації сучасного  

комунікативного простору та виявлено  зміни, які відбилися у маркуванні товарів 

(МТ), вироблених в англомовних країнах. 

Особливістю комунікативного процесу кінця ХХ – початку ХХІ ст. стали 

якісні та кількісні зміни всіх елементів комунікативного простору.   

Принципово важливою зміною комунікативного процесу виявилося 

збільшення кількості комунікантів та певна анонімізація як адресанта, так і 

адресата. Адресатом у масовій комунікації стає поліадресат (аудиторія, публіка, 

маса), особливістю якого є численність, різнорідність та географічна 

розкиданість. Адресант визначається як поліадресант, який уособлює інститут, діє 

в межах усталених інституційних правил, характеризується масовістю й 

анонімністю.  

Визначальними для формування дискурсивних рис маркування товарів 

стають зміни в хронотопі масової комунікації, а саме: для адресанта супермаркет  

є віддаленим місцем комунікації, комунікація відбувається з затримкою в часі, а 

зворотній зв’язок відтермінований; також важливим є  використання упаковки як 

каналу комунікації. 

У розділі проаналізовано властиві сучасним гуманітарним дослідженням 

тлумачення понять «текст» і «дискурс». З урахуванням визначення «тексту як 

фіксованого на письмі твору, який виникає в результаті мовленєвотворчого 

процесу», сформульованого І.Р. Гальперіним і підтриманого З.Я. Тураєвою,  

досліджено зміни в розумінні тексту як одиниці мови  від «формул, за якими 

створюються конкретні тексти» (Г.В. Колшанський, Б.О. Маслов, І.О.Сиров,  

Ю.О. Сорокін) до «будь-якого зв’язного знакового комплексу» (М.М. Бахтін, 

Н.М. Бєлозерова, Ю.М. Лотман, Л.М. Майданова, Н.В. Петрова). Спираючись на 

ідеї Ю.М. Лотмана та О.М. П’ятигорського, МТ як текст розуміємо як систему 

вербальних і невербальних знаків, організованих у певну структуру, всі елементи 

якої відповідають вимогам зв’язності і цільності, обмежені поверхнею однієї 

упаковки і характеризуються за такими параметрами, як вираженість, 

відмежованість та структурність.   

Теоретико-лігвістичною основою розуміння поняття «дискурс» стали 

роботи Т. ван Дейка, Н.Д. Арутюнової, М.Л. Макарова, В.І. Карасика,                

Н.І. Формановської, Н. Феркло, Ю.Н. Караулова, В.В. Петрова. У роботі поняття 

«дискурс» трактується як складне комунікативне явище, яке включає, окрім 

тексту, екстралінгвальні фактори, необхідні для розуміння тексту.  

Окрему увагу приділено пошуку місця дискурсу маркування товару в 

системах дискурсів, запропонованих сучасними мовознавцями. МТ як різновид 

рекламного дискурсу відносимо до інституційного типу завдяки чітко виявленим 
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статусно-рольовим ознакам (за класифікацією дискурсів В.І. Карасика); до 

аргументативного типу за параметром апелятивності, яка може виражатися  

ввічливим проханням чи наказом,  варіюватися від переконання  до навіювання і 

супроводжуватися використанням логічної й емоційної аргументації (за 

класифікацією дискурсів А.Д. Бєлової, В.В. Зірки, О.О. Терпугової); до 

прагматично активного типу за параметром впливу рекламного повідомлення на 

адресата (за класифікацією А.В. Олянич).    

У другому розділі «Структурно-семантична організація маркування 

товару на упаковці» проаналізовано композиційну структуру МТ у 22 товарних 

групах, визначено обов’язкові й факультативні вербальні елементи в кожній 

групі. З огляду на функцію елементів маркування в процесі комунікації, 

виокремлено описові та розповідні елементи, розглянуто їх лексико-семантичні та 

синтаксичні особливості. Досліджено засоби вербалізації об’єкта в описових 

елементах, лексико-семантичний склад предикації розповідних елементів 

маркування, засоби вербалізації якісних і кількісних ознак об’єкта. 

Маркування є системним текстовим утворенням, яке завдяки обмеженій 

площині упаковки об’єднує в єдине ціле велику кількість гетерогенних елементів 

(вербальний текст, графічні зображення, малюнки і схеми). Оскільки 

структурність є обов’язковим елементом будь-якого тексту, а поєднання  

дискретного й неоднорідного вербального компонента (ВК) упаковки зі значним і 

різноманітним невербальним складником утворює велику кількість 

транспозиційних, композиційних, семантичних та прагматичних варіацій, 

структура маркування товару проаналізована з урахуванням обов’язкової 

наявності елемента в МТ та його комунікативної функції в тексті. Як наслідок  –  

виявлено 20 структурних елементів: 10 обов’язкових та 10 факультативних 

елементів МТ. Деякі елементи можуть змінювати свій статус залежно від 

категорії  продукту.  

Враховуючи дискретність і структурну варіативність ВК, класифікацію 

елементів МТ вибудовуємо на положеннях, сформульованих В.Я. Проппом, які 

знайшли широке застосування в роботах О.А. Нечаєвої, С.В. Чебанова,             

Г.Я. Мартиненка, В.М. Хамаганової для аналізу лексико-семантичного складу 

текстів малої форми. Взявши за основу комунікативну функцію елемента ВК, 

виокремлюємо  дві групи елементів МТ, а саме: елементи типу «опис», які 

виконують функцію констатації наявності об’єкта з його ознаками та функцію 

інформування адресата; елементи типу «розповідь», які виконують функцію 

опису дій суб’єкта та функцію переконання в перевагах.   

На  рівні вербалізації об’єкта, його ознак та кількості, семантики предикатів 

виявляються мовні відмінності вербального компонента упаковки, які стають 

характерними особливостями для цього різновиду рекламного дискурсу.  

Семантичне ядро описових елементів ВК маркування складається з 

лексичних одиниць, що вербалізують одну чи ряд ознак  в об’єкті-продукті, 

відібраних адресантом. Ці ознаки  усвідомлюються носіями мови як очевидні, але 

сприймаються як суто індивідуальні, притаманні конкретному продукту. Назва 

значно впливає на подальшу реалізацію бренду, оскільки є найважливішою 

апеляцією до свідомості споживача, ключовим фактором, що формує асоціативне 



8 
 

поле бренду.  Аналіз назв продукту показав, що за способом номінації їх можна 

поділити на: 1) прямі, утворені шляхом прямого відображення ознак чи 

особливостей, наприклад: Classic Barbecue Sauce, Pork Chops, Milk, Inkjet Print 

Cartridge;  та 2) опосередковані, утворені шляхом асоціативно-семантичного 

відображення ознак й особливостей предмета, наприклад: Carnation, Sunshine 

Orange, Philadelphia, Underwire. 

Група назв, утворених прямим способом номінації, розширюється за 

рахунок  запозичень, які увійшли до словникового складу англійської мови 

(muesli, spaghetti, ketchup, vermicceli, ravioli, macaroni, béchamel, purée, cutlet, 

flambé, garnish,  marinade, escalope, fillet, baguette, caramel, croissant, crepe, eclair, 

mousse, tart, broccoli, pizza, cappuccino, salami, curry). Назва товару, утворена 

прямим способом номінації, дає максимальну інформацію про вміст упаковки 

завдяки використанню декількох іменників, наприклад: Honey Nut Cornflakes, 

Peach, Apple and Banana Muesli with Yorgurt, Garlic &Herb Chicken Drumsticks. 

Опосередковані назви з переносним значенням, утворені непрямим 

способом номінації шляхом асоціативно-семантичного відображення ознак та 

особливостей предмета, завжди супроводжуються написами, що пояснюють 

характер товару та виключають можливість хибного здогаду, тобто функціонують 

за правилом «Назва товару + Експлікація»: Sunshine Orange. A delicious breakfast 

prepared with real oranges and fortified with vitamins & minerals; Philadelphia. 

Medium Fat Soft Cheese;  

Лексичні одиниці, що входять до складу назви продукту, виконують 

номінативну функцію й утворюють семантичну структуру, що  характеризується: 

1) номінативністю, 2) загальновживаністю, 3) складністю структури та значення, 

4) багатокомпонентністю, 5) семантичною та синтаксичною сталістю, 6) 

експресивністю, 7) ідіоматичністю в певному контексті.  

Типовим для МТ є використання тимчасово усталених словосполучень, 

побудованих за моделями  типу «Атрибут+Іменник» та «Іменник+Атрибут».  

Аналіз маркування товарів допоміг зафіксувати структурні моделі назв 

товарів типу  «Атрибут + Іменник»: 

1. Модель N(s)+N: Chocolate Orange Segsations, Chicken & Vegetable 

Dinner. 

2. Модель A(s)+N(s): British Milk, Creamy Chicken Curry, Old Crafty Hen 

–  Old Golden Hen. 

3. Модель Part II+N(s): Enriched Milk, Shredded Wheat Bitesize.  

4. Модель Num+N(s): 2 Chicken Kievs, 6 Apple&Blackcurrant Pies, 100% 

Wholemeal Bread. 

Існують також структурні моделі назв товарів типу «Іменник + Атрибут»:   

1. Модель N+N(s): Chedds Bricks – Chedds Cheese Toasties – Chedds 

Nibbles. 

2. Модель N(s)+A: SMA Gold – SMA White, Chicken Supreme, Cathedral 

City Mature - Cathedral City Mature Lighter - Cathedral City Mild. 

 Отже, порушення конвенціонального порядку утворення словосполучення 

типу «прикметник + іменник» можна вважати характерним для МТ способом 
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номінації, який застосовується для привертання уваги адресата до відповідних 

ознак, якостей продукту.  

Переважна більшість речень, що складають структурну основу елементів 

типу «опис» у маркуванні, є номінативними реченнями, які вербалізують об’єкт і 

його ознаки, характеризуються імпліцитною предикацією з семою «існування». 

Серед вербальних предикатів, властивих елементам типу «опис», можна 

виокремити такі семантичні групи неакціональних дієслів: 

1) Дієслова з семою існування (be, consist of, cost, deserve, matter, 

resemble, look, exist, last, remain, prevail), наприклад: Unlike other major brands’ 

orange juice, Florida’s Natural is from Florida and only Florida. 

2) Дієслова з семою володіння (have, contain, belong, depend on, own, 

acquire, include, keep, obtain, possess, combine), наприклад: One serving 30g with 

125ml semi-skimmed milk contains 180g (9%) of an adult’s guideline daily amount. 

Особливістю предикатів в елементах маркування типу «опис» є вживання 

дієслів дійсного способу в Present Simple, що є ознакою об’єктивної модальності  

висловлювання, і сприймається як вищий ступінь упевненості адресанта в фактах, 

які він повідомляє. 

Елементи МТ типу «розповідь» стають спробою налагодження 

інтерактивного контакту та діалогу і характеризуються великою кількістю 

акціональних предикатів, які називають дії суб’єкта. За семантичним 

навантаженням визначено 4 групи дієслів:  

1) Дієслова конкретної фізичної дії, які вживаються: 

  у розповідних реченнях у формі дійсного способу (do, make, take, take 

care, pick, squeeze, pasteurize, provide, press, pack, try, fuel, grow, keep, stir, pour, 

blend, give, leave тощо), наприклад: We’ve taken our special Carnation hot cocoa 

recipe and blended in the very best Nestle cocoa. It makes family moments warmer. 

  у спонукальних реченнях у формі наказового способу:  to open, to 

insert, to remove, to add, to use, to read тощо, що характерно для інструкцій з 

використання, наприклад: Store in cool place. 

2) Дієслова емоційної дії (enjoy, love, like, smile, indulge, relish, adore, 

fancy, appreciate, entertain, drink in, eat up, nourish, delight, please, satisfy, induce, 

tempt), наприклад: Enjoy the taste!; Smile! You’re eating Pop-Tarts. 

3) Дієслова з семою способу комунікації (to write, to contact, to telephone, 

to see, to hear, to call, to visit, to email, to return, to retain, to explain, to refer, to find 

out, let us know), які вживаються в імперативних та умовних реченнях, що 

залучають покупця до спілкування з виробником, наприклад: Visit our website 

www.tommeetippee.com, call us FREE on 0500 97 98 99 (UK only) or email 

carekine@jackel.co.uk.  

4) Дієслова з семою зорового, слухового, смакового і тактильного 

сприйняття (see, detect, recognize, mind, distinguish, hear, listen, feel, smell, sniff, 

experience, sample, taste, sip, sense), наприклад: We have selected the perfect balance 

of ingredients to create a delicious range you can feel good about eating.  

Аналіз засобів параграфеміки дозволяє стверджувати, що вони несуть в собі 

додаткове навантаження впливового  характеру. У МТ можна виокремити 3 групи 

параграфемних елементів: елементи синграфеміки (пунктуаційне варіювання), 

http://www.tommeetippee.com/
mailto:carekine@jackel.co.uk
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супраграфеміки (шрифтове варіювання) і топографеміки (варіювання площинної 

синтагматики тексту). Характерним для МТ є порушення правил пунктуації, 

зокрема відсутність крапки в кінці речення, довільне використання знака оклику і 

трьох крапок. Неконвенційне вживання знаків пунктуації збільшує емоційність та 

експресивність висловлювання. Маркером цілісності речення за відсутності 

крапки виступають такі засоби супраграфеміки, як колір і шрифт, наприклад: 

Baked using the finest Organic ingredients 
Flour from organic farms produced under organic standards 

Serve with your choice of fillings or dips 
Packed in a protective atmosphere 

SUITABLE FOR VEGETARIANS  
Варіювання кольору та гарнітур шрифту (кеглю шрифту, виділення жирним 

та курсивом, капіталізації та розрідження) допомагає розставити семантичні 

акценти у вербальному компоненті МТ (Рис.1), 

привертає увагу і формує тему послання, 

наприклад: 

 PRESENTING THE ‘ish WATCH’.             
Because in India, time is not SCIENCE but an ART. 

And we know that art can NEVER  be rushed. 
“When’s the meeting?” “Around 12ish.” 
“What time does the flight take off?” “3ish.” 
“I made reservations for 8ish.” 
Актуалізація семантики лексичних одиниць 

ВК, привертання уваги адресанта до певного 

елемента МТ і 

забезпечення більш 

глибокого розуміння 

тексту відбувається за допомогою просторово-

площинного варіювання (Рис.2). На упаковках часто в 

просторовому рішенні подавання інформації 

використовують опозицію «прямо :: під нахилом».  

Основну частину тексту на фронтальній поверхні 

здебільшого розміщують під нахилом. Площинне 

варіювання дає змогу виділити певну інформацію в 

кожній зоні.  

 У третьому розділі «Комунікативно- 

прагматична організація маркування товару на 

упаковці» описано використання аксіологічно маркованих одиниць; визначено 

комунікативні стратегії і тактики викладення інформації на упаковці, виявлено 

особливості конвергенції елементів різних семіотичних систем. Для досягнення 

перлокутивного ефекту повідомлень у МТ адресант використовує широкий 

спектр засобів: апелювання до системи цінностей адресата; використання 

лексичних одиниць, семантика і конотація яких передає інформацію відповідно до 

обраної комунікативної стратегії; кодування та передавання інформації 

невербальними засобами. 

Рис.1. Використання 

шрифтового варіювання в МТ 

Рис.2. Просторово-

площинне варіювання 

ВК маркування 
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До системи суспільних цінностей, які вербалізуються у МТ на упаковці, 

входять аксіологеми, які утворюють такі групи: ЕКОЛОГІЧНІСТЬ (recycle та 

деривати recyclable, recycling, recycled, green, green lifestyle, green bowl, carbon 

dioxide, carbon neutral, global warming, greenhouse, environment, environmental 

project, organic, natural methods, chemicals, fertilizers, herbicides, pesticides тощо), 

ДОБРОЧИННІСТЬ (fair trade, charity, heritage, exploitation, speculation, human 

labour, income, farming advice, contribute to community, free тощо), 

АВТЕНТИЧНІСТЬ (authentic, national, original, truly, топоніми тощо), ЗДОРОВ’Я 

(healthy lifestyle, suitable for vegetarians, sugar, salt, fat, preservative, additives, 

thickeners, flavor, color, egg-, gluten- free, low, lean, light, fiber, wholegrain, fruit, 

vegetables, high, good source, reduced, calorie, milk, lactose, cholesterol, alcohol, 

calcium, iron, vitamin, minerals, E numbers, MSG, GM тощо), БЕЗПЕКА (quality, 

traceability, traceable, DNA-traceable, food safety, hygiene, bacteria, illness, fresh, 

protective atmosphere, food standard, storage life, warning, safety seal, traces of nuts 

тощо), ЕКОНОМІЧНІСТЬ (value for money, great/outstanding/better value, special 

offer, cheaper, bigger, ½ Price, free, family pack, basic, essential тощо). У процесі 

вербалізації людських цінностей в МТ нейтральні лексеми змінюють свій 

аксіологічний статус і набувають оцінності.   

Виробник, метою якого є викликати позитивне ставлення до продукту і 

переконати адресата в перевагах указаної продукції, створює повідомлення 

відповідно до своєї прагматичної цілі, проте з урахуванням приписів державних 

нормативних документів, які змушують викладати повну і правдиву інформацію. 

У повідомленнях, створених під впливом держави, виокремлюємо 

стратегію інформування, характерну для таких категорій товарів, як бакалія, 

заморожені продукти, кондитерські вироби, молочні  та м’ясні продукти, 

безалкогольні напої, продукти дитячого харчування, фрукти та овочі, 

хлібобулочні вироби, та стратегію застереження, яка в обов’язковому порядку 

присутня в маркуванні алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Стратегія 

інформування реалізується в перформативах, які виконують інформативну й 

освітню функції, а стратегія застереження використовує комісиви, які 

застерігають та залякують.  

Комунікативні стратегії виробника можна схарактеризувати як стратегії 

презентації, що мають ознаки стратегії побудови іміджу виняткового продукту, в 

яких використовуються тактика контролю за темою (через використання повторів 

та синонімічних лексем), та тактика створення переваги (завдяки використанню 

лексем у формі вищого та найвищого ступенів порівняння та порушенню 

конвенційного порядку слів у реченні з компаративами). 

 З урахуванням фактора адресата в межах стратегії побудови іміджу 

продукту було визначено й описано демографічні стратегії, соціокультурно 

орієнтовані стратегії, гендерно орієнтовані стратегії, кожна з яких має 

лексико-семантичні домінанти і мовні маркери, які вербалізують інтенції автора: 

У межах демографічних стратегій виокремлено такі: 

1)    «продукт для дітей»,  мовними маркерами якої стають демінутиви 

(goodies, shreddies, milkie, smarties) та лексичні одиниці, характерні для мовлення 

дитини (animal, tasty, treat, sweet, naughty, nasty, sneaky), які утворюють 
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словосполучення з лексичними одиницями, що мають інформативну і ціннісну 

вагу для дорослих (organic animal biscuits, tasty organic biscuits, naturally 

sweetened, a tasty treat, no nasty additives, no sneaky sugar), наприклад: Our Organix 

Goodies Animal Biscuits are a tasty treat, but they’re by no means naughty! Half of the 

flour they’re made with is wholegrain so they offer more fiber and vitamins and they 

contain no nasty additives or sneaky sugar – just the natural sweetness of grape juice. 

2)  «продукт для підлітків», яка маркується лексемами power, fashion та 

trend, що стають семантичною домінантою. Вони самі активно використовуються 

в назвах (Power bar, Power Ade, Core Power) або присутні в конотації лексем, які 

описують продукт (to energize, to refresh, energy drink, Burn, Fuze, Fuze Tea, to 

slenderize).    

До групи соціокультурно орієнтованих стратегій презентації входять такі 

стратегії створення іміджу:  

1) «елітний продукт», домінантою якої стає сема premium, що 

експліцитно виражена в таких лексичних одиницях, як royal court, superior, 

legendary, unique, perfect, magical, original, finest, rare, for illustrious clientele,  а 

імпліцитне вираження знаходить у використанні золотого, срібного та темних 

кольорів в оформленні упаковки, а також у зображенні корон, медалей чи 

печаток. 

2)  «простий продукт», в якій домінує семантичний компонент 

simplicity, підкреслюється простота використання продукту. Мовними корелятами 

іміджу простого продукту стають лексеми simple, easy, classic recipe, for everyone, 

timesaver, care, suitable, fresh, наприклад: Great baking made easy… Simply add egg 

and water. 

3) «національний продукт» досить однозначно маркують такі лексичні 

одиниці, як оніми від країни походження чи виробництва продукту. Стратегія 

«національний продукт» передбачає такі складники іміджу, як «традиційний 

продукт» та «місцевий продукт». Їх мовними корелятами стають лексеми local, 

traditional, traditionally, tradition, established in, homebake, retaining the same, 

handed down through generations, family, personally guarantee, for over a decade, 

authentic, century.  

Серед гендерно орієнтованих стратегій презентації виділено стратегії 

створення іміджу: 

1) «продукт для жінок», в якій домінує семантичний компонент feeling, 

позначений лексичними одиницями, що описують зорові відчуття (pretty, look 

better, look fresher, brighter, healthy-looking skin, beauty), тактильні відчуття 

(amazingly light, amazing lightness, skincare, sensitive, soft),  відчуття запаху (rare 

blend, unique blend, fragrance). Характерною рисою є використання великої 

кількості прикметників та прислівників, які є граматичними або семантичними 

суперлативами (magic, perfect, fabulous, gorgeous, astonishing, breathtaking, 

incredible, marvelous, terrific).  

2) «продукт для чоловіків» маркують семи quality, safety, technology. 

Мовними корелятами семи quality стають лексеми high quality, best quality, 

professional quality, the finest materials, семи safety – safety care, maintenance, guide, 

protection, семи technology – operation, precision machines, maximum accuracy, 
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work-life, specification. 

Візуальний канал передавання інформації вважається важливим у 

комунікативних процесах сучасного суспільства. Дослідження МТ дало змогу 

уточнити функції кольору в процесі кодування і декодування інформації. Зокрема  

виявлено три функції кольору: комунікативну, пізнавальну і виражальну. На 

стадії репрезентації (пред’явлення знака) колір виконує комунікативну функцію 

(розрізнення, розділення, виділення, об’єднання). На стадії актуалізації значення, 

коли колір відображає суттєві ознаки об’єктів дійсності або являє собою 

символічний код, він виконує пізнавальну функцію; на стадії експресії 

(емоційного вираження почуттів та естетичної оцінки) – виражальну функцію.  

1. Структурувальна функція кольору допомагає виділити семантичну 

домінанту повідомлення, а якщо 

існує кілька семантичних центрів, то 

встановити чіткі ієрархічні зв’язки  

між ними так, щоб адресат міг 

однозначно диференціювати їх за 

ступенем вагомості. Структурувальна 

функція виявляється в кольоровому 

оформленні: 

 1) фону упаковки (Рис.3); 

 2) структурного елемента, наприклад: A delicious breakfast prepared with 

real oranges and fortified with vitamins & minerals. A perfectly balanced & 

nourishing start to the day. 

 3) частини структурного елемента, наприклад: Warning: Not for 

consumption. Keep Product out of reach of infants and small children. Avoid 

contact of product or package with finished surfaces, fabrics and carpets. 

 4) компонента лексичної одиниці (Рис.3). 

2. Виражальна функція кольору виявляється, коли в результаті досвіду 

людина співвідносить той чи інший колір із суттєвою ознакою об’єкта і в 

подальшому він стає основним розрізнювальним знаком цілого класу об’єктів. 

Оскільки будь-який колір активно впливає на людину, він може викликати 

фізичні аналогії, вагові та просторові аналогії, музичні та органолептичні 

асоціації. За допомогою кольору часто 

кодують певні категорії продуктів, тому 

колір в МТ можна вважати засобом фіксації 

змістової домінанти. Морепродукти 

упаковують у зелений та синій кольори; 

овочі – в зелений, жовтий, червоний; м’ясні 

продукти – у червоний.  

3. Акцентувальна функція 

кольору виявляється в несхожості, в 

особливому характері, оскільки враховує 

кольорові співвідношення об’єкта з іншими 

об’єктами або кольоровим середовищем. 

Традиційно упаковки оформлюються в 

Рис.3. Семантичне варіювання кольором 

Рис.4. Акцентувальна функція чорного 

кольору в оформленні упаковок морозива 
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кольорах, які мають прямі асоціації із запакованим продуктом, але незвичний 

колір упаковки стає одним із засобів виокремлення продукту з-поміж аналогічних 

продуктів на полиці (Рис.4).  

4. Об’єднувальна функція виявляється у застосуванні корпоративного 

кольору, коли певний колір присутній 

на всіх упаковках компанії, незалежно 

від типу продукту. Об’єднувальну 

функцію може виконувати колір напису 

чи його елементів (літер, слів), 

наприклад, червоний напис назви 

компанії Kellogg’s та повторення 

червоного кольору в літерах назви 

продукту (Рис.5) або колір фону 

упаковки, наприклад, чорний фон контейнерів з морозивом Seriously Creamy 

виробництва Waitrose (Рис.4).  

5. Символічна функція кольору зумовлена специфікою невербальної 

комунікації, яка полягає в тому, що за всіма знаками і символами в кожній 

культурі закріплене певне значення, зрозуміле  всім навколо. Використання та 

варіювання кольору в маркуванні залежить від індивідуальної авторської 

філософії адресанта та/або концепції конкретної упаковки товару відповідно до 

прийнятої в певній культурі сигніфікації.  

6. Експресивна функція  кольору полягає у використанні кольорової 

гами МТ як засобу прямого впливу на емоції адресата - як відображення, 

«візуалізації» емоцій в свідомості, тобто завдяки кольору емоції набувають ознак 

реального предмета. Колір виконує експресивну функцію у створенні естетичного 

образу продукту та його упаковки. Метою використання експресивної властивості 

кольору адресантом є викликати емоції, які адресат асоціює чи асоціюватиме з 

продуктом. 

Під час аналізу матеріалу 

виявилося, що, окрім кольору як 

коду, використовуються 

колороніми, які в процесі 

лексикалізації стають назвами 

компаній (Green’s, Green&Black  

чи товарів (Рис.6).  

Загалом можна 

стверджувати, що колір завдяки 

своїм комунікаційним 

властивостям допомагає в реалізації стратегії позиціонування продукту, збільшує 

комунікаційний ефект повідомлення, реалізує своє значення в контексті і, маючи 

культурне підґрунтя, створює стереотипи. 

 

 

 

Рис.6. Колороніми в 

МТ 

Рис.5. Об'єднувальна функція 

червоного кольору  
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 ВИСНОВКИ 

 

Сучасним лінгвістичним дослідженням притаманне оперативне реагування 

на появу нових форм комунікації, що виникають у процесі  урізноманітнення 

сфер діяльності людини. Процес глобалізації призвів до створення глобального 

ринку і відобразився на характері ведення торгівлі. На зміну спеціалізованим 

магазинам прийшли супермаркети з великим асортиментом упакованих товарів та 

системою самообслуговування, внаслідок чого сформувалася форма комунікації 

між виробником та покупцем, яка отримала назву «packvertising». Нове 

торговельне середовище сформувало новий комунікативний простір, який 

вимагав ретельного вивчення.  

Маркування товарів заслуговує на окреме дослідження в межах 

комунікативної лінгвістики. За своєю тематикою такий вид тексту виступає 

різновидом рекламного дискурсу, конститутивними ознаками якого є 

концептуальна тематика, масовість та анонімність адресанта й адресата, 

домінування візуального каналу передавання інформації, взаємодія вербальних та 

невербальних засобів, креолізація тексту, відкладеність зворотнього зв’язку в часі. 

Дискурсивними особливостями маркування товару стають канал поширення 

інформації, яким є упаковка, та хронотоп, який обмежується супермаркетом.  

Маркування товару розглядаємо як різновид рекламного дискурсу, в основі 

якого лежить використання упаковки як основного інструменту в досягненні 

глобальної комунікативної мети адресанта, а саме: спираючись на логічну й 

емоційну аргументацію та враховуючи  позамовні чинники (знання про світ, 

установки, цілі, систему цінностей адресата), переконати адресата в перевагах 

свого продукту. 

Незважаючи на те що та наявність структурних елементів МТ 

регламентується нормативними актами в кожній країні, структура МТ кожної 

упаковки є інваріантом, тобто при зовнішній універсальності структури 

спостерігається велика структурно-композиційна варіативність МТ. Використання 

факультативних елементів у маркуванні товарів має здебільшого 

рекомендаційний характер, проте переважна більшість текстів містить ці 

елементи, оскільки саме вони є носіями аргументативного навантаження.  

На  рівні вербалізації об’єкта, його ознак та кількості виявлено мовні 

особливості вербального компонента маркування, які стають характерними  для 

такого типу рекламного дискурсу. Серед них – використання семантичних і 

граматичних суперлативів,  девіантне вживання прикметників у постпозиції та 

використання прислівників для актуалізації ознак. Предикати представлені 

неакціональними дієсловами з семою існування чи володіння та акціональними 

дієсловами, які утворюють такі групи: дієслова конкретної фізичної дії, дієслова 

емоційної дії, дієслова з семою способу комунікації, дієслова з семою зорового, 

слухового, смакового і тактильного сприйняття. 

Аналіз інтеграції вербального й невербального компонентів дозволив 

уточнити роль зображення, експресивного потенціалу шрифту, просторового 

варіювання та асоціативних можливостей кольору. На упаковці поряд з мовним 
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повідомленням міститься іконічне, яке виконує функцію ідентифікації,  у той час 

як мовне повідомлення реалізує функції інтерпретації й закріплення значення. 

Засоби параграфеміки містять у собі додаткове навантаження, спрямоване 

не стільки на інформування, скільки на вплив. Пунктуаційне і шрифтове 

варіювання, специфіка варіювання площинної синтагматики тексту допомагають 

розставити семантичні акценти й актуалізувати в написаному слові абсолютно 

новий зміст, пов’язаний з товаром. Описано нормативне пунктуаційне варіювання 

та художньо-стилістичне варіювання елементів синграфеміки. Шрифтове і 

кольорове варіювання стають особливо актуальними у маркуванні товарів, 

оскільки МТ тяжіє до максимальної компактності і змістової ємності. Шрифт як 

структурно-семантичний компонент тексту виконує прагматичну й естетичну 

функцію, бо стилістично маркує текст.  

Наявність декількох адресантів (виробника і держави) зумовлює склад 

комунікативних стратегій і тактик у МТ, серед яких: стратегія інформування, 

стратегія застереження та стратегії презентації. На основі фактора адресата в 

межах стратегій презентації продукту виділено й описано демографічні стратегії, 

соціокультурно орієнтовані стратегії, гендерно орієнтовані стратегії. Визначено 

мовні маркери, які вербалізують інтенції автора, встановлено лексико-семантичні 

домінанти кожної стратегії, проаналізовано невербальні елементи й уточнено 

їхню роль у процесі реалізації комунікативних намірів. 

Лексеми з нейтральною аксіологічністю, функціонуючи в маркуванні 

товарів, набувають оцінності. Система суспільних пріоритетів, які знайшли своє 

відображення в маркуванні на упаковці, об’єднує цінності, пов’язані з 

екологічністю, безпекою, економічністю, здоров'ям, автентичністю та 

доброчинністю. 

У роботі здійснено дослідження маркування товару на упаковці як 

різновиду рекламного дискурсу. Виконаний аналіз структурного, семантичного та 

прагматичного складників МТ на упаковці відкриває перспективи для подальших 

лінгвістичних розвідок, які можуть бути пов’язані з  виявленням особливостей 

маркування у когнітивному, психолінгвістичному, соціолінгвістичному та 

лінгвокультурному аспектах. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Ковальчук  І. В. Вербальні та невербальні засоби маркування товарів у 

сучасному англомовному комунікативному просторі. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2015. 

 

У дисертації висвітлено різновид рекламного дискурсу – маркування 

товарів на упаковці. Доведено, що особливості сучасного комунікативного 

простору визначають якісні та кількісні зміни усіх складників комунікативного 

процесу, що відбивається на семантичному, прагматичному, структурному та 

експресивно-оцінному рівні маркування товарів на упаковці. Проаналізовано 

структурні й функціонально-комунікативні елементи маркування товарів на 

упаковці, внаслідок чого виокремлено обов’язкові та факультативні, описові та 

розповідні елементи. Описано домінантні комунікативні стратегії і тактики, які 

формуються під впливом інтенцій виробника (стратегії презентації) та під 

впливом інтенцій держави (стратегія інформування, стратегія застереження). 

Зʼясовано, що МТ являє собою текст з частковою креолізацією завдяки 

поєднанню вербальних і невербальних елементів. Визначено способи 

конвергенції інформації, семантичне навантаження й роль елементів різних 

семіотичних систем, значення візуалізації, ефективність використання 

асоціативного і виражального потенціалу шрифту і кольору. 

Ключові слова: комунікативний простір, рекламний дискурс, маркування 

товарів, упаковка, композиційна структура, комунікативна стратегія,  невербальні 

засоби комунікації 
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Диссертация посвящена анализу маркировки товаров на упаковке, которая 

рассматривается как разновидность рекламного дискурса. Особенности 

современного коммуникативного пространства определяются качественными и 

количественными изменениями всех составляющих процесса коммуникации. 

Изменения, происходящие в коммуникации, находят отражение в маркировке 

товаров на упаковке на семантическом, прагматическом, структурном и 

экспрессивно-оценочном уровне. Проанализированы структурные и 

функционально-коммуникативные элементы маркировки товаров на упаковке, в 

результате чего были выделены обязательные и факультативные, описательные и 

нарративные элементы. Коммуникативные стратегии, характерные для МТ, 

делятся на стратегии презентации, в основе которых лежат интенции 

производителя, стратегии информирования и  предостережения,  которые 

отражают интенции государства. МТ представляет собой текст с частичной 

креолизацией благодаря сочетанию вербальных и невербальных элементов. 

Выделены способы конвергенции информации, семантическая нагрузка и роль 

элементов различных семиотических систем, значение визуализации, 

эффективность использования ассоциативного и выразительного потенциала 

шрифта и цвета. 

Ключевые слова: коммуникативное пространство, рекламный дискурс, 

маркировка товаров, упаковка, композиционная структура, коммуникативная 

стратегия, невербальные средства коммуникации. 

 

SUMMARY 

 

Kovalchuk I. V. Verbal and Non-Verbal Means of Product Labelling in 

Modern English Communication. – Manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Philology. Specialty 10.02.04 – Germanic 

Languages. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education 

and Science of Ukraine. – Kyiv, 2015. 

 

The thesis presents the results of a complex analysis of product labelling made 

within the communicative linguistics.  According to its semantic and pragmatic 

pecularities, we position  product labelling (PL) as a type of advertising discourse 

whose constitutive features are conceptual topic, anonymous mass sender and recipient, 

domination of visual information transmission channel, interaction of verbal and non-

verbal means, text creolization and feedback delay. Discursive features that distinguish 

PL from other types of advertising discourse are the following: the use of packaging as 

the information transmission channel, specific time-place parameters of communication, 

i.e. a supermarket as well as a certain product row are defined as the place of 

communication,  the time of communication is indefinite for the sender and unlimited 

for the recipient. 

In the paper we define PL as a type of advertising discourse with the package as 

the main tool in achieving sender’s global communicative goal, namely: to convince the 

recipient of the product advantages using logical and emotional arguments and taking 
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into consideration the extra-linguistic factors such as recipient’s social background, 

knowledge, value system  and goals. Moreover, PL is understood as a system of verbal 

and nonverbal signs, which are organized in a structure, all elements of which are 

limited by the surface of a package and characterized according to such parameters as 

expressivity, integrity and structuring. 

The structure of  PL includes verbal and nonverbal components which consist of 

some elements. The presence of structural elements in PL is strictly regulated by Food 

Labelling Requirements in each English-speaking country, so the structure of package 

labelling is considered to be invariant. The analysis of  PL has shown that there is a 

great structural and compositional variety of PL within an external universal structure. It 

consists of 10 mandatory and 10 optional verbal elements which can change their status 

depending on the product category. The usage of the optional labelling elements is 

advisory in most cases, but the vast majority of texts contains these elements because of 

their argumentative potential. 

The paper describes the peculiarities of verbal component that were found at the 

level of verbalization of the object, its  qualitative and quantitative features. Among 

them the following can be mentioned:  the use of semantic and grammatical 

superlatives, deviant use of adjectives in postposition and the use of adverbs to describe 

the quality of the product. The peculiarities of this type of discourse are also observed in 

semantics of the predicates that can be divided into the following groups: state verbs of 

being, state verbs of possession, dynamic verbs of physical action, verbs of feelings and 

emotions, reporting verbs of means of communication, verbs of sense perception (verbs 

of visual, auditory, gustatory and tactile perception).   

Analysis of verbal and nonverbal components integration allowed to clarify the 

role of visual images in PL, the expressive potential of the fonts, spatial composition 

and associative and expressive potential of colour. It was determined that PL comprises 

two types of messages: the verbal message that performs the function of interpretation 

and the iconic message that performs the functions of  identification and meaning 

clarification.  

Special attention was paid to the analysis of functions that paragraphemic means 

have in PL, among which the functions to inform, to appeal and to influence were 

singled out. It was proved that mechanisms of punctuation and font variations as well as 

variations of text syntagmatics help to put the emphasis on certain semes and activate 

new meanings of lexemes associated with the product. The paper presents the 

description of both regulatory punctuation variations and stylistic variation of 

syngraphemic elements in product labelling. Fonts and colours play an important role in 

message rendering because product labelling tends to maximize density and semantic 

capacity. Fonts as structural and semantic components of the text carry out pragmatic 

and esthetic functions, because they mark the text stylistically.  

Presence of several senders (the manufacture and the state) determines the choice 

of communicative strategies and tactics in PL, including the strategy of informing, the 

strategy of warning and the strategy of presenting. The strategies of presenting the 

product can be divided into the following groups: demographic strategies, socio-cultural 

strategies and gender-oriented strategies. Each of the group has its particular language 
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markers, domineering lexemes and semes that verbalize sender’s intentions, typical 

nonverbal elements that are used to realize the communicative intention. 

Lexemes with neutral axiology become axiologically marked when used in 

product labelling on packages. Axiologically marked lexemes reflect the values of the 

English-speaking society and form the following system: ecological values, social 

values, economic values, safety, health, authenticity. 

The results of this research may serve as the basis for further analysis of modern 

advertising discourse in English-speaking countries. Further research can be done on 

description of cognitive, psycholinguistic and sociolinguistic peculiarities of labelling, 

cross-cultural interaction in advertising discourse and semiotics in product labelling. 

Key words: communicative space, advertising discourse, product labelling, 

packaging, packvertising, compositional structure, communicative strategy, nonverbal 

means of communication. 


