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ВСТУП 

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, в наслідок чого 

постала необхідність детальної класифікації типів дискурсу та опису окремих 

дискурсів, що відповідають сферам людської діяльності, в кожній з яких 

комунікація набуває специфічних рис. В останні роки з’явилося чимало 

робіт, в яких досліджуються різні види дискурсу: бізнес-дискурс 

(Л. П. Науменко [158], Ф. Барджела-Чіаппіні [255]), економічний 

(Р. Є. Пилипенко [173], О. М. Лотка [129], Л. П. Науменко [159]), політичний 

(А. Н. Баранов, Є. Г. Казакевич [17], В. З. Демьянков [63], Ю. О. Сорокін 

[204], Г. Г. Почепцов [178], О. С. Фоменко [222]), юридичний (А. В. Поляков 

[176], Л. М. Черноватий, В. І. Карабан [236]), медичний (Л. С. Бейлінсон [24], 

Л. М. Алєксєєва [3], М. Міллз [151], А. В. Боцман [39]), релігійний 

(О. В. Малікова [139; 140], Є. О. Кожемякін [99]), рекламний (А. Д. Бєлова 

[27], В. В. Зірка [72], М. М. Кохтєв [112], І. П. Мойсеєнко [152], 

Г. С. Джоуетт [64], П. Бруто [263], Х. Ф. Чонг [266], Ч. Гудрум [283]), 

віртуальний дискурс (А. Г. Аврамова [1], Т. В. Крутько [114], М. В. Каратаєва 

[86], В. В. Каптюрова [82]). 

Невід’ємною рисою розвитку західного суспільства протягом десятиліть 

був консьюмеризму. З розвитком індустріального суспільства та зміною його 

потреб, з накопиченням знань про поведінку людей та її моделювання, метою 

бізнес- та маркетинг-комунікації  стало не просто інформувати суспільство, а 

впливати на потенційного покупця/клієнта, моделювати думки та поведінку 
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людини, враховуючи сегментацію споживчої аудиторії та фрагментацію 

ринку. ЗМІ в умовах жорсткої конкуренції та інформаційної експансії 

шукають способи оптимізації змісту, впорядкування матеріалу та 

полегшення його сприйняття з метою ефективного впливу на масову 

аудиторію.  

У сучасні ЗМІ повною мірою інтегрована реклама, яка ефективно 

виконує маніпулятивну та регулятивну функції. Для лінгвістичних 

досліджень останніх років характерним є зростання інтересу до вивчення 

складних та неординарних номінативних і когнітивних механізмів у текстах 

реклами. Значна увага приділяється механізмам поєднання вербальних і 

невербальних елементів у креалізованих рекламних текстах та  впливу 

реклами на поведінку й стан людини. Чимало праць присвячено загальному 

опису рекламних текстів (Д. E. Розенталь [187], М. М. Кохтєв [112], 

Н. Л. Волкогон [45], Л. Д. Маєвська [134], О. В. Медведєва [147], 

В. Л. Музикант [155], А. В. Овруцький [161], В. В. Ученова [218; 219; 220], 

Л. Н. Хромов [232], Дж. Ліч [303], Б. Maртін [306]). Лінгвісти розглядають 

функціонально-семантичні, структурно-семантичні (А. О. Дедюхін [59], 

Л. Г. Фещенко [221]), лексичні, синтаксичні параметри рекламних текстів 

(І. В. Гріліхес [57], А. Н. Лебедєв-Любімов [121, 122], Л. Д. Маєвська [134], 

І. П. Мойсеєнко [152], С. К. Топачевський [215], О. В. Медведєва [147]), 

стилістичні (К. В. Булатова [41]), прагматичні та лінгвокогнітивні 

(А. Д. Бєлова [25], О. С. Іссерс [76], Ю. Б. Корнєва [108], В. І. Охріменко 

[166], П. Б.  Паршин [169], Ю. В. Сивак [196], Л. А. Снєгірьова [198]), соціо- і 

психолінгвістичні особливості (О. О. Леонтьєв [125], О. М. Шахнарович 

[241], Н. А. Водопьянова [43], В. І. Карасик [84], К. Л. Бове, У. Ф. Аренс 

[35]). Маніпулятивні прийоми в рекламі описані в роботах І. В. Альошиної 

[4], Г. С. Джоуетт [64], В. В. Зірки [72], С. Г. Кара-Мурзи [83], 

Ю. К. Пирогової [174], Г. Г. Почепцова [181], Г. Шиллера [245], 

С. К. Романюк [190]. Процес креолізації в рекламному дискурсі став 

предметом дослідження в роботах М. В. Каратаєвої [86], Л. Т. Кияк-
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Редькович [90], Ю. О. Сорокіна [203], Д. П. Чигаєва [237] та Г. В. Чуланової 

[238]. Були проведені лінгвістичні дослідження окремих композиційних 

елементів реклами, таких як слоган, анотація (Т. І. Ямчинська [249]) та 

товарний знак (З. П. Комолова [105], Т. О. Соболєва, О. В. Суперанська [199], 

Ю. В. Кононець [107]). Візуальність сучасної реклами досліджено в роботах 

О. О. Анісімової [7; 8], К. В. Батаєвої [20], А. Д. Бєлової [27], А. О. Дедюхіна 

[59], О. В. Дзякович [65], O. Пайка [314], Г. Кресса [297], Дж. Барроуз [264]. 

Численна кількість робіт свідчить про те, що, вивчення рекламного 

дискурсу допомогає помітити й пояснити певні суспільні процеси, окреслити 

перспективи подальшого розвитку суспільства. Останніми роками стає 

помітним зсув реклами у віртуальний простір, відповідно, виникають нові 

аспекти дослідження реклами, наприклад, креолізація чи віртуалізація.  

Реклама надходить до адресата різними шляхами, зокрема через 

упаковку. Тексти, що розміщуються на упаковці, та й сама упаковка, не були 

об’єктом дослідження у лінгвістиці. Тривалий час її досліджували  

маркетологи та виробники товару, які розуміли, що  упаковка є важливим 

елементом у системі інформації про товар. Завдяки інформативним та 

аргументативним складникам, поєднанню вербальних та невербальних 

елементів, орієнтації на різні соціальні групи, здатності передавати 

закодовані смисли, впливати на процес запам’ятовування і прийняття 

рішення адресатом, оперувати основними актуальними  цінностями та 

концептами відповідної спільноти або суспільства у цілому, упаковка може 

стати об’єктом семіотичних, психолінгвістичних, етнолінгвістичних, 

соціолінгвістичних, когнітивних, комунікативно-лінгвістичних досліджень.  

Актуальність роботи 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 

вербальних і невербальних засобів маркування товарів, що розміщуються на 
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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. Тему дисертації затверджено Вченою радою Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол №2 

від 15 жовтня 2001 року, уточнено – протокол № 9 від 26 травня 2015 року). 

Метою дисертаційного дослідження є встановлення структурно-

семантичних та комунікативно-прагматичних особливостей маркування 

товарів на упаковці як різновиду рекламного дискурс. 

Поставлена мета зумовила необхідність розв’язання наступних 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 товару, мовні і параграфемні засоби комунікації, комунікативні 
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стратегії й тактики, що допомагають вплинути на поведінку адресата, 

співвідношення параграфемного та вербального компонентів повідомлення. 

Матеріалом дослідження стали тексти, розміщені на 500 упаковках 

товарів широкого вжитку виробництва Австралії, Великої Британії, Ірландії, 

США, Індії, Нової Зеландії, що входять до категорії товарів широкого вжитку 

(FMCG - fast-moving consumer goods), та на 1100 зображеннях упаковок, 

розміщених на 107 офіційних сайтах виробників. Матеріал відбирався 

методом суцільної вибірки за 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:  

- бакалія (ALDI, ASDA, Cascadian Farm, C&H, Jordans, Kellogg’s, Quaker, 

Sainsbury’s, Stonyfield, Tilda, Weetabix, Whole Earth); 

- заморожені продукти (ASDA, Baskin Robins, Cully&Sully, TESCO); 

- кондитерські вироби (Green&Black’s, Anthon Berg, Cadbury, GoAhead, 

Hershey’s, Lily O’Brien’s, Nestle, Power Bar, Toblerone, Werther’s, Waitrose); 

- молочні продукти (Danone, Horizon Diary, SuperValu); 

- м’ясні продукти (ALDI, ASDA, SuperValu); 

- напої алкогольні (Hankey Bannister, Jack Daniel’s, Glenlivet); 

- напої безалкогольні ( Burn, Coca-Cola Co., Iconiq, Purple, Pepsi Co., 

PowerAde, 7Up, Kelkin, McVities, V8); 

- продукти дитячого харчування (Babynat, Cow&Gate, Ella’s Kitchen, 

Milupa, Organix, Rachel’s Organic, SMA); 

- продукти швидкого приготування ( Kellogg’s, Lipton, Mike Smith); 

-  соуси (Heinz , Hellmann’s Orville); 

- фрукти та овочі (ASDA, GreenVale); 

- хлібобулочні вироби (Walkers); 

-чай, кава (Celestian Seasoning, Jackobs, Lipton, Mokaflor, Nescafe, Nestle). 

- засоби особистої гігієни (Herbal Essences, Aguafresh, Bayer, Dove, 

Equate, Johnson&Johnson); 
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- косметичні засоби (Olay, VO5); 

- медичні засоби (Bayer, Cepacol); 

- побутова хімія (Glade); 

- текстиль (Dunnes Store, Marks & Spenser, Playtex); 

- техніка (A4Tech, Duracell, John Benzen Tools, Ish-Watch, HP); 

- товари для дітей (Dunnes Stores, Marks & Spenser, TommeeTippee); 

- товари для тварин (Purina); 

- тютюнові вироби (Marlboro, More, Pall Mall). 

Під час опрацювання матеріалу дослідження широко використовувалася 

електронна мережа Інтернет, що забезпечило оперативність доступу до 

маркування нових видів упаковки, які відбивають зміни у картині світу носіїв 

англійської мови.  

Поставлені мета і завдання дисертації зумовили вибір таких методів 

дослідження: метод реферативного аналізу – для аналітичної обробки 

теоретичних  першоджерел; визначення та висвітлення основних напрямів 

дослідження комунікативного простору, рекламного дискурсу та визначення 

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 та 
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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. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше у 

вітчизняному мовознавстві  теоретично обґрунтовано та практично 

досліджено маркування на упаковці як різновид рекламного дискурсу; 

виділено лексико-семантичні особливості маркування товару, а саме засоби 

вираження об’єкта, його ознак і кількості та дій суб’єкта; проаналізовано 

композиційну та функціональну структури вербального компонента 

маркування товару; виділено комунікативні стратегії, характерні для 

маркування на упаковці; уточнено роль параграфеміки в реалізації 

аргументативного потенціалу маркування; проведено семіотичний аналіз 

візуального компоненту маркування та встановлено комунікативно-

прагматичні функції кольору маркування. 

Теоретична значущість роботи полягає в уточнені положень 

лінгвістики тексту, теорії комунікації, прагмалігвістики та семіотики; 

поглибленні наукових знань про рекламний дискурс та масову комунікацію; 

вивчені змісту, структури, аксіології маркування товару; уточнені ролі 

невербальних елементів в креолізованих текстах та узагальненні 

особливостей застосування комунікативних стратегій у рекламній  

комунікації.  

Практична цінність одержаних результатів полягає у можливості їх 

використання в курсах з дискурсології, лексикології, соціолінгвістики, теорії 

комунікації, риторики, когнітивної лінгвістики. Результати дослідження 

також можуть зацікавити фахівців у сфері психології, маркетингу та реклами. 
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Положення, які виносяться на захист: 

1. Системні зміни у комунікативному просторі, зростання 

комунікативної 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, а саме: переконати адресата в 

перевагах свого продукту. Маркування товарів являє собою гетерогенну 

комбінацію 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 з семами 

фізичної дії, емоційної дії, способу комунікації, зорового, слухового, 

смакового і тактильного сприйняття. 
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4. Лінгвосеміотичну природу маркування товару визначає високий 

ступень 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 маркування товару реалізується 

значною мірою завдяки використанню потенціала засобів параграфеміки, а 

саме неконвенційної пунктуації, шрифтового, площинно-просторового, 

кольорового варіювання та візуального елемента, які виконують такі функції 

як інформативну, привернення уваги адресата, економії інформаційного 

простору, полегшення пошуку інформації. Колір в маркуванні на упаковці 

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.  

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 
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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 результати дисертаційного дослідження викладені 

в 5 одноосібних статтях, опублікованих в наукових виданнях, затверджених 

ДАК України як фахові та 1 одноосібній статті, що опублікована в науковому 

виданні Угорщини, яке входить до наукометричних баз Directory of Research 

Journal Indexing, Ulrichs Web Global Serials Directory, Scribd, Academia.edu, 

Google Scholar. 

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаної 

літератури, списку довідкових джерел, списку джерел ілюстративного 

матеріалу та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 237 сторінки, 

обсяг основного тексту – 194 сторінки. 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, відзначено 

зв’язок теми дослідження з науковою проблематикою установи, 

сформульовано мету і завдання, визначено об’єкт і предмет, розкрито 

наукову новизну роботи, вказано на її джерельну базу, окреслено теоретичне 

та практичне значення, висвітлено методологічні засади та структуру 

дисертації, подано інформацію про апробацію та публікації результатів 

дослідження. 

Перший розділ «Теоретико-методологічні засади вивчення 

сучасного комунікативного простору» присвячено розглядові тенденцій 

розвитку комунікації у ХХ-ХХІ ст. та опису змін, що відбулися в 

комунікативному просторі постіндустріального суспільства. Серед помітних 

змін, зафіксованих у наукових дослідженнях, відзначено поліадресантність та 

поліадресатність – у зв’язку з масовим характером комунікації; візуалізацію 

та опосередкованість – завдяки появі нових каналів комунікації;  креолізацію 

тексту – внаслідок поєднання знаків різних семіотичних систем; вагомість 
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зворотнього зв’язку та просторово-часових умов комунікації. Окреслено 

підходи до вивчення реклами й проаналізовано результати досліджень, 

проведених в межах мистецтвознавства, маркетингу, психології, філософії та 

лінгвістики. Проаналізовано ознаки маркування товарів як тексту та як 

дискурсу, в результаті чого маркування товарів розглядається як різновид 

рекламного дискурсу. 

У другому розділі «Структурно-семантична організація маркування 

товару на упаковці»  проаналізовано композиційну структуру маркування у 

22 товарних групах та визначено обов’язкові й факультативні вербальні 

елементи в кожній групі. Крім того, з огляду на функцію елементів 

маркування в процесі комунікації, виокремлено описові та розповідні 

елементи, розглянуто їх лексико-семантичні та синтаксичні особливості. 

Досліджуються засоби вербалізації об’єкту в описових елементах, лексико-

семантичний склад предикації розповідних елементів маркування, засоби 

вербалізації ознак об’єкту та кількості.  

У третьому розділі «Комунікативно-прагматична організація 

маркування товару на упаковці» запропоновано класифікацію 

комунікативних стратегій. З огляду на фактор адресанта, виділяються 

стратегія інформування та стратегія застереження. Враховуючи фактор 

адресата, виділено стратегії створення іміджу виняткового продукту, серед 

яких описано демографічні, соціокультурно орієнтовані та гендерно 

орієнтовані стратегії. Визначено вербальні та невербальні засоби, які 

втілюють інтенції автора, виявлено лексико-семантичні домінанти кожної 

стратегії. Розглядаються лексичні одиниці, які змінюють свій аксіологічний 

статус у маркуванні на упаковці, та пропонується класифікація суспільних 

цінностей, використання яких є типовим для маркування товарів останнім 

часом.   

У загальних висновках підбито підсумки проведеного дослідження та 

окреслено перспективи подальших пошуків у руслі обраної тематики. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ СУЧАСНОГО  

КОМУНІКАТИВНОГО ПРОСТОРУ 

 

1.1. Тенденції розвитку сучасної масової комунікації 

Роль інформації у сучасному суспільстві помітно зросла в порівнянні 

з першою половиною ХХ ст. і особливо останніми десятиліттями. Як 

наслідок, у розвинених країнах виникло інформаційне суспільство 

(information society), виникла нова парадигма – інформаційна 

(informationalism), яка замінила парадигму індустріального суспільства 

(industrialism), і стала кроком до суспільства знань (knowledge society). 

Завдяки розвитку ЗМІ, виникненню інформаційно-комунікативних 

технологій та  мережі Інтернет відбувається «комунікативна революція»,  яка 

спричинила появу нової комунікативної парадигми в соціальному пізнанні. 

Комунікативні технології надають подіям глобального характеру; і світ, і 

суспільна думка сьогодні значною мірою формуються й моделюються 

засобами масової комунікації (ЗМК). У нашому медійному суспільстві  

відбувається структурна зміна публічної сфери [225]. Підвищення важливості 

ролі ЗМІ в сучасному світі найчастіше пов’язують з тим, що вони стають 

вагомим ресурсом влади і впливу.  

Комунікативний простір на сучасному етапі розвитку – це складна за 

своєю структурою система, в основі якої лежить комунікація між людьми або 

групами людей. Як зазначає Г. Г. Почепцов, «в межах комунікативного 

простору реалізуються всі комунікативні дискурси» [181, с. 293].  

Комунікація відбувається на міжособистісному рівні між окремими 

людьми, групами,  всередині груп (мікрокомунікація) та на глобальному рівні 

в межах глобальних тенденцій і процесів (макрокомунікація). Комунікативні 

процеси охоплюють різноманітні аспекти виробничої, ділової, наукової, 

освітньої, культурної діяльності. Окрім цього, комунікація здійснюється 

серед людей різного віку, статі, належності до різних етносів, між країнами 
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та континентами. Всі важелі керування соціумом сконцентровані навколо 

комунікації, яка є «соціально зумовленим процесом передавання і 

сприйняття інформації в умовах міжособистісного та масового спілкування 

по різних каналах за допомогою різних комунікативних засобів» [191, с. 8]. 

Отже, комунікація є процесом передавання інформації і ця інформація може 

по-різному впливати на її отримувача залежно від конкретних характеристик 

цього процесу. У наш час дослідники пропонують такі визначення 

комунікації: 

  «одна з форм взаємодії людей у процесі їхньої діяльності, що 

являє собою процес обміну повідомленнями, в яких містяться результати 

відображення реальності» [207, с. 154]; 

 «способи спілкування, що дозволяють передавати і приймати 

різноманітну інформацію» [106, с. 5]; 

 «передавання інформації, ідей, оцінок чи емоцій від однієї 

людини (чи групи) до іншої (чи інших) головним чином за допомогою 

символів» [280, с. 42]; 

 Смисловий та ідеально-змістовий аспект соціальної взаємодії, 

спілкування; операції з інформацією у спілкуванні. У широкому розумінні – 

спілкування особистостей за допомогою мовних і паралінгвальних засобів з 

метою передавання інформації [23, с. 329]. 

Таким чином, «… комунікативний процес починається, коли ініціатор 

(відправник) замислює повідомлення. Далі воно кодується, тобто 

перетворюється на сигнал чи послідовність сигналів, які передаються через 

певний канал реципієнту (отримувачу); останній у свою чергу, декодує й 

інтерпретує повідомлення і подає знак, чи було повідомлення зрозумілим» 

[344, с. 48]. 

Спробу узагальнити різні підходи до типології комунікації зробив 

С. В. Чебанов, який систематизував досвід створення класифікацій у 

лінгвістиці і запропонував класифікації комунікативних ситуацій, 

квазікомунікацій, підходів до вивчення мовного матеріалу, спеціалізованої 
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лексики, описових текстів, семіотичних засобів та герменевтичних практик 

[234, с. 12-45].  

 Види комунікації, спираючись на поняття «комунікативне поле», 

пропонує Г. Г. Почепцов, виділяючи візуальну, вербальну, перформасну та 

міфологічну комунікацію [181, с. 301-352].  

У праці М. М. Назарова масову комунікацію проаналізовано як 

соціальне явище в різноманітності його зв’язків та відносин. Дослідник 

визначив її місце в системі різновидів людської комунікації і представив 

порівняльний аналіз окремих особливостей традиційної міжособистісної 

комунікації та масової комунікації (Табл. 1.1) [156]. Відмінності масової 

комунікації  виявляються у всіх складниках комунікативного процесу. 

Таблиця 1.1.  

Особливості різних видів комунікації 
  

Параметри 

комунікації 

 

Міжособистісна комунікація в 

традиційному суспільстві 

 

Масова комунікація в 

сучасному суспільтві 

 

Джерело  Родина, сусіди Інститут 

Канал «Обличчям до обличчя» Технологічний  

Час передачі Безпосередній 

  

Опосередкований або з 

затримкою  

Відстань  Мінімальна, замкнений простір  Віддалена 

Отримувач 

  

Родина, сусіди  Анонімна, різнорідна 

аудиторія  

Зворотній зв’язок   Прямий Непрямий або відкладений  

Характер 

регулювання  

Особистий, ідентифікований; 

індивідуальне регулювання  

Бюрократичний, 

фрагментарний  

 

Ще не створено єдиного повного визначення масової комунікації, 

проте найчастіше в літературі зустрічаються наступні формулювання: 

  «масова комунікація – систематичне поширення повідомлень 

серед численних розосереджених аудиторій з метою впливу на оцінки, 

ставлення і поведінку людей» [339, с. 344]; 

 «масова комунікація включає інститути, за допомогою яких 

спеціалізовані групи використовують технологічні пристрої (пресу, радіо, 

кіно тощо) для поширення символічного змісту у великих, гетерогенних і 

розосереджених аудиторіях» [294, c. 45]; 
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 «масова комунікація – інституціалізоване виробництво і масове 

поширення символічних матеріалів завдяки передаванню та накопиченню 

інформації» [328, с. 219]. 

Зважаючи на те, що визначення комунікації різняться залежно від  

напряму досліджень та акценту на певному аспекті усього процесу, ми 

дотримуватимемося визначення О. О. Селіванової, згідно з яким 

«комунікація – цілеспрямований процес передачі інформації або обміну нею 

між двома і більше суб’єктами, а також їхнього впливу за допомогою певної 

семіотичної моделі» [193, с. 28].   

Досліджуючи масову комунікацію, необхідно охарактеризувати  п’ять  

фундаментальних компонентів комунікативного процесу, запропонованих 

Г. Ласcвеллом для аналізу будь-якого виду комунікації, а саме: комунікатор, 

повідомлення, канал передавання, отримувач та ефект [300, с. 82], та 

врахувати особливості, що виникли зі зміною сучасного комунікативного 

простору.  

Адресант (комунікатор, автор) є частиною організованої групи, а 

часто і представником інституту, який має власні завдання відмінні від мети 

комунікації. Адресант повідомлення в процесі масової комунікації стає 

масовим і анонімним. Часто неможливо визначити авторство тексту 

повідомлення, оскільки у його створенні беруть участь і ініціатор 

комунікативного процесу, і виконавець, який безпосерньо пише текст, і 

редактор, який його редагує, і цензор, який вирівнює кінцевий текст 

відповідно до соціокультурного запиту суспільства, та комунікатор, який 

транслює повідомлення. Як правило, рекламне повідомлення – це 

колективний твір, тому адресант у рекламному дискурсі є поліадресантом, до 

того ж імпліцитним [108, с. 47]. У рекламному дискурсі адресант включає 

адресанта-замовника рекламного повідомлення та адресанта-виконавця. 

Завдання адресанта полягає в кодуванні семантичної та прагматичної 

інформації таким чином, щоб змоделювати її декодування адресатом.  



20 
 

Адресатом (реципієнтом, отримувачем інформації) виступає індивід. 

Разом з тим, цей індивід розглядається адресантом як представник групи, у 

якої є спільні характеристики.  

Особливістю цього типу адресата є те, що внаслідок процесу 

атомізації суспільства він набуває індивідуальних рис і десоціалізується. 

Ф. Блонд, філософ, політолог, радник сучасного уряду Великої Британії, у 

своїй статті  «Rise of the Red Tories» пише, що і капіталізм, і комунізм 

атомізували людей, щоб полегшити керування ними [261]. Для західних 

учених атомізація суспільства є об’єктивним процесом, що виникає 

внаслідок збільшення кількості свобод та розвитку технологій [10; 224; 261; 

301]. У сучасних дослідженнях з’являються нові терміни на позначення 

нового типу адресата в масовій комунікації:   

 аудиторія – сукупність індивідів, яка сприймає інформацію, 

звернену до них (Г. М. Мак-Люен [137], Д. В. Иванов [74]); 

 публіка – сукупність індивідів, яка усвідомлює свої інтереси і 

може висловлювати свою думку (Ч. Х. Кули [117], У. Ліппман [126], 

Ю. Хабермас [225], К. Апель [9]); 

 маса – група людей, що виникає спонтанно і складається з 

анонімних індивидів, між якими немає взаємодії, обміну емоціями чи 

інформацією (Г. Блумер [34]). 

Адресат у масовій комунікації – численна, різнорідна, географічно-

розсіяна аудиторія. Адресат у рекламному дискурсі теж є поліадресатом, 

адже рекламне повідомлення розраховане на велику кількість людей, що 

робить рекламну комунікацію масовою. Особливістю виокремлення адресата 

в рекламній комунікації є те, що рекламні технології ґрунтуються на 

ретельному вивченні інтересів потенційних споживачів, їхніх цінностей, 

соціального становища, національної належності та мовних особливостей. 

Тому в масі людей виокремлюють групи адресатів. Критеріями розподілу 

адресатів на групи стають вік, гендер, сімейний стан, соціальний статус.  
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Проте деперсоналізація сучасного суспільства призвела до зворотного 

процесу – пошуку власної ідентичності. Люди почали чинити опір 

гомогенізації, яку проводять масовий ринок та масова культура. Автори 

рекламного повідомлення використовують в текстах прийом звернення до 

особистості. Таким чином, створюється враження міжособистісного 

спілкування, хоча природа рекламного дискурсу поліадресатна.   

Канал передавання повідомлення є складною технологічною системою 

поширення інформації. Вагомість  каналу передачі повідомлення в 

комунікативному процесі підкреслював відомий канадський теоретик 

комунікації Герберт Маршалл Мак-Люен, який стверджував, що «…засіб 

комунікації і є повідомлення, оскільки саме засіб комунікації визначає і 

контролює масштаби та форму людської асоціації та людської дії» [138, 

с. 11]. Вивчаючи вплив інноваційних засобів комунікації на стиль 

спілкування та мислення людей, Г. М. Мак-Люен виявив, що кожен новий 

засіб комунікації змінює середовище існування людей, сприйняття людиною 

навколишнього світу і себе в ньому, і, як наслідок, характер комунікації та 

повідомлення. Сучасну  масову комунікацію дослідник визначав як аудіо-

візуальну, протиставлюючи її усній та письмовій комунікації попередніх 

періодів розвитку людства. У ХХ ст. від трактування комунікації в широкому 

розумінні спілкування автори  все частіше переходять до визначень, в основі 

яких лежать технічні можливості, тобто канали передавання повідомлення. 

Американський соціолог Чарльз Кулі під комунікацією розуміє механізм, за 

допомогою якого «здійснюються і розвиваються всі різноманітні людські 

взаємини, символи, а також засоби для передачі їх у просторі і збереженні у 

часі» [117, c. 45]. 

На думку Д. В. Іванова, вплив суспільних змін та нові інформаційні 

технології «пов’язані не стільки з можливостями накопичення та переробки 

інформації, скільки з новими засобами комунікації» [74]. В епоху 

глобального телебачення і комп’ютерних мереж візуальний канал 
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комунікації вважається основним, що позначається на характері 

повідомлення.  

Повідомлення в масовій комунікації – це результат масового 

виробництва, часто з повторюваною складною структурою. Спираючись на 

результати роботи Б. Ф. Поршнєва, який визначив місце особистості в 

суспільстві та описував мову як засіб міжіндивідуального спілкування [177, 

с. 92], О. О. Леонтьєв робить висновок, що «… у більшості випадків ми 

маємо справу з розумінням комунікації радше як повідомлення, ніж як, 

власне, спілкування» [125, с. 21]. Це означає, що весь процес комунікації 

перетворюється на повідомлення, а значить, розширюється система засобів 

передавання інформації, зростає роль невербальних засобів донесення 

інформації, масово з’являються утворення, в яких природна мова поєднана зі 

знаками інших семіотичних систем (графіками, малюнками, фотографіями, 

музикою тощо). Своєрідність нових утворень  як знакових систем  полягає в 

тому, що «основним засобом передачі інформації в ньому є не знаки-коди, а 

знаки-образи» [125, с. 76].  

 Повідомлення в рекламній комунікації так само не обмежується лише 

текстом. Комунікативний простір заповнюють відповідні комунікативні 

складові – вербальні або невербальні, які пов’язані складними лінійними та 

нелінійними відношеннями і здатні утворювати складні комунікативні 

комплекси [201, с. 13]. У сучасному мовознавстві для подібних гетерогенних 

комбінацій існують наступні назви: синкретичне повідомлення 

(Р. О. Якобсон [247]), гібридні тексти (О. О. Анісімова [8], Т. І. Ямчинська 

[249]), креолізовані тексти (Ю. О. Сорокін [206], М. Б. Ворошилова [47], 

Л. Т. Кияк-Редькович [90], Д. П. Чигаєв [237]). Математик Я. П. Герчук, який 

вивчав потенціал використання графічних зображень при статистичному 

аналізі, зазначав, що «сила, ефективність графічної системи сигналів полягає 

в тому, що вона звертається безпосередньо до чуттєвого пізнання 

(сприйняття) співвідношень і дозволяє усвідомити їхнє значення, якщо і не 
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зовсім оминаючи стадію мовного мислення, то принаймні значно 

скорочуючи її» [53, с. 16].   

 У середині ХХ століття розробники прикладних моделей комунікації, 

за допомогою яких робилися спроби пояснити процеси взаємодії в технічних 

системах, зосереджуються на складниках комунікативного ланцюжка з 

метою прогнозування нових ефективних комунікативних дій (термін 

Ю. Хабермаса). Клод Шеннон зауважував, що ефект  комунікації є одним з її 

рівнів, поряд з технічним та семантичним. Технічний рівень пов’язувався з 

точністю передавання інформації від адресанта до адресата, семантичний 

рівень – з інтерпретацією повідомлення адресатом, а рівень ефективності  

говорить про зміни поведінки  в результаті переданого повідомлення. 

Норберт Вінер вважав зворотній зв’язок (feedback) найважливішим 

елементом комунікації. Г. Лассвелл, один з засновників соціологічного 

напрямку теорії масової комунікації, сформулював свій висновок щодо акту 

комунікації. Ефект у схемі Г. Лассвелла постає як кінцева і головна мета 

комунікації [23, c. 47-48]. У період масового поширення радіо- і 

телемовлення та розвитку рекламної комунікації теоретики масової 

комунікації почали досліджувати напрями та методи, умови та результати 

впливу певних ідей, стереотипів, думок, образів на думки та реакції людей, 

читачів і глядачів, що споживають масову інформацію. Масова комунікація 

завжди оцінюється з точки зору її ефективності, і метою адресанта стає 

отримання зворотного зв’язку, який вираражається, як правило, у змінах 

поведінки. 

Контекст і ситуація передбачають аналіз просторово-часових умов. 

Для масової комунікації місце комунікації є, як правило, віддаленим для 

адресанта, і комунікація відбувається з затримкою в часі щодо момента 

породження повідомлення. Крім того, зворотній зв’язок  від адресата також 

пролонгований в часі. Отже, специфіка просторово-часових умов визначає 

такі особливості масової комунікації: публічний характер та відкритість; 

обмежений і контрольований доступ до засобів передачі; відсутність 
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безпосереднього контакту між адресантом та адресатом; асиметричність 

ролей адресанта й адресата; можливість збільшення кількості учасників 

комунікації; вплив інституційних норм на відносини між адресантом та 

адресатом. 

Завдяки попередньому розвитку промисловості і технологій в 

постіндустріальному суспільстві виник новий тип комунікативної взаємодії, 

яка забезпечується великою кількістю комунікативних засобів та 

посередників. Збільшення частки ЗМІ, Інтернету, стільникового та 

супутникового зв’язку в забезпеченні інформаційно-комунікативної взаємодії 

між людьми змінило спосіб життя людей та соціальні механізми, які 

забезпечують функціонування комунікативного простору. Крім того, 

розвиток засобів масової інформації розкрив широкі можливості впливу  на 

масову свідомість, що спричинило появу поліадресантів та поліадресатів. У 

процесі цієї взаємодії засоби комунікації самі стають повідомленням. 

Завдяки швидкоплинності та фрагментарності масової комунікації 

спостерігається тенденція до економії засобів передачі інформації та зусиль 

на її декодування. Як наслідок, скорочується частка вербального компоненту 

повідомлення і збільшення аудіовізуальних засобів. Таким чином, 

утворюються нові полісеміотичні гетерогенні моделі комунікації, які, 

використовуючи мінімальні семантичні засоби, намагаються досягти 

максимального прагматичного ефекту. 

 

1.2. Напрями дослідження сучасного рекламного дискурсу 

Реклама стає об’єктом досліджень багатьох галузей науки. 

Економісти, соціологи, психологи, історики, дизайнери, діячі кінематографу 

та телерадіомовлення вважають рекламу «своєю територією», що підлягає 

вивченню і детальному розвитку. Це свідчить про складність та 

багатогранність реклами як явища, яке перебуває  «на стику наук» [147, с. 4]. 

Реклама як вид діяльності та об’єкт  наукових досліджень збагатила лексико-
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семантичний склад англійської мови та “створила” специфічний 

термінологічний апарат. 

Як інструмент організації збуту реклама  пройшла тривалий шлях від 

звичайної вивіски на майстерні чоботаря до могутнього пропагандиського 

засобу нашого часу, який не лише виконує роль джерела інформації про 

наявність та місце реалізації товарів та послуг, але й стала визначальним 

фактором якості та цінності цих товарів, а також характеру їхньої клієнтури 

[35, с. 20]. 

Оскільки дослідженнями в рекламі займаються спеціалісти 

найрізноманітніших профілів, існує багато ракурсів, з яких можна визначити 

рекламу: з позицій інформаційного процесу, процесу комунікації, процесу, 

що забезпечує зв’язки з громадськістю, процесу організації збуту тощо. Усе 

це, безумовно, має право на існування, проте ускладнює пошук підходів до 

комплексного вивчення цього явища. Такий комплексний підхід охопив би 

всі характеристики реклами як повідомлення, яке слугує встановленню 

контакту між виробником і споживачем, яке має, з одного боку, 

нематеріальний вияв завдяки вербально-невербальній інформації самої 

реклами, а з другого, – суто матеріальний – в умовах товарно-грошового 

обміну [147, с. 5]. 

 

1.2.1. Реклама як об’єкт міждисциплінарних досліджень. Для 

сучасної цивілізації реклама починає виконувати функцію, яка раніше 

належала мистецтву. Вона займається ідеологічним трактуванням себе та 

світу, створює структури значень. Реклама виступає як структура, що 

трансформує мову об’єктів у мову людей і навпаки. Її метою є включити 

людину у свою структуру значень, «залучити її до участі в декодуванні своїх 

лінгвістичних та візуальних знаків і принести адресату задоволення від 

діяльності декодування» [260, с. 33].  
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Історико-культурологічний аспект реклами як елемента масової 

культури  досліджувався в роботах В. В. Ученової та Н. В. Старих [218], 

Б. Елліотт [272], Ч. Гудрум та Г. Далримпл [283].  

Ставлення до реклами в мистецтвознавстві сформульовано в роботі 

М. С. Кагана «Морфологія мистецтва», у якій автор визнавав процес 

створення реклами творчим і, називаючи його мистецтвом, стверджував, що 

«у наш час реклама входить до сфери художньої творчості» [78, с. 273]. На 

думку вченого, реклама і мистецтво мають спільні риси. Мистецтво може 

виховувати, ненав’язливо поєднуючи виховання із задоволенням потреби в 

отриманні естетичної насолоди або просто розважаючи. Творці реклами 

намагаються не просто надати глядачам чи читачам інформацію, але й 

вплинути на їхні емоції, створити в них певний настрій. Проте сам він 

вважав, що рекламу слід розглядати не як самостійний вид мистецтва, а як 

конгломерат різних видів [78, с. 276].  

У підручниках з маркетингу домінує визначення реклами, 

запропоноване американськими маркетологами К. Л. Бове і У. Ф. Аренсом, а 

саме: «Реклама – це неперсоніфікована передача  інформації про продукцію, 

послуги чи ідеї, яка зазвичай оплачується відомими рекламодавцями і має 

характер переконання» [35, с. 3]. Реклама є складовим елементом 

маркетингової стратегії компанії і потрапляє в категорію стимулювання 

збуту. Маркетинговою функцією реклами є зменшення витрат збуту. Місце 

реклами, її види та функції, характеристики, складові елементи, 

взаємозв’язок з іншими елементами в системі маркетингової комунікації 

розглядаються в роботах К. Л. Бове, У. Ф. Аренса [35], Ф. Котлера [111], 

Д. Огілві [163], Е. Райса, Дж. Траута [185], Дж. Бернета, С. Моріарті [31], 

Ю. Б. Миронова, Р. М. Крамара [150].  

В англійській мові для визначення поняття “реклама” використовують 

терміни «advertising», «advertisement», «commercial», а також скорочення 

«ad» [349; 350]. Ці лексичні одиниці утворюють словосполучення, які 

відображають структуру повідомлення (ad headline, advertising model), зміст 
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(advertised brand/product, advertising claim/clutter/concept/idea/statement/ 

theme, commercialized product/ concept/statement), канал передачі (advertising 

media) та мету повідомлення (advertising effectiveness/message/penetration), 

описують людей (ad groups, advertiser, advertising manager), організації 

(advertising agency/school/federation) та засоби (advertising contract, 

commercial auction/pool), які задіяні в процесі рекламування, правила та 

стратегії (advertising strategy/substantiation, commercialization). 

Поява нового засобу передавання повідомлень – Інтернету – відбилася 

в мові такими словосполученнями, як ad blocking, ad clicks, ad copy, ad  

scheduling, ad title, ad views, pop-up ad, pop-under ad, Internet advertising, on-

line advertising, advertising network.  

Поняття «реклама» тривалий час асоціювалося з поширенням 

інформації про товари та послуги. Поступово розвиток реклами і її масовий 

характер призвели до того, що термін «реклама» набув значення 

«діяльність». Рекламна діяльність перетворилася на соціальний інститут, 

який стали визначати поняттям «індустрія реклами» (advertising industry). 

Реклама стала міжгалузевою системою, яка функціонує в складі 

економічного комплексу.  

Для позначення наукової галузі, що вивчає рекламу як соціально-

економічне явище, деякі автори все частіше використовують термін 

«адвертологія» (advertology) [122, c. 11]. Відбувається формування нового 

соціального інституту – реклами, який визначає соціально-економічні 

парадигми суспільства і стає поштовхом для проведення наукових 

досліджень [19; 121; 122; 161]. 

У дослідженнях з філософії спостерігається тенденція розглядати 

рекламу як «ознаку переходу до постіндустріального суспільства з 

інформаційно-технічним складником  життєвого простору» та висловлюється 

твердження про те, що реклама, з одного боку, «справляє виражений 

реанімаційний вплив на культуру», а з іншого боку, є «потужним 

індикатором розвитку суспільства, маючи  культуроформувальний 
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потенціал» [43, c. 146]. В основі такого твердження лежать ідеї, виражені в 

роботах Р. Барта [18], У. Еко [246], М. К. Мамардашвілі [142], Ю. Хабермаса 

[225], Г. Д. Гачева [51]. Подібного погляду дотримується нове покоління 

філософів, а саме: Є. О. Кожемякін, Д. К. Манохін [100], Л. Є. Трушина [216], 

В. А. Тімшин [214]. 

З погляду соціальної психології, рекламна діяльність – це, перш за 

все, спілкування та взаємодія (як безпосередні, так і опосередковані) один із 

видів активності людей і одночасно – потужний психологічний регулятор 

соціальних відносин між ними. У цьому випадку реклама розглядається не як 

економічна діяльність, що забезпечує отримання прибутку, а як джерело 

численних соціальних контактів, що виникають під впливом специфічної 

соціальної мотивації, зокрема мотивів «честолюбства», «престижу», 

«досягнення успіху», «пихатості», «суперництва», «демонстративності», 

«наслідування авторитетів» та інших [121, c. 14]. 

У галузі психології різні характеристики рекламної діяльності 

людини, особливо ті, що регулюються її оцінним компонентом, розглянуті в 

цілому ряді досліджень, що стосуються «масової комунікації» (С. Московічі 

[154], Г. Г. Почепцов [178; 179; 180], І. В. Альошина [4]), «колективного 

навіювання и психології мас» (Дж. Ле Бон [301], С. Московічі [154], 

Л. Войтасік [44], Г. С. Джоуетт [64]), «маніпуляції масовою свідомістю» 

(С. Кара-Мурза [83], О. Л. Доценко [66], Г. Шиллер [245]), «оцінок і 

самооцінок» (Д. Дж. Бем [257], M. Вебстер, Б. Собіжек [333], K. Дж. Герген 

[281]),  «соціального пізнання» (Д. Тейлор [323]), «когнітивного дисонансу» 

(Л. Фестінгер, Дж. M. Карлсміт [275]), «спілкування, соціальної перцепції, 

колективної діяльності» (Г. М. Андрєєва [6], О. О. Бодальов [37], Б. Ф. Ломов 

[128]). 

Здатність реклами проникати в різні сфери життя, використовувати 

надбання різних галузей науки та чинити вплив на спосіб життя людства 

робить рекламу об’єктом багатьох досліджень. Проте, незважаючи на велику 

кількість наукових праць, присвячених рекламі, на думку Г. Г. Почепцова, 
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все більш стає відчутна необхідність в якісних, а не кількісних підходах [179, 

c. 83].  

 

1.2.2. Сучасний рекламний дискурс як об’єкт лінгвістичних 

досліджень. У сучасній лінгвістичній науці дослідження мови не 

обмежується лише аналізом її формальної структури: дослідників цікавить 

семантична та прагматична інформація, яку вона реалізує в процесі 

комунікації. У лінгвістичних дослідженнях реклами відстежується тенденція 

аналізувати рекламу як тип тексту особливої прагматичної спрямованості.  

В. В. Ученова пише, що «реклама – це відгалуження масової комунікації, у 

руслі якого створюються та розповсюджуються інформативно-образні й 

експресивно-сугестивні твори, адресовані групам людей з метою закликати їх 

до вибору чи дії, потрібної рекламодавцю» [219, с. 8]. 

У центрі уваги мовознавчих досліджень реклами є лінгвістика тексту, 

її опис з огляду на базову парадигму «текст-дискурс» та технології 

прихованого керування і маніпулювання аудиторією завдяки засобам 

передавання інформації.  

Незважаючи на велику кількість робіт, присвячених різним 

проблемам тексту, який визнається комунікативною одиницею, не існує 

загальноприйнятого визначення поняття «текст». Вважається, що сам процес 

мовлення (усного чи писемного) породжує текст – мовленнєвий твір, 

повідомлення, яке розгортається в послідовний опис ряда ситуацій. В основі 

такого трактування тексту лежить визначення, сформульоване 

І. Р. Гальперіним, згідно з яким «текст – це твір мовленєвотворчого процесу, 

який має завершений характер, об’єктивований у вигляді письмового 

документа, літературно оброблений відповідно до типу документа, твір, що 

складається з назви і ряду особливих одиниць (надфразових єдностей), 

поєднаних різними видами лексичного, граматичного, логічного, 

стилістичного зв’язку, який має певну цілеспрямованість та прагматичну 
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установку» [50, с. 18]. Подібного трактування тексту як «фіксованого на 

письмі мовленєвотворчого твору» дотримується і З. Я. Тураєва [217, с. 11]. 

В своїх працях Г. В. Колшанський [102], Б. О. Маслов [144] 

пропонували вважати текст не лише одиницею мовлення, але й одиницею 

мови. Б. О. Маслов писав, що «текст як одиниця мови – це те спільне, що 

лежить в основі конкретних текстів, це формули, за якими вибудовуються 

конкретні тексти [144, с. 3]. При більш широкому розумінні текст 

визначається як продукт усного та писемного мовлення, як певна 

послідовність мовних/мовленєвих (знакових) засобів, які мають ознаки 

зв’язності, цільності та емотивності [205, с. 3], об’єднана змістовим та 

граматичним зв’язком послідовність одиниць мовлення: висловлювань, 

фрагментів, розділів та ін. [200, с. 16]. Широке розуміння терміна «текст», 

якого дотримувались М. М. Бахтін [22], Н. Н. Бєлозерова [28], Ю. М. Лотман 

[130; 132], Е. О. Лазарева [119], Л. М. Майданова [135], пов’язане з широким 

трактуванням терміну «мова», коли під мовою розуміють «будь-яку 

комунікативну систему, яка користується знаками, які певним чином 

впорядковані» [22, с. 475; 130, с. 28]. Відповідно до цього погляду, текст – 

«повідомлення цією мовою», окреме семіотичне утворення, яке  замкнене в 

собі і має цілісне неподільне значення і цілісну неподільну функцію [130, 

с. 25], «будь-який зв’язний знаковий комплекс» [22, с. 473], «певне 

комунікативне утворення, наділене змістом і формою» [135, с. 20]. Крім того, 

в основі широкого розуміння тексту лежить погляд на культуру як на складне 

семіотичне утворення, яке являє собою певну систему конвенційних знаків. 

У результаті «всі явища культури вважаються текстами [170, с. 124-125], а 

текст – як утворене за допомогою знакових систем, інформаційне ціле, яке 

може бути виражене як вербально, так і невербально [28, с. 16]. 

Рекламний твір – текст особливого типу, оскільки в його структурі 

можуть функціонувати знаки різних семіотичних систем [41, с. 19]. 

Вербальні та іконічні елементи рекламного тексту «не є сумою семіотичних 

знаків, їхні значення інтегруються і утворюють складно побудований смисл» 
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[2, с. 11]. Відповідно актуальним напрямом дослідження рекламних текстів у 

сучасній лінгвістиці став аналіз поєднання двох регістрів (вербального і 

візуального), на що вперше звернув увагу У. Еко [246, с. 180]. 

Останнім часом посилюється інтерес до вивчення закономірностей 

уживання ресурсів мови в різних галузях рекламної комунікації, 

збільшується кількість робіт, присвячених дослідженню різних аспектів 

рекламного тексту в межах лінгвістичних дисциплін на матеріалі різних мов.  

Загальнолінгвістичний опис особливостей рекламного тексту 

представлений у працях Д. Є. Розенталя [187], М. М. Кохтєва [112], 

А. Н. Баранова [15], Л. Д. Маєвської [134], Д. Матісона [146], 

О. В. Медведєвої [147], В. Л. Музиканта [155], В. В. Ученової [220], 

Т. І. Ямчинської [249]. Вивченням функціонально-стилістичних та 

структурно-семантичних ознак організації рекламного тексту займалися 

А. О. Дєдюхін [59], Л. Г. Фещенко [221], К. В. Булатова [41].  

Аналіз комунікативно-прагматичних та лексико-семантичних 

параметрів рекламного тексту проведений в монографіях та дисертаційних 

дослідженнях І. В. Альошиної [4], А. Д. Бєлової [25], І. В. Гріліхес [57], В. В. 

Зірки [72], О. С. Іссерс [76], Ю. Б. Корнєвої [108], І. П. Мойсеєнко [152], В. І. 

Охріменко [166], П. Б. Паршина [169], Ю. К. Пирогової [174], С. К. Романюк 

[190], Ю. В. Сивак [196], Л. А. Снегірьової [198]. Лінгвокультурологічні та 

соціолінгвістичні аспекти реклами описували Н. А. Водопьянова [43], 

О. О. Леонтьєв [125], Л. Є. Трушина [216], О. В. Медведєва [147]. 

Використання невербальних засобів та креолізацію рекламного тексту 

розглядали О. О. Анісімова [7; 8], А. Н. Баранов [16], А. Д. Бєлова [25; 26], 

Г. Е. Бреслав [40], М. Б. Ворошилова [47], О. В. Дзякович [65], М. В. 

Каратаєва [85], Д. П. Чигаєв [237].  

Гендерний аспект реклами описували в своїх роботах К. В. Батаєва 

[20], А. Д. Бєлова [26]. Дослідженням функціонування РТ у віртуальному 

просторі займалася Т. В. Крутько [114]. 
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Усі лінгвістичні одиниці мають бінарне співвідношення, що пов’язане 

з рівневою будовою мови. Для поняття «текст» термінологічною парою став 

термін «дискурс», який актуалізувався в мовознавчих роботах кінця 60-х 

років ХХ ст. Т.А. ван Дейк проводить достатньо чітку межу між поняттями 

«текст» і «дискурс»: «дискурс – актуально вимовлений текст, а текст – 

абстрактна граматична структура вимовленого. Дискурс – це поняття, що 

стосується мовлення, в той час як текст – це поняття, що стосується системи 

мови чи формальних лінгвістичних знань, лінгвістичної компетентності» [61, 

с. 127]. Т. А. ван Дейк запропонував визначення дискурсу в широкому та 

вузькому розумінні. Відповідно до широкого дискурс – комунікативна подія, 

що відбувається між мовцем і слухачем (спостерігачем тощо) в певному 

часовому та просторовому контексті. Ця комунікативна дія може бути усною, 

письмовою, може мати вербальні та невербальні складники. Розуміння 

дискурсу у вузькому значенні пов’язане з виокремленням лише вербального 

складника комунікативної дії, про яку говорять як про «текст» чи «розмову». 

У такому розмінні термін «дискурс» позначає завершений продукт 

комунікативної дії, її письмовий чи «усний» результат, який інтерпретується 

реципієнтами [60].  

Більшість сучасних учених погоджуються, що у визначенні дискурсу 

необхідно відобразити його найважливіші формальні, функціональні та 

ситуаційні характеристики. З огляду на форму дискурс є утворенням, яке 

перевищує за обсягом речення і співвідноситься з такою одиницею мови, як 

текст. У функціональному аспекті дискурс розглядається як сукупність 

функціонально організованих та визначених контекстом уживань мови. 

Ситуаційна характеристика дискурсу полягає в тому, що він включає в себе 

набір соціальних, культурних та прагматичних чинників, які перебувають за 

межами лінгвістичного матеріалу, проте мають безпосередній вплив на 

характер мовлення [136, с. 84]. Найбільш повне визначення дискурсу дає 

Н. Д. Арутюнова, яка розуміє дискурс як «зв’язний текст у сукупності з 

екстралінгвістичними (прагматичними, соціокультурними, психологічними  
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та ін.) факторами; текст, узятий в аспекті подій; мовлення, яке розглядається 

як цілеспрямована соціальна дія, компонент, який бере участь у взаємодії 

людей і механізмах їхньої свідомості (когнітивних процесах). Дискурс – це 

мовлення, занурене в життя» [11, с. 136–137].   

Спираючись на це визначення, Н. І. Формановська, крім того, 

розглядає дискурс як поточну мовленнєву діяльність в певній сфері 

(наприклад, політичний дискурс, рекламний дискурс); дискурс як усі 

мовленнєві твори, створені людиною (дискурс мовної особистості); дискурс 

як процес мовленнєвої діяльності мовця (монолог)/ мовців (діалог), у якому 

представлена не лише інформація про «стан речей у світі» (пропозицій), але й 

весь набір суб’єктивних, соціокультурних смислів [223, с. 32]. 

У своїх працях Н. Феркло наводить три визначення дискурсу. В 

абстрактному розумінні дискурс стосується використання мови як соціальної 

практики. Дискурс також розглядається як різновид мови, що 

використовується в межах певної галузі, наприклад, політичний дискурс. І 

третє значення – це дискурс як спосіб «мовлення», через який життєвий 

досвід набуває значущості з певного погляду [274, с. 115].  Центральним у 

теорії Н. Феркло став розгляд взаємодії між дискурсивною практикою та 

соціальними структурами з урахуванням їхнього комплексного характеру та 

мінливості у часі. 

Таким чином, дискурс – це складне комунікативне  явище, яке 

включає, окрім тексту, ще й екстралінгвістичні фактори, необхідні для 

розуміння тексту [87, с. 8].  

Поштовхом для ґрунтовного вивчення рекламного дискурсу в 

лінгвістиці стала робота Дж. Ліча, який описав лінгвістичні прийоми, що 

використовувалися в британських рекламних текстах. Акцентом дослідження 

став аналіз граматичних особливостей рекламних текстів. Серед таких 

особливостей Дж. Ліч виділив низьку частоту вживання артиклів, 

допоміжних дієслів та займенників, домінування іменників над 

прикметниками та дієсловами,  значну перевагу номінативних речень над 
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дієслівними. Працюючи в традиціях літературного критицизму, Дж. Ліч 

назвав рекламу різновидом літературного жанру, стверджуючи, що, як і в 

літературі, автор рекламного тексту часто покладається на непередбачувані 

стратегії розповіді і творчу експлуатацію мови, використовуючи типові 

лінгвістичні моделі та техніки. Таким чином, робить висновок автор, метою 

адресанта, який створює рекламне повідомлення таким, що легко 

запам’ятовується, є привертання та утримання уваги читача,  підштовхування 

його до певної дії, що досягається завдяки креативному використанню 

типових моделей [303, c. 63–68]. Навіть сьогодні дослідження Дж. Ліча не 

втрачає актуальності.  

Більш сучасне і глибоке дослідження британського рекламного 

дискурсу на матеріалі рекламних оголошень, розміщених у друкованих 

виданнях, на телебаченні та бігбордах, було проведено Гаєм Куком у 1992 

році. Метою дослідження Г. Кука став аналіз текстуального значення з 

урахуванням ступеня взаємодії рекламного дискурсу з іншими видами 

дискурсу. Крім того, аналіз лінгвістичних засобів здійснювався в комплексі з 

аналізом візуальних, музичних та паралінгвістичних особливостей. Зокрема, 

Г. Кук вивчав точне вербальне вираження інтенцій автора рекламного 

повідомлення, розуміння та інтерпретацію повідомлення читачем. Особливий 

акцент був зроблений на  вираженні соціальних цінностей, аналізі соціальних 

і гендерних ролей та вербалізації ідентичності адресата й адресанта в 

рекламному дискурсі [268].  

Вивченню лінгвістичних засобів у телевізійній рекламі США 

присвячена робота M. Гайса [279]. M. Гайс подає детальний опис 

порівняльних конструкцій, процесу номінації шляхом словоскладання і 

вживання злічуваних та незлічуваних іменників. Особливу увагу отримали 

такі аспекти, як кодування наміру адресанта та декодування повідомлення 

адресатом. Висновки M. Гайса в основному збігаються з положеннями, які 

були сформульовані Х. П. Грайсом у 1975 р., а саме: розуміння залежить не 

стільки від декодування повідомлення, закодованого певними символами, 
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скільки від впливу значень та контекстуальної інформації, що імпліцитно 

передаються символами. Імплікатура смислів актуалізується завдяки 

правилам спілкування в певних ситуаціях, з якими погоджуються обидві 

сторони комунікації, так званим максимам. 

Японська дослідниця Кейко Танака застосувала ідеї М. Гайса при 

аналізі японських рекламних повідомлень у періодичних виданнях [322]. 

Використовуючи дані, отримані при порівняльному аналізі британської та 

японської преси, вона стверджує, що є помилковим розглядати рекламну 

комунікацію як семіотичну систему, в якій полісеміотична природа 

лінгвістичних та паралігвістичних повідомлень ускладнює процес 

комунікації. Натомість вона стверджує, що процес інтерпретації 

висловлювання завжди передбачає залучення контекстних посилань, 

усунення неоднозначності та збагачення смислів. К. Танака погоджується з 

думкою М. Гайса про те, що інтерпретація повідомлення в рекламному 

дискурсі виходить за межі просто декодування, адресатові потрібно 

встановити зв’язок із контекстом. Тому важливим у дослідженні стає 

вивчення того, як фонові знання впливають на розуміння рекламного 

повідомлення, а особливо, як адресант враховує наміри адресата. Вивчаючи 

цей аспект, К. Танака звертається до теорії релевантності, згідно якої 

максима релевантнсті стає єдиним важливим принципом в усуненні 

неоднозначності при інтерпретації повідомлення. 

Спираючись на результати досліджень, проведених Дж. Лічем, 

М. Гайсом, К. Танакою, Поль Бруто проводить дослідження дискурсу 

приватних рекламних оголошень у періодичних виданнях Британії, 

аналізуючи їх структурні та синтаксичні особливості [263]. П. Бруто робить 

висновок, що характерним для  дискурсу приватних рекламних оголошень є 

спрощення граматичних та синтаксичних конструкцій за рахунок порушення 

конвенційних норм уживання артиклів, займенників, допоміжних та 

модальних дієслів, дієслів-зв’язок та дієслівних флексій. Натомість 

поширеною стає інтеграція мовних засобів, наприклад, перерахування 
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іменників, прикметників, вживання абревіатур та скорочень, що приводить 

до економії та спрощення використаних мовних засобів [263, с. 80-81]. Був 

проведений ґрунтовний аналіз композиційної структури рекламних 

повідомлень, типових синтаксичних моделей та функціональних 

особливостей з урахуванням екстралінгвальних факторів, серед яких 

дослідник виокремив групу категоріальних факторів (фактор економії 

мовних засобів, наявність документального першоджерела, зворотний 

зв’язок) та групу релевантних факторів (запланованість комунікації, 

обмеженість набору тем, статус учасників). Було здійснено спробу розробити 

універсальну методологію проведення аналізу дискурсів різного типу з 

акцентом на екстралінгвальні чинники [263, с. 161–166]. 

В основі класифікації дискурсів, запропонованої В. І. Карасиком, 

лежить соціолінгвістичний фактор, а саме належність учасників спілкування 

до певної соціальної групи, які діють у межах певної комунікативної 

ситуації. Автор визначає два основні типи дискурсу: персональний 

(особистісно орієнтований) та інституційний. Рекламний дискурс 

В. І. Карасик відносить до інституційного типу дискурсу, оскільки в ньому 

виділяються чіткі статусно-рольові відносини (товаровиробник – споживач). 

У класифікаціях, запропонованих Ф. С. Бацевичем [23, c. 15-19], 

Г. Г. Почепцовим [179, с. 62] та К. С. Серажим [195, с. 76], рекламний 

дискурс належить до комунікативних дискурсів. 

Існує думка, що рекламний дискурс – це відносно автономне 

утворення в межах дискурсу ЗМІ. Він організований як перманентна 

комунікація відправника рекламного повідомлення та реципієнта. 

Особливістю рекламного дискурсу є те, що співвідношення вербального й 

невербального в ньому набуває форми взаємодії символічних та індексальних 

знаків [162, с. 42]. 

Підтримуючи думку І. Г. Овчинникової, вважаємо, що незважаючи на 

те, що рекламний дискурс знаходить своє місце в різноманітних 

класифікаціях, він є досить автономним і відрізняється від інших типів 
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дискурсів. Реклама є креалізованим текстом, який має одновекторну 

спрямованість, оскільки завжди ініціюється товаровиробником, в той час як 

інші дискурси (дипломатичний, батьківський, діловий та ін.) включають в 

себе комунікацію, яка може бути ініційована будь-яким учасником 

комунікативної ситуації.   

Така особливість рекламного дискурсу зумовлена його прагматичним 

характером. На думку А. В. Олянича, вся масова комунікація має 

розглядатися як прагматична [164, с. 83]. А. Д. Бєлова відносить рекламний 

дискурс до аргументативного типу, який апелює до ціннісної системи, до 

емоцій, що більше нагадує навіювання, ніж переконання [25, с. 145], а 

В. В. Зірка - до маніпулятивного типу [72, c. 49]. О. О. Терпугова визначає 

рекламний дискурс як особливий різновид імперативного дискурсу, який 

посідає проміжне положення між аргументативним (персуазивним) та 

пропагандиським (маніпулятивним) дискурсами [213, c. 8]. Але всі 

погоджуються, що реклама є прагматично активним дискурсом.  

Наше розуміння масової комунікації орієнтоване на прагматичний 

розгляд інтегрованої функції впливу мовлення і візуального комплексу (знака 

чи образу) на масову індивідуальну свідомість. Метою в педагогічному, 

політичному, дипломатичному дискурсах також є вплив на співрозмовника в 

процесі мовленнєвої діяльності. Проте лише в  рекламному дискурсі 

прагматичність зводиться до єдиної кінцевої мети – отримання прибутку. 

Рекламна комунікація в межах рекламного дискурсу суворо регламентована. 

На відміну від інших типів комунікації, вона не може виникнути стихійно. 

Рекламній комунікації передує ряд формальних процедур (визначення каналу 

передачі, часу виходу повідомлення, частоти його транслювання). Крім того, 

рекламний дискурс передбачає опосередковану комунікацію завдяки 

наявному каналу передавання рекламного повідомлення. Канал передавання 

інформації може бути присутнім і в межах інших дискурсів, проте лише в 

рекламній комунікації він є обов’язковим компонентом. Рекламний дискурс, 

більше ніж інші типи дискурсу, є віддзеркаленням  суспільної свідомості. 
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Рекламна комунікація стає інструментом впливу на суспільство, 

відображаючи цінності, норми, наміри певного суспільства. 

 

1.3. Маркування товару як різновид рекламного дискурсу 

Розвиток суспільства XX століття пов’язують з активними процесами 

індустріалізації та урбанізації, які спричинили концентрацію населення в 

містах. Зміна умов життя стала поштовхом для появи магазинів 

самообслуговування і пропаганди консьюмеризму. Поява автомобілів та 

інших видів транспорту, розвиток сучасної роздрібної торгівлі стали 

вирішальними чинниками розвитку нових пакувальних технологій. В умовах 

самообслуговування важливість упаковки зростає не лише в продовольчих 

магазинах, але й аптеках, магазинах мішаного асортименту та інших місцях 

роздрібної торгівлі. Вона одразу дозволяє бачити марку (назву, яка визначає 

вид продукту) та намагається переконати тих, хто ніколи не користовувався 

цим продуктом, вперше це зробити [35, c. 77]. Упаковка як засіб 

ідентифікації стала настільки важливою, що такі компанії, як Heinz  та Coca-

Cola, не змінюють форми своїх пляшок та вигляд етикеток багато років. 

Упаковку визначають як засіб або комплекс засобів, що забезпечують 

захист товару при його русі від виробника до споживача [5, с. 297]. 

Розрізняють три види упаковки товару: 1) внутрішня, тобто контейнер, в 

якому безпосередньо знаходиться товар; 2) зовнішня, тобто матеріал, який 

захищає внутрішню упаковку і містить маркування для споживача; 

3) транспортна, тобто тара для зберігання, ідентифікації та транспортування 

товару, що містить інформацію для перевізника.  

Американські маркетологи К .Л. Бове та У. Ф. Аренс визначають  

п’ять функцій упаковки, а саме: вона вміщує продукт, зберігає його від 

псування, ідентифікує продукт, створює зручність під час користування та 

зберігання, приваблює покупця та заощаджує витрати [35, c. 77]. 

Спеціалісти Інституту соціології та маркетингу США виявили, що 

«вдала упаковка збільшує обсяг продажу найрізноманітніших товарів на 60-
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130%, в той час як її собівартість складає всього лише 6-14% від вартості 

продукту, що в ній запаковано» [62]. Маркетологи почали більш уважно 

ставитися до створення концепції упакування, в основі якого лежала ідея, що 

упаковка має не лише виконувати традиційні функції – захищати товар при 

транспортуванні, містити інформацію про товар – але й привертати увагу та 

переконувати. Завдяки своєму надзвичайному аргументативному та 

інформаційному потенціалу упаковка стала важливим елементом 

маркетингових комунікацій, тому важливим завданням фахівців різних 

галузей стає виявлення, класифікація й аналіз основних показників та 

елементів упаковки, серед яких особливе місце посідає маркування товару. 

Маркування – це комплекс написів, умовних позначень та зображень, 

які розміщені на  упаковці, транспортних бірках і самому товарі. Головним 

призначенням маркування товару є доведення основної інформації про товар 

до споживача, а також ідентифікація товару [143]. Маркування виконує такі 

функції в системі маркетингових комунікацій, учасником яких стає товар: 

1. Інформаційна – доведення до зацікавлених суб’єктів комунікації 

всіх необхідних даних про товар; 

2. Ідентифікаційна – доведення до споживача, продавців, експертів 

та органів контролю інформації, що дозволяє розпізнавати товари; 

3. Емоційна та мотиваційна – вплив маркування товару на 

психоемоційний стан споживача для задоволення естетичних потреб, а також 

для створення мотивації купівлі товару. 

Упаковка завжди відповідала часу та потребам суспільства. 

Суспільство сьогодні – це суспільство споживачів, які зосереджують свій 

погляд на речах, на матеріальному. Георгій Гачев висунув концепцію 

пришвидшеного розвитку літератури, у контексті міркувань про зв’язок кіно 

і літератури сформулював положення про «олюднення матерії, речі». Він 

наголошував,  що «…речі у ХХ ст. різко, виразно і прозоро випромінюють 

дух людини. Вони дуже промовисті,  cum tacent clamant, мовчазні – вони 

кричать» [51, с. 41]. Таким чином, упаковка, будучи об’єктом, річчю, суто 
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матеріальним предметом, починає функціонувати як активний суб’єкт 

комунікації.  

 

1.4. Маркування товару в системі «текст :: дискурс» 

 Напрацюванню  теоретико-методичного підходу щодо комплексної 

оцінки упаковки продукції харчової промисловості присвячені праці 

О. А. Біловодської та О. В. Гримайло. В основі їхньої класифікації показників 

упаковки лежить  важливість цих елементів з погляду споживача та 

виробника. Дослідники запропонували наступну класифікацію показників 

упаковки:  1) з позицій споживачів: показники маркування; показники 

ергономічності та зручності; естетичні показники; показники надійності та 

міцності; комунікаційні показники; 2) з позицій виробників: економічні 

показники; показники транспортування та складування; показники 

екологічності [33, с. 152].  

Адекватність та універсальність упакування і маркування 

обговорюється на світовому рівні. У 2008 році Global CEO Forum  

започаткував проект «The Global Packaging Project», метою якого було 

визначити ті параметри, за якими можна оцінювати упаковку як оптимальну 

та адекватну. В основу визначення параметрів покладено функціональні 

особливості упаковки. Серед функцій були названі такі: захисна (оцінюється 

здатність захищати від пошкоджень, викрадень, подовження  термінів 

зберігання на полиці), просувна (оцінюється наявність списку інгредієнтів, 

характеристики та переваг продукту, рекламне повідомлення та брендінг), 

інформативна (оцінюється ідентифікація продукту, інформація про 

використання, дані щодо поживності, умови зберігання, наявність 

попереджувальних написів, контактна інформація, наявність інструкцій, 

термін придатності), ергономічна (оцінюється приготування та подача 

продукту, зручність при зберіганні, дозування), поєднувальна (оцінюється 

можливість групувати упаковки для покупців, для роздрібних мереж, для 
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перевезень), логістична (оцінюється зручність при перевезенні від виробника 

до магазину, зручність при розташуванні на полиці) [252]. 

Були неодноразові спроби уніфікувати викладення інформації на 

упаковці. У США Департамент охорони здоров'я та суспільного 

обслуговування видавав настанову з маркування продуктів харчування «Fair 

Packaging and Labeling Act», яка перевидавалась у 1994, 2008, 2009, 2013 роках 

[273]. У Великобританії розроблені  стандарти маркування упаковок товарів 

«Food Labelling and Packaging», які діють на території Англії, Шотландії та 

Північної Ірландії [277]. В Австралії та Новій Зеландії з 1991 року питання 

маркування продуктів харчування врегульовуються законодавчим актом 

«Food Standards Australia New Zealand Code» [278]. Ці документи 

регламентують не лише наявність певної інформації, але і її просторове 

розміщення на упаковці.  

Закріплення позиції упаковки в процесі рекламної комунікації 

відбулося через виникнення неологізму «packvertising», який означає, що 

компанія здійснює рекламну комунікацію, використовуючи упаковку як 

основний канал. Рackvertising – це процес створення упаковки, яка несе ідею 

про товар і при цьому сама стає сенсацією [265]. Ідея і сенсація знаходять 

вираження і промовляють до адресата, на думку маркетологів Дж. Казеллі та 

Н. Романьяні, через образи, слова, поняття, графіку, малюнки, матеріал 

упакування, просторове розміщення та відповідність вмісту. Сьогодні  цей 

термін використовується і в статтях з маркетингу [310; 323], і в наукових 

працях [264].  

У роботах з маркетингу проблематику оцінки візуального впливу на 

покупця кольору та кольорових сполучень, а також психологічної ролі 

графічного зображення та сприйняття типу композиції на упаковці вивчали 

такі вчені, як Т. Амблер [5], Г. Е. Бреслав [40], М. Леві [124], О. В. Литвинов 

[127], О. М. Шканова [244] та ін., комунікаційний вплив упаковки 

опрацьований у роботах М. І. Бєлявцева, Л. М. Іваненко [29], 

В. Г. Герасимчука [52], Т. Д. Гірченко, О. В. Дубовик [54], Ф. Котлера [111], 
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Ю. Е. Петруні [172], Е. Райса, Дж. Траута [185] та ін., упаковку як елемент 

товароруху у логістиці вивчали Д. Бауэрсокс [21], А. М. Гаджинський [48], 

М. Є. Залманова [68], А. Г. Кальченко, В. В. Кривещенко [79], 

Д. Д. Костоглодов [110], Є. В. Крикавський [113] та ін.    

Проводячи лінгвістичне дослідження упаковки, важливо визначитися 

з такими поняттями, як «текст» та «дискурс», і визначити, чим є маркування 

на упаковці в такій системі термінів. З огляду на структуру, маркування 

товару складається з великої кількості елементів, які є неоднорідними за 

семантичним наповненням та прагматичним спрямуванням. Крім того, 

маркування товару є гетерогенним за характером використаних компонентів, 

за поєднанням вербального і невербального, таким чином, утворюється 

гібридна структура. 

Релевантним для нашого дослідження є трактування тексту як будь-

якого мовленнєвого висловлювання незалежно від обсягу, проте неодмінно з 

ознакою «зв’язності та цільності» [341, с. 508]. Термін «текст» 

використовують і в семіотиці, аналізуючи такі знакові утворення 

невербального походження, як витвори образотворчого мистецтва, музичні 

твори, німе кіно, ритуальні дії [22, с. 297; 55, с. 281]. Ю. М. Лотман визначив 

параметри, притаманні тексту, серед яких –  вираженість, відмежованість та 

структурність [132].  

Вираженість тексту полягає в тому, що «текст зафіксований у певних 

знаках і в цьому сенсі протистоїть позатекстовим структурам» [132].  За цим 

параметром, маркування товарів можна розглядати як сукупність знаків 

природної мови, які складаються в певну систему і мають певні позасистемні 

елементи. 

Наступний параметр – відмежованість – визначається 

Ю. М. Лотманом як властивість тексту протистояти всім знакам, які мають 

матеріальне втілення і не входять до системи тексту, з одного боку, та 

протистояти всім структурам з невизначеною ознакою межі, з іншого. 

О. М. Пятигорський зазначав, що текст має єдине текстове значення і в цьому 
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розумінні може розглядатися як неподільний сигнал, що означає, що він 

може реалізовувати певну культурну функцію і передавати певне цілісне 

значення: «бути романом», «бути документом», «бути молитвою». 

Застосовуючи ідеї Ю. М. Лотмана та О. М. Пятигорського, можна 

припустити, що сукупність елементів маркування товару можна розглядати 

як текст за наявністю параметру «відмежованість», оскільки маркування, 

безперечно, має єдине цілісне текстове значення: «бути маркуванням на 

упаковці», –  яке складається з цілком визначених матеріальних знаків і має 

межі, які можна назвати рамкою тексту, що визначається межами самої 

упаковки.  

Останнім параметром тексту Ю. М. Лотман визначив структурність. 

Він стверджував, що текст не є простою послідовністю знаків між двома 

зовнішніми межами [132]. Текст має внутрішню організацію, що перетворює 

його на синтагматичному рівні в структурне ціле. Маркування товару 

складається з елементів, кожен з яких має свої особливості семантичного 

наповнення, графічного оформлення та просторового розміщення, проте усі 

вони функціонують у межах упаковки  відповідно до встановлених правил. 

За всіма параметрами, виділеними Ю. М. Лотманом, маркування на упаковці 

можна віднести до тексту. 

Таким чином, під терміном «маркування товару як текст» 

розуміємо систему вербальних і невербальних знаків, які організовані в 

певну структуру, всі елементи якої відповідають вимогам зв’язності і 

цільності й обмежені  поверхнею однієї упаковки. 

Якщо розглядати маркування товару як дискурс, важливо знайти його 

місце в системі класифікації дискурсів. Дослідження, проведені в межах 

лінгвістичної семіотики  на факультеті лінгвістики Малазійського 

університету в Куала-Лумпур, визначають упаковку як окремий вид 

дискурсу, особливістю якого є те, що «упаковка є інструментом культури, і, з 

одного боку, є об’єктом суспільного впливу, а, з другого, сама має певний 

вплив на суспільство» [266, c. 364]. Джесіка Барроуз у своїй дисертації, 
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написаній в Інституті комунікаційних досліджень при Університеті Лідса, 

стверджує, що packvertising є формою реклами. Спираючись на роботи 

Р. Барта [18], Дж. Вільямсона, Дж.Фіске, Дж. Фаулза, Г. Кука [268] та 

Г. Роуз, дослідниця доводить, що дискурс упаковки можна вважати формою 

рекламного дискурсу, оскільки упаковка, як і реклама, вимагає декодування 

та є візуальним втіленням домінантної ідеології.  

Слідом за Дж. Бароуз, спробуємо визначити і описати ознаки 

дискурсу маркування товару та зівставити їх з характеристиками рекламного 

дискурсу.  

Маркування товарів можна віднести до різновиду рекламного 

дискурсу – виду інституціонального дискурсу, оскільки комунікація 

розгортається в заданих межах статусно-рольових відносин. Двома 

важливими ознаками рекламного дискурсу є мета повідомлення, яка полягає 

у привертанні уваги аудиторії та спонуканні її до дії, та учасники 

комунікації, серед яких – представники інституту та клієнти. Мета 

маркування товарів збігається з загальновизначеною метою рекламної 

комунікації, а учасниками комунікації вважаємо виробника і державу як 

представників інституту та покупців. Для маркування, як і для реклами, 

характерними є комунікативні кліше.  

Прагматика маркування товарів базується на функціональності 

мовних одиниць. Рекламний дискурс є прагматичним дискурсом, оскільки в 

ньому актуалізуються  комунікативні стратегії інформування, переконання та 

спонукання. Прагматичне спрямування будь-якого маркування товару та 

упаковки в цілому також полягає в необхідності спонукати адресата до дії у 

відповідь. Н. Д. Арутюнова ставить прагматичне значення мовленєвого акту 

в залежність не лише від мовця, але й від мовленєвої ситуації та отримувача 

[14, с. 356-357]. Будь-який мовленєвий акт розрахований на певну модель 

адресата. «Суб’єкт і адресат як початкова та кінцева ланки комунікативного 

акту входять до характеристики мовленєвого витвору. Вони утворюють 

органічну єдність і не можуть бути розділені. Сукупність умов, що 
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визначають формування того чи іншого мовленєвого витвору суб’єктом, і 

відповідне сприйняття його адресатом складає цілісність та сутність 

комунікації» [102, с. 139]. Розуміючи під прагматикою теорію мовленєвого 

впливу, зауважимо, що саме позитивне прагматичне спрямування рекламного 

дискурсу, яке характерне і для маркування товарів,  є тим чинником, який 

значною мірою зумовлює його специфіку і стає вирішальним у формуванні 

інших специфічних рис друкованої реклами. Прагматична орієнтація текстів 

маркування, як і рекламних текстів, визначає логіку й емоційне забарвлення 

аргументації, тональність дискурсу, диктує добір вербальних і невербальних 

засобів та спосіб їхньої подачі й організації. 

На нашу думку, маркування товару, з огляду на особливості його 

прагмакогнітивної реалізації, може бути визначений як аргументативний 

дискурс.  

Аргументативність вказаного дискурсу випливає насамперед зі 

специфіки комунікативних інтенцій його учасників. Процес комунікації між 

адресантом-виробником та адресатом-покупцем передбачає щирість з боку 

адресанта та довіру з боку адресата, які детерміновані зовні (метою, умовами, 

ситуацією, стереотипами) і внутрішньо (індивідуальністю покупця, настроєм, 

ставленням до продукту чи виробника). Аргументативність МТ як 

рекламного дискурсу  визначається загальною комунікативно-прагматичною 

настановою адресанта (ініціатора ситуації спілкування) переконати адресата 

за допомогою різноманітних тактик і стратегій аргументації в доцільності 

прийняття рішення про придбання і, власне, купити продукт. Всі аргументи 

належать адресанту, є  спланованими щодо уявного адресата і, фактично,  

комунікативна ситуація унеможливлює зміну обраних аргументів у відповідь 

на мовленнєві дії чи реакції адресата.  

Аргументація є способом міркування, у процесі якого висувається 

певне положення як теза, що потребує доведення, розглядаються аргументи 

на користь її істинності та можливі протилежні аргументи, дається оцінка 

засновкам і тезі, доводиться теза та спростовується антитеза [66, с. 7]. Під 
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аргументацією, слідом за А. Д. Бєловою, розуміємо комунікативну діяльність 

суб’єкта у триєдності вербального, невербального та екстралінгвістичного, 

метою якого є переконання адресата через обґрунтування правильності своєї 

позиції [25, с. 5]. При цьому аргументативний дискурс можна визначити як 

цілеспрямоване мовлення в соціально-детермінованій ситуації з метою 

створення когнітивного унісону [25, с. 82].  

Провідною комунікативною стратегією розгортання 

аргументативного дискурсу в аналізованому дискурсі є стратегія 

переконання. Переконання є мовленнєвим впливом на адресата, що «полягає 

в такому комунікативному використанні мовних засобів, за якого в модель 

світу носіїв мови вводяться нові знання та модифікуються уже наявні, тобто 

відбувається процес онтологізації знань» [7, с. 12].  

Основна функція аргументації — обґрунтування введення нового 

знання в систему уявлень про світ адресата і тим самим вплив на процес 

прийняття рішень. Було доведено, що в процесі природно-мовленнєвої 

комунікації перш за все онтологізується (вводиться та засвоюється) те 

знання, яке не суперечить знанням моделі світу адресата і навіть доповнює 

їх, оскільки в такій ситуації витрати енергії мінімальні. З огляду на економію 

витрат енергії адресата упаковка є ідеальним засобом зберігання та передачі 

знань, оскільки можна вважати, що перейшовши до етапу вибору товару і 

звернувши увагу на його упаковку, покупець (адресат) вже певною мірою 

засвоїв нове знання, введене продавцем (адресантом) різними способами, 

починаючи від рекламних оголошень і закінчуючи особистою комунікацією 

чи плітками.  

Але існують й інші методи онтологізації знань, які ефективно 

використовуються в маркуванні товару, наприклад, подавання інформації 

про суттєві, проте не доведені властивості продукту, як факт: 

 -Моіsturіsіпg beauty lоtіоn реnеtrates quickly and lеаvеs skin with а sоft 

fragrant afterglow. (Oil of beauty від Equate).  

-Stir up the rich сhосоlatе taste. (Сагnаtіоn від Nestle). 
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Такі твердження не піддають сумніву зволожувальні властивості 

лосьйону чи багатство шоколадного смаку товару. 

Наявність імпліцитної інформації потребує  виконання деяких 

додаткових операцій, які, як це не дивно, допомагають засвоїти нові знання. 

Іншими словами, ефективність імпліцитної інформації полягає у складнощах 

її добування, у тому, що адресат витрачає на її отримання додаткові 

інтелектуальні зусилля. Витрати зусиль при засвоєнні знання визначають 

ступінь суб'єктивної близькості. Так легше  інтегрувати нове знання в модель 

світу адресата.  

Компресія інформації і перенесення деяких її елементів у підтекст, що 

є характерним для маркування товарів, продиктовані такими причинами: 

маркування обмежене в просторі та часі; адресат схильний до економії 

власних зусиль під час засвоєння знання; елементом аргументації в текстах 

упаковки виступають невербальні компоненти. 

Звернення до невербальних компонентів вигідне не лише тим, що 

дозволяє уникнути проблем з перекладом, але й тим, що заповнює 

вербальний та семантичний вакуум між мовними картинами світу [25, c. 199]. 

Інформацію, закладену в невербальних компонентах, можна вважати 

імпліцитною, а отримує її адресат швидше на інтуїтивному та емоційному 

рівнях. Таким чином, адресат витрачає невелику кількість інтелектуальних 

зусиль на здобуття знання, що зберігається в імпліцитній формі. Спеціалісти 

вважають, що частина інформації може зберігатися в пам'яті в невербальній 

формі, залишаючись образною інформацією; при цьому частотність 

упізнавання мальованих об'єктів значно більша за впізнавання вербальних 

текстів.  

Аргументація в маркуванні товару еволюціонує в бік емоційної сфери, 

апелюючи до відчуттів або маніпулюючи цінностями, що дозволяє 

ефективно впливати на свідомість адресата, наприклад: Sасhеt оf Sсеnts оffеrs 

you an escape іntо а gаrdеn оf tingling sensations. Each fragrance awakens your 

senses and invites you into a more peaceful, nourishing environment alive -with 
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possibilities. Just close your eyes and breathe deeply... the colors are richer, the 

sun brighter, the whole world warmer... (Sachet of Mulberry Scents від 

McAuley). Приклад демонструє апеляцію до відчуттів (awakens your senses, 

close your eyes, breathe deeply, the whole world warmer) та цінностей (peaceful, 

nourishing environment, possibilities). Таку аргументацію можна назвати 

емоційною. Аргументація може бути спрямована на зміну ієрархії цінностей 

учасників або на створення чи знищення певної цінності у свідомості 

партнера по комунікації.  

Особливістю рекламного дискурсу є широке використання 

невербальних елементів комунікації, параграфеміки, кольорового 

символізму, які можуть в сучасній рекламі повністю витіснити мову [25, 

с. 145]. Подібні особливості характерні і для маркування товару. Вербальний 

компонент скорочується в обсязі за рахунок використання абревіатур та 

акронімів на лексичному рівні, усічених та еліптичних речень на 

синтаксичному рівні, кліше, таблиць та стандартизованих форм викладення 

інформації на рівні тексту, знаків та кодів, легких в декодуванні, на 

семіотичному рівні та базових когнітивних понять, широко представлених в 

англомовній картині світу. Частка невербального компонента в структурі 

маркування на упаковці збільшується. Широко використовується варіювання 

шрифтів, пунктуації, кольорового оформлення, зображень, іконічних знаків 

та таблиць.  

Отже, маркування товару визначаємо як різновид рекламного 

дискурсу, в основі якого лежить використання упаковки як основного 

інструменту в досягненні глобальної комунікативної мети адресанта, а саме: 

переконати адресата в перевагах свого продукту, спираючись на логічну та 

емоційну аргументацію та враховуючи  позамовні чинники (знання про світ, 

установки, цілі, систему цінностей адресата). 

Незважаючи на те, що тексти реклами містять різні прийоми впливу 

на реципієнтів, секрет впливу реклами полягає не стільки в доведенні та 

обґрунтуванні тверджень, скільки у навіюванні. Вона нав'язує певний погляд. 
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Проте невід'ємним чинником успішної аргументації та нормальної 

комунікативної взаємодії була, є і залишатиметься довіра. 

З огляду на те, що рекламний текст є безперечним лідером серед 

паралінгвістично активних типів текстів [7, с. 73], можна сказати, що 

паралінгвістична активність маркування на упаковці  як різновиду 

рекламного дискурсу досягає максимуму. Тому, природно, виникає інтерес 

до прагматичних особливостей невербальних компонентів упаковки та  їх 

розмаїття.  

 

1.5. Семіотика маркування товару 

Накопичення великого массиву знань у точних і природничих галузях 

науки створило підґрунтя для руху в бік цілісного системного знання на 

стику наук. У пошуках універсального підходу до вивчення природної мови і 

невербальних знаків вчені звернулися до семіотики.  

Зі зміною розуміння породження смислу змінюється і визначення 

знака. В. М. Березін дає найширше визначення знака, а саме: «знак – це 

матеріальний предмет (ширше – явище, подія, дія), який сприймається 

чуттєво,  виступає в пізнанні та спілкуванні людей і репрезентує предмети, 

властивості чи ставлення дійсності. У людському спілкуванні, лінгвістиці, 

психології, мистецтвознавстві, культурології, теорії масової комунікації  та 

інших суміжних науках знак потрібен для отримання, зберігання, 

перетворення та передавання повідомлень (інформації, знань) чи елементів 

повідомлень різних видів» [30, с. 66]. Під знаком розуміють матеріальний, 

чуттєво сприйнятий об’єкт, який виступає в пізнанні дійсності вказівкою на 

інший об’єкт, який фіксується на якомусь матеріальному носії чи в нашій 

свідомості. Таким чином, позначуване і позначник – це два боки матеріально-

ідеального утворення, яке обмежує, виокремлює ті чи інші факти, події, 

явища, що дозволяє, у свою чергу, сприйняти і засвоїти їх нашою свідомістю 

– раціонально, і почуттями – емоційно. Тієї ж думки дотримується і Кріс 

Арнінг – засновник одного з найуспішніших агентств семіотичних 
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досліджень у Великій Британії, стверджуючи, що «споживачі інтуїтивно 

читають і реагують на коди, які містить повідомлення бренда, та особливо 

упаковка бренда» [254, с. 26]. За останні десять років збільшилася кількість 

публікацій, присвячених семіотичним дослідженням упаковки (Дж. Д. Беррі 

[259], Осборн Пайк [314], К. Майсано [304], К. Арнінг [254], Дж. Барроуз 

[264], Ч. Ліч [302], K. Полак [315], E. Ерлз [271], П. Меннінг [305], 

Х. Ф. Чеонг [266]).  Автори робіт відзначають зацікавленість  виробників та 

дизайнерів упаковки у практичному застосуванні надбань семіотики  та 

погоджуються, що для успішного виконання упаковкою комунікативної 

функції, породження знаків та кодів має відбуватися з урахуванням 

соціального та культурного контексту. 

«Протягом усієї історії людства ми знаходимо два незалежні і 

рівноправні культурні знаки: слово та малюнок. У кожного з них своя історія. 

Проте для розвитку культури, очевидно, необхідна наявність обох типів 

знакових систем» [130, с. 8]. Маркування товару складається зі знаків різних 

семіотичних систем: вербальних та візуальних, які є рівноправними 

елементами тексту.  

Усі рівні мовного членування – від слова до тексту – позначають 

фрагменти реальної дійсності, тобто виконують семіотичну функцію. 

Вербальний компонент, який становить собою сукупність елементів, варто 

досліджувати відповідно до семіотичної функції, яку елемент виконує в 

маркуванні. 

 У теорії функціонально-смислових типів мовлення, що спирається на 

логічну основу експлікації конструкцій надфразового рівня, були 

виокремлені та отримали обґрунтування такі лінгвістичні об’єкти: текст-опис 

та текст-розповідь. О. А. Нечаєва вперше розглянула мовленнєві структурні 

комплекси, які обслуговують мисленєву діяльність людини на більш 

високому рівні, ніж речення, і які виконують чітко визначену функцію. «У 

мові склалися певні логіко-смислові і структурні типи монологічного 

висловлювання, які використовуються як моделі в процесі мовного 
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спілкування. Такими типами висловлювання, більшими за обсягом, ніж 

речення, але  теж зі стабільною структурою і загальним значенням 

висловлювання, є текстові одиниці у вигляді опису, розповіді та міркування» 

[160, с. 24].  

С. В. Чебанов та Г. Я. Мартиненко, досліджуючи тексти малої форми, 

визначили стійкі риси тексту-опису та тексту-розповіді, та обґрунтували  

диференціацію текстів в межах опозиції «об’єкт :: суб’єкт».  

Особливістю тексту-опису є те, що він безпосередньо співвідноситься 

з референтом, який позначається ім’ям чи назвою об’єкта. Опис відсилає до 

предмета, тобто об’єкту опису, його частин та ознак. Лінгвістичною 

експлікацією опису стають номінативні речення чи найменування. «Опису 

притаманні дескриптивні реалізації», тому текст-опис будується на збірній 

множинності [235, с. 16-17], тобто кожен елемент опису характеризує певну 

ознаку предмета, і сукупність всіх елементів дає повне уявлення про об’єкт.  

Особливістю тексту-розповіді є його співвіднесеність з суб’єктом, 

який виконує певні дії. Розповідь відсилає до особи, тобто суб’єкта розповіді, 

її дій та існування у певному просторі та часі. Лінгвістичною експлікацією 

розповіді стає предикація. Текст-розповідь будується на розділовій 

множинності, тобто кожен елемент розповіді характеризує певну дію 

суб’єкта, і сукупність елементів створює картину подій за участю суб’єкта.  

Отже, «якщо стабільною основою картини, за якою спостерігаємо, є 

функція (тобто констатація наявності, існування об’єктів позамовного ряду), 

то таке бачення вербалізується описом. Якщо стабільною величиною є 

суб’єкт, то такий спосіб бачення вербалізується розповіддю» [235, c. 105]. 

Результати цього дослідження лежать в основі аналізу вербальних 

елементів маркування товару, оскільки це також текст малої форми. 

Використання функціонально-смислового підходу до вивчення тексту 

упаковки дає можливість виявити структури, які складаються  з речень у 

вигляді опису та розповіді, які побудовані на логічній та семантико-

граматичній основі. На цій підставі виділяємо межі дискретних текстових 
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одиниць типу «опис» і «розповідь» та зв’язки, що утворюються  між цими 

одиницями в цілому тексті, а також визначаємо, за О. А. Нєчаєвою, 

«стабільну не лише логіко-смислову, але і структурно-мовну 

характеристику» опису та розповіді. Як результат, отримуємо, по-перше, 

семіотичні засади для розділення цілого тексту на текстові конструкції, 

еквівалентні опису та розповіді; по-друге, основою текстових конструкцій 

стає  актантний склад опису та предикатний склад розповіді. Цей принцип 

дає можливість виокремити з цілого тексту фрагменти/елементи/тексти типу 

«опис» та «розповідь». У межах роботи, слідом за В. М. Хамагановою, 

визначаємо опис як «текстову конструкцію у вигляді сукупності речень, 

поєднаних тематично, а в структурно-мовному плані – значенням 

одночасності існування ознак статичного об’єкта, які відбивають властивості 

позамовного предметного ряду» [229, с. 2]. 

Використовуючи результати багатоаспектних підходів у дослідженні 

тексту, намагаємося акцентувати увагу на властивостях функціонально-

смислових одиниць «текст-опис» та «текст-розповідь» упаковки,  які 

аргументують мовний характер їхньої сутності, а також на тих ознаках, які 

визначають опис та розповідь упаковки як мовні моделі та їх семіотичні 

властивості. 

Основою опису в маркуванні на упаковці  є постійна функція, 

виражена предикатами зі значенням «існування», які на семантичному рівні 

вербалізуються дієсловом «be». Таке значення предикатів реалізується в 

логіко-граматичному типі простих речень, серед яких окрему групу 

утворюють номінативні речення з імпліцитним предикатом. 

Пресупозиційним значенням є характеризація. Семантичні властивості 

речень, які складають опис, визначаються їх складниками: факт існування 

вербалізується предикатною частиною («постійна» величина); наявний 

предмет вербалізується актантною частиною («змінна» величина). 

Вказаним ознакам відповідають такі вербальні компоненти 

маркування товару: назва продукту, назва виробника, дата виробництва, 
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список інгредієнтів, номер партії, вага, країна походження, інформація про 

поживну цінність, застереження щодо здоров'я, твердження щодо 

поживності, рекламні твердження. 

Розповідь можна співвіднести з проявом функції, оскільки 

онтологічна основа розповіді – зміна дій, діахронічність. Тут, на відміну від 

опису, основоположним є не «наявність» предметів чи ознак, а їх рух, 

переміщення в просторі та часі. Текст-розповідь у маркуванні 

характеризується існуванням, як правило, одного суб’єкта, однієї дійової 

особи, яка може бути виробником, покупцем чи власне продуктом. 

Моносуб’єктність розповіді передбачає рух через зміну подій, дій та функцій.  

У маркуванні товару (МТ) подібним ознакам відповідають такі 

елементи: умови зберігання, застереження держави, інструкції з 

використання та рекламне повідомлення. 

Крім того, МТ завжди містить іконічні елементи. Текст, який 

складається зі знаків різних семіотичних систем, отримав назву 

креолізованого тексту [2; 7; 119; 207]. Сьогодні креолізований текст 

визначається як «складне утворення, у якому вербальні та іконічні елементи 

утворюють єдине візуальне, структурне, смислове та функціональне ціле, 

метою якого є комплексний прагматичний вплив на адресата» [7, с. 17]. На 

думку О. О. Анісімової, креолізований текст принципово не відрізняється від 

гомогенного вербального тексту, йому притаманні ті самі текстові категорії 

цілісності, зв’язності, модальності, темпоральності та локативності. 

Цілісність креолізованого тексту задається комунікативно-когнітивною 

установкою адресанта, єдиною темою. Зв’язність виражається в узгодженні, 

тісній взаємодії вербального та іконічного компонентів на різних рівнях: 

змістовому, мовному, композиційному. Розподіл модальної інформації між 

частинами тексту може різнитися: в одних текстах основними носіями 

модальності стають вербальні засоби, в інших – іконічні, при цьому 

«модальні ключі» вербальних та іконічних засобів можуть збігатися або 

контрастувати [7, с. 32-33]. Іконічні засоби можуть самостійно передавати 
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часову та просторову інформацію, реалізовуючи тим самим категорії 

темпоральності і локативності, проте частіше вони вписуються в часово-

просторовий план вербальної частини тексту і підтримують його, роблять 

більш наочним [7, с. 17-50]. 

Залежно від наявності зображення в тексті та його зв’язку з 

вербальною частиною О. О. Анісімова виділяє тексти з нульовою, частковою 

та повною креолізацією. О. В. Булатова зазначає, що «не будь-який 

рекламний текст належить до розряду креолізованих», і стверджує, що можна 

виділити «некреолізовані рекламні тексти, які використовують лише 

вербальний канал передачі інформації» [41, с. 29]. 

Якщо врахувати обсяг інформації, яку постійно отримує людина, то 

головним стає візуальний канал. Найважливіше завдання візуальних засобів – 

привертання уваги. Ефективним способом вважається виокремлення одного 

елемента серед інших за будь-якою ознакою.  

Візуальні засоби привертають  увагу ще й тому, що для людей зорова 

інформація є набагато важливішою для сприйняття простору, ніж слухова 

або нюхова. Важливим  для візуальних структур є те, що вони мають більш 

універсальний характер, ніж висловлювання природними мовами, і тому 

можуть широко застосовуватися повсюди. Вони не стають загадкою для 

іноземців [179, с. 65].  

Саме тому візуальний канал так інтенсивно експлуатується в рекламі 

та при створенні упаковки. Структура кожного маркування товару як 

рекламного повідомлення створюється певними комбінаціями та 

транспозиціями вербальних і невербальних компонентів, їх розташуванням 

один щодо одного, можливістю пропускання того чи того компонента. 

 

1.6. Методологія дослідження вербальних і невербальних засобів 

маркування товарів 

Процедура аналізу дискурсивного простору маркування товарів 

включає п’ять основних етапів, зумовлених предметом дослідження та 
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завданнями, розв’язання яких є необхідним для  досягнення мети роботи: 

1) визначення критеріїв відбору та збір фактичного матеріалу, що створить 

об’єктивну картину особливостей функціонування МТ у сучасному 

англомовному комунікативному просторі; виявлення та опис дискурсивних 

рис МТ; 2) ідентифікація й диференціація структурних одиниць МТ та 

дослідження типових вербальних і невербальних засобів МТ у кожному 

компоненті; 3) вивчення лексико-семантичного складу МТ, специфіки 

вербалізації оцінки та функціонування аксіологічних одиниць; 

4) диференціація й опис комунікативних стратегій і тактик,  характерних для 

маркування на упаковках; визначення  лексичних одиниць, граматичних 

структур та невербальних елементів, за допомогою яких здійснюється вплив 

на адресата; 5) встановлення способів інтеграції вербальних і невербальних 

засобів МТ як в креолізованому тексті.  Таким чином, кожний етап охоплює 

певний аспект МТ, що потребує вивчення. 

На кожному з п’ятьох етапів аналізу МТ застосовано загальнонаукові 

й власне лінгвістичні методи дослідження: метод реферативного аналізу; 

метод дискурсивного аналізу; контент-аналіз, метод структурного аналізу, 

метод контекстуального та семантичного аналізу, метод кількісних 

підрахунків, метод прагматичного аналізу, метод семіотичний аналізу. 

На першому етапі  окреслюємо межі зацікавленості лінгвістів, 

філософів, соціологів та культурологів проблемою зміни  комунікативного 

простору кінця ХХ – початку ХХІ ст., аналізуємо основні напрями 

дослідження рекламного дискурсу та соціокультурного контексту; 

здійснюємо аналіз теоретичних джерел і з’ясовуємо основні напрямки та 

ступінь дослідженості обраної тематики, що уможливлює аналіз трактувань 

основних термінів пропонованої розвідки, таких як комунікативна ситуація, 

текст, дискурс, рекламний текст, рекламний дискурс, різновид рекламного 

дискурсу, маркування, packvertising. 

Результатом проведення реферативного аналізу, який передбачає 

аналітичне опрацювання першоджерел та відбір інформації, релевантної для  
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дослідження, став перший розділ роботи, у якому викладено поаспектний 

звіт щодо вивчення сучасного англомовного комунікативного простору. 

Одночасно з вивченням теоретичного підґрунтя роботи відбувалося 

формування принципів відбору та власне добір матеріалу, у якому 

найповніше представлені текстотворчі та дискурсивні ознаки МТ як 

різновиду рекламного дискурсу. 

Дослідження базується на мішаному корпусі, основу якого складають 

тексти маркування, розміщені на 500 упаковках товарів широкого вжитку 

категорії FMCG виробництва Австралії, Великої Британії, Ірландії, США, 

Індії, Нової Зеландії, та на зображеннях упаковок, розміщених на 106 

офіційних сайтах виробників. Матеріал добирався методом суцільної вибірки 

за 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. 

Перший етап дослідження присвячено проведенню дискурсивного 

аналізу  маркування товарів, який належить до провідних методів вивчення 

дискурсу, оскільки дискурсологія виступає як об’єктом дослідження, так і 

його методологічним принципом. За допомогою методу дискурсивного 

аналізу, який передбачає врахування як лінгвального, так і 

екстралінгвального аспекту функціонування мовленнєвих одиниць, 

визначено дискурсивні ознаки МТ, за якими відбувається ідентифікація та 

диференціація МТ як різновиду рекламного дискурсу.  

На другому етапі  основними методами аналізу матеріалу стали 

контент-аналіз та структурний аналіз.  Застосування контент-аналізу дало 

змогу провести опис змісту та структури вербального компоненту 

маркування. Завдяки проведенню змістового контент-аналізу було виявлено 

типові структурно-семантичні моделі назв виробників та продуктів, лексико-

семантичний склад інших вербальних компонентів маркування. Отримані 

результати дозволили розділити весь текстовий масив маркування на окремі 
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компоненти, загальна кількість яких склала 20, кожен з яких має свій 

типовий зміст і будується за певними правилами. Метою структурного 

контент-аналізу став опис способу подавання повідомлення. Із 

застосуванням цього методу було описано частотність використання 

компонентів МТ на упаковці, обсяг і просторове розміщення, способи 

структурування інформації в межах певного вербального компонента (ВК), 

обов’язковість компонента і способи інтеграції зображення в текстовий 

корпус маркування. 

Гетерогенність МТ, значна варіативність у наборі компонентів, 

використаних на упаковці, та диференціація функцій компонентів МТ 

зумовили застосування структурного аналізу, який дозволяє, з одного боку, 

проаналізувати елементи явища та їхні зв’язки, а з іншого,  вивчати певне 

явище як цілісну функціональну систему, елементи і частини якої 

співвіднесені й пов’язані жорсткими зв’язками. Було помічено, що логічною 

основою кожного компонента є певна його функція в усьому МТ. 

Застосувавши опозиційний аналіз, виділяємо два типи вербальних 

компонентів, а саме «опис» та «розповідь».  Описуємо ознаки компонентів 

описового типу, серед яких виокремлюємо: монологічний тип мовлення; 

певний набір мікротем,  які в сукупності і створюють загальний зміст опису; 

домінування номінативних одиниць, які складають дериваційну структуру 

опису; для описових елементів маркування товару характерним є викладення 

інформації про об’єкт способом переліку зі значенням «збірної множинності» 

в об’єкті і є синхронно присутніми ознаками (значення синхронності 

послідовно виражається співвідношенням видо-часових та структурних форм 

речень); констатація наявності продукту та безсумнівності його 

характеристик. 

Компоненти розповідного типу в МТ також мають ряд 

симптоматичних ознак, які були виявлені в результаті структурного аналізу: 

репрезентація моносуб’єктної лінії, яка доповнюється другорядними 

розповідями інших суб’єктів, що створює іконічне зображення ситуації; 
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домінування предикатних одиниць, які виконують функцію організації 

компонентів розповідного типу; інформація викладена способом 

перерахування зі значенням «розділової множинності» в об’єкті (значення 

діахронічності послідовно виражається співвідношенням видо-часових та 

структурних форм речень); констатація дій суб’єкта. 

На третьому етапі, використовуючи  метод семантичного аналізу,  

виокремлюємо набір лексичних одиниць, словосполучень, конструкцій, 

контекстів, використаних для експлікації  мікротем відповідних структурних 

компонентів у відібраному матеріалі. Застосування методу контекстуального 

аналізу зумовлене тим, що в маркуванні товарів присутня своєрідна 

кореляція семантично значущих характеристик та метасеміотичних проявів 

властивостей мовних одиниць. 

Залучення семантичного аналізу  і методу кількісних підрахунків дало 

змогу згрупувати, узагальнити та структурувати марковані лексичні 

елементи у логіко-семантичні єдності.  У компонентах МТ типу «опис» були 

виокремлені номінативні одиниці, що належать до термінологічного апарату 

різних галузей науки. Компоненти МТ типу «розповідь» характеризуються 

великою кількістю акціональних предикатів, які називають дії суб’єкта. За 

семантичним навантаженням визначено 4 групи дієслів: дієслова конкретної 

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

дієслова з семою зорового, слухового, смакового та тактильного сприйняття. 

Четвертий етап дослідження полягав у вивченні МТ з урахуванням 

впливу людського чинника на перебіг комунікації та залежності мовних 

структур від складу комунікантів. У дослідженні виходимо з того, що склад 

комунікантів, цілі адресанта, психологічний тип адресата, його соціальний 

статус, світобачення, система цінностей та ставлення до адресанта впливають 

на перебіг комунікації, її тональність і атмосферу. На цьому етапі за 

допомогою прагматичного аналізу було досліджено такі аспекти МТ, як 

комунікативні стратегії та тактики, аксіологічно марковані лексичні одиниці 

та конвенційні правила комунікації через посередництво упаковки.  
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Аналіз складу адресантів МТ дозволив розмежувати адресанта-

державу та адресанта-виробника. Мета адресанта-держави реалізується в 

стратегії інформування, для якої характерним є використання перформативів, 

які виконують інформативну й освітню функції, та в стратегії застереження, 

для якої характерним є використання комісивів, які застерігають та 

залякують. Адресант-виробник використовує стратегії побудови іміджу 

виняткового продукту, серед яких – стратегія презентації та стратегія 

емоційного настрою.   

П’ятий етап дослідження здійснювався із застосуванням 

семіотичного аналізу. Цей етап орієнтований на встановлення способів 

інтеграції вербальних і невербальних засобів в МТ як креолізованому тексті, 

на уточнення функції зображення, кольору та засобів параграфеміки в 

процесі кодування і декодування інформації.   

Вивчення матеріалу ведеться в синхронічному аспекті. 

 

Висновки до розділу 1  

 

1. Особливістю комунікативних процесів наприкінці 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. Адресата в масовій комунікації  визначено як 

поліадресата (аудиторія, публіка, маса), особливістю якого є численність, 

різнорідність та географічна розкиданість. Адресант визначається як 

поліадресант, який представляє інститут, діє в межах усталених 

інституційних правил та характеризується масовістю та анонімністю. 

2. Канал передавання повідомлення перестав бути лише системою 

поширення інформації і став визначати форму, структуру та зміст 

повідомлення. З появою нових каналів комунікації, таких як мережа 

Інтернет, а також нових засобів комунікації, зокрема різноманітних гаджетів 
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(смартфонів, планшетів, ноутбуків, електронних книжок), комунікація 

рухається в бік віртуалізації та візуалізації. Візуальний канал передавання 

інформації широко використовується в багатьох різновидах дискурсу, 

завдяки чому виникають гібридні і креолізовані тексти.  

3. У системі дискурсів рекламний дискурс належить до 

інституційного типу завдяки чітко виявленим статусно-рольовим ознакам; до 

аргументативного типу  за параметром апелятивності, яка може виражатися  

ввічливим проханням чи наказом,  варіюватися від переконання  до 

навіювання, і супроводжуватися використанням логічної та емоційної 

аргументації; до прагматично активного типу за параметром впливу 

рекламного повідомлення на адресата.  

4. Просторово-часові умови змінили хронотоп масової комунікації. 

Місце комунікації є віддаленим для адресанта, комунікація між учасниками 

відбувається з затримкою в часі для адресанта, зворотний зв’язок 

пролонгований в часі. 

5. З появою супермаркетів (місця комунікації) та упаковки (каналу 

комунікації) сформувалося нове рекламно-комунікативне явище 

packvertising, яке зумовило виникненя нового типу тексту та дискурсу – 

маркування товарів. Порівняльний аналіз рис рекламного дискурсу та 

маркування товарів засвідчив збіг за такими рисами: анонімізація і масовість 

адресата та адресанта, використання каналу масової комунікації, друкована 

форма повідомлення, гетерогенність повідомлення, позитивне прагматичне 

спрямування дискурсу та очікування покупки як зворотної реакції. Вказані 

спільні ознаки є підставою для визначення маркування як різновиду 

рекламного дискурсу. 

6. Встановлено, що маркування товару відрізняється від інших 

типів рекламного дискурсу за такими компонентами, як топологія та 

хронотоп комунікативної ситуації. Місце (супермаркет, ряд з певною 

категорією товару), фактично, визначає особливості комунікативної ситуації 
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маркування. Час комунікації не визначений для адресанта, який є ініціатором 

повідомлення, і є необмеженим для адресата. 

7. Доведено, що маркування товару як текст, який складається з 

вербальних і невербальних знаків, які організовані в певну структуру, всі 

елементи якої відповідають вимогам зв’язності та цільності, обмежені  

поверхнею однієї упаковки і характеризуються за такими параметрами, як 

вираженість, відмежованість та структурність.  

8. Для аналізу вербального компонента МТ запропоновано 

спиратися на функціонально-смисловий підхід, який застосовується для 

аналізу текстів малої форми. Вибір цього підходу продиктований 

дискретністю вербального компонента МТ, який складається з елементів 

різної семантичної наповненості та прагматичної спрямованості.  

Використання функціонально-смислового підходу  до вивчення маркування 

товару дає можливість розділити вербальні компоненти на  структури типу 

«опис» і «розповідь» та виявити їхню логічну й семантико-граматичну 

основу. Характерними рисами компонентів описового типу названо 

перерахування актантів, які називають продукт та його характеристики, що 

існують в певній просторово-часовій реальності. Основоположним у 

компонентах розповідного типу є  дія та рух, переміщення в просторі та часі.  

Основні положення цього розділу  висвітлені в таких публікаціях 

дисертантки [93; 95; 97]. 
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РОЗДІЛ 2 

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

МАРКУВАННЯ ТОВАРУ НА УПАКОВЦІ 

 

2.1. Композиційна структура маркування товару 

Текст моделюється як обмежена одиниця мовлення, якій притаманна 

зв’язність і структурність. З огляду на прагматичну спрямованість та 

структурну специфіку цілий завершений текст значного обсягу майже ніколи 

не становить собою монолітного утворення. Навпаки, він часто є нічим 

іншим як об’єднанням кількох складників, тобто цілий завершений текст 

найчастіше є комунікативно гетерогенним феноменом [101, с. 25]. Для того 

щоб певну сукупність фраз природної мови, з яких складається маркування 

на упаковці,  впевнено називати текстом, слід проаналізувати структурні 

компоненти маркування товару й описати  їхні особливості. 

В результаті аналізу вербального компонента маркування товару, 

розміщеного на упаковках продуктів 22 товарних груп, було визначено 20 

елементів, які входять до складу маркування, а саме: назва виробника (name 

of manufacture), назва продукту (name of product), адреса виробника (address 

of manufacture), термін придатності (date mark), список інгредієнтів (list of 

ingredients), умови зберігання (special storage condition), номер партії (lot 

identification), вага продукту (net content), країна походження (country of 

origin), напис про поживну цінність (nutrition information), застереження 

щодо здоров'я (health warning), застереження від держави (government 

warning), інструкція з використання (instructions for use), рекламне 

твердження (advertisement claim), рекламне повідомлення (advertisement), 

напис про відсотковий вміст алкоголю (indication of alcoholic strength), 

твердження про поживність (nutrition claims), твердження щодо здоров'я 

(health claims), напис у відсотках (percentage labeling), напис про вміст ГМО 

(GMO mark). Нормативні акти США, Великої Британії, Ірландії, Австралії, 
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Нової Зеландії регламентують наявність й обов’язковість елементів 

маркування та їхнє просторове розміщення на упаковці. 

Відповідно до нормативних актів усіх згаданих країн обов’язковими 

елементами МТ є  назва виробника, назва продукту, адреса виробника, 

термін придатності, список інгредієнтів (склад), умови зберігання, номер 

партії, вага продукту, застереження від держави, напис про відсотковий вміст 

алкоголю; а факультативними елементами МТ – напис про країну 

походження, напис про поживну цінність, твердження про поживність, 

застереження щодо здоров’я, інструкція з використання товару, рекламне 

твердження, рекламне повідомлення, твердження щодо здоров’я, маркування 

у відсотках та напис про вміст ГМО. Деякі елементи можуть змінювати свій 

статус залежно від категорії  продукту (Додаток А). Окремі нормативні акти 

регламентують маркування сигарет та алкогольних напоїв.  

На фронтальній поверхні упаковки продукту повинні бути розміщенні 

назва продукту, термін придатності, вага і попередження. На боковій 

поверхні містяться такі обов’язкові компоненти, як список інгредієнтів, назва 

та адреса виробника, номер партії товару та спеціальні умови зберігання. 

Інструкція з використання чи приготування не є обов’язковим елементом і 

подається в разі необхідності.  

Залежно від категорії продукту правила маркування можуть 

передбачати наявність додаткових обов’язкових чи факультативних написів. 

Так, маркування алкогольних напоїв у Великій Британії регламентується 

рекомендаціями 2001 року «Labelling Requirements for Alcoholic Drinks: 

Guidance Notes» [298], а у США Бюро з питань оподаткування та торгівлі 

алкогольних і тютюнових виробів (Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau) 

розробило документ, який регламентує маркування алкогольних напоїв, пива 

й сигарет. Обов’язковим елементом маркування стає напис-застереження про 

шкоду здоров’ю та зазначення вмісту алкоголю. Серед додаткових 

факультативних написів використовують напис «GMO-free» для продуктів 



64 
 

рослинного походження, напис «packaged in a protective atmosphere» для 

м’ясних продуктів, фруктів та овочів.  

Структурний склад вербального компоненту МТ є лише одним з 

багатьох проаналізованих параметрів. Маркування являє собою комбінацію 

вербальних та невербальних компонентів. Проте вербальний компонент 

упаковки настільки дискретний і неоднорідний, а невербальний компонент 

упаковки настільки значний і різноманітний, що їхнє поєднання утворює 

велику кількість транспозиційних, композиційних, семантичних та 

прагматичних варіацій. Така варіативність ускладнює виокремлення 

параметрів уніфікованого аналізу. Виходячи з того, що «кожний тип тексту 

як продукт мовленнєвої діяльності має свої характерні особливості 

композиційного оформлення змісту, свої типові структурні схеми, моделі, які 

забезпечують реалізацію комунікаційно-інтенціонального змісту таких 

текстів» [147, c. 8], за основу розподілу структурних елементів маркування на 

групи беремо обов’язковість елемента МТ.   

 

2.1.1. Обов’язкові вербальні елементи маркування. Аналіз 

фактичного матеріалу та нормативних документів, які регламентують 

змістове наповнення тексту, дав змогу виявити наступні обов’язкові 

складники маркування, які тяжіють до виконання інформативно-

дескриптивної функції: 

Назва виробника  завжди розміщується на фронтальній поверхні над 

назвою продукту. Назви виробника – це власні назви, які з огляду на їхню 

структуру, можна поділити на однокомпонентні та багатокомпонентні 

(Табл. 2.1). 

Однокомпонентні назви частіше зустрічаються серед назв 

торговельних мереж та транснаціональних корпорацій (74%). Локальні 

виробники надають незначну перевагу назвам з однокомпонентною будовою 

(53%).  
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Таблиця 2.1 

Компонентний склад онімів «назва виробника» 

Склад та спосіб творення 

назви виробника 

Торговельні мережі, 

корпорації 

Локальні компанії 

Багатокомпонентні 26% 47% 

Однокомпонентні  74% 53% 

Однокомпонентні назви, утворені способом: 

Абревіації 4,7% 9% 

Аккронімізації 19% 4,3% 

Злиття основ 19% 14% 

Однієї основи 56,3% 72,7% 

Серед однокомпонентних назв торговельних мереж та корпорацій 

майже половину  складають такі, що утворені шляхом абревіації (GSK, КАО), 

акронімізації (Asda, Tesco), злиття основ чи слів (Hannaford, WalMart, 

Carrefour, Safeway). Таким чином, використовуючи мінімальні 

лексикографічні засоби, адресант зберігає повноту семантичного рівня 

повідомлення.  

Серед торговельних мереж спостерігається тенденція створювати 

власні торгові марки, назви яких частково перебирають на себе функцію 

інформування та ідентифікування, які характерні для назви виробника, і 

стають модифікатором для назви 

виробника, наприклад: ASDA- Extra 

Special, Butcher’s Selection, Smart Price; 

TESCO – Everyday Value, New Range, 

Free From, Finest, Organic (Рис. 2.1).  

Назва виробника створюється 

не для упаковки, проте вона є 

невід’ємним структурним і 

обов’язковим вербальним елементом 

МТ, який впливає на сприйняття 

інформації, оскільки саме назва виробника стає тим компонентом, який 

відрізняє товари в одній товарній групі, наприклад: Heinz Tomato Ketchup – 

Рис.2.1. Назва виробника і її 

модифікатор 
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Hellmann’s Tomato Ketchup – Tiptree Tomato Ketchup, Cow&Gate Creamed 

Porridge – Hipp Organic Creamed Porridge Breakfast. Крім того, 

спостерігаються певні мотиваційні відношення між назвою виробника, 

назвою продукту та категорією продукту. Найбільш поширеними типами 

мотиваційних відношень, що використовуються під час творення цього 

вербального елементу маркування, є посесивні, асоціативні, локативні та 

символічні (Діаграма 2.1) 

Діграма 2.1 

          

Мотиваційні відношення номінацій виробника

Посесивні номінації-32%

Асоціативні номінації-29%

Локативні номінації-17% 

Символічні номінаціі-9%

Інші-13%

 
 

Домінування посесивних номінацій (32 %) не викликає здивування, 

оскільки виробництвом займаються приватні компанії, і прізвища чи імена 

їхніх власників, за умови милозвучності, лягають в основу онімів, наприклад: 

Robert Wiseman Dairies, Rossi Ice Cream, Burton’s Food, Fox’s Biscuits, Irwin’s 

Backery, Millie’s Cookies, Ella’s Kitchen.  

Асоціативні власні назви (29 %) виникають за аналогією до 

характерних рис продукту в кожному конкретному випадку, наприклад: Sassy 

(товари для немовлят), Tommee Tippee (товари для немовлят), Organix 

(печиво для дітей), Savour Bakes (крекери), The Pantry Essentials (борошно), 

Cow&Gate (дитячі продукти харчування), Skinny Sweets (цукерки), Playtex 

(білизна).  

Локативні номінації (17 %) переважно вказують на місце походження 

продукту і часто фонетично та графічно імітують вимову та правопис слова 
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іноземного походження, наприклад: Stollwerk (швейцарський шоколад),  

Cucina (спагетті), Northern Catch (філе сьомги), Whole Earth (органічні 

мюслі), Morland Brewery (пиво), Belhan Brewery (пиво), Florida’s Natural 

(апельсиновий сік).   

Номінації можуть мати й символічне значення, причому таких 

одиниць серед назв зафіксовано досить багато – 9 %, наприклад: Green & 

Black’s (органічний темний шоколад), Homepride (спеції та соуси). 

Слово або словосполучення, що утворює назву, подається з 

використанням фірмових кольорів, шрифтів та способу написання, що 

дозволяє швидко ідентифікувати виробника. Особливістю цього елемента 

текстового матеріалу є те, що частотність використання назви виробника на 

одній упаковці може коливатися в межах від 3 до 16 разів. Вона 

розміщується на всіх поверхнях упаковки і присутня в інших вербальних 

компонентах маркування. На когнітивному рівні це впливає на тривалість 

запам'ятовування людиною назви виробника, а на дискурсивному виступає 

когерентом, який об’єднує різні вербальні елементи в цілісний текст.  

Назва продукту (Name of product) виявляє таку саму частотність 

уживання, як і назва виробника, виконує функцію когерента в тексті. Назва 

продукту викликає цікавість з огляду на використані засоби номінації. 

Лексико-семантичний аналіз матеріалу дозволив виявити назви, утворені 

прямим та непрямим способами вторинної номінації. Слідом за В. Г. Гаком 

вторинною номінацією вважаємо використання вже наявних у мові 

номінативних засобів у новій для них функції називання. Ознака, обрана в 

процесі номінації, лежить в основі імені і складає його внутрішню форму. 

Будь-який онім за сучасними законами ономастики повинен бути 

мотивованим. Під мотивацією розуміється «первинна, етимологічна семантика 

назви, коли враховуються екстралінгвальні, мотиваційні відношення між 

об’єктивною реальністю і мовним процесом» [209, с. 112]. 
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Аналізуючи сучасні мотиваційні процеси, можна зауважити, що вони 

в різних онімних полях виявляються неоднаково: інколи усталені 

мотиваційні відношення можуть бути взагалі відсутні. 

У назвах, утворених способом прямої номінації, мотиваційна ознака 

виражена словом із прямим значенням. Зміст такої ознаки відповідає 

лексичному значенню мотиваційного слова. Наприклад, назви Fish Fingers, 

Classic Barbecue Sauce, Pork Chops, Milk, Vanilla Dessert, Inkjet Print 

Cartridge, Power Check використовують мовні знаки, за якими закріплені  

поняття (сигніфікати) з певними ознаками. Така назва не потребує 

подальшого пояснення, вона є прямим відображенням особливостей. 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 такого типу дає максимальну інформацію про вміст 

упаковки завдяки використанню декількох іменників, що утворюють 

ланцюжки ознак, наприклад: Honey Nut Cornflakes (пластівці від ASDA), 

Peach, Apple and Banana Muesli with Yorgurt (каша від Hipp), Garlic &Herb 

Chicken Drumsticks (курячі гомілки від ASDA 

Butcher’s Selection), with Olive Oil Mayonnaise  

Dressing (салатний соус від Hellmann’s), Black 

Pudding Ring (ковбаса від Clonakilty), Chilli 

Ketchup (кетчуп від Heinz) (Рис. 2.2). 

Іншу групу складають назви з 

переносним значенням, утворені непрямим 

способом номінації. Утворення таких назв 

відбувається шляхом асоціативно-

семантичного відображення ознак та особливостей предмета. Асоціативні 

ознаки, що актуалізуються в процесі номінації, відповідають таким 

Рис.2.2.Приклад прямої номінації 
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змістовим ознакам переосмисленого значення, які співвідносяться з 

фоновими знаннями носіїв мови про реалію та про сукупність значень 

лексеми. Г. В. Колшанський підкреслює, що різниця між прямою та 

непрямою номінацією полягає в тому, що «у прямій номінації концептуальна 

особливість об’єкта зберігається в усіх видах уживання слів. У той час як в 

непрямій номінації зберігається лише одна основна чи другорядна 

особливість, яка і визначає зміну значення слова» [103, с. 52]. Зміна значення 

може бути пов’язана зі зміною обсягу поняття (розширенням чи звуженням 

значення), а також з віднесенням слова до іншого імені за принципом 

метафори чи метонімії.  

 Лексичні одиниці є 

загальновживаними, але створюють 

нетипові за семантикою 

словосполучення, і 

використовуються з метою 

створити оригінальну асоціацію. Наприклад, Carnation (какао від Nestle), 

Sunshine Orange (дитяча каша від Milupa), Philadelphia (плавлений сир від 

Kraft Foods), Underwire (спідня білизна від Playtex Magic Feeling), Cheddars 

(печиво від Jacob’s) (Рис. 2.3). Такі назви завжди супроводжуються написами, 

що пояснюють характер товару та виключають можливість хибного здогаду, 

тобто функціонують за правилом «Назва товару + Експлікація», наприклад: 

-Sunshine Orange. A delicious breakfast prepared with real oranges and  

fortified with vitamins & minerals. 

-Philadelphia. Medium Fat Soft Cheese. 

-Underwire. A revolutionary bra that gives you amazing lightness and 

support, the ultimate feel-good experience. 

У деяких категоріях продуктів (молоко, м’ясо, овочі та фрукти, дитяче 

харчування) назва повинна містити лексеми, які описують стан чи процес 

обробки продукту (Рис. 2.4, 2.5), наприклад:  

Рис.2.3. Приклад непрямої номінації 
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- молочні продукти (pasteurized, 

sterilized, condensed, UHT, homogenized, 

skimmed, semi- skimmed, whipped,  salted, 

unsalted); 

- м’ясо, птиця, риба (roasted, 

smoked, smoke flavoured, filleted, steamed, 

parboiled, deboned, frozen); 

- фрукти й овочі (sliced, shredded, cooked).  

Отже, можна зауважити, що найчастіше 

онімами товарів стають лексичні одиниці, які 

описують належність товару до певної категоріальної 

групи, процесу виробництва, існування певних 

характеристик. Проте у власних назвах можуть 

виявлятися й асоціативні зв’язки, коли назви 

виникають за аналогією до інших назв або реалій, 

схожість з якими є переважно індивідуальною. 

Адреса виробника (Address of manufacturer). Цей елемент маркування 

містить інформацію про контактні телефони, веб-сторінки, адреси 

виробничих потужностей і головних офісів виробника. Надання подібної 

інформації регламентується нормативними актами з маркування, і виробники 

зобов’язані розміщувати цей елемент. В експлікації цього елементу є 

інформування адресата, а в імплікації – встановлення контакту та довірчих 

стосунків між виробником та реципієнтом. Існує декілька моделей 

заохочення реципієнта до контакту з виробником:  

- вживання предикатів, виражених дієсловами  умовного та 

наказового способів, для висловлення ввічливого прохання, наприклад: 

-We'd like to hear from you! Please call 1-800-637-8538, Mon-Fri, SAM to 

4:30PM Pacific (Carnation від Nestle); 

-If you are not entirely satisfied with this product, please return it to the 

store where it was purchased and we will be pleased to replace or refund it. 

Рис.2.4. Дієприкметник 

у назві продукту 

Рис.2.5. 

Дієприкметник у 

назві продукту 
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SPECIALLY PRODUCED FOR: ALDI STORES, PO BOX 26, ATHERSTONE, 

WARWICKSHIRE CV9 2SH. ALDI STORES (IRELAND) LTD, PO BOX 726, 

NAAS, CO.KILDARE. Visit us at www.aldi.com (Orange Smooth від Del-Rivo).  

Останній приклад містить, окрім поштової адреси, ще й електронну 

адресу сайту виробника, що  демонструє реакцію на зміну в системі засобів 

комунікації. 

- уживання предикатів, виражених дієсловами  дійсного та наказового 

способів, для висловлення наказу, наприклад: 

Kellogg Company appreciates consumer comments. Call weekdays 8 am to 

8 pm: 1-800-962-1516. Write: P.O. BOXCAMB, Battle creek, MI49016-1986 

(Pop-Tarts від Kellogg's); 

- використання еліптичних номінативних речень у комбінації з 

імперативними реченнями для  надання інструкцій, наприклад: 

- Questions? Comments? Please keep this package and call 1-800-697-

7887, or write to the address on this package (Cup-a-Soup від Lipton). 

 Термін придатності (Date mark) – 

обов’язковий інформаційний елемент. Може 

мати структуру двох типів: 

1) моноблок, представлений одним 

реченням «Best before end…»,  «Best before…», 

«Expiry Date…» з комбінацією цифр на 

позначення дня, місяця та року (Рис. 2.6);  

2) комбінація з двох підблоків, один з яких вказує, де саме шукати 

термін придатності, наприклад: for best 

before date see side of pack, а другий – 

термін придатності, наприклад: 

- For Display Until and Use by: see 

front of pack (Напис на зворотньому боці 

упаковки) 

- Display Unit: 21/JUL 

Рис.2.6. Напис строку 

придатності моноблок 

Рис.2.7. Напис терміну придатності  

(підблок на фронтальній поверхні) 

http://www.aldi.com/
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 Use By: 23/JUL (Shortcrust Pie від ASDA) (Рис. 2.7) 

Словосполучення «best before …» уживається зі вказівкою дня та 

місяця, якщо термін придатності не перевищує 3 місяці, зі вказівкою місяця 

та року, якщо термін придатності від 3 до 18 місяців, зі вказівкою року, якщо 

термін придатності перевищує 18 місяців; словосполучення  «use by…»  не 

має часової градації і супроводжується  зазначенням дня та місяця або дня, 

місяця та року. 

Список інгредієнтів (List of Ingredients) подається під назвою 

«Ingredients» у порядку зменшення вмісту їхньої кількості в продукті. 

Лексичний матеріал містить 

іменники, що є хімічними термінами на 

позначення консервантів, вітамінів та 

мінералів (Рис. 2.8). Цей елемент є 

обов'язковим у маркуванні на  упаковці 

харчових продуктів. Різновидом цього 

елемента для нехарчових товарів стає склад 

виробів легкої промисловості, перелік використаних матеріалів та 

комплектація побутових приладів, склад парфумерних та косметичних 

засобів, склад виробів побутової хімії.  

Незважаючи на свою надзвичайну інформативну важливість, може 

викликати негативну реакцію в адресата, оскільки лише невелика кількість 

людей може зрозуміти складні для сприйняття хімічні назви речовин, 

наприклад: 

- Ingredients: enriched egg noodle product [wheat flour, egg yolk, 

niacin, iron,  thiamin mononitrate (vitamin E), riboflavin (vitamin B2), folic 

acid], salt, maltodextrin, cornstarch, carrot powder, chicken fat, chicken*, onion 

powder, yeast extract, natural flavors, turmenic (for color), celery*, parsley*, 

whey*, nonfat milk*, egg yolk*. 

*dehydrated 

Рис.2.8. Елемент маркування        

«Список інгредієнтів» 
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Деякі лексеми, наприклад, vegetable oil, cheese, sugar, fish,  animal oils, 

vegetable oils and fats, vegetable and animal oils, можуть використовуватися 

замість специфіальних термінів для спрощення сприйняття. Якщо 

використання хімічного терміна вимагається нормативним актом, то він 

може супроводжуватися описом-поясненням. Це стосується добавок 

(additives), консервантів (preservatives), підсолоджувачів (sweetenings), 

барвників (colourings) та ароматизаторів (flavourings).  

Необхідною умовою якісного сприйняття інформації є легке читання 

шрифту. Цього можна досягти правильним вибором невербальних засобів 

передавання інформації. Домінантними набірними невербальними 

елементами цього елемента маркування є капіталізація та шрифтове 

варіювання (виділення зменшеним кеглем, курсивом). Завжди обирається 

один тип набору, який застосовується до всього вербального елемента. Проте 

однотипність лексичних одиниць (терміни), однотипність синтаксичних 

одиниць (слово, словосполучення), однотипність графічного оформлення 

призводить до погіршення сприйняття інформації. 

Умови зберігання (Special Storage Condition). Ця інформація є 

важливою для споживача, особливо якщо йдеться про харчові продукти 

(Рис. 2.9). 

STORAGE INSTRUCTIONS: KEEP FROZEN 

FOOD FREEZER*                                                        UNTIL BEST BEFORE END DATE 

STAR MARKED*                                                         UNTIL BEST BEFORE END DATE 

FROZEN FOOD COMPARTMENT                               ONE MONTH 

OR REFRIGERATOR                                                   ONE WEEK 

ICE MAKING COMPARTMENT                                  3 DAYS 

REFRIGERATOR OR OTHER COOL PLACE               24 HOURS 

DO NOT REFREEZE ONCE DEFROSTED                  *MUST BE -18°C OR COLDER 

Рис.2.9.Умови зберігання на упаковці Salmon Fillets від Northern Catch 

Спостерігається певна варіативність у способі репрезентації 

інформації. Типове викладення інформації має таку форму: інформація 

вміщена в таблицю, лаконічна за типом речень (односкладові, еліптичні), 
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добре структурована (кожен тип зберігання подається з окремого рядка), 

заголовок виділений жирним шрифтом. 

Інформацію про зберігання можна знайти під заголовком «storage» 

або «other information». У цьому випадку синтаксичні особливості, 

характерні для вказаного елемента, зберігаються. Вживаються односкладові 

та еліптичні речення  з актуалізацією місця, терміну і температури 

зберігання, наприклад: Storage: Keep refrigerated. Suitable for freezing. Freeze 

on day of purchase and consume within one month. Once defrosted, do not re-

freeze. (Shortcrust Pie від ASDA) 

Для опису використовують: імперативні речення (Keep refrigerated. 

Do not re-freeze); умовні дієприкметникові звороти (Once defrosted. When 

stored in a refrigerator. If kept frozen). 

Номер партії (Lot 

Identification) наноситься на упаковку 

з метою створення загальної системи 

ідентифікації продукту, що 

забезпечує можливість відстежити 

відповідні етапи виробництва  

товару. Можливість відслідкувати 

переміщення та виробництво продукту (product traceability) стала цінністю 

західного суспільства. Напис повинен бути легко помітним, чітко нанесеним 

і незмивним. Засобом ідентифікації цього напису є використання літери L в 

препозиції (Рис. 2.10). Спостерігається варіативність у формі репрезентації 

інформації про номер партії товару. Номер партії може визначатися датою 

виробництва, тому  ця інформація може бути введена фразами  «best before» 

чи «use by» та датою. 

Вага продукту (Net Content) (зазначається на упаковках продуктів 

харчування) – напис, який складається з числа та абревіатури, яка позначає 

вагу нетто чи об’єм упаковки, наприклад: 750ge. Літера «е» поруч зі 

вказівкою ваги означає, що упаковка пройшла інспекторську перевірку і вага 

Рис.2.10. Елемент 

маркування «номер партії» 
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вмісту відповідає задекларованій. Таким чином, цей вербальний елемент 

містить три коди: вага, система вимірювання, гарантія точності.  

Застереження від держави (Government Warning) є обов’язковим 

елементом ВК маркування алкогольних та тютюнових виробів, яке подається 

в рамці під капіталізованою назвою «Government warning» (Рис. 2.11, 

Рис. 2.12). 

                                       

Інтенціональний зміст застережень передається лексемами з 

негативним денотативним значенням, які представлені: 

- іменниками зі значенням хвороби (lung disease, cancer, strokes,  

heart disease, heart attack, impotence); 

- прикметниками-інтенсифікаторами (fatal, serious, addictive); 

- дієсловами з контекстуальним значенням «вбивати, шкодити» 

(kill, harm, cause disease, damage, age, die, reduce (the blood flow), decrease, 

clog). 

Уживання дієслова у формі Present Simple актуалізує в твердженні 

значення закону. У таких висловлюваннях лексеми cigarette та smoking на 

асоціативно-когнітивному рівні пов’язуються з ознаками смертельно 

небезпечних хвороб. А предикати існування (be, contain) переносять ці 

ознаки на продукт. Більшість тверджень  містять предикати дії, які 

пов’язуються з продуктом, а не людиною. Таким чином, споживач – адресат 

цього повідомлення стає не виконавцем небезпечної дії, а реципієнтом дії, 

яку фактично виконує продукт. 

Рис.2.12. Застереження від 

держави на пачці сигарет 
Рис.2.11. Застереження від держави 

на пляшці алкогольного напою 
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 Напис про відсотковий вміст 

алкоголю (Indication of Alcoholic Strength) 

повинен міститися на будь-якому напої з 

міцністю вищою 1,2%. Цей вербальний елемент 

складається з  лексеми «alcohol» або її 

абревіатури «alc», за якою подається число 

разом з символом «%vol». Наявність лексеми, 

навіть усіченої, виключає неправильну 

інтерпретацію числа і символу (Рис. 2.13).  

 

2.1.2. Факультативні вербальні елементи маркування. 

Факультативні елементи вербального компонента маркування 

використовуються з аргументативно-спонукальною метою. Ці елементи 

стають інструментами в реалізації глобальної стратегії переконання адресата 

віддати перевагу певному продукту. Функцією цих елементів є спонукання 

адресата купити продукт. 

Країна походження (Country of origin, place of 

origin) – повинна зазначатися, якщо  відсутність цієї 

інформації може призвести до певної дезінформації 

покупця. Це особливо стосується тих продуктів, назва 

яких містить назву країни або місцевості. Наприклад, 

Turkish Delight Made in the UK. Маркування походження 

може супроводжуватися пікторальними елементами 

(зображеннями мап, прапорів чи відомих пам’яток) 

(Рис. 2.14). Вербалізація цієї інформації відбувається 

завдяки вживанню словосполучень «produced in …», 

«made in …» або «product of …».   

Рис.2.13. Напис про вміст 

алкоголю 
 

Рис.2.14 Зображення 

прапору США на 

упаковці соку 
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 Напис про поживну цінність (Nutrition labeling (UK), Nutrition facts 

label (USA, Canada), Nutrition Information (EU)) є обов’язковим у тому 

випадку, якщо подається твердження 

про поживність (nutrition claims), такі 

як, наприклад, low fat, reduced fat, light 

чи high fibre (Рис. 2.15). Цей елемент 

ВК подається з використанням засобів 

параграфеміки: контрастних кольорів, 

часто червоного чи зеленого, 

збільшеного розміру шрифту, з написом у рамці або на фоні іншого кольору.  

Напис про поживну цінність дещо 

нагадує перелік інгредієнтів. Проте спосіб 

викладення інформації вирізняється своєю  

структурованістю, що полегшує пошук 

потрібних даних. У таблиці подано 

інформацію щодо вмісту жирів (total fat), 

вуглеводів (total carbohydrate) та білків 

(protein) у порції продукту (amount per 

serving) в грамах та відсотках (Рис. 2.16). 

Дані наведено в розрахуку та на 1 порцію 

(serving). Додатково може бути вказана 

калорійність на 100g/100ml з використанням 

числа та абревіатури KJ та kcal. Дані з таблиці 

можуть дублюватися знизу на фронтальній 

поверхні упаковки у вигляді послідовності знаків 

контрастного кольору зі вказівкою загальної 

калорійності, вмісту жирів, білків та вуглеводів у 

таких категоріях товарів, як бакалія, дитячі 

продукти харчування, продукти швидкого приготування, кондитерські 

вироби та хлібо-булочні вироби (Рис. 2.17).  

   Рис.2.15. Твердження про поживність 

Рис.2.17.Варіант 

напису про поживну 

цінність 

Рис.2.16. Напис про поживну 

цінність 
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Цей елемент є обов'язковим для маркування харчових продуктів і 

відсутній на упаковках усіх інших товарів. 

Застереження щодо здоров'я (Health Warning) розміщується на 

фронтальній поверхні упаковки і може складатися з одного номінативного 

речення, наприклад: 

- Suitable for vegetarians (Organic Sesame Pitta від Newbury Phillips)  

- Special texture for baby’s small hand and mouth (Babynat від 

Vitagermine) 

Застереження може бути подане списком, який складається з 

предикативів – назв речовин, які можуть викликати алергію (Рис. 2.18). Ця 

інформація не є обов’язковим 

текстовим елементом і викладається 

виробником за бажанням. 

Складається, як правило, з 

односкладних номінативних речень, 

часто заперечних. З погляду 

структурної організації речень цей 

елемент становить собою набір речень, які подаються списком, зазвичай у 

супроводі пікторальних елементів, наприклад: 

 GLUTEN FREE 

 MILK & LACTOSE FREE 

 EGG FREE 

 NO ARTIFICIAL FLAVOURINGS, 

         COLOURINGS OR PRESERVATIVES 

 NO GM INGREDIENTS (Chicken & Vegetable Dinner від Cow & Gate) 

Цей елемент характеризується широким використанням зображальних 

невербальних елементів (малюнків, ілюстрацій) та засобів параграфеміки 

(капіталізації, декоративних елементів, кольорового та шрифтового 

варіювання (виокремлення збільшеним або зменшеним кеглем, курсивом, 

напівжирним накресленням). Для цього елемента немає постійного місця на 

Рис.2.18. Список застережень на 

упаковці дитячого харчування 
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упаковці, він може розташовуватися на фронтальній, боковій та зворотній 

поверхні (Рис. 2.19). 

                                                     

Рис.2.19. Варіанти іконічного оформлення застережень щодо здоров’я 

Інструкція з використання товару є факультативним елементом ВК, 

проте присутня в маркуванні будь-якого товару. Обсяг цього елемента може 

коливатися від одного речення (1) до тексту значного обсягу (2), наприклад: 

(1) Just add hot water (Carnation від Nestle).  

(2) -MICROWAVE POPPING INSTRUCTIONS  

1POP 

Unfold one popcorn bag and place in center of oven with INSTRUCTION 

SIDE UP. Using full power (HIGH) set timer for 5 minutes. Popping time may take 

as many as 2 minutes or as many as 5 minutes because microwave ovens vary. DO 

NOT LEAVE MICROWAVE UNATTENDED WHILE POPPING. 

2 LISTEN CAREFULLY 

Stop microwave when rapid popping slows to 2 to 3 seconds between pops. 

Do not overcook as popcorn will scorch. Remove bag from oven carefully (It's 

Hot!). 

3 OPEN BAG 

Open bag with a tug on top diagonal corners. AVOID CONTACT WITH 

ESCAPING STEAM. Enjoy! 

DO NOT reheat unpopped kernels or re-use bag. 

DO NOT PLACE BAG ON PAPER, PLASTIC MICROWAVE 

COOKWARE, OR TURNTABLES WHICH WERE NOT AN ORIGINAL PART 

OF THE OVEN. 
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Popping performance in small cavity ovens may improve by placing bag 

on an inverted microwave-safe plate. 

Інформація, подана в інструкціях, знайомить людину з правилами 

безпечного використання того чи іншого товару. У межах цього 

структурного компонента можна виокремити застереження щодо того, що 

категорично заборонено робити. Привертає увагу особлива сегментація 

тексту. Текстовий корпус досліджуваного компонента становить собою 

систему заголовків, підзаголовків та пояснень. Цей компонент зазнає 

членування завдяки просторовому розміщенню, проте не втрачає зв’язності 

та цілісності завдяки використанню типових лексичних одиниць (на 

семантичному рівні), однотипних синтаксичних структур (на граматичному 

рівні), висловлювань зі спільною комунікативною метою (на прагматичному 

рівні) та параграфемних засобів, таких як варіювання шрифтів, 

виокремлення, підкреслювання, нумерація (на дискурсивному рівні). 

Особливістю текстового матеріалу є використання директивів.  

Рекламне твердження (Advertisement claim), використовуючи 

мінімальні лексико-граматичні засоби в сконцентрованій формі, представлені 

еліптичними реченнями, формулює основну ознаку продукту - об’єкта опису 

наприклад:  

- Extra value pack.  

- Double Wall Vacuum Insulated. Stainless Steel Inner and Outer Walls. 

- New.10 more bags than other brands.  

- New.  Summer Limited Edition (Dairy Milk від Cadbury) (Рис.2.20) 

або  

 Quick & accurate to 

prepare 

 No need to scoop (SMA 

Gold від SMA Nutrition) 

Інформація, викладена в 

цьому елементі, покликана 

Рис.2.20. Розміщення рекламного 

твердження 
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виконувати атрактивну функцію. Економія мовних засобів компенсується 

використанням візуальних елементів. Саме візуальні засоби допомагають 

відтворити попередній досвід адресата реклами та створити перше враження 

– найважливіший етап у процесі сприйняття рекламного повідомлення. 

Візуальними засобами, що  найбільш поширені при викладені інформації 

цього елемента, є фотографічні зображення, капіталізація, кольорове і 

шрифтове варіювання, просторове розташування та подача списком 

(Рис. 2.20). 

Рекламне повідомлення (Advertisement) – зазвичай  невеликий за 

обсягом елемент ВК маркування, але дуже важливий за інтенціальним 

змістом, бо виконує аргументативну, персуазивну, оцінну, емотивну функції. 

Всі перелічені функції може виконувати як невеликий за обсягом, так і 

поширений текст, наприклад: 

-There’s nothing quite like them (Corn Flakes від Kellogg’s). 

- SIMPLY NOTHING BETTER. Hellmann’s Reduced Calorie Mayonnaise 

is great for any kind of salad: use it as a dip, a topping or a dressing. Make a meal 

of your salad and enjoy watching your waistline. (Hellmann's Reduced Calorie 

Mayonnaise). Цей рекламний текст певною мірою перебирає на себе 

виконання функцій тексту-інструкції.  

Приклад демонструє використання історичної довідки з 

аргументативним навантаженням. 

In 1892 Dr. Tom Allinson, having graduated as a Doctor of Medicine, 

bought his own flour mill and opened his own bakery to make real wholemeal 

bread. Today, all Allinson bread is still freshly baked using 100% Wholemeal 

flour and retains all the natural goodness of the whole grain. 

Allinson Wholemeal bread is recognised by leading nutritionists as an 

ideal source of fibre for all the family. An average daily serving of 200g (approx 5 

slices) will provide over half an adult's recommended daily fibre intake. 
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The Allinson range now also includes a variety of other tasty bakery 

products all made with 100% Wholemeal flour. (Allinson 100% Wholemeal 

bread) 

Аргументація вибудовується шляхом використання апеляції до 

авторитетів (graduated as a Doctor of Medicine, recognised by leading 

nutritionists), згадування цінностей, таких як сім’я (for all the family), здоров'я 

(an ideal source of fibre, provide over half an adult's recommended daily fibre 

intake, 100% Wholemeal flour, real wholemeal bread), екологічність (freshly 

baked, retains all the natural goodness of the whole grain) та традиції (In 1892, 

bought his own flour mill and opened his own bakery, today). 

В усіх наведених прикладах у тексті центром повідомлення стає 

продукт, актуалізований відповідними номінативними одиницями, вводиться 

опис характерних та специфічних ознак продукту, а семи предикатів або 

підтверджують наявність описаних ознак, або заохочують адресата до дій. 

Твердження щодо здоров'я (Health Claim) мають відповідати 

вимогам правдивості. Існує усталений перелік тверджень, дозволених до 

використання на упаковці в англомовних країнах (Додаток Б), наприклад: 

- Calcium reduces osteoporosis risk 

- Dietary fat increases cancer risk 

- Fiber (fruits, vegetables, grains) reduces cancer risk 

Відмінністю цього компонента маркування є в цілому позитивний 

аксіологічний тон висловлювання, який досягається завдяки використанню 

кількох лексичних одиниць з негативними денотативними значеннями, 

наприклад: reduce cancer risk. Серед предикатів знаходимо лексеми з 

позитивною оцінкою (increase, to be rich in) та модальне дієслово may, яке 

зменшує категоричність висловлювання.   

Предикація у формі Present Simple перетворює висловлювання в 

констатацію факту. А предикати (reduce, increase) стають предикатами 

констатації, які закріплюють певні ознаки за описаними речовинами.  Темою 

опису стає не продукт, а певна речовина чи компонент продукту.  
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Інформація про використання ГМО вербалізується фразами «GMO-

free» або «No GMO». Якщо виробник прийняв рішення про маркування 

продукту щодо наявності ГМО, то відповідні написи роблять на фронтальній 

поверхні в полі зору покупця. Ця фраза, безперечно, має аргументативний 

потенціал, оскільки останнім часом відбувається категоризація продуктів 

харчування за принципом формування опозиції «GMO::Organic». Органічне, 

природне стає цінністю в сучасному суспільстві.  

Напис «Packaged in a protective atmosphere» роблять у тому випадку, 

коли термін зберігання подовжується завдяки використанню будь-якого газу, 

дозволеного нормативами щодо харчових добавок відповідної країни. Цей 

напис є необов’язковим при маркуванні упаковки пива, газованих напоїв в 

алюмінієвих бляшанках, розчинної кави, меленої кави та кавових зерен. 

Наведена вище структурна схема становить собою інваріант 

композиційної структури тексту, який свідчить про наявність варіантів. 

Композиційна структура кожного окремого тексту на упаковці створюється 

певними комбінаціями та транспозиціями цих вербальних компонентів та 

додаванням невербальних компонентів, їх розташуванням один відносно 

одного, особливостями мовного наповнення, можливістю пропускання того 

чи іншого компонента. 

 

2.2. Функціональна структура маркування товару 

 

2.2.1. Вербальні елементи маркування типу «опис». Опис предмета 

передбачає  перерахування одночасних ознак у вигляді суджень, які виражені 

формою розповідних речень з інтонацією переліку. Мовною структурою 

опису є граматична одночасність предикатних форм і пряма 

модальність [228]. 

Речення, предикатні дієслівні члени яких виражають одночасні явища, 

об’єднуються в складну структуру, яка сприймається як одне смислове ціле. 

Така смислова єдність має спільне часове значення синхронності і виявляє 
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статичний характер об’єкта, про який йдеться.  Об’єкт опису визначається як 

предмет позамовної дійсності, який підлягає опису. Опис такого об’єкту – 

перерахування його фіксованих ознак, які існують в цьому часовому зрізі. 

Об’єктом опису може бути такий предмет, який характеризується постійними 

ознаками, притаманними йому в будь-який проміжок часу. 

Функціонально-смисловий аналіз вербальних елементів маркування 

товарів дозволив їх розділити на: елементи типу «опис» та елементи типу 

«розповідь». Кожен елемент опису позначає одну з ознак його об’єкта. 

Кількість типових мікротем, поданих в описі, зазвичай обмежена. Це 

переважно мікротеми, що збігаються зі структурними елементами 

маркування товару: назва продукту, назва виробника, дата виробництва, 

список інгредієнтів, номер партії, вага, країна походження, інформація про 

поживну цінність, застереження щодо здоров'я, твердження щодо 

поживності, рекламні твердження. Функціонально-смисловою особливістю 

цих елементів маркування є опис продукту, наприклад, рису (Рис. 2.21).  

Об’єктом опису є рис, який продається запакованим в супермаркеті 

(Див. Рис. 2.21). Маркування містить кілька речень: New (рекламне 

твердження); Tilda (назва виробника); Legendary Rice (рекламне твердження); 

Everyday Rice (назва продукту); The perfect rice for all dishes (рекламне 

повідомлення); 750gE (вага). Кожне речення 

виражає ту чи іншу ознаку цього об’єкта, в 

результаті утворюється позамовний ряд, який 

експлікує ознаки рису. Таким чином, 

спостерігаємо викладення описових елементів 

маркування способом переліку, що і утворює 

«збірну множинність» ознак об’єкта.  

Лексико-семантичний склад елементів 

маркування типу «опис» представлений 

іменниками, які і становлять основу описового 

тексту. Отже, змістовою стороною опису в маркуванні є репрезентація 

Рис.2.21. Упаковка рису 

фірми Tilda 
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певного набору мікротем,  які сукупно створюють загальний зміст опису. Всі 

перераховані ознаки присутні одночасно, що передано загальним змістом 

тексту й однаковими видо-структурними типами речень (номінативні, 

еліптичні). Усі речення можна доповнити граматичною основою «it is», що 

виражає факт синхронічного існування певних ознак у теперішньому часі.  

Усі ознаки об’єкта опису, тобто запакованого продукту, виражені 

прикметниками, які пов’язані загальною семантикою предикатів зі значенням 

«існування». Читаючи описові компоненти маркування, адресат опиняється в 

ситуації, коли комунікація розвивається за монологічним типом, оскільки 

адресант фізично не присутній, а упаковка функціонує як канал комунікації. 

Вербальний елемент МТ типу «опис» – це текст констатації наявності 

об’єкта (продукту) та безсумнівності його характеристик. 

 

2.2.2. Вербальні елементи маркування типу «розповідь». 

Розповідний тип мовлення відображає динамічний розвиток дій, перехід від 

однієї дії чи стану до іншої дії чи стану. Динамічність розповідного мовлення 

створюється різними мовними засобами – як граматичними, так і 

семантичними [160, с. 158-204].  

Розповідь з огляду на теорію В. Я. Проппа можна співвіднести з 

проявом функції, оскільки основою розповіді є зміна дій персонажа, 

діахронічність, тобто функціональність. Тут, на відміну від опису, 

основоположним є не «наявність» предмета, а його рух, переміщення в 

просторі і часі. Спостереження й виконання кількох функцій однією дійовою 

особою – саме ці властивості є домінантними для розповіді – виражають 

сутність розповіді. Таким чином, застосування семіотичного принципу 

підтверджує властивість текстів, яку помітила О. А. Нечаєва: для опису 

характерна полісуб’єктність, а для розповіді – моносуб’єктність. 

Полісуб’єктність опису характеризується виділенням частин та ознак об’єкта, 

моносуб’єктність розповіді передбачає рух через зміну подій та функцій 
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однієї дійової особи. Тому ядром розповіді буде перерахування послідовних 

дій особи, як правило, адресата МТ. 

 У маркуванні на упаковці названим ознакам відповідають наступні 

елементи: умови зберігання, застереження держави, інструкції з 

використання рекламне повідомлення та адреса виробника. На упаковці 

апельсинового соку фірми Florida’s Natural напис про умови зберігання, 

наприклад: Keep Refrigerated; та інструкція з використання, наприклад: 

Protected by Tamper-evident seal. Do not use if seal is broken. For Fresh Sqeezed 

Taste SHAKE WELL; адресовані покупцю чи споживачеві, який виступає 

суб’єктом дій. Адресатом цих інструкцій є особа, яка читає повідомлення, 

тому можна стверджувати, що характерною особливістю елементів 

маркування типу «розповідь» є моносуб’єктність. Характерним для 

розповідних компонентів маркування є використання імперативних 

предикатів (keep, do not use, shake), що перераховують дії, які має виконати 

суб’єкт. 

У рекламному повідомленні моносуб’єктом розповіді є адресант, 

наприклад: 

- We own the land, we own the trees and we own the company. So, of 

course, we do things a little differently from those big juice companies. Like taking 

care to pick only the best oranges, right at their peak when they’re bursting with 

sun-drenched goodness. Then we squeeze our oranges and flash pasteurize the 

juice. No wonder our not-from-concentrate orange juice has a “right-from-the-

grove” taste (Orange Juice від Florida’s Natural).  

 Ядром розповіді стають предикати, які складають лінію розповідних 

дій суб’єкта (own, do, take care, pick, squeeze, flash). Моносуб’єктна лінія 

розповіді – функції одного суб’єкта – ускладнюється розповідними лініями 

інших суб’єктів: компаній-конкурентів (we do things a little differently from 

those big juice companies), що створює враження реальної «картинки», 

іконічності переданої ситуації. Змістовою стороною розповіді упаковки є 

репрезентація моносуб’єктної лінії, яка доповнюється другорядними 
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розповідями інших суб’єктів, що створює іконічне зображення ситуації. 

Таким чином, спостерігаємо викладення розповідних елементів маркування 

способом переліку, що і утворює «розділову множинність» дій суб’єкта. 

Функцією розповідних елементів маркування є розповідь про дії суб’єкта, 

яким може бути як адресант (наприклад, в рекламному повідомленні), так і 

адресат (наприклад, в умовах зберігання та інструкціях з використання). 

Розповідь формує діалогічне мовлення часто через використання 

питальних та імперативних речень, наприклад: Every delicious Nestle cereal 

carries our whole grain guarantee. And Did you know that now we’ve made it 

even easier to find more great nutrition facts about each of our delicious cereals. 

Look in the Green Bowl. Have you tried … frosted? (Shreddies Original від 

Nestle) 

Значення діахронічності виражається співвідношенням 1) видо-

часових, зокрема вживання дієслів у формі Present Simple (carries), Past 

Simple (did  know), Present Perfect (have made, have tried), та 2) структурних 

форм речень, зокрема стверджувальних, питальних та наказових.  

Вербальний елемент МТ типу «розповідь»» – це текст констатації дій 

суб’єкта (адресата). Використання семіотичного принципу на текстовому 

рівні поєднує логіку сприйняття навколишньої дійсності та історично 

сформовані в мові способи репрезентації позамовного предметного ряду. 

2.3. Лексико-семантичні особливості вербального компоненту 

маркування   

 

Лексика прямо чи непрямо віддзеркалює дійсність, реагує на зміни в 

суспільному, матеріальному та культурному житті народу, постійно 

поповнюється новими словами на позначення нових предметів, явищ, 

процесів, понять. Виходячи з цього твердження, можна припустити, що 

лексичний склад вербального компонента МТ повинен віддзеркалювати 

динамізм мовних процесів. Аналіз лексичного складу ВК допоможе виявити 

особливості функціонування лексем у маркуванні товарів. Для цього слід 
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проаналізувати функціонально-семантичні риси окремих лексичних одиниць, 

згрупувати їх відповідно до функції, яку вони виконують у ВК, визначити, в 

яких елементах МТ вони зустрічаються частіше, класифікувати їх за 

частинами мови, способами словотвору та з'ясувати, як кодуються поняття і 

яким чином відбувається стилістична диференціація слів та їх значень. 

Оскільки ми виходимо з того, що текст упаковки належить до 

констатуючого типу тексту і складається з елементів типу «опис» та 

«розповідь», то функцію семантичного центру описових елементів 

виконують лексичні одиниці,що позначають об’єкт опису, під яким 

розуміємо товар в упаковці та його характеристики, що співіснують у 

певному просторово-часовому періоді. Члени семантичного ядра, під яким 

розуміємо сукупність мікротем елементів МТ типу «опис» зазвичай 

поширені оціночними описами ознак, або аксіологемами, в результаті чого 

утворюються аксіологічно марковані словосполучення описового тексту, які 

часто набувають більш важливого значення у порівнянні з ядром. Крім того, 

характерним для маркування семантичним елементом є категорія кількості, 

яка вербалізується широким спектром лексем. З огляду на все вище 

зазначене, вважаємо за доцільне розглянути засоби вербалізації об’єкта та 

категорії кількості, аксіологічний склад опису ознак об’єкта та предикацію 

маркування товару. Семантичним центром розповідних елементів 

вербального компоненту МТ вважаємо предикацію. 

Метод кількісного підрахунку лексичних одиниць, що позначають 

об’єкт, його якісні та кількісні ознаки, описують дії суб’єкта дозволив 

виявити такий функціонально-семантичний склад маркування на упаковках 

товарів, вироблених в англомовних країнах (Табл. 2.2).  
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Таблиця 2.2. 

Функціонально-семантичний склад МТ 

Вербальний елемент МТ Об’єкт,     

% 

Ознаки,    

% 

Кількість, 

% 

Предикати, 

% 

І. Вербальні елементи маркування типу «ОПИС» 

Назва продукту 7,8 10,6 8,6 0 

Назва виробника 6,1 3,3 5,3 0 

Список інгредієнтів 10 2,2 2,1 0 

Вага 0 0 6,1 0 

Країна походження 5,6 0,6 0 0 

Напис про поживну цінність 14,4 4,4 39,0 1,5 

Застереження щодо здоров’я  8,3 8,3 0 4,6 

Твердження щодо поживності 0 3,9 0 0 

Рекламне твердження 11,1 23,9 3,2 6,9 

РАЗОМ 63,3 57,2 64,3 13,0 

ІІ. Вербальні елементи маркування типу «РОЗПОВІДЬ» 

Умови зберігання 4,3 6,6 11,4 12,9 

Застереження від держави 0,5 0,4 0 1,9 

Інструкція з використання 2,6 3,3 2,9 10,0 

Рекламне повідомлення 20,0 30,4 15,7 50,8 

Адреса виробника 9,2 2,1 5,7 11,3 

РАЗОМ 36,7 42,8 35,7 87,0 

Виявлено, що лексеми, які називають об’єкт та описують якісні та 

кількісні ознаки об’єкта, частіше вживаються в описових елементах МТ і 

фактично складають основу вербальних елементів МТ типу «опис», оскільки 

в 6 з 10 елементах не виявлено предикатів. Переконлива більшість предикатів 

(87%) вживається у вербальних елементах типу «розповідь». Половина 

предикатів цієї групи зустрічається в рекламному повідомленні. Вживання 

предикатів передбачає наявність суб’єкта, чиї дії описуються в розповідних 

елементах, що підтверджує їхню функціональну особливість. 

 

2.3.1. Засоби вербалізації об’єкта у маркуванні товарів. В умовах 

глобалізації життя людства супроводжується появою масового ринку з його 

розгалуженою мережею супермаркетів, які пропонують широкий асортимент 

товарів. Суспільство розвивається в умовах масового ринку, який надає 

широкий вибір товарів,  та масової комунікації, що вимагає переосмислення 

підходів до подавання інформації. 
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У лінгвістиці залишається неослабним інтерес до проблеми 

співвідношення мови, мислення та діяльності. Це співвідношення 

представлене знаковою природою імені, в якому поєднані поняття 

(концептуальна форма мислення), ім’я (лінгвістична форма) та реалія. 

Дослідження цього співвідношення передбачає більш глибоке розуміння ролі 

людського фактора в мові, законів номінації та семіозису, бо комунікативні 

потреби та наміри людини реалізуються в значеннях мовних форм. Актуальні 

питання пов’язані з тим, як мислення і практична діяльність людей впливає 

на вибір мовних знаків тією чи іншою спільнотою. О. С. Кубрякова 

зазначила, що «починаючи з 70-х років ХХ ст. у лінгвістичних дослідженнях 

прослідковується намагання відбити власне когнітивні, пізнавальні моменти 

номінативної діяльності людини» [115, с. 42].  

Назва значно впливає на подальшу реалізацію бренду, оскільки є 

найважливішою апеляцією до свідомості споживача, ключовим фактором, що 

формує асоціативне поле бренду [296, с. 140].  

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. 

Аналіз назв продукту показав, що за способом номінації їх можна поділити 

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

та 2) опосередковані, утворені шляхом асоціативно-семантичного 

відображення ознак та особливостей предмета. Г. В. Колшанський 

підкреслює, що різниця між прямою та опосередкованою номінацією полягає 

в тому, що «… в прямій номінації концептуальна особливість об’єкту 

зберігається в усіх видах уживання слова. У той час як в опосередкованій 

номінації зберігається лише одна основна чи другорядна особливість, яка і 

визначає значення слова» [103, с. 72]. 

Лексичні одиниці, що входять до складу назви продукту, виконують 

номінативну функцію і утворюють семантичну структуру, тимчасово 
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усталене словосполучення (термін за О. В. Тереховою), що характеризується: 

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

значення, 4) багатокомпонентністю, а також 5) семантичною та 

синтаксичною сталістю, 6) експресивністю, 7) ідіоматичністю в певному 

контексті [212, с. 171].  

Аналіз маркування товарів допоміг зафіксувати структурні моделі 

назв товарів типу «Атрибут + Іменник»: 

1. Модель N(s)+N: Chocolate Orange Segsations (цукерки від Terry’s, 

Kraft Foods), Chicken & Vegetable Dinner (дитяче харчування від Cow & Gate), 

Coco Pops (сухий сніданок від Kellogg’s). 

2. Модель A(s)+N(s): Organic Sesame Pitta (піта від Newbury 

Phillips), Pure Orange Juice (помаранчевий сік від Kelkin), 2 Skinless Salmon 

Fillets (філе лосося від Northern Catch), Irish Beef (яловичина від Tesco), 

British Milk (молоко від Superquinn), Creamy Chicken Curry (каррі від Heinz), 

Milky Babies – Fruity Babies – Party Babies (Cadbury), Old Speckled Hen – Old 

Crafty Hen –  Old Golden Hen. 

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

Smocked Wiltshire Gammon Steak, Cooked Beets.  

4. Модель Num+N(s): 10 Pork Sausages, 2 Peppercorn Chicke Kievs,7 

Cereals (каша з 7 злаків від Milupa), 7UP (газований напій від Pepsi Co), 6 

Apple&Blackcurrant Pies (кекси з яблучно-смородиновою начинкою від 

Tesco), 100 % Wholemeal Bread (хліб з висівками від Allison). 

У маркуванні активно використованою є властивість числівників 

швидко запам’ятовуватися і передавати об’єктивну інформацію разом з 

позитивною оцінкою. У назвах товарів числівники вживані частіше, ніж у 

назвах виробника, проте рідше, ніж іменники чи прикметники.  

Виділяються також структурні моделі назв товарів типу «Іменник + 

Атрибут»: 
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1. Модель N+N(s): Frijj Strawberry – Frijj Banana – Frijj Chocolate 

(молочні шейки від Dairy Crest Group), Chedds Bricks – Chedds Cheese 

Toasties – Chedds Nibbles (сир чеддер від Dairy Crest Group); 

2. Модель N(s)+A: SMA Gold (молочна суміш для немовлят на 

основі сироватки від SMA), SMA White (молочна суміш для немовлят з 

казеїном від SMA), Philadelphia (плавлений сир від Kraft), Philadelphia Light 

(знежирений плавлений сир від Kraft), Chicken Supreme (соус для курки від 

Colman’s of Norwich), Carling Black Label – Carling Black Label Ice – Carling 

Black Label Supreme – Carling Black Label Big 10 (пиво від Carling), Cathedral 

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

City Vintage - Cathedral City Extra Mature (сир від Dairy Crest Group). 

Отже, порушення конвенціонального порядку утворення 

словосполучення типу «прикметник + іменник» можна вважати характерним 

способом номінації, що використовується в МТ.  

Назви, які дають продуктам, викликають цікавість щодо їхнього 

словотвору. Серед назв можна знайти лексичні одиниці, утворені за 

допомогою лінійної (морфологічної, зовнішньої) та нелінійної (внутрішньої) 

деривації. Лінійна деривація назв товарів відбувається за участю, як правило, 

двох твірних основ та афіксів. Серед актантів описових елементів 

маркування  знаходимо лексичні одиниці, утворені шляхом:   

1. Телескопії (блендингу), наприклад: Oatibix (Oats + Weetabix), 

Toblerone (Tobler + Torrone), Playtex (Play + Textile), Duracell (Durable + Cell), 

Thomynaise (Thomy + Mayonnaise), Terry’s Segsations (segments + sensation) 

NaturNes (Natural + Nestle), Nesquik (Nestle + Quick), Nescafé (Nestle + Café), 

Nestea (Nestle + Tea). 

Когнітивний механізм утворення слів шляхом телескопії полягає у 

відтворенні комбінованої структури чи функції предмета на вербальному 

рівні за допомогою лексичної одиниці [92, с. 9]. Телескопія на упаковках 

ефективно використовує когнітивний потенціал цього способу номінації та 

кодування. Значення нової лексичної одиниці містить  сукупність сем  
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компонентів, що входять до її складу. Словотвірний механізм утворення 

нового слова дозволяє зберегти сукупність значень, зменшити довжину слова 

та зекономити зусилля адресата щодо сприйняття змісту.  

2. Акронімізації, наприклад: SMA Nutrition, ASDA, TESCO 

3. Словоскладання, наприклад:  Shredded Wheat Bitesize, Smartprice 

Tomato Ketchup, Aguafresh. 

4. Редуплікації,  яка може бути повною, як у назві сніданку Yum-

Yum від Kellogg’s, або частковою. Шляхом часткової редуплікації за 

принципом аблауту утворені назва шоколадного батончика KitKat від Nestle 

або назва цукерок Tik Tak. Часткова редуплікація за принципом римування 

використовується при утворені таких власних назв, як Cini Minis (печиво зі 

смаком кориці від Nestle) чи Wonka Laffy Taffy (шоколадний батончик від 

Nestle). Творення нових лексичних одиниць методом фонетичної 

редуплікації спостерігаємо в назві виробника TommeeTippee (назва фірми, що 

спеціалізується на виробництві іграшок і супутніх товарів для дітей).  

5. Редистрибуції лексичних одиниць. У результаті конверсії 

утворюються віддієслівні іменники, які стають власними назвами. 

Наприклад, Equate – виробник косметичних засобів в Америці, GoAhead – 

торгова марка печива британської компанії McVitie’s, Busy Rollhide – 

харчування для собак від фірми Purina. 

У зв’язку з необхідністю виявити ті мовні засоби, які складають 

семантичне ядро «об’єкт» маркування, слід  зазначити, що вербальне 

втілення об’єкта опису значною мірою відбувається за рахунок назви 

продукту. Проте домінантою описового тексту вважається не лише 

найменування об’єкта, а й опис його ознак. Аналіз фактичного матеріалу 

показав, що  назва продукту, як правило, супроводжується описом 

компонентів, інгредієнтів, частин та особливостей продукту. Таким чином, 

певний образ продукту створюється сукупністю лексичних одиниць, які є 

характерними для інших описових елементів ВК маркування, таких як 

перелік інгредієнтів, твердження щодо поживності, твердження щодо користі 
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для здоров'я і т.д. Ця група складається з лексичних одиниць,  типових для 

професійної субмови, наприклад мови певної науки (хімії, медицини, 

екології, економіки тощо)  або галузі виробництва. Використання 

термінології  в текстах на упаковці – явище, яке вимагає додаткового 

розгляду. В результаті проведеного аналізу було виявлено такі категорії 

термінів, які відображені в Таблиці 2.3.  

Таблиця 2.3  

Використання елементів професійної субмови  в маркуванні товарів 

Категорія 

термінів 

Приклади Категорія товару 

Загально-

наукові 

терміни 

protective atmosphere, formula, 

temperature, standard, precision, 

system, minimum, maximum, balance, 

rate, compatibility, progress, failure, 

research  

Продукти харчування 

(бакалія, заморожені, 

м’ясні, молочні про-

дукти, дитяче харчу-

вання, вода, соки, 

фрукти, овочі) 

Екологічні 

терміни 

pollution, pesticides, organic 

agriculture, chemical fertilizer, 

genetically modified organisms 

Органічні продукти 

харчування (бакалія, 

продукти дитячого 

харчування, фрукти 

та овочі) 

Економічні 

терміни 

certification UK5, registered 

trademark, voucher, consumer services 

department, license, to guarantee, 

refund, exchange, sales tax, dealer, 

receipt, established, discount, division 

Продукти харчової та 

легкої промисловості 

Парфумерно-

косметичні 

терміни 

odour, fragrance, oil, moisturizing 

lotion, conditioner, to revitalize, pro-

vitamin B5 

Косметика, побутова 

хімія 
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Продовження табл. 2.3. 

 

Медичні 

терміни 

allergy, oral anesthetic spray, aspirin, 

lozenge, pain relief, anesthetics, 

overdose, drug, dosage, nut allergy 

sufferer, rash, dental hygiene, colic 

Бакалія, продукти 

дитячого харчування, 

кондитерські вироби, 

косметика, 

медикаменти, 

тютюнові вироби 

Терміни 

індустрії моди 

style, Playtex, garment, fibre, label, 

designed, ultrasonic seaming, 

moulding, bonding  

Продукція легкої 

промисловості 

Технічні 

терміни 

distiller, distillery, matured, botteled, 

pump dispenser, stainless steel, leak 

proof drink seal, technology, to 

elaborate 

Алкогольні напої, 

господарчі товари 

Терміни 

харчової 

промисловості   

topping, filling, calories, sugars, fat, 

saturates, ingredients, energy, protein, 

carbohydrate, vitamins, recipe, 

flavourings, additives, thickeners, E 

numbers, GM, lactose, gluten, fiber, 

nutrition glucose-fructose syrope, 

gelling agent (pectin), acidity 

regulators, lactose, emulsifiers (soya 

lecithin), raising agent, texture, 

preservatives, hydrogenated fat, 

guideline daily amount, fiber, minerals, 

vegetarian, consistency 

Алкогольні напої, 

бакалія, вода, заморо-

жені продукти, кон-

дитерські вироби, 

молочні продукти, 

соки, продукти 

харчування для 

тварин, фрукти та 

овочі 
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Продовження табл. 2.3 
 

Хімічні 

терміни 

sodium, humectant (glycerine), 

dextrose monohydrate, citric acid, 

sodium citrate, calcium citrate, 

maltodextrin, sodium bicarbonate, 

ammonium bicarbonate, disodium 

diphosphate, dyclonine, sorbitol, 

disodium phosphate, phosphoric acid 

 бакалія, заморожені 

продукти, конди-

терські вироби, мо-

лочні продукти, соки, 

продукти харчування 

для тварин, фрукти 

та овочі 

Використання лексичних одиниць, які входять до термінологічного 

апарату перерахованих галузей, насамперед залежить від виду товару. Так, на 

упаковках продуктів харчування переважають терміни харчової 

промисловості та хімічні терміни, на упаковках предметів побуту – технічні, 

а упаковки косметичних засобів рясніють медичними та парфумерно-

косметичними термінами. Проте слід зазначити, що лексичні одиниці, які 

увійшли в категорію економічних термінів, вживаються в МТ на упаковках 

незалежно від категорії продукту.  

Використання наукової термінологої обумовлене вимогами, що 

висуваються до упаковок. Маркування повинне чітко і правдиво інформувати 

споживача про спосіб виробництва, вміст, спосіб використання та можливі 

наслідки використання товару. Отже, терміни в МТ вживаються у своєму 

прямому значенні, на відміну від рекламних текстів, у яких «терміни 

позбавлені семантичного наповнення і слугують, радше, не лексичним, а 

стилістичним прийомом оформлення тексту» [147, с. 154]. 

 

2.3.2. Засоби вербалізації ознак об’єкта. Спільним для описових 

елементів вербального компонента маркування є констатація наявності 

певної характеристики продукту. Вербально характеристика виражається 

іменниками, проте носіями додаткової інформації є лексичні одиниці, які 

описують певні ознаки характеристики, виражені такими частинами мови, як 

прикметники, прислівники та іменники. 
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У маркуванні товару, як і в інших рекламних текстах, прикметники 

виконують важливу роль. Вони повинні створювати правильну емоційну 

атмосферу навколо продукту, щоб адресат з усіх конотативних значень 

обирав позитивні. У результаті аналізу рекламної лексики, проведеного 

відомим лінгвістом Дж. Лічем, було виокремлено 20 прикметників, 

найчастіше вживаних у текстах рекламних оголошень, а саме: 1. new, 2. 

good/better/best, 3. free, 4. fresh, 5. delicious, 6. full, 7. sure, 8. clean, 9. 

wonderful, 10. special, 11. crisp, 12. fine, 13. big, 14. great, 15. real, 16. easy, 17. 

bright, 18. extra, 19. safe, 20. rich [303, c. 79]. 

Перелік прикметників, який було складено з урахуванням частотності 

їх уживання в маркуванні на упаковках, такий: 1. new, 2. pure, 3. good/best, 4. 

easy, 5. simple, 6. excellent, 7. great, 8. fresh, 9. delicious, 10. finest, 11. tastier, 

12. special, 13. free, 14. extra, 15. original, 16. light, 17. gold, 18. quick, 19. 

happy, 20. magic. Порівнюючи обидва списки, можна сказати, що безперечне 

лідерство належить прикметнику new. Друге місце посідає прикметник pure, 

який вживається частіше у порівнянні з прикметником good, незважаючи на 

те, що прикметник good має ширший спектр конотативних значень та більшу 

сполучуваність. Загалом у другому списку міститься більша кількість 

суперлативів, як семантичних (good, excellent, great, special, gold), так і 

граматичних (best, finest, tastier). На четвертому і п’ятому місцях – синоніми 

easy та simple. Така висока позиція свідчить про те, що в суспільстві 

відбулася зміна в системі цінностей, і сема simplicity перетворюється на 

аксіологему. Повідомлення, яке міститься в МТ, відображає нову тенденцію: 

намагається донести до адресата-покупця думку про те, що користуватися 

продуктом легко, і таким чином підштовхнути його до придбання цього 

продукту. Слід звернути увагу на присутність у списку прикметників, що 

описують або апелюють до відчуттів (fresh, delicious, tastier, gold, happy). 

Прикметник free виявляє високу здатність щодо злиття і утворення складних 

слів (fat-free) та словосполучень (gluten free, egg free). 
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Найчастотнішими прикметниками, утвореними суфіксальним 

способом є: 

1) відіменникові прикметники з суфіксом –Y, що позначають смаки 

(chocolaty mix, creamy sauce, no sneaky sugar, tasty, crispy biscuit, savory 

flavors, cheesy chicken drumsticks). Широко вживається прикметник healthy.  

2) прикметники у формах вищого та найвищого ступенів порівняння 

(tastier, healthier products,  fewer additives, for fresher longer lasting spices, 

closer to breast milk, finest quality). Прикметники у вказаних формах можна 

назвати семантичною особливістю вербального компоненту маркування. Їх 

функціонування МТ має свої особливості. В англійській мові, синтаксичною 

моделлю речення з прикметником у вищому ступені порівняння має вигляд  

«A is better than B». Проте закон забороняє розміщувати на упаковках 

твердження такого типу, порівнюючи продукт з аналогічним від іншого 

виробника, тому наведена конструкція має редукований вигляд, наприклад: 

-Even tastier. Now with 30% more fruit. (Печиво від Alpen®) 

-Now even closer to breast milk. (Молоко для немовлят від SMA) 

Усі наведені приклади демонструють відсутність порівнянь з іншим 

продуктом. Проте у всіх зразках є імпліцитне порівняння продукту з ним 

самим же, але попереднього випуску чи партії. Крім того, твердження з 

прикметником у вищому ступені порівняння сприймається як порівняння з 

іншими продуктами цієї категорії за умови, якщо адресат читає вказане 

твердження на упаковці товару, який стоїть на полиці в оточенні продуктів-

конкурентів.  

Ще однією особливістю функціонування прикметників у вищому та 

найвищому ступенях порівняння є їхня велика концентрація в тексті, 

наприклад: 

-At ASDA, we work hard to bring you the very best products at very best 

prices. We care passionately about what goes into them and where they’re from. 

That means healthier products and fewer additives. Just great tasting food. (Пиріг 

від ASDA) 
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 Приклад з упаковки пирога від компанії ASDA містить прикметник у 

найвищому ступені порівняння best, який уживається з інтенсифікатором 

very, у двох словосполученнях (very best product, very best prices), прикметник 

у вищому ступені порівняння healthier та семантичний суперлатив great.  

3) відіменникові прикметників з суфіксом –AL, наприклад: natural, 

typical values, traditional taste, no artificial colours, something special, original, 

celestial seasonings, professional hex key set, with added essential vitamins. 

4) прикметники, утворені за допомогою суфіксів –IC (organic food, 

magic mountain chamomile, fantastic value), –IVE  (protective), –OUS (fabulous, 

delicious Yogurt Break), –ABLE/IBLE (suitable for, available from around the 

world, chewable, rechargeable, irresistible, machine washable, freezable) та –

PROOF (ovenproof casserole dish, waterproof backing). 

У текстах на упаковці прийнято вказувати країну походження 

продукту. Це пояснює вживання прикметників, утворених за допомогою 

суфікса –ISH. Наприклад, Turkish delight, Irish beef, British chicken. 

У МТ прикметники виявляють нетипове для англійської мови 

розташування щодо  іменника. Прикметник вживаються не лише в препозиції 

до означуваного іменника (Golden Lady, golden pastry), але і в постпозиції 

(Nescafe Gold, Coca-Cola Light, Chiken Supreme). 

Численну групу складають дієприкметники (Participles I) та 

дієприслівник (Participles II), серед яких можна виділити наступні групи:  

1) Participles II, що позначають спосіб приготування (mixed, dipped, 

drizzled, added sugar, pureed food, toasted rice, sliced mushrooms, broiled fish, 

scrambled eggs, marinated mushrooms, sun-drenched figs); 

2) Participles II, які описують спосіб обробки (pasterised, skimmed, 

steamed, processed, squeezed, vaporized, formulated, fermented, manufactured, 

baked, pasteurized, sterilized, condensed, homogenized, roasted, smoked, 

flavoured, filleted, parboiled, deboned, frozen, sliced, shredded, dehydrated); 

 3) Participles II, що позначають спосіб зберігання (keep refrigerated, 

defrosted);  
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4) Participles II, що описують вміст продукту (strawberry flavoured 

filling, reduced minerals whey);  

5) Participles I та Participles II, що описують результат (guaranteed 

satisfaction, sophisticated, cholesterol reducing spread, mouth-watering yogurt 

flavor, nourishing start, surprising snap, outstanding value). 

Зважаючи на морфологічні особливості дієприкметників та їхню 

семантику, можна стверджувати, що функцією дієприкметників є передача 

предикативних ознак в номінативних реченнях.  

Носіями ознак можуть бути прислівники. Серед найбільш уживаних 

прислівників у рекламі називають прислівник часу now, проте в маркуванні 

він використовується не так часто й переважно  в еліптичних реченнях разом 

з прикметниками у вищому ступені порівняння або з іменниками з 

модифікатором more, наприклад:  

Now Richer & Creamier (Carnation від Nestle®) 

Прислівники, утворені від прикметників за допомогою суфікса –LY, 

можна згрупувати таким чином: 

1) прислівники способу дії  (naturally sweetened, individually sealed tea 

bag, automatically checked);  

2) прислівники міри й ступеня вияву ознаки (truely natural, strongly 

flavoured,  completely satisfied). 

Оскільки елементи маркування на упаковках мають різне 

інтенціональне навантаження, функції прислівників теж різняться. 

Вживання прислівників часу (now, ever, never) обґрунтоване 

дейктичним значенням, які вони мають, що важливо з огляду на вагомість 

таких компонентів комунікативної ситуації маркування, як місце та час, 

наприклад: 

 Now you 'II find a taste that is richer, creamier and more delicious than 

ever. (Carnation від Nestle) 

Приклад демонструє вживання прислівників часу в семантичній 

опозиції now-ever, що в комбінації з прикметниками у вищому ступені 
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порівняння створює ефект зіставлення продукту з його попередніми 

варіантами на користь теперішнього. 

Прислівники способу дії, які вживаються в інструкціях, найчастіше 

уточнюють, конкретизують: briefly, differently, vertically, quickly, fully, 

carefully тощо, наприклад: 

-Moisturizing beauty lotion penetrates quickly...; 

-This product is fully baked and ready for use right from the pouch; 

-After warming pastry, allow to cool briefly; 

-Remove carefully from toasting appliance. (Pop-Tarts від Kellogg’s) 

Прислівники міри й ступеня вияву ознаки (completely, truly, really, 

perfectly) функціонують як інтенсифікатори ознак товару та містять у своїй 

семантиці експресивно-оцінний компонент, наприклад: 

The enticing aroma will tell you, this Cup-a-Soup is perfectly seasoned 

(Cup-a-Soup від Lipton); 

Якщо треба виразити ознаку можуть  використовуватися іменники в  

препозиції, набуваючи функції атрибуту. Найчастіше таким способом 

утворюються словосполучення, в яких перший іменник  або декілька 

іменників позначають основний інгредієнт продукту, а останній – сам 

продукт. Наприклад: Wholegrain flakes (цільнозернові пластівці від Alpen), 

Pure Butter Chocolate Chip Shortbread (печиво, зроблене з вершкового масла 

з додаванням шоколадних крихт, від Walkers), Oats&Apple Cereal (вівсяна 

каша з яблуком від Heinz), Strawberry Yogurt (полуничний йогурт від Heinz), 

Fig Rolls (інжирне печиво від Jacob’s), Pure Orange Juice (апельсиновий сік 

від Kelkin). 

В описових елементах маркування продуктів харчування іменникові 

словосполучення застосовують для того, щоб описати смаки. Наприклад: 

chocolate flavor, chocolate taste, vanilla flavor dessert, shrimp flavor noodles, 

orange flavor. У переліку інгредієнтів трапляються словосполучення, які 

уточнюють або конкретизують, наприклад: wholegrain wheat flour, grape 
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juice concentrate, palm oil, sunflower oil, fruit filling, glucose-fructose syrup, 

strawberry concentrate. 

 

2.3.3. Типологізація предикатів у маркуванні товарів. В 

англомовній рекламі високий відсоток уживань дієслів свідчить про 

особливу увагу до опису дії: дії споживача, можливостей товару та його 

впливу на споживача, змін, що відбуваються внаслідок використання товару 

[147, с. 136].  

Дієслівні предикати, як і лексеми, що описують об’єкт, його якісні та 

кількісні ознаки, складають основу структурно-семантичної моделі 

маркування на упаковці. Аналізуючи предикатні одиниці в маркуванні у 

зв’язку з їхньою текстовою належністю (в елементах типу «опис» та 

«розповідь») та лексичною семантикою, слід враховувати категорію 

перцептивності, яка розуміється як мовна та мовленнєва інтерпретація 

спостереження й інших типів сприйняття зовнішнього світу з погляду 

перцептора – перш за все мовця та слухача – автора, оповідача, невизначеної 

великої кількості реальних та потенційно можливих осіб, які сприймають 

описану ситуацію [182, с. 253].  

Переважна більшість речень, що складають структурну основу 

елементів типу «опис» у маркуванні, є номінативними реченнями, які 

описують об’єкт і характеризуються імпліцитною предикацією з семою 

«існування». 

Серед вербальних предикатів, властивих елементам типу «опис», 

можна виділити 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 (Orange Juice від Florida’s Natural). 
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Дієслово be виступає як просторовий локалізатор (is from Florida), 

темпоральний локалізатор (is) та предметний локалізатор (is unlike other 

major brands’ orange juice). 

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 (Nut Flakers від Crownfield). 

Особливістю предикатів в елементах маркування типу «опис» є 

вживання дієслів дійсного способу в Present Simple, що є ознакою 

об’єктивної модальності исловлювання, і сприймається як вищий ступінь 

упевненості адресанта в фактах, які він повідомляє. 

Дієслівні предикати знаходимо в твердженнях щодо здоров'я та 

рекламних повідомленнях. У твердженнях щодо здоров'я використовують 

два акціональні дієслова (reduce, increase) з семантикою зміни розміру, які 

пов’язані антонімічним зв’язком (Див. Додаток Б), наприклад: Fruits and 

vegetables reduce cancer risk. Dietary fat increases cancer risk. Обидва дієслова 

вжиті в теперішньому часі, що надає їхній семантиці відтінку 

перманентності. Категоричність висловлювання може  пом’якшуватися 

завдяки використанню модального дієслова may з гіпотетичною 

модальністю, наприклад: Diets containing foods that are a good source of 

potassium and that are low in sodium may reduce the risk of high blood pressure 

and stroke. 

Уживання модального дієслова may є ознакою актуалізації 

суб’єктивної модальності висловлювання, тобто вираження ставлення особи 

мовця до висловлювання (впевненість / невпевненість). 

Смислову основу суб’єктивної модальності утворює поняття оцінки в 

широкому розумінні слова, включаючи не лише логічність кваліфікації 

повідомлюваного, але й різні види емоційної реакції. Модальні дієслова 

відображають ставлення мовця до дії, вираженої інфінітивом, у комбінації з 

яким вони формують складені модальні присудки. Отже, вони можуть 
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виражати дію, стан або процес, які розглядаються мовцем як можливі, 

обов’язкові, сумнівні, точні, дозволені, бажані тощо. У маркуванні товару, 

переважно в елементах типу «розповідь», трапляється вживання таких 

модальних дієслів, як: can (could), may (might), must, should, shall, will, would, 

need.  

Елементи маркування типу «розповідь» характеризуються великою 

кількістю акціональних предикатів, функцією яких є опис дії суб’єкта. 

Вказані предикати за семантичним навантаженням можна поділити на такі 

групи: 

1) Дієслова конкретної фізичної дії  

  Які вживаються в 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. Stir up the rich chocolate taste. It makes family moments 

warmer. (Carnation від Nestle) 

-Give your brain a boost…When it comes to food and stuff – are you left all 

hungry in the head? Does your brain need a boost? If the answer is Yessssireeee! 

Then you need to head for… www.kelloggs.co.uk/headstarters (Coco Pops від 

Kellogg’s). 

Усі використані дієслова є односкладовими і характеризуються 

високою частотністю та великою концентрацією в межах одного елемента 

маркування.  

 Які використовуються у спонукальних реченнях у формі 

наказового способу: to open, to insert, to remove, to add, to use, to read і т. п. 

Усі ці слова вживані у формі імператива, що характерно для такого елемента 

маркування, як інструкція з використання, наприклад: 

-Store in cool place. 

-To avoid personal injury or property damage, read entire instructions and 

cautions carefully. 

http://www.kelloggs.co.uk/headstarters
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-Just add hot water; 

-Use small amounts often to help skin stay soft and youthful. 

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

adore, fancy, appreciate, entertain, drink in, eat up, nourish, delight, please, 

satisfy, induce, tempt) 

-Enjoy the taste! Enjoy our range of great tasting snacks. 

-If you’ve loved this orange juice, why not try the orange with bits in this 

range. 

-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 тощо). 

Такі дієслова 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. Please retain our address for future 

reference. (Explora (roll-n-go bib) від Tommeetippee) 

-Simply return the pack and contents to our Consumer Services Team at 

the address shown explaining when and where purchased. If you have any 

questions or comments about any of our products, you can call the McVitie’s 

Careline FREE on UK: 0500 011710. 

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: 

-That’s why we have carefully selected the perfect balance of ingredients to 

create a delicious range you can feel good about eating. (Yogurt Breaks від 

GoAhead) 

-We’d like to hear from you! Please call 1-800-637-8538 

Структурно-семантичною особливістю МТ є домінування 

акціональних дієслів, що описують дії суб’єкта,  над неакціональними 

http://www.tommeetippee.com/
mailto:carekine@jackel.co.uk
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дієсловами, що описують стани об’єкта. Це можна пояснити структурно-

композиційними особливостями маркування. В елементах типу «опис» 

предикація з семою існування є імпліцитною. В елементах маркування типу 

«розповідь» речення містять предикати з різноманітною семантикою і 

граматичними формами вживання, які утворюють структурно-семантичну 

основу МТ.   

 

2.3.4. Засоби вербалізації кількості. У текстах на упаковках значення 

кількості виражається морфемними, морфологічними, лексичними та 

синтаксичними засобами. 

Значення повторюваності виражається префіксальною морфемою re- 

Її знаходимо в дієсловах (to remove, to re-heat, to re-freeze, to refund, to 

replace, to recycle), віддієслівних прикметниках (rechargeable, resealable, 

reusable), дієприкметниках (recycled, recycling, recharged, refreshing) та 

іменниках (reproduction, refrigerator, replacement). 

Серед морфологічних засобів вираження кількості активними є 

категорії числа та ступенів порівняння [242, с. 15]. У текстах на упаковках 

вживаються іменники в однині та множині з додаванням закінчення –s. 

Оскільки тексти написані переважно в теперішньому часі, то значення числа 

англійське дієслово реалізує через свої форми. 

Walkers personally guarantee that this product is made using only the 

finest ingredients possible to obtain and contains no artificial colours, flavourings 

or preservatives. (Pure Butter Homebake Shortbread Triangles від Walkers) 

Знаходимо декілька іменників у формі множини із закінченням –s – 

Walkers, ingredients, colours, flavourings, preservatives. Іменник Walkers 

вимагає вживання дієслова guarantee у множині. У реченні є іменник в 

однині product,  який вживається з дієсловами в однині – is made, contains. Is 

– форма однини теперешнього часу дієслова to be, contains – форма однини 

теперішнього часу дієслова to contain, маркером чого є закінчення –s. Крім 
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того, іменник product вживається із вказівним займенником у формі однини 

this. 

Кількісні виміри об’єктивного світу виражаються не лише на 

морфемному і граматичному, але також і на лексичному рівні.  

Серед дієслів можна виокремити ті, що поєднують сему дії і сему 

кількісної ознаки дії, наприклад:  increase, decrease, grow, slow. Такі дієслова 

реалізують сему невизначеної множинності. 

As your baby grows older and his appetite increases, gradually increase 

the amount of feed. (Cauliflower & Creamed Potato від Milupa) 

 Цей приклад цікавий тим, що всі лексичні одиниці містять сему 

кількості. Іменник baby – іменник в однині, який на морфологічному рівні 

реалізує значення одиничності через граматичну категорію кількості, а на 

лексичному має значення маленької за віком дитини; дієслово grows – на 

морфологічному рівні реалізує значення одиничності завдяки закінченню –s, 

а на лексичному є виразником невизначеної множинності, передаючи 

семантику збільшення у віці або зрості; прикметник older також реалізує 

значення кількості на декількох рівнях, а саме: на морфологічному – через 

вищий ступінь порівняння і суфікс –er, що свідчить про увиразнення ознаки, 

а на лексичному рівні реалізується значення множинності в часі; дієслово 

increases  – на морфологічному рівні має значення одиничності завдяки 

закінченню –s, а на лексичному рівні означає невизначену множинність, 

передаючи значення збільшення у кількості; прикметник gradually передає 

значення кількості на лексичному рівні, оскільки означає поступовість; 

словосполучення amount of feed є прикладом семантичної моделі 

квантитативних сполучень «кількість + субстанція», що виражає кількість на 

синтаксичному рівні.  

Серед лексичних одиниць, які використовуються для номінації 

кількості,  виокремлюють вказівні займенники, що вказують на просторову 

та часову орієнтацію (this, that, these, those),  займенники, що виражають 

обопільність та взаємність (each other, one another, both), неозначені 
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займенники зі значенням одиничності (each, every), сумарності (all, much, 

many, few, little), певної кількості (some, any) та зі значенням відсутності 

кількості (no).  

At Anthon Berg we are so crazy about chocolate…that we strive to create a 

masterpiece with every piece. 

Why not create your own meals by adding some soft fresh fruit to the 

breakfast and dessert cereals, or puréed vegetables to the savoury meals to help 

develop your baby’s first tastes? At Heinz we do not use GM ingredients or add 

any artificial colours, flavours or preservatives. (Strawberry yogurt від Heinz) 

No preservatives 

No artificial flavours 

No artificial colours (Strawberry yogurt від Heinz)  

In all correspondence please quote the quality code on the base. 

(Strawberry yogurt від Heinz) 

Each tub of individually wrapped mini segments is bursting with 5 Terry’s 

Chocolate Orange taste sensations to discover. (Segsations від Terry’s)  

В усіх наведених вище прикладах знаходимо словосполучення, в яких 

іменник кількісно визначається за допомогою займенника (every piece, some 

fruit, any colours, flavours or preservatives, no colours, all correspondence, each 

tub), проте іменник і сам може визначати кількість. 

Серед іменників виокремлюють такі, що співвідносяться з 

рахуванням, з одного боку, та вимірюванням, з іншого [242, с. 20]. 

Дослідження лексем на позначення міри та ваги, що зустрічаються в МТ, 

показує, що ці слова описують назви ємностей (box, bag, bar, bowl, carton, 

pack, spoon, spoonful, sachet, tub), речовин (pinch, slice, piece, bit), сукупностей 

(part, amount, deal, supply, percentage). Модель сполучень, що включають 

слова міри та ваги, складається з двох компонентів «кількість + субстанція». 

Сему кількості реалізують кількісні слова, співвіднесені з вимірюванням, а 

субстанція актуалізується номінацією вимірюваного об’єкту, наприклад: 
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He took real butter, fresh cream, white and brown sugars, a pinch of salt 

and lots of time (Werther’s Original від Storck) 

Box of 24 biscuits – 3 bags of 8 biscuits (Babynat від Vitagermine)  

We know how difficult it can be to find great tasting snacks that can be 

enjoyed as part of a healthier lifestyle (Go ahead! від McVitie’s) 

Add the required amount of warm, previously boiled water and mix 

thoroughly (Strawberry yogurt від Heinz) 

Слова міри й маси, співвіднесені з термінологічною лексикою, 

характеризуються однозначністю, точністю, системністю, деемоційністю, 

десинонімічністю [242, с. 21].   

Значення кількості може реалізовуватися через кількісні 

прикметники, які співвідносяться з поняттями рахування та вимірювання. 

Серед них є пов’язані з часовою, просторовою орієнтацією, числовими 

ознаками, інтенсивністю, частотністю та іншими кількісними 

характеристиками. Зокрема виявлено тикі групи:  

1) прикметники, що реалізують значення невизначеної кількості 

(old, last, great, big, wide, small, rich, light), наприклад: 

- Popping performance in small cavity ovens may improve by placing 

bag on an inverted microwave-safe plate (Butter Light Popping Corn від 

OrvilleRedenbacher’s) 

2)  прикметники, що реалізують значення розміру (high, tall, wide, 

low, large, short, deep, thick), наприклад: 

- So our roll’n’go™ bibs cover a larger area and have a scoop to catch 

all manner of spills. (Explora від TommeeTippee) 

Прислівники також слугують для вираження значення кількості – їх 

використовують для позначення великої, малої, надмірної, недостатньої, 

повної, неповної міри або ступеню ознаки. У словосполученнях з 

прикметниками чи числівниками прислівники виконують послаблювальну 

або підсилювальну функцію, увиразнюючи ознаку, описану прикметником 

чи числівником [242, с. 29]. 
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Glade Candle Scents Mountain Berry brings home the dew-drenched 

freshness of ripe, just-picked berries (Mountain Berry від Glade). 

Just as it was in the beginning. (The Glenlivet® від George & J.G.Smith) 

Серед прислівників, що вживаються в текстах на упаковках, можна 

виділити прислівники з часовою (now, once, then, never, early, always) та 

просторовою (here, there, above, under, round, outside, upright) орієнтацією. 

Never use Glade Candle Scents votives outside votive holder as wax will 

melt and flow to nearby surfaces (Mountain Berry від Glade). 

Even tastier now with 30% more fruit (Alpen® від Weetabix Limited) 

Always Clear, Always Sharp (Inkjet Print Cartridge від Hewlett Packard) 

Активного використання набувають прислівники less та more, за 

допомогою яких утворюється вищий ступень порівняння прикметників. 

Discover the magic feeling of bra which is … less seamed yet more detailed 

(Playtex Magic Feeling від Playtex Apparel Inc.) 

Прислівник free передає значення безкоштовності, безоплатності. Він 

вживається в реченнях, що закликають безкоштовно та вільно подзвонити в 

компанію зі своїми питаннями чи пропозиціями, наприклад: Any questions? 

Call us FREE on 0500 97 98 99 (UK only);  

Зазвичай в тексті числівники складають приблизно 1 % слів [341, 

с. 583]. Числівники – невід’ємна частина МТ. Їх можна знайти в різних 

структурних елементах МТ. Вони описують вагу (120g, 9 oz), об’єм (260 ml), 

кількість (5 bars), час (2 seconds, 4 minutes, 4 weeks), вік (3+, 12 years of age), 

склад (100% cotton) тощо. 

Усі числівники, за винятком one, вимагають від іменника форми 

множини. Кількісні й порядкові числівники виступають в ролі означення 

іменника. Порядкові числівники типу first, second мають специфічну 

смислову структуру, лексично пов’язані з кількісними числівниками, але 

виявляють ознаки, притаманні як числівникам, так і прикметникам [242, 

с. 29]. 
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Why not create your own meals by adding some soft fresh fruit to the 

breakfast and dessert cereals, or pureed vegetables to the savoury meals to help 

develop your baby’s first tastes? (Strawberry Yogurt від Heinz) 

 Числівник first може вступати в асоціативні зв’язки. Так, при 

поєднанні з лексичними одиницями, що вказують на якість, числівник first 

набуває оцінного значення best (кращий) або new (новий). 

 У деяких випадках повторювання назви виробника може сягати 16 

разів. Наприклад, Woodward’s since 1851.  Дата, що супроводжує назву 

виробника, виконує подвійну роль. По-перше, вона інформує про час 

заснування фірми. По-друге, переконує в надійності фірми та якості її 

продукту, оскільки неважко порахувати, що компанія існує вже понад 150 

років. 

Основні вимоги до назви товару – це стислість і зрозумілість. Назва 

товару повинна викликати асоціації з продуктом. Багато досліджень 

доводять, що за відсутності будь-якої іншої інформації, споживач отримує  

відомості про споживчі характеристики і способи використання товару саме з 

назви продукту [262; 267; 286; 288; 290; 311]. При цьому дослідники 

погоджуються, що числа відіграють визначальну роль у формуванні 

ставлення споживача до продукту, в той час як літери допомагають 

визначити тип продукту. Було експериментально доведено, що назви 

підприємств та назви товарів краще запам’ятовуються, якщо містять цифри 

[233, с. 45]. Дослідження, проведене Європейським Інститутом Бренд 

Менеджменту у 2011 році, стверджує, що споживачі при виборі товару 

«…підсвідомо надають перевагу знайомій інформації, яку легко засвоїти» 

[262]. Цифри належать саме до такої категорії інформації – знайомої й 

засвоєної з дитинства. Згідно з дослідженням числівники до 100 краще 

розпізнаються мозком, а споживачі надають перевагу числівникам від 1 до 20 

на 8,9% частіше, ніж числівникам від 21 до 99 [262]. Назва продукту в МТ 

зрідка перевищує 3 слова. Якщо в назві присутні числівники, то вони 

подаються у  вигляді цифри, а не її словесному еквіваленті, наприклад: 
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Neo2Bio (кисломолочний продукт), 7UP (безалкогольний напій), 3es 

(безалкогольний напій), VO5(шампунь), Jack Daniel’s No 7 (віскі від 

Tennessee), Baskin Robins 31(морозиво), Heinz 57(харчові продукти), Nickles35 

(хліб, що містить 35 ккал), V8(сік), Coke C2 (кока-кола з фруктозою).  

Часто в назві товару числівника нема, проте він з’являється у фразі, 

що супроводжує назву, наприклад: Combs. Family 6 Pack of unbreakable 

combs. У цьому випадку числівник виконує уточнювальну функцію, вводячи 

додаткову інформацію про вміст упаковки, склад продукту чи можливості 

використання.  Споживач миттєво розпізнає і розуміє значення цього знака. 

Числівник легко запам’ятовується, бо на це адресат майже не витрачає 

зусиль. Іншим прикладом може бути напис: Stainless steel Multi-Tools 28 in 1 

(John-Benzen Tools). Він не лише інформує про кількість предметів, але і 

переконує людину придбати цей інструмент, бо, купуючи один, людина 

отримує двадцять вісім інструментів. 

У рекламному тексті про товар числівники використовуються, з 

одного боку, щоб подати об’єктивну інформацію про продукт, а з іншого 

боку, щоб вплинути на емоційний стан адресата, оскільки досить часто 

числівник стає знаком-кодом, наприклад: 

- 5 irresistible taste experiences. 5 varieties. (Chocolate Orange Segsations 

від Terry’s); 

- A creamy tasting breakfast, with a blend of 7 cereals fortified with 

vitamins and minerals, to give your baby a nourishing start to the day (7 Cereals 

від Milupa). 

Показовим є використання числівників 5 та 7. Числа завжди були для 

людей не просто знаками для розрахунків, але і символами. Якщо вжито 

числа 3, 5, 7, 9, 12, то для багатьох покупців це ознака благополуччя і вдалої 

покупки. Християнська культура зберегла шанобливе ставлення до цих 

чисел, тому більшість покупців позитивно оцінять продукт, у назві якого 

використано ці цифри [233, с. 43-44]. 
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Обов'язковим елементом маркування будь-якого товару з широким 

використанням як кількісних, так і порядкових числівників є інструкція щодо 

використання товару, наприклад: 

- Using a clean bowl and feeding spoon, mix together thoroughly one 

spoonful of powder with two spoonfuls of warm, previously boiled water. 

(Sunshine Orange від Milupa). 

В інструкціях числівники вживаються у своїх прямих значеннях. 

Переліку інгредієнтів та поживних речовин містить об'єктивну 

інформацію про склад продукту та його корисність, що визначає особливості 

презентації інформації, наприклад, лексичний матеріал представлений 

іменниками, що є термінами для позначення хімічних речовин, та 

числівниками, що позначають відсотковий вміст відповідних речовин у 

продукті.  

На упаковках часто використовують числівники зі знаком %, 

особливо розповсюдженим є напис 100 %, наприклад:  

- 100% organic fruit and veg. 100% sweet potato, pumpkin, apple and 

blueberries. (Organic baby food від Ella’s Kitchen)  

Обов’язковим елементом МТ є реквізити компанії-виробника та 

контактні телефони чи адреси.  Крім того, що подібні написи виконують 

інформативну функцію, вони також допомагають встановити контакт та 

довірчі стосунки між виробником і споживачем. Існує багато моделей 

заохочення людини до контакту з виробником, проте жодна не обходиться 

без числівників. Вони присутні в номерах телефонів, поштових адресах та 

описах розкладу роботи, наприклад: 

- Contact us. Call the tinytums Careline on 08450570057, or come and 

visit our website www.tinytums.co.uk  for weaning information. (Strawberry 

Yogurt від Heinz). 

 Підсумовуючи, можна сказати, що кількість числівників в МТ значно 

вища у порівнянні з текстами, що належать до інших стилів. Числівники 

входять до всіх без винятку структурних елементів МТ. Аналіз структурних 

http://www.tinytums.co.uk/
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одиниць МТ засвідчив, що вживання числівників може бути регламентоване 

вимогами до змісту вербального компонента. У такому разі використання 

числівників є обов’язковим і виконують вони насамперед інформативну 

функцію. Йдеться про інструкції та контактну інформацію. Деякі компоненти 

МТ, такі як назва продукту, назва виробника, рекламне повідомлення, не 

вимагають використання числівників, проте, якщо числівники все ж таки 

використовуються, вони набувають оцінних значень і реалізують атрактивну 

та аргументативну функції. 

Числівники в рекламі не лише об’єктивно описують продукт, 

інформуючи покупця про вагу та вміст упаковки, а й маніпулюють цією 

інформацією, створюючи привабливий для покупця вигляд.  

 

2.4. Семіотика візуального елементу на упаковці 

Особливістю текстів на упаковці є надзвичайна їх насиченість 

невербальними елементами комунікації, які активно використовуються та, 

незважаючи на свою безсумнівну інформативність, здебільшого асоціюються 

з навіюванням, що свідчить про психологічний, а не логічний аспекти впливу 

на людину.  

Розглядаючи питання рекламної комунікації, дослідники 

зосереджують увагу на складних конфігураціях сем, що викликають інтерес 

як іконограми; при цьому з’являється можливість дати визначення риториці 

візуальних образів [246].  

Невербальні елементи функціонують у рекламному дискурсі як 

своєрідні символи, а значить, стають об'єктом семіотичних досліджень. 

Цікавість до них з боку семіотики викликана ще й тим, що останнім часом 

все більше йдеться про візуальний характер мислення людини. У зв'язку з 

цим семіотика констатує факт розширеного розуміння знака (використання в 

ролі знаків малюнків, фотографій, таблиць, шрифтів, форм тощо). У 

результаті складного монтажу вербальні й невербальні засоби поєднуються 

широкими імплікаційними та семіотичними відношеннями, які охоплюють 
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увесь людський досвід своїми розгалуженими причиново-наслідковими 

зв'язками [25, с. 148]. Значущість невербальних компонентів відмічає 

Л. В. Солощук, звертаючи увагу на їхню здатність «виконувати роль, яка 

зазвичай притаманна мовним знакам, а саме передавати інформацію, що 

сприяє розвитку, просуванню та регулюванню комунікативного процесу» та 

«позначати ті денотати, які в конкретному комунікативному акті не 

потребують обов’язкового вербального визначення» [201, с. 15] 

Значення будь-якого рекламного зображення завжди і безсумнівно 

інтенціональне: позначуване рекламного повідомлення апріорно є 

інформацією про властивості продукту, і ці позначувані треба донести до 

споживача з усією можливою конкретністю. Якщо будь-яке зображення 

містить у собі ті чи інші знаки, то в рекламному зображенні ці знаки 

набувають особливої ваги, бо зроблені так, щоб їх неможливо було не 

прочитати. Рекламні зображення відверто виразні. Розглядаючи зображення 

на упаковках, можна виділити ті повідомлення, які містяться в ньому. 

Проаналізуємо одну із упаковок, розроблених компанією Jordans для своєї 

продукції. В аналізі скористаємося методами, запровадженими французьким 

семіотиком Роланом Бартом, який одним із перших провів аналіз рекламного 

плакату в 1964 році. Зараз цей аналіз вважається класичним. 

На малюнку, розміщеному на 

упаковці мюслів, зображено білий та 

чорний виноград, папая, шматочок кокоса, 

декілька колосків вівса та ячменю, 

шматочки банана, лісові горіхи,  мигдаль та  

сухофрукти, які створюють кругову 

композицію навколо ложки, повної 

шматочків названих продуктів (Рис. 2.22). 

Малюнок виконаний в пастельних жовтих, 

зелених та бордових кольорах з додаванням 

коричневого. Отже, спробуємо виявити Рис.2.22. Упаковка мюслей 
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повідомлення, які містяться в цьому малюнку.  

Перше з цих повідомлень має мовне вираження і подається на фоні 

малюнка: Jordans Supreme Muesli. 50% Fruit & Nuts. An exquisite blend of 

cereal, dried fruit & nuts. Кодом цього повідомлення є код англійської мови. 

Проте мовне повідомлення також можна поділити, оскільки в одному знаку 

може міститися не лише конкретне номінативне значення (як, наприклад, 

назва фірми чи продукту), але – завдяки звуковій формі цього знака – ще 

одне додаткове позначуване, яке можна тлумачити як належність до тієї чи 

іншої країни-виробника. В аналізованому випадку таким додатком є 

«вироблено в Англії» або «англійська якість», що випливає  з власної назви 

компанії Jordans. Таким чином, мовне повідомлення має двоїстий – 

одночасно денотативний і конотативний – характер. 

У самому зображенні міститься цілий ряд дискретних знаків. Перш за 

все вони викликають уявлення про багатий врожай. Позначуване «багатий 

врожай», у свою чергу, передбачає присутність ще двох емоційно-ціннісних 

уявлень — уявлення про свіжі продукти та про такий спосіб їх приготування, 

при якому зберігаються всі корисні властивості. Тим, що означає все це, є 

набір продуктів, зображений на упаковці. Свіжість продуктів 

протиставляється консервованим продуктам. Присутність іншого знака є так 

само очевидною. Позначувачем є колоски вівса та ячменю і весь вказаний 

перелік продуктів, а позначуваним – Великобританія, точніше приналежність 

товару до категорії англійських товарів. Цей знак є до певної міри 

надлишковим стосовно конотативного знака мовного повідомлення 

(англійське звучання слова Jordans). Знання, які потрібні при розшифровці 

цього знака є своєрідними стереотипами. Самі англійці навряд чи зможуть 

відчути конотативне забарвлення таких власних назв, як Kellogg’s, MacOilies, 

Allinson чи англійський «присмак» вівса, горіхів та фруктів. Зображення 

різних фруктів та злаків  містить ще один знак, а саме те, що компанія 

комплексно підходить до виробництва своєї продукції, піклуючись про 

корисність свого продукту, і що вміст упаковки не поступається за своїми 
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властивостями свіжим продуктам, які зображено на упаковці. Упаковка ніби 

перекидає місток від натуральних продуктів до продуктів у їх переробленому 

(висушеному) вигляді.  

Отже, перед нами зображення, що несе в собі три знаки, які повинні 

утворювати певну пов'язану спільність, оскільки всі вони дискретні, 

вимагають певних культурних знань та відсилають до глобальних 

позначуваних, що насичені емоційно-ціннісними уявленнями. Таким чином, 

в упаковці, поряд з мовним повідомленням, міститься ще одне повідомлення 

– іконічне. Якщо не звертати уваги на вказані знаки, то зображення все одно 

буде передавати інформацію; нічого не знаючи про знаки, людина все ж таки 

«читає» зображення, розуміючи, що перед нею не просто форми і фарби, а 

власне зображення певних предметів, які можна ідентифікувати і номінувати. 

Позначуваним цього третього повідомлення є реальні продукти, а 

позначувачем – ті ж самі продукти, тільки в намальованому вигляді. 

Специфіка третього повідомлення полягає в тому, що відношення між 

позначуваним і позначувачем, тавтологічне. Безперечно, фотографія чи 

малюнок передбачають певні зміни реальних предметів, проте такі зміни – на 

відміну від акту кодування – не є трансформацією, принцип еквівалентності, 

що характерний для підмінних знакових систем, поступається тут місцем 

принципу ідентичності – таким чином з’являється  повідомлення без коду. Ця 

особливість виявляється в характері тих знань, які необхідні для читання 

іконічного зображення: щоб прочитати цей рівень зображення, нам не 

потрібно інших знань, крім тих, що необхідні для безпосередньої перцепції 

образу. Це, звичайно, не «нульове» знання, бо ми повинні розуміти, що таке 

образ, що таке овес, яблуко, горіхи, мигдаль, і все ж таки в аналізованому 

випадку мова йде про «антропологічне» знання. Можна сказати, що на 

відміну від другого, «символічного» повідомлення, третє повідомлення 

відповідає «букві» зображення, і тому його можна назвати «буквальним». 
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Отже, в розглянутому малюнку міститься три повідомлення, а саме: 

1) мовне повідомлення; 2) іконічне повідомлення, в основі якого лежить 

певний код; 3) іконічне повідомлення, в основі якого нема жодного коду. 

 Лінгвістичне повідомлення неважко відділити від двох іконічних. 

Проте не можна розмежувати два повідомлення іконічного зображення 

спонтанно, у процесі звичайного читання рекламного зображення. Споживач 

сприймає перцептивне і «символічне» зображення одночасно, і такий 

синкретизм двох типів сприйняття відповідає самій функції зображення в 

рамках масової комунікації. Проте роль такого розмежування двох 

повідомлень, що містяться в межах одного зображення, подібна до ролі 

розрізнення позначуваного та  позначувача в знаках природної мови. Разом з 

тим, оскільки йдеться про структурний аналіз, тобто про спробу зрозуміти 

зв'язки між елементами, порядок аналізу елементів буде дещо змінений: 

«буквальне» і «символічне» повідомлення поміняються місцями, бо з двох 

іконічних повідомлень перше ніби відбите на поверхні другого, «буквальне» 

повідомлення відіграє роль опори для «символічного» повідомлення. 

Система, що використовує знаки іншої системи називається конотативною. 

Отже, можна назвати «буквальне» зображення денотативним, а «символічне» 

– конотативним. Розглянемо спочатку мовне повідомлення, потім 

денотативне зображення та конотативне. 

Зв'язок між мовним повідомленням та зображенням ще мало 

вивчений. У наш час будь-яке зображення в  масовій комунікації подається в 

супроводі мовного повідомлення – у вигляді заголовку, підпису тощо. Треба 

зазначити, що до уваги слід брати лише саму наявність мовного 

повідомлення, оскільки його довжина не може вважатися релевантною: 

навіть великий текст може конотувати лише одне глобальне позначуване, що 

відповідає зображенню, при цьому мовне повідомлення виконує дві функції 

щодо обох іконічних зображень: функцію закріплення та функцію 

зв'язування. 
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Будь-яке зображення є полісемічним, і під шаром усіх позначувачів, 

лежить комплекс позначуваних (денотатів). Читач може сконцентруватися на 

одних позначуваних і не звернути уваги на інші. Полісемія примушує 

запитати про зміст зображення. Щоб зупинити «ланцюг» позначуваних і 

таким чином усунути певну змістову невизначеність іконічних знаків, 

людство розробляє різні технологічні прийоми, одним з яких і є мовне 

повідомлення. Стосовно «буквального» повідомлення текст допомагає 

ідентифікувати як окремі елементи зображення, так і все зображення в 

цілому. Функція найменування допомагає закріпленню тих чи інших 

денотативних значень.  

Дивлячись на чашку з невідомою стравою 

(Рис. 2.23), покупець може відчути невпевненість у 

тому, як слід ідентифікувати форми на фотографії, 

але підпис «Cup-a-Soup Tomato» допомагає обрати 

правильний рівень сприйняття. 

Що стосується «символічного» 

повідомлення, то тут словесний текст керує вже не 

актами ідентифікації, а процесами інтерпретації: 

такий текст відбирає лише ті конотативні значення, 

які не тяжіють до категорії суто індивідуальних 

значень чи до категорії значень, що викликають неприємні відчуття. Текст 

ніби веде людину серед багатьох іконічних позначуваних, примушуючи 

уникати деякіх з них і не допускати в зону сприйняття інші. «Закріплення» 

значення, функція, яку успішно виконує мовне повідомлення, так чи інакше 

допомагає роз'ясненню зображення, проте уся справа в тому, що таке 

роз'яснення має вибірковий характер, текст – це реалізоване право виробника 

диктувати той чи той спосіб читання зображення. Закріплення значення – це 

спосіб контролю над образом. Закріплення значення – це найбільш частотна 

функція мовного повідомлення. 

Рис.2.23. Упаковка супу 

фірми Lipton 
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Денотативне зображення відіграє в загальній структурі іконічного 

образу особливу роль. Завдання денотативного повідомлення полягає в тому, 

щоб натуралізувати «символічне» повідомлення, надати семантичному 

механізму конотації вигляду природності. І це найбільш відчутно в рекламі. 

Хоч упаковка фірми  Jordans  насичена різними символами, її «буквальне» 

повідомлення є самодостатнім. А це створює враження природної 

присутності предметів на упаковці. Виникає ілюзія, ніби зображення на 

упаковці створене природою. Уявлення про валідність систем, що відкрито 

виконують певне семантичне завдання, непомітно поступається місцем 

псевдоістині. Сам факт відсутності коду надає знакам вигляду чогось 

природного та ніби позбавляє повідомлення змістової спрямованості, таким 

чином значення та зміст, створені людиною, маскуються під знаками, 

начебто створеними самою природою. 

Аналізуючи зображення, маємо справу зі звичайною системою, знаки 

якої обираються з певного культурного коду. Специфіка ж цієї системи 

полягає в тому, що кількість можливих прочитань одного й того самого 

зображення індивідуально варіюється. У зображенні на упаковці фірми 

Kellogg’s було виокремлено три конотативні знаки, хоча насправді цих знаків 

значно більше. Разом з тим сама варіативність прочитань не є довільною, 

вона залежить від різних типів знань, що відбиваються в зображенні (знання, 

пов'язані з нашою повсякденною практикою, національною належністю, 

культурним, естетичним рівнем) та підлягають класифікації, типологізації. 

Виявляється, що зображення може бути по-різному прочитане різними 

суб'єктами. Це значить, що один і той самий знак може активізувати різні 

словники.  

Аналіз конотацій зображення є досить складним, оскільки специфіка 

конотативних знаків не знаходить відображення в специфіці відповідної 

аналітичної мови. Конотативні позначувані не підлягають найменуванню. Як 

правило, вони визначаються за допомогою слів, взятих з мови (як, наприклад, 

«вироблено в Британії», «приготування їжі», «багатство врожаю»). 
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Виявляється, що метамова, яка має стати інструментом аналізу цих 

означених не відбиває їхньої специфіки. В цьому і полягає складність, 

оскільки семантика конотативних означених специфічна.  

Уже йшлося про те, що в межах одного зображення функціонують 

декілька дискретних знаків. В упаковці фірми Jordans зображення фруктів, 

злаків, фарби та композиція малюнку, його предметне багатство є блоками, 

які виявляються дискретними і в той же час вмонтовані у цілісне зображення, 

яке має власний зміст. Отже, можна сказати, що конотативне повідомлення 

актуалізується саме в системі знаків денотативного повідомлення. Або, 

іншими словам, дискретні знаки поєднуються, актуалізуються та 

"промовляють" лише в повідомленні, елементи якого утворюють цілісну 

систему. Увесь світ дискретних символів опиняється в «сюжеті» малюнку. 

Як бачимо, структурні функції в межах цілісної системи зображення 

виявляються поляризованими: з одного боку, маємо своєрідну 

парадигматичну концентрацію символів чи знаків, а з другого — 

синтагматичну мінливість на рівні денотації. Завданням же будь-якого 

іконічного «дискурсу» є натуралізація символів. При аналізі зображень в 

семіологічному аспекті можна припустити, що світ цілісного змісту 

структурно «роздирається» через суперечність між системою як уособленням 

культури та синтагмою як уособленням природи. Усі тексти, створені в 

межах масової комунікації, поєднують у собі за допомогою різних прийомів 

гіпнотичну дію природи, синтагматики, із зрозумілістю культури, яка втілена 

в дискретних символах, створених людиною. 

 

2.5. Роль засобів параграфеміки в маркуванні товарів 

Сучасна людина перебуває в стрімкому вербальному потоці, тексти, 

зокрема й рекламні, оточують її повсюди. У таких умовах людина перестає 

реагувати на мовний знак – слово. Спостерігається своєрідна «девальвація» 

слова, тому виникає потреба в його постійній актуалізації – конденсації 

кількох смислів в одному мовному знаку, в його зв’язку із ширшим 
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контекстом, поєднанні зі знаками інших семіотичних систем. Ці завдання 

можуть вирішити паралінгвістичні елементи, які в сучасній рекламній 

практиці знаходять широке використання. 

Рекламісти намагаються бути оригінальними, створювати 

індивідуальний стиль рекламної кампанії. Рекламні тексти привертають 

увагу різноманітними шрифтами, кольорами, а також піктограмами, 

«вербальні елементи рекламування стають другорядними, поступаючись 

малюнку, фотомонтажу, кольоровій аплікації» [219, с. 104].  

Однією з сучасних тенденцій є розширення рекламного простору. 

З’являються такі рекламні тексти, в яких вдало використані графічні, 

шрифтові, пунктуаційні, просторово-площинні та кольорові потенціали. 

Рекламний текст віддає перевагу саме візуальним зображенням, тому 

що «вони обробляються іншою півкулею головного мозку, не допускаючи 

тієї міри раціоналізації при сприйнятті вербального тексту [181, с. 296], що 

суттєво полегшує сприйняття. Невербальні засоби сприйняття інформації 

допомагають розставити семантичні акценти, посилюють конотативний зміст 

лінгвістичного компоненту [238, с. 491]. Нелітерні елементи, які створюють 

«впливовий потенціал будь-якого рекламного тексту» [65, с. 141], 

О. В. Дзякович називає елементами параграфеміки.   

Термін «параграфеміка» був введений у науковий обіг Е. Хемпом 

[340]. Параграфеміка – це система графічних елементів, які існують поруч з 

графемною системою, але не входять в набір власне диференційних 

графічних протиставлень (літер алфавіту). 

Усі дослідники цієї проблеми зазначають, що будь-які засоби 

параграфеміки / метаграфеміки (в літературі ці терміни вживаються як 

синоніми) несуть в собі додаткове навантаження, але, як правило, не 

інформативного характеру, а впливу. Так, наприклад, А. Н. Баранов і 

П. Б. Паршин, аналізуючи потенціал варіювання у сфері метаграфеміки, 

вбачають у ньому: 1)  механізм пунктуаційного варіювання (синграфеміка); 
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2)  механізм шрифтового варіювання (супраграфеміка); 3) механізм 

варіювання площинної синтагматики тексту (топографеміка) [16, с. 43]. 

Усі засоби параграфеміки розраховані на зовнішнє, зорове сприйняття 

тексту, тобто використовуються з певною стилістичною метою як своєрідні 

графічні та графіко-стилістичні прийоми [91, с. 68].  

У рекламних текстах вибір шрифту, його особливостей, вибір кеглю і 

поєднання різних їх варіантів, домінування в тексті вербального чи 

візуального складоника, композиційне ділення, пов’язане з логічним 

наголосом і актуальним членуванням висловлювання, і часто кольорова гама, 

є не просто прийомами оформлення. Ефективність всієї системи, тобто 

сукупність структурно-семантичних компонентів, залежить зокрема й «від 

логічності і функціональної обґрунтованості рекламного тексту, що 

розробляється» [221, с. 125]. 

Отже, можна виокремити три групи параграфемних елементів у МТ: 

елементи синграфеміки, супраграфеміки і топографеміки. 

Синграфеміку визначають як виразні можливості пунктуаційних 

знаків і комплексів. Використання пунктуаційних можливостей у рекламних 

текстах має ряд функціональних особливостей. О. В. Дзякович зазначає, що 

пунктуаційні знаки утворюють вторинний шар втілення семантики тексту, 

пунктуаційне варіювання має дві сфери функціонування [65, с. 140]. 

Елементи синграфеміки, що використовуються в текстах реклами, 

можна поділити на дві групи. До першої належать нормативне (закріплене 

пунктуаційною нормою) вживання знаків пунктуації. Другу групу елементів 

синграфеміки можна назвати особливим «пунктуаційним стилем» виробників 

чи рекламодавців, завдяки якому і здійснюється вплив на свідомість 

адресата. О. В. Дзякович визначає ці сфери функціонування пунктуаційних 

знаків як нормативне і художньо-стилістичне пунктуаційне варіювання [65, 

с. 141]. 

Приклади нормативного пунктуаційного варіювання переважають у 

МТ, особливо в блоках інформаційно-дескриптивного характеру. Художньо-



124 
 

стилістичне варіювання спостерігаємо в тих випадках, коли в текстах за 

допомогою знака оклику чи питання створюється ефект окличності чи 

питальності. Підвищення рівня емоційості доречне в спонукальних реченнях. 

Наприклад, на зворотньому боці упаковки Coco Pops виробництва Kellogg’s 

використано знак оклику, який додає емоційності заклику до дії:  

- Also, we’ve teamed up with the fabulous eden project to bring you all 

the answers you need. Come on – get your head started now, by visiting the 

website. Plus WIN tickets to Eden Project too!( Coco Pops від Kellogg’s) 

У наведеному прикладі є два спонукальні речення (друге і третє). 

Незважаючи на вживання виразу «come on», що надає всьому 

висловлюванню додаткового емоційного забарвлення, це речення не стало 

окличним. Окличність з’являється у наступному реченні, оскільки 

емоційність висловлювання підвищується, завдяки додатковій можливості 

виграти квитки. У самому низу упаковки розміщується напис:  

- Give them a head start that’s more than just a great breakfast! (Coco 

Pops від Kellogg’s) 

Знову емоційний заклик до дій, але вже адресований батькам, і 

нагадування про те, що сніданки від Кellogg’s – більше ніж чудові сніданки. 

На іншій упаковці знаходимо ще приклад окличного спонукального 

речення, що функціонує як заклик:  

- Keep the letters coming! (Milk chocolate від Lily O’Brien’s) 

Спонукальна сила висловлювання створюється завдяки використанню 

знака оклику. Для посилення ефекту впливу іноді 

використовують подвоєння і навіть  потроєння 

знаків оклику. 

Напис new зазвичай не виділяється знаком 

оклику, тому що увага привертається засобами 

супраграфеміки  та топографеміки. Проте 

трапляються випадки, коли на тлі досить 

стриманих засобів супраграфеміки, вжито елемент 
Рис.2.24. Використання 

елемента синграфеміки 
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синграфеміки (знак оклику), наприклад на упаковці Fruit&Oatmeal 

виробництва Quaker на жовтому фоні чорними літерами зроблений напис 

«NEW!» (Рис. 2.24). 

Знак оклику може фігурувати в блоці, що дає характеристику і опис 

переваг продукту, наприклад:  Non-chalky! Great Taste! Calcium Rich! (Alka-

Mints від Bayer Co.) 

Кожна характеристика подана з окремого рядка, у кінці кожного 

еліптичного речення стоїть знак оклику, спостерігається капіталізація 

другого слова в реченні – усі ці засоби сприяють привертанню уваги до 

тексту, написаного таким чином, і актуалізують смисловий компонент 

кожного речення та надають вагомості кожному складнику. 

Маркування на упаковках також містять варіювання знаків пунктуації. 

Цей тип варіювання пов’язаний з модальними відтінками та іллокутивною 

силою висловлювання. Вибір питального чи окличного знака допомогає 

привернути увагу. Якщо текст містить у собі знак питання, то створюється 

враження бесіди. Така форма розрахована на те, щоб зацікавити читача-

покупця вступити в діалог, наприклад: When it comes to food and stuff –  are 

you left all hungry in the head? Is your mouth bursting with questions? Does your 

brain need a feed? If the answer is Yessssireeee! Then you need to head for … 

www.kelloggs.co.uk/headstarters (UK) (Coco Pops від Kellogg’s). 

Наведене повідомлення складається з п’яти речень. Перші три 

речення є питаннями, відповідь на які є очевидною. Але виробник, не 

покладаючись на навіть очевидну відповідь, сам дає її в наступному реченні, 

яке робить емоційно забарвленим, додаючи окличності. І в останньому 

реченні пропонує блискавичний варіант вирішення проблем, порушених в 

перших трьох реченнях. 

У маркуванні на упаковці поширеним типом художньо-стилістичного 

варіювання є варіювання крапки. Відповідно до норм пунктуації крапка 

ставиться в кінці закінченого розповідного речення. У МТ часто 

зустрічаються речення, в кінці яких крапка не стоїть. Актуалізація змісту 
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окремих компонентів тексту відбувається завдяки варіаціям при 

розташуванні та написанні цих компонентів на упаковці, наприклад, на 

фронтальній поверхні упаковки Organic Sesame Pitta виробництва Newbury 

Philips зроблено такі написи: 

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 (Organic Sesame Pitta від Newbury Philips) 

Як видно з прикладів, жодне речення не закінчується крапкою. 

Відсутність конвенційного маркеру кінця речення вимагає використання 

інших засобів членування тексту на речення. В цьому випадку використано 

такі супраграфемні засоби як варіювання шрифтів, кеглів шрифтів, виділення 

жирним шрифтом та курсивом. 

Наступний приклад демонструє наявність крапки, проте вона визначає 

місце пробілу і здійснює просторову сегментацію, що покращує сприйняття 

повідомлення: 

ALCOHOL FREE • SUGAR FREE • ASPIRIN FREE (Sore Throat від 

Cepacol) 

Варіювання крапки в текстах може мати актуалізаційну функцію, 

тобто завдяки такому типу варіювання змінюється значення окремих 

компонентів тексту, актуалізується той чи інший смисл. Приклад демонструє 

використання повтору як риторичного, стилістичного та аргументативного 

прийому. 

Семантизований знак пунктуації три крапки виконує декілька функцій 

у МТ. Так, три крапки містять досить традиційну функцію «незавершеності 

чи перерваності висловлювання», що передбачає вибір закінчення тексту 

самим адресатом. Висновок, зроблений Г.В. Чулановою в результаті аналізу 

текстів-регулятивів, розширює розуміння функціональності три крапки. «Три 

крапки – знак, який передає недоговореність думки, недомовленість або 

багатозначність висловлювання, вказівка на зміст у підтексті, прихований 
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зміст» [238, с. 493]. Поруч із традиційною функцією три крапки виконують і 

власне рекламну – ефект несподіванки, який виникає в тому випадку, коли 

три крапки стоять у середині речення. О. В. Дзякович зазначає, що 

«експресивний ефект базується на опозиції: знаки пунктуації кінця речення / 

знаки пунктуації середини речення. Використання знака в непритаманній  

йому позиції і створює в тексті експресивну напругу» [65, с. 144], наприклад:  

- Just close your eyes and breathe deeply… the colors are richer, the 

sun brighter, the whole world, warmer… (Sachet of Scents від McAuley’s) 

Дослідник А. Б. Шапіро зауважив, що пунктуація є «одним із засобів 

передачі тих сторін змісту, які не можуть зовсім або не можуть в повною 

мірою передаватися за допомогою слів та граматичного оформлення 

висловлювання» [цит. по: 112, с. 67]. Для МТ на упаковці, яке тяжіє до 

максимальної формальної компактності і змістової ємності, це стає особливо 

актуальним. 

Будь-який текст на упаковці містить варіювання шрифтової гарнітури, 

особливості шрифтового малюнка, варіювання рядкового та прописного 

написання, варіювання кольору і фону. Серед усіх супраграфемних засобів 

О. В. Дзякович визначае такі три групи [65, с. 143]: 

1. Власне шрифтові засоби: варіювання гарнітур шрифту, 

варіювання написання всередині гарнітур шрифту, тобто відмінності в 

характері написання, щільності, насиченості.  

2. Засоби, функціонально еквівалентні шрифтовим, наприклад 

використання розрідження, лінійок. 

3. Інші супраграфематичні засоби (варіювання кольору та фону, 

використання нестандартної орфографії, марковані списки, використання в 

письмовому тексті незвичних елементів). 

Шрифти як структурно-семантичний компонент тексту на упаковці 

виконує прагматичну та естетичну функції, оскількіи стилістично маркують 

текст. Можна говорити про те, що спосіб написання шрифту сам по собі 
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задає певні комунікативні рамки. Рис. 2.25 демонструє коробку для 

годинника «ish WATCH» виробництва Індії, на якій розміщено такий текст:  

 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.” 

 На тлі досить стриманого 

використання кольору – на коробці 

білого кольору – написаний текст 

чорним кольором, контрастним 

кольором виділений лише семантичний елемент приблизності -ish, який 

входить до назви годинника – спостерігаємо активне варіювання гарнітур 

шрифту: використання різних кеглів шрифту, виділення жирним та 

курсивом, використання капіталізації. Розріджене написання, зміна кеглю  і 

капіталізація слів «PRESENTING THE ish WATCH» привертає увагу і 

формує тему послання. Використання збільшеного кеглю, червоного кольору 

та лапок при написанні 12ish, 3ish, 8ish робить ці елементи смисловими 

акцентами і створює зв’язок із назвою годинника. Капіталізоване написання 

прислівника з темпоральним значенням NEVER утворює семантичну 

опозицію з числами, що фігурують у тексті, і пояснює особливості 

національного світосприйняття. У цьому тексті знаходимо ще одну опозицію 

смислів, ідей, ставлень, стилів, виділених за допомогою капіталізації: 

«SCIENCE :: ART». Особливістю вербального компонента  цієї упаковки є 

те, що кожне речення написане різним шрифтом, різним кеглем, з 

використанням курсиву та капіталізації окремих слів, проте всі елементи 

тексту створюють едине ціле послання. 

Рис.2.25. Використання шрифтового 

варіювання в маркуванні товару 
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Рис. 2.26 та Рис. 2.27 демонструють інший набір засобів 

супраграфеміки, використаних при створенні упаковки. 

 Семантичні акценти робляться за допомогою варіювання кольору. 

Різні кольори використовуються при оформленні всіх написів (блакитний, 

бірюзовий, рожевий, коричневий, білий) та фону на упаковці (Рис. 2.26). 

Нестандартною є й орфографія в логотипі SMA компанії SMA Nutrition. Так, 

графема M виділена на лише рожевим кольором, але й має ознаки 

креолізації. Креолізована графема М зображена, з одного боку, у вигляді 

рожевого серця, а, з іншого боку, вона як матуся, що тримає на руках своє 

немовля. Велику роль у сприйнятті цієї упаковки відіграє символізм – 

умовний зв’язок між шрифтовим оформленням тексту та його конотативним 

забарвленням. Обидва символи, зашифровані в графемі М, викликають 

асоціації з любов’ю, ніжністю, турботою. На цій стороні упакування бачимо 

також маркований список з використанням піктограм, що підкріплюють 

зміст, переданий вербальним компонентом.  

На упаковці фруктового желе (Рис. 2.27) в оформленні написів 

використано монохромні кольори (чорний та білий), однак у фоні активно 

працює зелений колір. Фон упаковки нагадує фрукт ківі у розрізі, візуалізує 

назву продукту «Quick Kiwi» і актуалізує, таким чином, інформацію, 

закладену в назві. Крім того, він задає інтонацію прочитання назви. 

Л. Г. Фещенко називає основні функції і філософію кольору в рекламі: 

«привертати увагу, передавати настрій, бути частиною фірмового стилю та 

Рис. 2.26. Використання варіювання 

кольору  
 

Рис.2.27. Використання 

монохромних кольорів у написах 
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образу» [221, с. 148]. На цій упаковці використано креолізацію графеми Q, 

яка має вигляд чашки з ложкою всередині, що невербально підтримує 

лексичну одиницю quick із назви продукту.  

Д. П. Чигаєв звертає увагу на те,  що сучасна реклама піддає 

креолізації не лише тексти, а й інші вербальні одиниці мовної системи – 

літери, морфеми, лексеми тощо; актуалізує конотативний потенціал шрифтів 

та кольорових гам [237, с. 9]. Так само як і у випадку із малюнками, що 

супроводжують гомогенний вербальний текст, одне й те саме слово буде 

сприйматися по-різному залежно від його шрифтового оформлення. У 

сучасній рекламі загалом, і на упаковці зокрема шрифти виконують як 

денотативну, так і конотативну функцію. 

Окрім естетичної функції, шрифти несуть культурно-філософське 

навантаження як візуальна система знаків, що склалася історично, і містять у 

собі певні стильові та національні ознаки. Альберт Капр вважає, що «історія 

стилів шрифту відображає духовні прагнення та самовираження тієї чи іншої 

епохи» [81, с. 10]. Він також стверджував, що не буває «абсолютно 

нейтральних» шрифтів. 

Разом з можливостями варіювання шрифтів, пунктуаційних знаків у 

текстах на упаковці використовують також засоби топографеміки. 

Топографеміка визначається як просторово-площинне варіювання в сучасних 

текстах-модулях. Проте ці можливості не ізольовані, вони працюють лише в 

поєднанні зі шрифтовим чи фоновим варіюванням.   

Метою просторово-площиного варіювання є актуалізація уваги 

адресата на семантичних характеристиках слів, що забезпечує більш глибоке 

розуміння тексту у порівнянні з поверховим сприйняттям. Особливістю 

топографеміки є те, що для неї у центрі уваги перебуває просторове 

розміщення тексту як головного «героя» повідомлення. Завдяки засобам 

топографеміки можна  привернути увагу до певних частин тексту і 

розставити акценти. На упаковці для великодніх шоколадних яєць компанії 

Green&Black’s (Рис. 2.28) розміщення вербального компонента відбувається 
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виключно в межах фону, що за кольором та формою нагадує шоколадне 

яйце. Темно-коричневий фон стає центром упаковки, на ньому зосереджена 

вся увага. Вербальний складник становить 

собою набір односкладних речень, які 

навіть не оформлені графічно: відсутня 

велика буква на початку, немає крапки в 

кінці речення. Кожне слово вербального 

компонента в межах фону пишеться з 

нового рядка, створюючи таким чином 

парцеляти. Це відокремлює кожну 

смислову одиницю тексту і надає більшої 

вагомості семантиці кожного слова. 

У більшості випадків вербальний компонент не обмежується якоюсь 

зоною упаковки і розміщений по всій поверхні (Рис. 2.29).  

        

                  

На упаковці мюслів із фруктами “Frusli 6” відбувається розподіл уваги 

завдяки зонуванню площини упаковки.  Зонування виконано такими 

засобами супраграфеміки, як колір та шрифт. Упаковку поділено навпіл на 

білу та синю зону-фон. Акценти на  лексичних одиницях робляться завдяки 

особливостям топографеміки вербального компонента. На білому тлі всі 

елементи тексту написані по дузі, а на синьому фоні – по прямій. Площинне 

варіювання дає змогу виділити певну інформацію в кожній зоні. У цьому 

Рис. 2.28. Використання засобів 

топографеміки в маркуванні товару 

Рис.2.29. Варіанти просторово-площинного варіювання 

вербального компонента маркування 
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випадку семантичними акцентами стають назва продукту та назва виробника.  

Назва виробника написана у центрі білої зони чорним кольором, який 

виявляє максимальну контрастність. У написі Tasty new recipe кожне слово 

має свій спосіб написання та своє просторове розміщення. При такому 

активному варіюванні спостерігаємо симетрію, яка збалансовує напис і 

виділяє ядро повідомлення new, залишаючи акценти на tasty та recipe завдяки 

розтягненню початку та кінця слів. 

На синьому фоні ядром є назва продукту, оскільки цей напис займає 

більше місця, а вся інша інформація розміщена нижче, ніби для підтримки 

основного елемента. 

На упаковках часто в просторовому рішенні подавання інформації 

використовують опозицію «прямо :: під нахилом». Основну частину тексту 

на фронтальній поверхні (здебільшого назву продукту) розміщують по 

нахиленій лінії. Таке розташування тексту зумовлене семантикою лексичних 

одиниць, що входять до складу назви продукту (Див. Рис. 2.29).  

Наприклад, у просторовому рішенні назви сухого сніданку Honey 

Stars актуалізовано семантику слова star. Назва спрямована вгору, ніби в 

небо до зірок, що в поєднанні з вербальним компонентом та зображеннями 

зірочок над назвою і в тарілці підсилює вплив назви продукту. 

Ефект впливу може бути підсилений піктографічними елементами, як, 

наприклад, у назві  Corn Flakes, де графема О подана у вигляді розламаного 

пластівця. Іншим варіантом може стати дублювання графеми, як, наприклад, 

на упаковці пластівців Snow Flakes (Див. Рис. 2.29), де назва продукту 

вписана в  літеру-піктограму S, що має вигляд швидкісної гірськолижної 

траси. Таким чином актуалізується додаткове значення лексеми snow – щось 

природне і стрімке. 

Таким чином, у розглянутих прикладах спостерігаємо  використання 

можливостей просторової синтагматики тексту, пунктуаційного, шрифтового 

та кольорового варіювання та потенціалу піктограм та інших візуальних 
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елементів підкріплює зміст вербального компоненту й актуалізує додаткові 

значення, потрібні адресанту. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. 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 компоненту упаковки 

зі значним і різноманітним невербальним компонентом утворює велику 

кількість транспозиційних, композиційних, семантичних та прагматичних 

варіацій, структура маркування товару була проаналізована з урахуванням 

обов’язкової наявності елемента в маркуванні та його комунікативної функції 

в тексті. Враховуючи  правила та рекомендації щодо викладу інформації на 

упаковці, розроблені в англомовних країнах, у вербальному компоненті  

маркування товару було виявлено  20 структурних елементів, серед яких 10 – 

переважно обов’язкові та 10 – переважно факультативні. 

2. На основі комунікативної функцію  вербального компоненту МТ 

було виокремлено дві групи елементів упаковки: 

- елементи типу «опис», які виконують функцію констатації наявності 

об’єкта з його ознаками та функцію інформування адресата, а саме: назва 

продукту, назва виробника, дата виробництва, список інгредієнтів, номер 

партії, вага, країна походження, інформація про поживну цінність, 

застереження щодо здоров'я, твердження щодо поживності, рекламні 

твердження; 

- елементи типу «розповідь», які виконують функцію опису дій 

суб’єкта та функцію переконання в перевагах, а саме: умови зберігання, 

застереження держави, інструкції з використання та рекламне повідомлення.  
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3. На рівні вербалізації об’єкта, його ознак та кількості, семантики 

предикатів виявлено мовні відмінності вербального компоненту упаковки, 

які стають характерними особливостями для цього різновиду рекламного 

дискурсу. Вокабуляр МТ складається з одиниць загальновживаної лексики та 

елементів професійної субмови. Типовим для МТ є використання тимчасово-

усталених словосполучень, побудованих за моделями «Атрибут+Іменник» та 

«Іменник+Атрибут»,  домінування способів лінійної деривації при утворенні 

номінативних лексичних одиниць на позначення назви продукту та 

виробника, вживання як граматичних, так і семантичних суперлативів при 

описі ознак продукту. Характерним для елементів МТ типу «опис» є 

імпліцитне існування предикації з семою існування та семою володіння. 

4. Елементи МТ типу «розповідь» характеризуються великою 

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

семантичним навантаженням визначено 4 групи дієслів: дієслова конкретної 

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

дієслова з семою зорового, слухового, смакового та тактильного сприйняття, 

які вживаються переважно в імперативних і питальних реченнях. Таким 

чином елементи типу «розповідь» стають спробою налагодження 

інтерактивного контакту та діалогу. 

5. У візуальному компоненті виділено повідомлення, які виражені 

дискретними знаками, що відсилають до глобальних позначуваних, які 

насичені емоційно-ціннісними уявленнями і, як правило, підкріплені мовним 

знаком. Іконічне повідомлення  виконує в маркуванні функцію ідентифікації,  

в той час як мовне повідомлення реалізує функції інтерпретації, закріплення 

значення та зв’язування. 

6. Аналіз засобів параграфеміки, що використовуються на упаковці, 

дозволяє стверджувати, що вони несуть в собі додаткове навантаження 

впливаючого характеру. Характерним для маркування товару є порушення 

правил пунктуації, а саме відсутність крапки в кінці речення, довільне 

використання знаку оклику и три крапки. Неконвенційне використання 
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знаків пунктуації збільшує емоційність та експресивність висловлювання. 

Маркером цілісності речення виступають такі засоби супраграфеміки як 

колір та шрифт. Варіювання кольору та креолізація допомагають розставити 

семантичні акценти у вербальному компоненті МТ.  

Особливісю МТ є активне використання просторово-площинного 

варіювання, метою якого є актуалізація семантики лексичних одиниць ВК, 

привертання уваги адресанта і забезпечення більш глибокого розуміння 

тексту.  

Основні положення цього розділу висвітлені в публікаціях автора [94; 

97; 98]. 
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РОЗДІЛ 3 

КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНА ОРГАНИЗАЦІЯ МАРКУВАННЯ 

ТОВАРУ НА УПАКОВЦІ 

 

Прагматика – це галузь досліджень в семіотиці та мовознавстві, в якій 

вивчається функціонування мовних знаків мовлення. [341, с. 389] Вперше 

цей термін використав Ч. У. Морріс у 30-х роках ХХ ст., описуючи ставлення 

мовця до того, про що він говорить. Сплеск інтересу до лінгвістичних 

досліджень з акцентом на прагматику припадає на 70-ті роки 20 ст. під 

впливом логіко-філософських теорій мовленнєвих актів Дж. Остіна, 

Дж. Сьорла, З. Вендлера, прагматичних теорій значення П. Грайса та 

прагматичних теорій референцій Л. Лінського, Дж. Сьорла, П. Ф. Стросона. 

[341, с. 389-390]. Лінгвістична прагматика не має чітких контурів, вона 

охоплює цілий комплекс питань, пов’язаних з мовцем, адресатом, їхньою 

взаємодією під час комунікації, ситуацією спілкування. 

У зв’язку з суб’єктом мовлення вивчаються  явні та приховані цілі 

висловлювання («іллокутивні сили», за Дж. Остіним);  мовленнєва тактика та 

типи мовленнєвої поведінки; правила розмови за так званими принципами 

співробітництва, що рекомендує будувати спілкування відповідно до 

встановленої мети і напрямку розмови; установка мовця, або прагматичне 

значення висловлювання: прихований зміст висловлювання, натяки тощо; 

референція мовця, тобто зв’язок мовних висловлювань і предметів дійсності, 

що випливає з намірів мовця; прагматичні пресупозиції: оцінка мовцем 

загального фонду знань, конкретної поінформованості, інтересів, поглядів, 

психологічного стану, особливостей характеру та спроможністю розуміти 

адресата;  ставлення мовця до того, що він повідомляє, тобто оцінка змісту 

висловлювання, організація висловлювання відповідно до того, що є 

найважливішим. 

У зв’язку з адресатом мовлення вивчаються  інтерпретація мовлення, 

зокрема правила розуміння прихованих змістів висловлювання, і в цих 
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правилах враховується контекст, прагматична ситуація та пресуппозиції, а 

також цілі, з якими мовець може свідомо відступати від прийнятих ним 

максим спілкування;  вплив висловлювання на адресата («перлокутивний 

ефект», за Дж. Остіним);  типи мовного реагування на отриманий стимул 

(прямі та непрямі реакції). 

У зв’язку з відносинами між учасниками комунікації вивчаються  

форми мовного спілкування;  соціально-етикетна сторона мови , тобто форми 

звертання, стиль спілкування;  відносини між учасниками комунікації в тих 

чи інших мовленнєвих актах [341, с. 390]. 

Для прагматичних досліджень характерна цікавість до ситуації 

спілкування, зокрема важливими є питання, пов’язані зі впливом мовленнєвої 

ситуації на тематику та форму комунікації. 

Описуючи ситуацію, в якій існує реклама як форма комунікації, треба 

одразу зазначити, що вона є вкрай несприятливою. По-перше, рекламна 

комунікація відбувається поза безпосереднім контактом між комунікантами, 

що позбавляє автора повідомлення внести корективи під час комунікації. По-

друге, адресат часто-густо сприймає рекламне повідомлення з недовірою та 

роздратуванням. Комунікативне середовище характеризується наявністю 

великої кількості конкурентних повідомлень від інших авторів-виробників та 

інших потоків інформації, таких як оголошення в супермаркеті, музичний 

супровід, розмови навколо адресата, які спричиняють когнітивний дисонанс.  

Крім того, є ще й прихований комунікант – це держава чи громадські 

організації, які юридичними документами регламентують використання 

засобів впливу. Тому можна сказати, що це дослідження присвячене 

вивченню функціонування мовних механізмів у складних комунікативних 

умовах. 

 

3.1. Аксіологічно марковані вербалізатори суспільних цінностей  

ХХ столітті реклама стала невід’ємним атрибутом культури сучасного 

суспільства, який досить агресивно інкорпорується в культурні моделі різних 
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країн, впливаючи певним чином на морально-етичні норми та цінності. В 

епоху культури споживання реклама трансформується в засіб створення 

іміджу, стає засобом формування потреб у процесі зміни способу життя 

основної частини населення, чим суттєво впливає на характер культурних і 

ціннісних домінант соціуму. 

Необхідно зазначити, що в сучасній лінгвістиці поняття «аксіологічні 

мовні одиниці» має подвійний зміст. З одного боку, так називають лексеми, 

що позначають «цінності» – глибинні когнітивні конструкти, які є одним із 

шляхів категоризації світу на основі оцінки [25, с. 39], виходячи з яких 

людина підсвідомо оцінює світ, і які визначають поведінку людини та її 

сприйняття дійсності [16, с. 41]. З другого боку,  термін  «аксіологічний» 

використовується як синонім поняття «оцінний». Проблеми цінностей, 

оцінки, оцінних значень привертають увагу філософів, логіків, лінгвістів 

упродовж тривалого часу. Дослідженню різних аспектів категорії оцінки 

присвятили свої роботи визнані українські та російські мовознавці 

Н. Д. Арутюнова [13], А. Д. Бєлова [25], В. М. Богуславский [36], 

Є. М. Вольф [46], О. О. Івін [75], Т. Космеда [109], О. С. Кубрякова [115], 

О. В. Кунін [118], О. Н. Старикова [197], Ю. С. Степанов [208]. Особливості 

мовного вираження оцінки не раз ставали темами кандидатських та 

докторських дисертацій (О. Л. Бессонова [32], В. М. Кирилова [89], 

Н. В. Пазич [167], І. О. Розмаріца [189], О. В. Яшенкова [251]). 

Сукупність цінностей є досить обмеженою, в той час як число оцінних 

лексем виявляється значно більшим, особливо якщо врахувати той факт, що 

навіть нейтральні слова можуть набувати значення оцінності в певних 

контекстах. Однак оцінні лексеми не можуть існувати поза межами мовної 

картини світу, а тому вони також спираються на загальноприйняту систему 

цінностей, що склалася в суспільстві [13, с. 47]. 

Вивчаючи систему суспільних цінностей, які знайшли відображення 

на упаковці, можна виділити такі її складники (Рис. 3.1):  
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 ЕКОЛОГІЧНІСТЬ - цінності, 

пов’язані з навколишнім 

середовищем (ecological 

values);  

 ДОБРОЧИННІСТЬ -

соціальні цінності (social 

values); 

 АВТЕНТИЧНІСТЬ -  

географічні цінності 

(geographical values); 

 ЗДОРОВ’Я – «здоров’я» як 

цінність (health as a value); 

 БЕЗПЕКА - цінність “безпека та надійність” (safety as a value); 

 ЕКОНОМІЧНІСТЬ - економічні цінності (economic values). 

1. ЕКОЛОГІЧНІСТЬ. Цінності, пов’язані з навколишнім середовищем, 

вже вкорінилися у свідомості людей англомовних країн, і стають 

домінантними в системі цінностей. Ключові лексеми – дієслово recycle та 

його деривати recycled, recycling та recyclable. Більшість виробників зазначає,  

з чого складається упаковка, як можна переробити її складники, і завжди 

підкреслюють, що упаковка зроблена  з перероблених матеріалів, наприклад:  

100% Recycled Paperboard ( Pop Tarts від Kellogg’s) 

Виробник може зазначати склад упаковки і давати рекомендації щодо 

її утилізації, наприклад: 

Disposal information 

CARTON – COMPOSITE MATERIALS widely recycled 

LID – PLASTIC check local recycling 

Rinse well before recycling (Orange Smooth від Del Rivo) 

Виробники часто пишуть на упаковці, що піклуються про навколишнє 

середовище, інвестують проекти, пов’язані з охороною довкілля, і 

використовують такі технології, які не шкодять природі, наприклад: 

Рис.3.1. Система суспільних цінностей, 

вербалізованих у маркуванні 
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- Being Carbon Neutral. Almost everything we do, from travelling to 

work in the morning to watching TV at night, produces carbon dioxide (CO2) – 

the major greenhouse gas. 

At Whole Earth we believe that if we are taking from the environment in 

order to produce organic food products, then we need to give back too. 

We invest in environmental projects to balance out the global warming 

gases our company offices generate and as a result we have been given 

CarbonNeutral status by The CarbonNeutral Company. (Corn Flakes Organic від 

Whole Earth)  

Дві аксіологічно нейтральні лексеми carbon та neutral при поєднанні 

утворюють позитивну аксіологему carbon neutral, яка виявляє властивість 

змінювати аксіологічний статус інших лексем і утворювати словосполучення 

з позитивною оцінкою: to be carbon neutral, carbon neutral status, carbon 

neutral company. У наведеному прикладі позитивну оцінку вищезгаданих 

словосполучень підсилено за рахунок використання словосполучень з 

негативною оцінкою greenhouse gas, global warming gases. 

На упаковці розміщуються написи про те, що продукт може бути 

корисним для довкілля, або про те, як покупець може зробити свій внесок у 

збереження природи. Серед інших аксіологічних одиниць, пов’язаних з 

навколишнім середовищем, слід згадати прикметник green, який 

використовується на упаковках для створення позитивної оцінки. Традиційно 

носії англійської мови асоціюють прикметник green з природою, 

рослинністю. Із розвитком екологічного руху ця лексема набуває ще одного 

значення –  «concerned with or supporting as a political principle the protection of 

the environment» [346, с. 521] – чи навіть «beneficial to the environment» [347]. 

Це значення активно використовується виробниками для створення 

позитивного ставлення до свого продукту. 

Аксіологічна одиниця green використовується в назві виробника як 

самостійний онім (Green’s) чи як компонент власної назви (Greenvale).   
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У словосполученні green lifestyle нейтральна лексема lifestyle 

потрапляє під вплив  позитивної семантики прикметника green, завдяки чому 

утворюється цілісна позитивна оцінна структура, яка описує сучасний тренд. 

With Actimel we can all do our bit for the environment 

Take a step towards a greener lifestyle! Help us reduce waste by disposing 

of the bottles and cardboard in the appropriate bin. Remember small things can 

make a big difference. (Actimel від Danone) 

Уживання прикметника green у вищому ступені порівняння не 

підсилює позитивного значення семи, а описує стиль життя. 

Втрату позитивного значення спостерігаємо в словосполученні green 

bin, в якому сема  green виконує функцію категоризації. 

BOTTLE 100% recyclable. Rinse and put it into your green bin. 

CARDBOARD 100% recyclable. Put it into your green bin.  

FOIL Not recyclable yet, but we’re working on it! Put it in your regular 

bin. (Actimel від Danone)  

З’явилося нове поняття green bowl, яке означає новий спосіб 

харчування, завдяки якому людина краще харчується, краще почувається і 

підвищує якість свого життя [325]. 

Did you know that now we’ve made it even easier to find more great 

nutrition facts about each of our delicious cereals. Look in the Green Bowl™. 

(Shreddies від Nestle) 

Лексема оrganic набула оцінного значення  і стала ціннісним 

концептом  в екологічному дискурсі завдяки розвитку біотехнологій [189, 

с. 104]. Лексема organic, наприклад, визначається в Оксфордському словнику 

як  «(of food, farming methods, ets) produced or practiced without artificial 

chemicals» [346, с. 817]. Використання словосполучення «без штучних 

хімічних речовин» означає, що в семантиці лексеми закладається зміст про 

корисність для здоров'я та довкілля, що, безперечно, несе позитивну оцінку. 

Органічна їжа (organic food) сприймається як природна (natural), як така, що 

має зв’язок між людським організмом та природою, оскільки є за своєю 



142 
 

суттю є простою, довершеною, чистою і дружньою. Органічне виробництво 

протистоїть такій системі виробництва, яка створена людиною на основі 

використання та маніпулювання природою [253, с. 288].   

- Our organic ingredients are grown using only natural methods with 

no artificial chemical fertilizers, herbicides or pesticides – carefully cultivated for 

their great taste, giving you the energy you need to take on the day! (Weetabix 

Organic від Weetabix Limited) 

Позитивна семантика лексеми organic підкріплюється синонімом 

natural: у поєднанні вони вступають в семантичну та аксіологічну опозицію з 

лексемами artificial та chemical. Лексеми на позначення речовин, які 

використовуються  при виробництві продуктів харчування, fertilizers (хімічні 

добрива), herbicides (засоби боротьби з бур’янами) та pesticides (засоби 

боротьби зі шкідниками) потрапляють під вплив негативної семантики 

прикметників artificial та chemical і самі набувають негативного значення.  

Прикметник organic утворює словосполучення, в яких виконує 

атрибутивну функцію і стоїть в препозиції. Такі словосполучення найчастіше 

знаходимо в переліку складу продукту (1) чи в рекламному повідомленні (2) 

МТ. 

1) Ingredients: organic yogurt, organic cherries (6.1%), organic cream 

((4.4%), organic rice starch, natural flavouring (Fruit Yogurt від Rachel’s) 

2) We wanted to have an organic alternative to this popular breakfast 

cereal so in 1991, Whole Earth launched the first ever organic corn flakes to be 

sold in the UK (Corn Flakes Organic від Whole Earth) 

Прикметник organic може вживатися в постпозиції у назвах продукту 

(Weetabix Organic, Corn Flakes Organic) чи компанії (Stonyfield Organic, 

Cascadian Farm Organic, Horizon Organic, Rachel’s Organic). У подібних 

словосполученнях на когнітивному рівні аксіологема organic виконує 

функцію категоризації.  

2. ДОБРОЧИННІСТЬ. Соціальні цінності стають не менш важливими 

для західного суспільства.  Розвиваючи громадянське суспільство, люди 
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навчаються цінувати кожну окрему людину, визнавати її індивідуальність та 

надавати рівні права. Соціальна справедливість є надзвичайно важливою. 

Покупці почуваються краще, якщо вони знають, що люди, які брали участь у 

виробництві вподобаних ними товарів, відчули належне ставлення та 

отримали справедливу плату за свою працю. Відображенням справедливого й 

рівного ставлення стає словосполучення fair trade, яке з’являється на 

упаковках  товарів, виготовлених із залученням робочої сили із країн, що 

розвиваються, зокрема таких, як країни Південної Америки чи Африки. 

Bio & Equo 

Organic & fair-trade  

Sweet and fragrant coffee, grown without using pesticides or chemical 

substances, harvested and processed without exploitation of human labour; it 

garantees growers an income free from speculation. (Caffe D’autore – Bio & 

Equo від Torrefazione Mokaflor) 

У назві кави виробник використав два аксіологічні елементи bio- та 

equo, які нижче розшифровані за допомпогою лексем organic та fair-trade. 

Лексеми exploitation та speculation мають негативну конотацію. 

Внаслідок уживання в межах одного текстового сегмента з прийменником 

without та словосполученням free from, які також мають негативне значення, 

ця пара лексем створює у покупців позитивні асоціації з продуктом, оскільки 

у словосполученні «–» і «–» створюють «+». 

Якщо частина зароблених коштів витрачається на благодійність, 

компанії завжди зазначають це на упаковках, навіть якщо ця частка незначна.  

-We love basmati and for over 30 years we have been committed to the 

quality and heritage of this legendary rice. To the thousands of farmers who grow 

this precious grain we have always given free farming advice and contributed to 

their communities. (Tilda Wholegrain Basmati від Tilda)  

Лексемами, що набувають позитивного значення в контексті, стають 

дієслово commit, оскільки на нього розповсюджується позитивна семантика 
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аксіологем quality та heritage, дієслово contribute  та вираз give advice, який 

підпадає під вплив позитивної аксіологеми free. 

Компанії можуть запропонувати покупцям взяти участь у лотереї або 

виграти гроші на благодійність. Зазвичай покупцям пропонується зібрати 

купони, надруковані на упаковці, і відіслати їх в компанію або ввести код on-

line, наприклад: 

- FREE BOOKS for schools with BOX TOPS for BOOKS 

Nestle Cereals have linked with Dorling Kindersley to offer fantastic 

FREE books for your child’s school. Simply cut out the token from the top of this 

pack and hand it in to the school of your choice. Schools can claim 1 free book for 

as little as 10 tokens, so start collecting today! 

For further information, visit www.boxtops4books.co.uk 

У цьому прикладі ключовою стає аксіологема free, яка є виразником 

економічних цінностей. Вона присутня в трьох із чотирьох речень. Проте 

основний зміст полягає в тому, щоб зібрати книжки для школи. 

Інтенціональний зміст словосполучення child’s school полягає в тому, щоб 

примусити дорослих виконати свій суспільний та батьківський обов’язок. З 

позиції аксіологічного змісту це словосполучення є радше нейтральним, 

проте позитивна оцінка формується навколо самої дії та зусиль багатьох 

людей. Це відбувається завдяки використанню позитивних лексем fantastic, 

simply, негативної лексеми little, яка змінює знак у даному контексті, та 

параграфемним засобам – капіталізації та знаку оклику в кінці речення.  

3. АВТЕНТИЧНІСТЬ. Компанії-виробники завжди наголошують на 

тому, що продукт вироблений у місці, яке славиться продуктами такого типу. 

Наприклад, паста має бути з Італії, сир чи вино з Франції, апельсиновий сік із 

Флориди. Назва регіону стає частиною торговельної марки продукту. 

Використання топоніма в назві товару ніби прив’язує певний продукт до 

певного регіону і дає зрозуміти, що якісний продукт можна знайти лише в 

цьому місці. Підсилення впливу від використання топоніма часто 

відбувається завдяки використанню на упаковці кольорів, що відповідають 

http://www.boxtops4books.co.uk/
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кольорам національного прапора або асоціюються з регіоном. Прикметники, 

які позначають національність і які зазвичай мають нейтральний оцінний 

статус, набувають властивості виражати позитивну оцінку в комбінації з 

іменниками, що позначають назви продуктів (Florida Orange Juice, Irish Semi 

Skimmed Milk, Irish Whisky, Italian Extra Virgin Olive Oil, Dutch Gouda, Turkish 

Delight, Blended Scotch Whisky, Belgian Chocolates, Champaine, Cuban Cigars). 

Топонім викликає настільки потужні асоціації з регіоном і якістю, що деякі, 

перетворившись на частину назви товару, перебувають під захистом права 

власності для виробників лише з цього регіону, наприклад шампанським 

можна називати лише вина, вироблені в провінції Шампань.  

Національна ідентифікація в період глобалізації стає надзвичайно 

важливим елементом в системі цінностей. На упаковках підкреслено яскраво 

використовують хоронім (назву країни) у фразах типу: «Produced in … 

USA/Scotland/Ireland/Thailand/Italy», «Product of … Scotland/ USA», «Made in 

… Ireland», «Distilled, blended and bottled in … Scotland». Процес глобалізації 

істотно вплинув на економіку, і в результаті цього впливу величезна маса 

товарів імпортується на локальні ринки. Велика кількість імпорту товарів, 

ідей, звичок впливає на самоідентифікацію людей. Імпорт підриває 

національну свідомість і національну економіку. Протидією цьому стає 

культивація національної належності і підтримка всього, що має 

національний компонент. На когнітивному та семантичному рівнях цей 

процес знайшов своє відображення у виникненні поняття «country of origin 

effect». Часто оцінку підсилюють інтенсифікатори, які також несуть 

позитивне забарвлення, наприклад, authentic, original, pure, fully, truly, of 

course: Authentic French Brioche Loaf, Original 100% Pure Florida Orange 

Juice, authentic ingredients. 

В рекламному повідомленні, розміщеному на упаковці рибного 

пирога, який виробляє невелика ірландська компанія, аргументом стає саме 

ірландське походження продукту (to source locally, made in Ireland) та всіх 

його інгредієнтів (our chicken, lamb & beef are Irish, оur spuds and dairy are of 
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course Irish), що демонструє важливість автентичності як для виробників, так 

і для споживачів: 

-We are fussy about our ingredients & always try to source locally. All our 

chicken, lamb & beef are Irish and are fully traceable. Our spuds and dairy are of 

course Irish. All of our meals are made in Ireland. (Fish Pie від Cully&Sully) 

Задля підтримки місцевих виробників на упаковках пишуть слогани 

типу «Buy Irish». В таких імперативах прикметник набуває позитивної 

оцінки, оскільки складається враження, що нація гарантує високу якість 

національного продукту. В Ірландії існують національні бренди: Love Irish 

Food, який розроблений комерційною компанією, та Bord Bia (Food Board  

ірландською), який розроблений і фінансується урядом. Виробники купують 

право розміщувати ці написи на своїх упаковках, і вказані словосполучення 

стають потужним джерелом позитивної оцінки і втіленням національної ідеї.  

Позитивної оцінки набувають зазвичай нейтральні лексичні одиниці, 

оніми, які є іменами компаній чи власників. Антропонім – ім’я засновника 

компанії – стає ім’ям компанії і з нейтральної семи перетворюється на 

позитивну. Щоб підсилити і закріпити зміни аксіологічного статусу, ім’я 

супроводжується адресою виробника і часто – фотографією та підписом. 

4. ЗДОРОВ’Я. Здоров’я як цінність широко використовується як 

аргумент у МТ. Виробник зазначає не лише те, що продукт корисний, а й дає 

поради  щодо здоров'я. Оскільки в основі системи цінностей лежить 

антропоцентричний підхід, то й упаковка відображає ті складники загальної 

системи, які є корисними для людини. Лексеми, що позначають інгредієнти 

продуктів, утворюють бінарну опозицію «шкідливо :: корисно». Ключовими 

в категорії «шкідливі інгредієнти» стають зазвичай нейтральні за своєю 

аксіологією лексеми sugar, salt, fat, preservative, flavour, colour, egg, gluten, які 

набувають негативного значення, оскільки вважаються шкідливими для 

здоров'я.  Якщо продукт не містить цих інгредієнтів або містить незначну їх 

кількість, то виробник завжди наголошує на цьому.  

 No Added Sugar 
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 No Hydrogenated Fat (Goodies від Organix) 

 No preservatives 

 No artifitial flavours 

 No artificial colours 

 No added salt 

 Egg free (Oats & Apple Cereal від Heinz) 

У твердженнях про корисність для здоров'я вживають такі 

аксіологічні одиниці: free , low, lean та extra lean, high, good source, reduced, 

less, more, light, no. Особливістю функціонування цих аксіологем є те, що 

твердження, в яких вони містяться, мають позитивну оцінку, навіть 

незважаючи на те, що деякі з них мають інгерентну негативну оцінку. Попри 

розповсюджену думку про вільне використання подібних лексем у МТ, 

вживання цих лексичних одиниць у твердженнях регулюється 

законодавством.   

Лексема free використовується в тих випадках, коли продукт зовсім не 

містить або містить незначну кількість зазначеної речовини, наприклад,  

напис «calorie-free» означає, що в продукті 5 або менше калорій в одній 

порції. Лексема free виявляє схильність до вживання з іменниками, які 

описують інгредієнти, в постпозиції: gluten free, egg free, milk & lactose free, 

cholesterol free, free from artificial colours & preservatives, alcohol free, aspirin 

free. 

Лексему з негативним оцінним значенням low використовують на 

упаковках у тих випадках, коли продукт можна часто вживати, при цьому не 

перевищуючи рекомендованих норми споживання вказаної речовини.  

Негативна аксіологема low поєднується з іменником, який має інгерентну 

нейтральну оцінність, але набуває адгерентної негативної оцінності в 

маркуванні. Цікавим є те, що дві негативні оцінні лексеми утворюють 

словосполучення, яке змінює аксіологічну полярність і функціонує як 

позитивна аксіологічна одиниця: low fat, low sugar, low in sugar, salt and 

saturated fat. 
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Лексеми lean та extra lean вживаються, щоб описати вміст жиру в 

м’ясі. 

Використання лексеми high означає, що продукт містить щонайменше 

20% денної рекомендованої кількості речовини: high fiber, high in fiber 

Аксіологічний потенціал лексеми good виявляється досить потужним, 

щоб утворити нове позитивне оцінне словосполучення з лексемою source, яка 

є нейтральною щодо оцінки. Good source показує, що продукт містить 10-

19% денної рекомендованої кількості:  good source of fiber, an excellent source 

of calcium. 

Лексема reduced вживається для опису продукту, поживний склад 

якого був змінений, і який містить на 25% меншукількість певної речовини, 

ніж початковий продукт. 

Лексема less використовується у маркуванні продуктів, які мають на 

25% менше поживної речовини, ніж початковий продукт. Ця лексема 

функціонує так само, як і лексема low, утворюючи в комбінації з 

негативними лексемами словосполучення з позитивною аксіологічністю.  

Використання лексеми more означає, що продукт має принаймні на 

10% більше поживної речовини, ніж початковий продукт. 

Лексема light може використовуватися, щоб описати колір упаковки 

чи колір та текстуру продукту. Наприклад, C&H може називати свій 

коричневий цукор  light , оскільки упаковка ясно демонструє, що виробник 

говорить про колір упаковки, а не про калорії. Крім того, лексема light 

вживається у випадках, коли продукт містить на 1/3 менше калорій, чи на 

50% менше натрію. Лексема light може утворювати словосполучення з 

лексемами, що позначають назви виробників. В такому разі  аксіологема light 

стає нейтральною і виконує функцію категорізації. У супермаркету Tesco є 

власні продукти Tesco Light, серед яких майонези, соуси тощо. 

Лексема No використовується, якщо продукт не містить зазначеного 

компонента, і комбінується з лексемами, які позначають шкідливі або 

алергенні речовини: no artificial colours, flavourings or preservatives, no added 
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MSG, no hydrogenated fat, no GM ingredients, no added sugar, salt or water, no 

additives or thickeners, no E numbers or GM, no dairy, egg, wheat, lactose or 

gluten. 

Вживання прикметників enriched та fortified не регулюється 

законодавством, тому вони широко використовуються на упаковках, 

особливо у словосполученнях з лексемами vitamins та minerals.  

Enriched with vitamins and minerals for healthy growth 

Fortified with vitamins & iron (Bran Flakes від Tesco) 

У результаті проведених досліджень учені з факультету психології 

Мічиганського Університету Джонатон Шульдт та Норберт Шварц дійшли 

висновку, що «…існує стійка асоціація між поняттями organic/natural та 

healthy» [319, с. 144].  

Термін natural не визначається в стандартах чи нормативних актах. 

Більш ретельна перевірка продуктів з написом «100% Natural» виявляє, що, 

якщо деякі продукти справді можна назвати природними, то інші – ні. Не 

існує стандартів щодо використання подібних термінів, і тому споживач 

може думати, що купує продукт, корисний для здоров'я, а насправді він не 

такий [253, с. 281].   

Danone Actimel is scientifically proven to help strengthen your natural 

defences. (Actimel від Danone) 

Присутність таких інгредієнтів, як fibre, wholegrain, fruit, vegetables, 

завжди буде наголошуватися, оскільки ці компоненти вважаються корисними 

для здоров'я. Отже, семи з нейтральною оцінністю змінюють її на позитивну 

в твердженнях на упаковці. 

Супермаркети розробляють спеціальні наліпки, які допомагають 

покупцям зробити  вибір корисних продуктів. Часто використовується гасло  

«Eat better» на упаковках з фруктами, овочами, яйцями, оскільки,на думку 

дієтологів, ці продукти вважаються корисними і повинні становити вагому 

частку здорового раціону. Marks and Spencer маркує подібні продукти, 

використовуючи напис «Eat well». Речення «Eat Better» та «Eat well» – це не 
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просто імперативи, що містять аксіологему. Вони стають смислотвірним 

компонентом концепту HEALTHY LIFESTYLE.  

Словосполучення suitable for vegetarians є відображенням сучасного 

підходу до розуміння цінностей, пов’язаних зі здоров’ям. Особливістю цього 

напису є те, що для нього існує спеціальний знак. Цей напис розміщується по 

периметру кола або квадрата зеленого кольору, в центрі якого зображено 

знак схожий на літеру V. Зелений колір знака асоціюється одночасно і з 

рослинами, і з екологічністю, а значить – з корисністю. 

5. БЕЗПЕКА. Безпека в сучасному суспільстві стає ще однією 

цінністю. Люди звертають увагу і цінують безпеку продуктів харчування, 

безпеку побутових приладів, безпеку послуг. Виробники та фермери ЄС 

пишаються безпекою своєї продукції і користуються високими стандартами 

виробництва. Продукція, виготовлена в ЄС, є дорожчою, і виробники 

залежать від субсидій держави, щоб мати змогу конкурувати з виробниками, 

які працюють за межами ЄС. Проте споживачі отримують продукти високої 

якості, яка є безпечною та незараженою. На семантичному рівні виникли і 

використовуються на упаковках продуктів тваринного походження терміни 

traceability, traceable, fully-traceable, DNA-traceable.  Лексеми з основою trace 

означають, що кожен етап виробництва ретельно задокументований і можна 

відстежити виробництво продукту від початку до його завершеня. 

На стікері, розміщеному на упаковці курячого філе, є спеціальна 

графа: 

-Traceable back to the quality assured farm of … Eamonn Treanor 2, 

Glaslough, Co. Monaghan (Irish Chicken від Superquinn Essentials). 

У цьому прикладі аксіологема traceable вживається разом з іншою – 

quality, й обидві входять до складу концепту FOOD SAFETY. Аксіологема 

quality виявляє високу валентність у МТ, що можна пояснити тим, що 

поняття якості можна вважати одним з основних смислотвірних елементів 

концепту FOOD SAFETY. Ця лексема може входити до складу 
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словосполучень з дієсловами to check, to assure, може сполучатися з 

іменником в ролі атрибута (1, 2) або сама може мати атрибут-онім (3). 

1) Quality checked for you. (Irish Beef  від SuperValu) 

2) Quality assured company ISO 9001-2000 

3) Burton’s Quality (Wagon Wheels від Burton’s Foods Limited) 

Продукту присвоюють також спеціальний код (traceability code), в 

якому зашифрована інформація про ферму-виробника, країну-виробника, код 

регіону виробництва, ідентифікаційний код тварини та термін споживання. 

За цим кодом можна дізнатися про стан здоров'я тварини: про всі щеплення, 

які робилися тварині, та хвороби, на які вона хворіла. 

Деякі виробники розміщують інформацію про безпечне користування 

продуктом (Food Safety Information) 

Although all our meat products are cut and packed under strict hygiene 

condition, raw meat products may contain bacteria that could potentially cause 

illness if mishandled or cooked incorrectly. Store raw meat separate from other 

foods. Wash all work surfaces, utensils and hands after preparing raw meat. Cook 

thoroughly until piping hot and no pink colour remains. Keep hot foods hot. It is 

safer to defrost raw meat in a refrigerator rather than at room temperature. (Irish 

Beef від SuperValu) 

Виробники завжди  наголошують на дотриманні правил гігієни під час 

виробництва та пакування продукту. Лексемою, що підтримує аксіологему 

food safety, є hygiene. В наведеному прикладі вона вживається у 

словосполученні cut and packed under strict hygiene condition як атрибут, і 

позитивне оцінне значення формується завдяки поєднанню оцінних значень 

лексем strict та hygiene. Опозицію до семи hygiene складають лексеми 

bacteria (may contain bacteria) та illness (could potentially cause illness), які 

описують загрози, що можуть виникнути в разі недотримання правил 

приготування (cooked incorrectly) чи зберігання продукту (mishandled). 

Синонімічним написом, який містить сему hygiene є, наприклад: 

Packaged in a protective atmosphere. 
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Оскільки споживача цікавить не лише безпека та  якість кінцевого 

продукту, але і безпека та якість сировини чи складових елементів, то 

виробники зазначають, в яких умовах росли тварини чи рослини. 

Our hens are fed a bespoke diet of grain and are free to roam over fresh 

green pastures. (Free Range від Superquinn) 

У цьому прикладі використано потужну позитивну аксіологему, що 

відображає цінності, пов’язані зі здоров'ям, – diet, та аксіологему, що 

представляє цінності, пов’язані з безпекою їжі – fresh. Вживання цих лексем 

в одному висловлюванні говорить про те, що на когнітивному рівні такі 

цінності як food safety та health пов’язані між собою. 

Гарантією якості та безпеки є виробництво продукції відповідно до 

стандартів. Виробники пишаються, якщо продукція пройшла сертифікацію 

чи виготовлена згідно зі стандартом. На упаковці завжди зазначається, за 

яким стандартом виготовлена продукція, особливо актуальними стають 

стандарти, пов’язані з органічним виробництвом. Для цього на упаковці 

розміщують спеціальні символи (Рис. 3.2, 3.3) 

 
            Рис 3.2. Іконічні знаки відповідності органічним стандартам 

 
Рис.3.3. Іконічні знаки відповідності екологічним стандартам 

Такі знаки можуть супроводжуватися написом «Assured food 

standards» (Rise Pudding від Ambrosia), який складається з двох аксіологічних 

одиниць assured та standards. 
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Цінність safety допомагають реалізовувати на семантичному рівні 

лексеми, які вживаються в застережних написах (Warning), які описують 

умови зберігання, склад для алергіків, правила безпечного користування. 

-Store in a cool dry place. Under warm conditions, storage life may be 

reduced. (Brown Bread від Brennans’) 

-Warning: May contain traces of nuts and soya (Brioche Loaf від ALDI) 

-Keep refrigerated at 0°C to 5°C. Consume within 3 days of opening. 

(Bainneur від Strathroy Dairy)  

-Do not use this product if safety seal bearing Bayer Corporation under 

cap is torn or missing (Alka-Mints від Bayer Corporation) 

-Keep out of reach of children. Double safety sealed with a printed outer 

shrinkwrap film and a printed inner freshness seal. DO NOT USE IF EITHER 

SEAL IS BROKEN OR MISSING (Cranberry від Nature’s Resource) 

6. ЕКОНОМІЧНІСТЬ. Економічні цінності  є дуже важливими для 

споживача і часто впливають на прийняття рішення про купівлю. У США, 

Англії, Ірландії існує поняття «value for money», а також словосполучення «to 

get good value», які означають, що ви купуєте товар гарної якості за 

прийнятну ціну. В ментальності європейців сформувалося більш ощадливе 

ставлення до грошей. На упаковках на семантичному рівні ощадливість щодо 

витрат знаходить свою реалізацію у виразах «great value», «outstanding 

value», «better value», «special offer», «33% cheaper», «1/2 Price», «Buy One get 

One Free», «Three for the price of Two», «New BIGGER pack better value». 

Використання подібних висловлювань покликане мотивувати покупців та 

переконувати їх у тому, що вони роблять вигідну покупку. Аксіологема value 

утворює словосполучення з прикметниками, які також мають позитивну 

оцінність. Розповсюдженим є вживання прикметників у вищому ступені 

порівняння (cheaper, bigger, better, more), лексеми free та числівників – усі 

вони містять сему кількості. 

Супермаркети мають систему, яка покликана орієнтувати покупців у 

ціні продуктів. Кожен супермаркет має подвійну лінію продуктів: продукти, 
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вироблені певними виробниками, наприклад Kellogg’s, Nestle, Danone тощо, і 

власні торгові марки, наприклад, Marks & Spencer, TESCO, ALDI, Dunnes 

Stores, Superquinn. Продукти власних торгових марок супермаркетів зазвичай 

дешевші.  

Крім того, супермаркети мають велику кількість продуктів, які 

належать до певних категорій відповідно до своєї якості та ціни. Відповідно 

ці категорії виділені параграфемними засобами, а саме мають специфічне 

кольорове оформлення. Наприклад, «Market Value» у Tesco – червоний з 

синім на білому фоні, «Essentials»– блідо-зелений на білому фоні, «Every 

Day» у Aldi – червоний на білому фоні, «simply M&S» у Marks & Spencer – 

зелений на білому фоні. Специфічне кольорове оформлення та унікальна 

назва використовуються при оформленні всіх основних продуктів мережі, 

таких як молоко, хліб, сир, фарш, курка. Подібні продукти продаються за 

найнижчими цінами, хоча і якість може бути не найвища. Проте для людей, 

які обмежені в грошах, подібні засоби допомагають швидше зробити вибір та 

уникнути порівняння цін. На семантичному рівні ідея виваженого витрачання 

грошей реалізується через уживання лексем, які мають значення простоти 

(simplicity) та основи (basic, essential). 

 З іншого боку, супермаркети можуть пропонувати продукти власних 

марок високої якості, які будуть набагато дорожчими. Така продукція також 

виділяється параграфемними засобами (специфічним кольоровим 

оформленням) та має власну назву, наприклад, «Finest» у Tesco – срібний на 

чорному фоні, «Specially Selected» в Aldi – білий на чорному, «Superior» у 

Dunnes Stores – золотий на чорному фоні. У такому разі наголошується на 

винятковості та високій якості продукту за рахунок використання великої 

кількості суперлативів, як лексичних (royal, superior, specially, unique, 

magical, pure), так і граматичних (the most, the best, the finest). 

Tilda is purity tested. As we believe only pure basmati has the tantalizing 

flavor and magical aroma that makes it the most delicious rice on earth. (Tilda 

Wholegrain Basmati від Tilda) 
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Аналіз упаковок показав, що можна виокремити принаймні шість 

цінностей, які знайшли своє відображення в текстах на упаковках. 

Семантичний обсяг таких понять, як ecological values, geographical values, 

social values, health, safety, economic values  охоплює сукупність ознак, що 

мають стосунок до біологічного, економічного та соціального аспектів 

життєдіяльності людини. Посідаючи кожна своє місце в ієрархії людських 

цінностей, усі вищезгадані цінності можуть перетворитися на окремі 

концепти. 

 

3.2. Стратегії комунікативного впливу на адресата  
  

Особливості рекламної інформації взагалі та інформації, що 

розміщується на упаковці зокрема, продиктовані метою здійснення 

рекламної комунікації. Ця мета є суто комерційною, тобто передбачає 

просування об’єкта реклами на ринку. Для того щоб досягти цієї мети, 

виробники використовують засоби комунікативного впливу на цільову 

аудиторію: актуалізують і утримують об’єкт реклами у свідомості адресатів, 

розширюють знання про нього, покращують думку про продукт, 

переконують у перевагах, формують і підтримують зацікавленість у ньому, 

повідомляють про реальні або символічні вигоди для адресатів, створюють 

передумови для вибору даного продукту. 

Особливістю викладення інформації на упаковці є те, що в комунікації 

беруть участь комуніканти з різними цілями: виробник, метою якого є 

побороти перешкоди каналу комунікації, створити позитивне ставлення до 

своєї продукції та переконати адресата обрати його продукт, держава чи її 

регулятивні органи, метою яких є примусити виробника викладати повну і 

правдиву інформацію і захищати інтереси адресата-покупця, та адресат-

покупець, який бере участь в комунікації, оскільки зацікавлений в пошуку 

потрібного продукту, проте перебуває під впливом несприятливих чинників 

комунікації: шуму комунікативного середовища, часового обмеження 

комунікації та розмаїття вибору. Особливий склад комунікантів та їхній 



156 
 

цілей впливає на характер комунікативного впливу.  

Ю. К. Пирогова визначає комунікативний вплив як «вплив на знання, 

ставлення та наміри адресата в потрібному для адресанта напрямку» [174]. 

Якість комунікативного впливу в рекламній комунікації залежить від вибору 

стратегій викладення інформації. 

Термін «стратегія» виник для опису майстерності генералів  планувати 

військові операції [345]. У кінці ХІХ ст. вживання цього терміна вийшло за 

межі військової науки і поширилося на економіку, зокрема маркетинг, а 

пізніше і на лінгвістику. Про важливість визначення стратегії та тактик її 

реалізації в системі комунікації компанії з зовнішнім середовищем говорив 

американський економіст, професор міжнародного маркетингу Філіп Котлер. 

Він вважав, що для успішної реалізації маркетингового плану компанія 

повинна насамперед визначити цілі та стратегії своєї діяльності. Разом зі 

стратегіями розповсюдження продукту Ф. Котлер виділяє і стратегії 

комунікації, які є настільки важливими, що спричинили появу нової професії 

в топ-менеджменті компанії: керівник, відповідальний за комунікації та 

зв’язки з громадськістю (CCO – Chief communication officer) [296]. 

У лінгвістиці загальноприйнятого визначення комунікативної стратегії 

не існує. Залежно від того, в якому лінгвістичному напрямку працює 

науковець, визначення комунікативної стратегії містить інші акценти. 

Б. Ю. Городецький під стратегіями комунікативного впливу в рекламі 

розуміє прийоми вибору, структурування та викладення інформації в 

повідомленні (як в його вербальній, так і в невербальній частині) інформації 

про об’єкт реклами, що підпорядковані меті комунікативного впливу, 

вигідного для просування цього об’єкта на ринку [56, с. 7].  

Ф. С. Бацевич у своєму визначенні робить акцент на процесі 

регулювавання та організації дій мовця. Він визначає комунікативну 

стратегію як правила і послідовність комунікативних дій, яких дотримується 

адресант [23, с. 119]. 

Класифікації стратегій комунікативного впливу також відзначаються 
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різноманітністю й відображають намагання якомога точніше врахувати 

чинники, які впливають на ведення комунікативного процесу. Серед 

важливих факторів можна виділити комунікативні цілі та задачі, тип об’єкта 

реклами, соціо-демографічні та психологічні особливості адресата, канал 

розповсюдження та умови сприйняття рекламної інформації. У своєму 

дослідженні Ю. К. Пирогова запропонувала розмежувати комунікативні 

стратегії залежно від комунікативних цілей та завдань, виокремивши: 

1) стратегії позиціонування, які формують певне сприйняття об’єкта 

реклами; 

2) стратегії оптимізації, які спрямовані на оптимізацію сприйняття 

рекламного повідомлення, на подолання несприятливих умов 

комунікації. 

О. С. Іссерс стверджує, що «мовленнєва стратегія визначає семантичний, 

стилістичний та прагматичний вибір мовця» [76, с. 105], що дозволяє зробити 

лінгвістичний аналіз того, як і якими засобами комунікативна мета може 

бути досягнута. Залежно від ступеня «глобальності» наміру мовленнєві 

стратегії, які можуть характеризувати конкретну розмову, на думку 

О. С. Іссерс, можна розділити на загальні та частні. Загальні комунікативні 

стратегії, у свою чергу, з функціонального погляду поділяються на основні 

(семантичні, когнітивні) та допоміжні (прагматичні чи комунікативно-

ситуаційні, діалогові, риторичні) стратегії [76, с. 106-107]. 

Повідомлення є предметом семантичних стратегій, а при аналізі 

прагматичних стратегій важливими стають всі компоненти комунікативної 

ситуації: автор, адресат, канал зв’язку, комунікативний контекст. 

Комунікативна ситуація диктує і вибір мовленнєвого акту, оптимального з 

позиції мовця. 

Упаковка є останньою, але від цього не менш важливою ланкою в 

рекламній комунікації, що розгортається навколо продукту. Оскільки в 

сучасних умовах запаковані продукти продаються, як правило, в магазинах 

чи супермаркетах, розробники упаковки враховують специфіку середовища 
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та умови, за яких відбувається комунікація. Учасниками комунікативного 

процесу виступають виробник у ролі мовця, адресанта чи автора, та покупець 

у ролі адресата повідомлення. Особливість складу комунікантів полягає в 

тому, що крім автора повідомлення, тобто виробника, існує ще один учасник 

комунікації. Він прихований від адресанта-покупця, проте є ініціатором 

значної кількості повідомлень, розміщених на упаковці, і впливає на кінцеву 

загальну структуру та вміст усього вербального компоненту упаковки. Це 

держава та суспільні організації, які нормативними актами, законами чи 

рекомендаціями регулюють викладення інформації і лексичний склад 

повідомлення. Каналом зв’язку стає сама упаковка. При цьому треба 

зазначити, що форма спілкування  не лише писемна, але й зорова, і 

тактильна. Специфіка комунікативного середовища, в якому відбувається 

контакт адресата з повідомленням на упаковці, полягає в тому, що в 

магазинах, як правило, людно і шумно, що розсіює увагу споживача-

адресата. Більше того, у споживачів-адресатів часто бракує часу чи інтересу 

на ретельний, прискіпливий вибір, а на полицях можна знайти розмаїття 

продуктів-конкурентів.  

Враховуючи особливий склад учасників комунікативного процесу, 

доцільним буде розділити елементи вербального компонента упаковки на дві 

групи: 

1) елементи, лексико-семантичне наповнення яких створюється з 

урахуванням рекомендацій та приписів держави; 

2) елементи, лексико-семантичне наповнення яких створюється 

виробником на власний розсуд. 

Стратегії комунікативного впливу обох груп відрізняються, що 

зумовлено особливостями інтенціального навантаження повідомлень, проте в 

межах однієї групи можна виділити спільні риси, характерні для тієї чи іншої 

стратегії. 
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3.2.1. Стратегія  інформування. Серед написів, лексико-семантичне 

наповнення яких регламентується державою, можна виокремити такі 

структурні одиниці: написи про поживну цінність продукту, перелік 

інгредієнтів та застережні написи.  

Написи про поживну цінність через доступну форму охоплюють 

велику кількість правил та інформації, які допомагають споживачам подати 

складну інформацію про поживну цінність продкту. Саме тому ці вербальні 

елементи виконують стратегію інформування. І державні органи, і 

комерційні організації приділяють особливу увагу маркуванню продуктів 

харчування для особистого споживання. Відомі у світі організації, зокрема 

Food and Agricultural Organization (FAO) у США, Всесвітня Організація 

Охорони Здоров'я (the World Health Organization (WHO)) та Відділ Сільского 

Господарства США (U.S. Department of Agriculture (USDA)) встановили 

міжнародні стандарти  щодо виробництва їжі, практики чесної торгівлі (fair 

trade practice) та маркування вмісту поживних речовин (nutritional content).  

Щоб стандартизувати написи, які містять інформацію про поживну 

цінність, суспільні організації охорони здоров'я розробили декілька  

інструментів. Наприклад, напис про поживну цінність (Nutrition Facts label) 

та харчова піраміда USDA (USDA’s My Pyramid)  є символами, що 

повідомляють відповідну інформацію у США (Рис. 3.4, 3.5). Така інформація  

є обов’язковим вербальним компонентом на упаковці продуктів харчування, 

а харчова піраміда розміщується на розсуд виробника, проте прагматичний 

потенціал її повідомлення можна вважати вищим, оскільки в ній поєднані 

вербальний та невербальний компоненти. 
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У США є закони, що регламентують викладення інформації про 

поживну цінність (Nutrition Facts). Закон про відображення істини на 

упаковці  і в маркуванні товарів 1966 р. «The Fair Packaging and Labeling Act»  

містить специфічні вимоги щодо маркування товарів широкого вжитку. Він 

зобов’язав виробників вказувати точний вміст упаковки, ім’я виробника і 

вагу, регламентуючи розташуванняння написів, їхню форму, зміст, розмір та 

кількість. 

Закон про чесне упакування та маркування 1990 р. «The Fair Packaging 

and Labeling Act» [273] надав право Food and Drug Administration (FDA) 

здійснювати регулювання повідомлень, розміщених на упаковках, що мають 

відношення до здоров'я, зокрема таких як high fiber чи heart health. 

 На додачу слід згадати ще один документ «Dietary Guidelines». Він 

містить рекомендації про кількість спожитих калорій, баланс поживних 

речовин, загальні харчові вподобання. Цей документ покликаний 

пропагувати здоровий спосіб життя та зменшувати ризики захворювань через 

кращі знання про поживну цінність продуктів. Nutrition Facts labels (NFL) та 

My Pyramid враховують рекомендації, викладені в цьому документі. 

Рис.3.4. Напис про поживну 

цінність 
Рис.3.5. Харчова піраміда USDA 
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Щоб забезпечити максимальну читабельність, існують спеціальні 

вимоги щодо розташування, розміру шрифту, формату та кольорової 

контрастності.  

У межах NFL виробник має розмістити певну інформацію в певному 

порядку. Всі написи повинні починатися з рекомендованої порції продукту та 

кількості порцій в упаковці, наприклад: 12х30g Servings (Multi-grain Start від 

Kellogg’s). Після цієї інформації напис має містити перелік таких поживних 

речовини у розділі «Amount Per Serving»: Total Fat, Saturated Fat, Trans Fat, 

Cholesterol, Sodium, Total Carbohydrates, Dietary Fiber, Sugars, та Proteins. 

Далі обов’язково мають бути зазначені такі вітаміни та мінерали: Vitamin D, 

Vitamin E,  Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Folate, Vitamin B12, Biotin, 

Pantothenic Acid, Phosphorus, Iodine, Magnesium, Zinc, Copper, якщо вони 

містяться у продукті. Вся інформація подається у формі таблиці в 

абсолютних значеннях та у відсотках RDA (рекомендована норма щоденного 

споживання). На упаковках у цьому структурному елементі завжди 

використовується абревіатура RDA*, яка розшифровується в зносках під 

таблицями, наприклад, *Recommended Daily Allowance (RDA) according to the 

EC Nutrition Labelling Directive 2008/100/EC. A 40g serving of Nestle Shreddies 

provides 25% of the RDA of seven vitamins and iron. 

Існує ще один напис, який містить аналогічну інформацію. Це 

«Guideline Daily Amount». Цей елемент розміщують на фронтальній поверхні 

упаковки. Він інформує про калорійність та вміст цукру, жирів і солі в 

грамах та відсотках в одній порції продукту, наприклад: Each 25g serving 

contains cal 99g (5%), sugar 0.4g (<1%), fat 3.3g (5%), sats 1.4g (7%), salt 0.31g 

(5%) of the guideline daily amount (MiniCrackers від Savour Bakes). Відсоток 

має примітку, яка допомагає споживачеві розшифрувати запис, наприклад: 

“GUIDELINE DAILY AMOUNTS FOR A TYPICAL ADULT: Calories 2000 

cal, sugar 90g, Fat 70g, Saturated fat 20g, salt 6g.” (MiniCrackers від Savour 

Bakes). Як правило, відсоток вираховується виходячи з щоденного 

споживання калорій у розмірі 2000 кКал. На зворотній стороні ця інформація 
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може бути продубльована в формі таблиці з поясненнями від виробника, 

наприклад: GDAs are a benchmark to show you the recommended daily levels of 

different nutrients for each day. GDAs shown are based on official 

recommendations. Active men in general will have higher requirements and 

younger children typically lower. Adults should aim to eat no more than 6g of salt 

per day. (Multi-grain Start від Kellogg’s) 

Наявність NFL накладає певну відповідальність і на виробника, і на 

споживача. Більшість споживачів не має таких знань щодо поживності 

продуктів, як дієтолог, тому залежать певною мірою від виробника в наданні 

інформації про калорійність та поживність порції. Виробники, у свою чергу, 

залежать від спроможності споживачів використати інформацію про 

поживність продукту, викладену в NFL, щоб забезпечити правильне і тривале 

використання продукту. 

Отже, можна з упевненістю стверджувати, що написи про поживну 

цінність продукту та перелік інгредієнтів, розміщення яких регулюється 

зовнішніми організаціями, окрім інформативної функції, виконують ще й 

освітню функцію. Проте, незважаючи на об’єктивний характер інформації, на 

неманіпулятивні функції цих елементів, можна припустити, що завдяки 

необізнаності та некомпетентності адресата, написи про поживну цінність 

продукту та перелік інгредієнтів стають інструментами маніпуляції. 

Використання великої кількості термінів, які подаються дрібним шрифтом і 

викликають складнощі в процесі розуміння інформації, призводить до того, 

що більшість покупців-адресатів нехтує цією інформацією. Ефект подвійний 

– вимоги виконано, а покупець швидше проігнорує інформацію. Для адресата 

позитивним сигналом є вже сама наявність термінологічного блоку. 

 

3.2.2. Стратегія застереження. Стратегія  застереження 

продиктована комунікативною метою повідомлень, розміщення яких 

ініціюється державою чи регулятивними органами і вступає у суперечність з 

основною комунікативною метою упаковки. Основною комунікативною 
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метою упаковки є спонукати адресата зробити вибір на користь цього 

продукту, а застережні написи, мета яких застерегти від покупки, фактично, 

руйнують перлокутивний ефект основної комунікації. Застережні написи 

присутні на тютюнових та алкогольних виробах. У повідомленнях не 

міститься прямого заклику не купувати, проте описано шкідливість цих 

продуктів для здоров'я. Сема health у текстах на упаковках набуває 

позитивного оцінного значення і перетворюється на аксіологему з потужним 

прагматичним потенціалом.  У написах застережного характеру аксіологема 

health не втрачає позитивної оцінності, вона так само описує універсальну 

цінність, проте в поєднанні з лексемами з негативною конотацією 

повідомлення створює потужний негативний перлокутивний ефект для 

адресата. Застережний напис на упаковках тютюнових виробів в Британії, 

Ірландії, Індії, Новій Зеландії, Канаді повинен складатися з обов’язкового 

твердження на вибір: 

 Smoking kills 

 Smoking seriously harms you and others around you (Рис.3.6).  

Крім того, на упаковці (Рис. 3.6) 

міститься додатковий напис (Додаток В).  

Глобальною стратегією 

застережних повідомлень є створення 

надзвичайно негативного іміджу продукту 

– продукту-загрози. Повідомлення 

використовують такі тактики:  

 Тактику залякування (Smoking 

kills);  

 Тактику апеляції до почуття відповідальності перед суспільством 

(Smoking seriously harms you and others around you); 

 Тактику апеляції до батьківської відповідальності (Protect 

children: don’t make them breathe your smoke),  

Рис.3.6. Напис-застереження на 

упаковці цигарок з Великобританії 
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 Тактика поради кинути палити (Set help to stop smoking: Callsave 

Quitline 1850 201 203), 

  Тактику посилання на авторитети (Your doctor or your pharmacist 

can help you stop smoking).  

Вагомість повідомленнь досягається завдяки використанню 

лексичних одиниць з яскраво вираженою негативною конотацією та 

заперечних граматичних конструкцій. Перлокутивним ефектом є створення у 

свідомості покупця негативного асоціативного зв’язку між продуктом та 

смертельною загрозою для нього та людей навколо. Перформативи за 

формою переслідують директивні цілі, а саме: «Не купуй!», «Зупинись!» 

Зміст додаткових повідомлень дублюється зображенням. Іллокутивна 

сила повідомлення збільшується, бо задіяні вербальний та невербальний 

канали комунікації. Крім того, зображеннями на упаковках стають 

фотографії, а не малюнки, що імпліцитно свідчить про реальний стан речей, а 

не про вигадані загрози, що збільшує перлокутивний ефект (Рис. 3.7, 3.8). 

                     

 Рис.3.7. Упаковка цигарок з Індії              Рис.3.8. Упаковка цигарок з Нової Зеландії 

 

У країнах, де існує двомовність, таких як Канада, Ірландія, Індія,  

написи англійською мовою продубьовані написами національною мовою 

(Рис. 3.9).  
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Вербальні і невербальні елементи упаковки, що створюються під 

впливом держави чи регулятивних органів, 

можна поділити на два типи, кожен з яких 

відрізняється за формою і стратегією. До 

першого типу належать перелік інгредієнтів 

та  поживних речовин. Вони подаються у 

формі списку чи таблиці і являють собою 

перформативи, які виконують інформативну 

та освітню функції в межах стратегії 

інформування. До другого типу належать 

написи-застереження. Вони лаконічні, 

складаються з двох висловлювань, які можна визначити як перформативи, 

які, проте, містять пропозицію-погрозу. Комунікативною метою цих 

висловлювань є застерегти адресата від дії. Написи-застереження 

реалізовують стратегію створення негативного іміджу продукту. 

Спільною рисою для обох елементів є використання невербального 

каналу передачі інформації. Перелік інгредієнтів супроводжується  

пірамідою, написи-застереження супроводжуються фотографіями. 

Використання візуальних елементів підсилює іллокутивну силу повідомлень 

та збільшує перлокутивний ефект. 

 

3.2.3. Стратегії презентації. Основна мета комунікативних стратегій 

у повідомленнях в рекламному дискурсі полягає в тому, щоб виділити об’єкт  

серед конкурентних об’єктів і акцентувати чи навіть сконструювати його 

привабливі для адресата повідомлення якості [174]. Подібна думка 

висловлена в статті Джефрі Шранка, який пише про те, що більшість 

рекламованих продуктів можна поділити на категорії, і в межах однієї 

категорії всі продукти будуть ідентичні. Оскільки в певній категорії 

особливий продукт відсутній, реклама створює ілюзію особливості [318].  

Аналізуючи прагматичні мовленнєві стратегії в політичному дискурсі 

Рис.3.9. Упаковка цигарок 

Marlboro з Ірландії 
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О. С. Іссерс виділила стратегію презентації та стратегію емоційного настрою 

[76, с. 106]. На думку дослідниці, «досягнення мети можливе, якщо мовець 

протягом усього спілкування контролює інтелектуальні й емоційні процеси 

слухача таким чином, щоб ті привели його врешті-решт до потрібного 

рішення (дії)» [76, с. 110], тому для створення ефективного повідомлення, як 

правило, використовують стратегії обох типів. На семантичному рівні вони 

можуть поєднуватися навіть в одній фразі, в одному зображенні чи в їхньому 

поєднанні.  

Подібні спостереження знаходять підтвердження в процесі аналізу 

комунікативного процесу, що розгортається між автором повідомлення, 

тобто виробником, та адресатом-споживачем. Враховуючи особливості 

комунікативних цілей автора-виробника, комунікативні тактики, 

комунікативні ходи та комунікативні прийоми, що використовуються для 

впливу на адресата, тобто для досягнення перлокутивного ефекту, можна 

визначити такіі комунікативні стратегії МТ: 

- стратегія презентації, метою якої є побудова іміджу продукту як 

виняткового; 

- стратегія емоційного настрою, метою якої є формування 

позитивного емоційного настрою адресата. 

У повідомленнях на упаковці стратегія презентації модифікується в 

стратегію  презентації та побудови іміджу продукту як виняткового, 

особливого, найкращого в своїй категорії. Стратегія емоційного настрою 

використовується для того, щоб змінити попередні установки адресата, 

створити у нього позитивний настрій, встановити довірливі стосунки, 

апелюючи до емоційності адресата.  

Реалізація мовленнєвої стратегії може відбуватися різними способами. 

Крім того, мовленнєва стратегія складається із сукупності мовленнєвих дій, 

які спрямовані на вирішення загальної  комунікативної задачі мовця, тому, 

описуючи мовленнєві стратегії, треба визначити і охарактеризувати спектр 

типових мовленнєвих тактик, які реалізують конкретну стратегію. Саме 
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тактики є інструментом мовця. 

Комунікативною тактикою можна вважати одну або декілька дій, які 

допомагають у реалізації загальної стратегії.  Використання кожної тактики 

має впливати на модель світу адресата, його знання, бажання, оцінки, що 

пізніше вплине на прийняття рішення та дії адресата.  

Серед комунікативних тактик, які допомагають реалізовувати стратегію 

презентації на упаковці, можна виділити тактику «контроль за темою». 

Комунікативним наміром цієї тактики стає бажання автора утримувати увагу 

адресата на даному продукті. Контроль за темою реалізується експліцитно, 

шляхом багаторазових повторів на всіх поверхнях упаковки назви продукту, 

назви виробника, категорії продукту, наприклад на упаковці дитячого печива 

«Nibbly Fingers» виробництва Ella’s Kitchen розміщений наступний текст: 

Hello, I’m just yummy nibbly snack bars. I’m perfect for little one’s hands, mouths 

and tummies. Who Am I For? My ingredients are suitable from 1 year. I'm the 

perfect size to keep tiny tummies full up until dinner and I came in handy 

individually wrapped bars- great for little ones on the go! I'm suitable for 

vegetarians too. Using me: Pop my handy, individually wrapped bars in your 

backpack or keep me at home until it's time for a little nibble. Storing me: Keep me 

in the pantry until it's time for a little nibble. Широко використовуються 

семантичні повтори, тобто вживаються синонімічні лексеми, які виражають 

одну ідею, мають подібний зміст та схожі значення. Багаторазові повтори 

можна вважати комунікативним ходом, застосовуваним задля досягнення 

основного наміру – створити позитивний імідж та запам’ятатися. Про 

потенціал повторень як комунікативного, а особливо маніпулятивного 

прийому в своїх роботах писали Е. Лассан [120, с. 127], С. Г. Кара-Мурза [83, 

с. 136]. Іллокутивна сила подібних повідомлень збільшується завдяки 

використанню невербальних стимулів, таких як кольорове оформлення 

упаковки, шрифт та зображення. 

Наступною тактикою, яка використовується в межах стратегії 

презентації як виняткового продукту, яку можна вважати домінантною, є 
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тактика «створення ілюзії переваги». Продукти, наявні у продажу під 

різними торговими марками, майже ідентичні. Оскільки не існує кращого 

продукту, рекламне повідомлення створює саме ілюзію переваги [318]. 

Перлокутивний ефект такої стратегії полягає в тому, щоб забезпечити 

задоволення від покупки та розвіяти можливі сумніви щодо правильності 

вибору. Вибір став одним з найважливіших особистих рішень у житті 

людини [327]. Розмаїття вибору демотивує, на думку Шини Ієнгар, чи 

паралізує, на думку Баррі Шварца. Сучасне суспільство перебуває сьогодні 

на етапі, коли покоління цифрових технологій робить не свідомий 

продуманий вибір, а діє спонтанно, навмання [320]. Тому складні логічні 

аргументи, які вимагають від адресата задіяння ментальних здібностей, вже 

не ефективні, їм на заміну приходять нові прийоми – гра на почуттях, 

звернення до підсвідомості тощо. У межах вказаної тактики автор 

повідомлення може використовувати декілька варіантів комунікативних 

ходів. 

Спостерігається широке використання сем best та better, які  фактично 

змінюють свої функціональні та семантичні характеристики. Перлокутивний 

ефект від використання лексеми best та подібних суперлативів зменшується, 

оскільки відбувається зміщення значення семи best з «найкращого» в  бік 

«подібний до»  або «такий самий, як». Якщо всі бренди ідентичні, всі вони 

однаково добрі, отже, best означає, що продукт такий самий гарний, як і 

будь-який інший найкращий продукт у цій категорії.  

Лексема better є граматичним компаративом, але інтерпретується 

адресатом як семантичний суперлатив, оскільки в рекламному повідомленні 

продукт імпліцитно порівнюється з іншими продуктами своєї категорії і 

описується як такий, що має кращі властивості. Функціональне поле лексеми  

better також змінюється. На упаковках вона ніколи не вживається в 

порівняльній конструкції типу «A is better than B», оскільки заборонено 

порівнювати один бренд з іншим, наприклад: The better breakfast drink 

(Orange Juice від Natural Florida’s).  
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В основі класифікації комунікативних стратегій побудови іміджу 

продукту може лежати «фактор адресата», відповідно до якого виділяємо: 

- демографічні стратегії (продукт для дітей, продукт для підлітків); 

- соціокультурно орієнтовані стратегії (елітний продукт, простий 

продукт, національний продукт); 

- гендерно орієнтовані стратегії (продукт для жінок, продукт для 

чоловіків). 

 Реалізуючи стратегію побудови іміджу «продукт для дітей», автор 

повідомлення орієнтується на наявність двох адресатів, а саме батьків-

дорослих, які й приймають остаточне рішення, та дітей, які також мають 

вплив на процес ухвалення рішення батьками. 

Мовленнєвими маркерами цієї стратегії стає використання 

демінутивів (goodies, shreddies, milkie, smarties) та лексичних одиниць, 

характерних для мовлення дитини (animal, tasty, treat, sweet, naughty, nasty, 

sneaky), які утворюють словосполучення з лексемами, що мають 

інформативну та ціннісну вагу для дорослих (organic animal biscuits, tasty 

organic biscuits, naturally sweetened, a tasty treat, no nasty additives, no sneaky 

sugar). 

Tasty organic biscuits containing wholegrain flour and naturally 

sweetened with grape juice. 

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. (Organic Animal Biscuits від Goodies) 

У межах стратегії створення іміджу «продукту для дітей» 

використовуються зображення вигаданих героїв-тварини, яких часто 

наділяють ім’ям, мають історію життя і запрошують приєднатися до їхніх 

захопливих пригод. При цьому їжа стає основним елементом пригод завдяки, 

як правило, варіюванню форми продукту. Так, наприклад, компанія Organix 

створила і розмістила на всіх своїх упаковках героїв з іменами у 
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демінутивній формі Ellie, Jo-

Jo, Hattie (3 дівчинки) та Todd, 

Dillan, Alfie (3 хлопчики). Ця 

компанія випускає печиво у 

формі тваринок, і в кожного 

героя є своя улюблена 

тваринка (Рис. 3.10). Сухий 

фруктово-зерновий сніданок 

Number Jumble Cereal зроблений у вигляді цифр, і в залежності від 

фруктового смаку пара героїв запрошує дітей вивчити цифри (Див. Рис. 3.10).  

Але найпоширенішою формою є зірки, часто в поєднанні, наприклад, 

з ракетами (Рис. 3.11). 

Estrelitas Out of this world. A 

delicious star-shaped honey-coated 

breakfast cereal with out-of-this-world 

taste. (Estrelitas від Nestle) 

Ідея приєднатися до 

захопливих космічних пригод, 

підтримана формою продукту у 

вигляді зірок і ракет, закріплюється 

використанням словосполучення out-of-this-world taste. Таким чином, 

перлокутивний ефект створення ілюзії казкових пригод досягається завдяки 

використанню мнемотехнік через апеляції до всіх органів чуття дитини: вона 

бачить героя в скафандрі на тлі зоряного неба, відчуває на дотик зірки та 

ракети, відчуває солодкий запах меду (honey-coated breakfast cereal) та 

неземний смак сніданку (out-of-this-world taste). Тривале і легке 

запом’ятовування назви Estrelitas досягається завдяки наповненню цього 

слова змістом, пов’язаним з конкретними яскравими зоровими (візуальними), 

смаковими та тактильними (кінестетичними) відчуттями. 

Рис.3.10. Візуалізація героїв на упаковках 

продуктів для дітей від Organix 

Рис.3.11. Варіанти використання 

форми продукту 
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При створенні іміджу «продукт для підлітків» семантичною 

домінантою на упаковках товарів стають лексеми power 

та trend (Рис. 3.12). Вони самі активно 

використовуються в назвах (Power bar, Power Ade, Core 

Power) або присутні в конотації лексем, що описують 

продукт (to energize, to refresh, energy drink, Burn, wild 

berry flavor, Fuze, Fuze Tea (напої в стилі ф’южн: 

поєднання чаю та фруктів), to slenderize, skill, talent, 

potential,ability, action, energy, force, spirit, motion, 

fashion, fever, mania, passion, style). 

 У стратегії створення іміджу «елітний продукт» 

домінантою стає сема premium, яка експліцитно виражена в таких лексичних 

одиницях, як royal court, prime, supreme, terrific,exceptional, select, selected, 

superior, legendary, unique, perfect, magical, original, finest, best, rare, for 

illustrious clientele, first-class, first-rate, foremost, greatest, outstanding, 

paramount, а імпліцитне вираження знаходить у використанні золотого, 

срібного та темних кольорів в оформленні упаковки та зображення корон, 

медалей чи печаток. 

-By appointment to the Royal Danish Court (Plum in Madeira Anthon 

Berg).  

-Messrs Hankey and Bannister present their original blend of the fine and 

rare scotch whiskies. Hand-selected for quality and crafted with care to create a 

smooth, light and perfectly balanced blend renowned in society for over 250 years 

(Blended Scotch Whisky від Hankey Bannister) 

 В іміджі «продукт для всіх» спостерігається семантичний компонент 

simplicity. Підкреслено простоту використання продукту. 

-Cully’s simple but great salad dressing (Fish Pie від Cully&Sully)  

-Great baking made easy… Simply add egg and water (Original Pancakes 

від Green’s) 

Рис.3.12. 

Продукт 

для 

підлітків 
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Мовними корелятами іміджу простого продукту стають лексеми simple, 

easy, classic recipe, for everyone, timesaver, care, suitable, fresh, наприклад: 

-Brighton baker Horace Green believed that baking was the most heartfelt 

way to show you care. He created deliciously simple baking mixes for everyone to 

make and share, and families have been doing just that for over 100 years. 

If you like these, why not try our other timesavers? (Original Pancakes від 

Green’s) 

Імпліцитна подача іміджу простого продукту робиться через 

використання великої кількості яскравих кольорів (зеленого, червоного, 

помаранчевого, білого), принтів (клітинка, смужка), малюнків, фото та 

варіювання шрифтів і кеглів при оформленні упаковки. 

Імідж «національний продукт» достатньо однозначно маркують такі 

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

В межах стратегії презентації продукту як національного, виробник 

може вдаватися до його позиціонування як традиційного чи місцевого. 

Мовними корелятами цих варіантів такої стратегії стають лексеми local, 

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

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

authentic, production goes back to … century.  

Marietta. Traditional Plain Buicuits. A Place in Irish History. When Irish 

people remember their childhood days, there is always one memory that remains 

unchanged – the trusted packet of Jacob’s biscuits in the kitchen cupboard. Baking 

traditions have been guaranteed to Irish consumers for 150 years. (Marietta від 

Jacob’s)  

В наведеному прикладі знаходимо семантичну основу іміджу 

національног продукту – лексему tradition у словосполученні baking traditions  

та її дериват traditional у словосполученні traditional plain buicuits, які 

підтримуються іншими лексичними одиницями зі значенням постійності та 

незмінності always, remains, unchanged. У лексемах history, remember, 

childhood days, for 150 years наявне конотативне значення «минуле». 
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Перлокутивним ефектом цих лексем стає створення в уяві споживача зв’язку 

між минулим і теперішнім, а також формування асоціативного твердження, що 

цей продукт – на всі часи. 

Домінантою гендерно орієнтованої стратегії створення іміджу «товар 

для жінок» стає семантичний компонент feeling, представлений лексичними 

одиницями, що описують зорові відчуття (pretty,beautiful, charming, cute, 

elegant, good-looking, lovely, neat, pleasant, appealing, nice, delightful, delicate, 

fine, enchanting, enticing, glamorous, gorgeous, seductive, stunning, tantalizing, 

tempting, look better, look fresher, brighter, healthy-looking skin, beauty), 

тактильні відчуття (amazingly light, amazing lightness, skincare, sensitive, soft, 

comfortable, creamy, delicate, easy, flexible, smooth, spongy, oily, silky), смакові 

відчуття (appetizing, flavorful, savory, spicy, yummy, divine, delicious, full-

flavored, good-tasting, heavenly, mellow, sugar-coated, sweetened, tasteful, tasty, 

mouthwatering, tantalizing, tempting, exquisite, enjoyable, pleasant, well-seasoned), 

відчуття запаху (rare blend, unique blend, fragrance, brew, mixture, fusion, aroma, 

aura, perfume, scent, bouquet, smell, spice). Залежно від продукту окрім вказаної 

семантичної домінанти ефект повідомлення може посилюватися завдяки 

використанню лексики, яка містить сему health (fit, the ultimate feel-good 

experience, good care, youthful, form, shape, state, natural), art vs technology (the 

latest state-of-the art technology, revolutionary technology) або safety, які 

набувають додаткового позитивного оцінного значення і фактично стають 

аксіологемами. Характерною особливістю лексичного наповнення гендерно 

орієнтованої стратегії просування товарів для жінок є використання 

надзвичайно великої кількості прикметників та прислівників, які є 

граматичними або семантичними суперлативами (magic, perfectly, delightful, 

rich тощо). 

Складовими семантичними елементами гендерно орієнтованої стратегії 

створення іміджу «товар для чоловіків» виступають семи quality, safety, 

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

quality, professional quality, the finest materials, семи safety – safety care, 
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maintenance, guide, protection, семи technology – operation, multi-, precision 

machines, maximum accuracy, work-life, specification. 

Імпліцитно перлокутивний ефект досягається завдяки використанню 

темних кольорів (бордовий, усі відтінки сірого, чорний, темно-синій) у 

комбінації зі срібним в оформленні упаковки, невеликій варіативності 

шрифтів та стриманості у використанні засобів параграфеміки.  

Можна стверджувати, що будь-яка упаковка виконує глобальну 

стратегію презентації продукту як виняткового, у межах якої можна виділити 

тактику створення ілюзії переваги і тактику контроля за темою. Крім того, 

можна виокремити стратегії, в основі яких лежить фактор адресата. Усі вони 

різняться за лексико-семантичними домінантами, проте мають спільні риси: 

враховують цінності адресата та спрямовані на виконання глобальної стратегії. 

 

3.3. Функції кольору в маркуванні товару 

Можливість переходу до розгляду різноманітної ролі кольору в МТ та 

рекламних технологіях передбачає необхідність розгляду соціокультурної 

традиції вивчення та інтерпретації феномена кольору в ряді аспектів. 

Видатний лікар минулого Авіценна вивчав можливість та перспективи 

застосування кольоротерапії для лікування людей. Колір стає предметом 

наукового дослідження в межах однієї з найбільш практичних галузей 

європейського наукового знання Нового часу – оптики, як частини фізики. 

Його природні властивості були детально описані в роботах І. Ньютона, які 

стали першими фундаментальними працями з кольоросприйняття. Майже 

через сто сорок років після ньютонівських публікацій І. В. Гете написав свій 

трактат «Вчення про колір», в якому виступив проти теорії І. Ньютона, 

доводячи, що білий колір не може бути сумішшю всіх спектральних 

складників [149, с. 238-281], запропонував свою класифікацію кольорів за 

фізіологічними ознаками та описав результати дослідження кольору як 

психологічного феномену, відводячи йому роль найважливішого елементу 

людської чуттєвості та емоційного складника людської психіки [149, с. 346-
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397]. Вивченням психофізіологічних аспектів зорового сприйняття кольору 

займалися на початку ХІХ ст. Томас Юнг, який сформулював трикомпонентну 

теорію кольорів, та Едвард Герінг, який висунув теорію опонентних світлових 

пар. 

Діячі мистецтва, насамперед художники, ставилися до кольору як  до 

найважливішого виражального засобу. Ван Гог писав, що «колір сам по собі 

щось виражає» [цит. по: 239, с. 15]. В. Кандинський вважав, що коли людина 

дивиться на палітру, фарби впливають двома способами. По-перше, 

відбувається фізичний вплив кольору, коли око причаровано його красою та 

іншими його властивостями, в результаті чого глядач відчуває задоволення, 

радість або роздратування. По-друге, відбувається психічний вплив кольору. 

Так, елементарна фізична сила стає шляхом, яким колір доходить до душі. 

Оскільки душа пов’язана з тілом, то, можливо, виникають асоціації [80, с. 41-

42]. На думку В. Кандінського колір впливає не лише на орган зору, але й на 

інші органи відчуттів, тому він може викликати звукові, смакові й тактильні 

асоціації. Саме тому існують такі словосполучення, як «смак кольору», 

«музика кольору», «колючий» або «оксамитовий» колір.  

Колір стає одним з найважливіших компонентів сучасних текстів, 

оскільки процеси візуалізації комунікації та креолізації текстів є очевидними.  

Виділяють шість функцій кольору у візуальній комунікації: 

1. структурувальна – колір бере участь в організації форми і простору; 

2. експресивна – за допомогою кольору створюється настрій; 

3. виражальна – кольори використовують як носії значень; 

4. символічна – різні кольори мають різне символічне значення; 

5. об’єднувальна – за рахунок використання різних кольорів 

досягається композиційна єдність; 

6. акцентувальна – за допомогою кольору підкреслюють, виділяють 

важливі елементи зображення, важливі слова чи частини слів у фразі [88, 

с. 253]. 
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В семіотичних дослідженнях вважають, що колір в системі візуальної 

інформації виконує три функції: комунікативну, пізнавальну та виражальну 

(Табл. 3.1), до цього ж як поетапно, так і одночасно. На стадії репрезентації 

(пред’явлення знака) колір виконує комунікативні функції (розрізнення, 

розділення, виділення, об’єднання) та інші активні дії кольорової організації в 

процесі сприйняття візуальної інформації. На стадії актуалізації значення, 

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

символічний код, він виконує пізнавальні функції; на стадії експресії 

(емоційного вираження почуттів та естетичної оцінки) – виражальні функції. 

Проте стадії в чистому вигляді можуть існувати лише теоретично. Тому 

ізольоване вивчення знакових функцій кольору, особливо символічних, 

непродуктивно. При визначенні функцій кольору, їх змісту і значення 

необхідно враховувати суб’єктивні, в тому числі, національні умови. 

Таблиця 3.1 

Функції кольору як знаку 

Етап Група функцій Функція 

Репрезентація знака Комунікативна  Розділення (структурувальна) 

 Розрізнення (виражальна) 

 Виділення (акцентувальна) 

 Об’єднання (об’єднувальна) 

Актуалізація значення Пізнавальна  Символічна 

Експресія Виражальна  Експресивна 

1. Структурувальна функція.  

Від чіткої та зрозумілої структури залежить якість сприйняття 

інформації. Кожен елемент композиції повинен виконувати свою функцію в 

процесі комунікації, а у випадку маркування товарів, яке складається з 

численних складних вербальних і невербальних елементів, наявність структури 

є необхідною умовою. За допомогою кольору можна виділити семантичну 

домінанту повідомлення, а якщо існує кілька семантичних центрів, колір 

допомагає встановити чіткі ієрархічні відносини між ними так, щоб адресат міг 

однозначно диференціювати їх за ступенем вагомості [336, с. 129]. 
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На фронтальній стороні упаковки сухого сніданку Shreddies 

виробництва Nestle (Рис. 3.13) спостерігаємо зонування фону за допомогою 

кольору, що полегшує сприйняття структурних елементів МТ. На жовтому 

розміщено рекламне твердження «Mega Value» та вага «1kg Pack», на зеленому 

– назва виробника «Nestle» та рекламне «Whole Grain Guaranteed», на синьому – 

назва продукту «original Shreddies» та рекламне 

твердження «Deliciously satisfying». Крім того, 

червоний колір робить написи «Mega Value» та 

«Shreddies» домінантами в повідомлені, об’єднує 

частини різних структурних елементів та створює 

прямий асоціативний зв’язок між ними. 

У деяких назвах через супраграфеміку 

формується абсолютно новий зміст, пов’язаний з 

товаром. Часто можна зустріти елементи тексту, в 

яких частина слова, виділена графічно, стає 

самостійним словом. Написане таким чином слово 

безпосередньо пов’язане з об’єктом реклами і є важливою для нього одиницею. 

Проте в такому випадку, окрім стилістичної цінності, прийом має цінність 

практичну – полегшує сприйняття, покращує  процес запам’ятовування.  

Розглянемо упаковку для вівсяних пластівців, наведену на Рис. 3.14. 

На цій упаковці використано стримане поєднання кольорів – чорний 

та білий – у фоні і написах, і трохи червоного, який виконує єднальну 

функцію для чорно-білого фону фронтальної сторони упаковки.  

Рис.3.14. Семантичне варіювання кольором 

Рис. 3.13. Структурування 

маркування кольором 
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Кольорове оформлення фону інтенсифікує додаткові значення, закладені 

в лексичній одиниці breakfast, які актуалізуються завдяки використанню 

чорного та білого кольорів при її написанні. Написане великими буквами, 

одним шрифтом, одним кеглем слово breakfast описує тип (призначення) 

продукту, що міститься в цій упаковці. Проте розміщення цього слова на 

різному тлі і написання різними кольорами змушує прочитати слово як 

словосполучення «break fast», що відповідає спонукальному реченню за 

формою і сприймається як заклик до дії за змістом. Крім того, далі виявляється, 

що лінія поділу на чорне і біле є лінією розриву упаковки, а отже, 

словосполучення «break fast» реалізує денотативне значення, закладене в ньому. 

Кольором можуть виділяти структурний елемент, як, наприклад, 

рекламне повідомлення в маркуванні: 

-A delicious breakfast prepared with real oranges and fortified with vitamins 

& minerals. A perfectly balanced & nourishing start to the day. (Дитяча каша 

Sunshine Orange від Milupa)  

Метою варіювання кольору в межах одного структурного елементу 

може бути створення ефекту заголовку чи привертання уваги до 

найважливішої інформації в елементі, 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. 

2. Виражальна функція 

Людина має від народження феноменальну властивість розрізняти 

кольори. Як встановлено, колір не завжди і не одразу стає інформативним. 

Лише в результаті досвіду людина співвідносить той чи інший колір із 

суттєвою ознакою об’єкту і в подальшому стає основним розрізнюючим 

знаком цілого класу об’єктів. Тим не менше можна говорити про 

універсальність комунікативних функцій кольору [69, с. 29]. 

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

викликати фізичні аналогії (мокрий, сухий, чистий, теплий, холодний), вагові 
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та просторові аналогії (важкий, легкий, близький, далекий), музичні та 

органолептичні асоціації [239, с. 106]. За допомогою кольору на упаковці 

часто кодують певні категорії продуктів, тому колір в МТ можна вважати 

засобом фіксації змістової домінанти. Морепродукти упаковують в зелений та 

синій кольори; овочі – в зелений, жовтий, червоний; м’ясні продукти – в 

червоний. Продукти, які містять шоколад або какао коричневий колір мають 

на упаковці, білий – кисло-молочні продукти, та товари, що мають 

забезпечувати чистоту. 

Червоний колір на упаковці – традиційно харчовий. Він може мати 

широкий спектр значень смаків від солодкого «цукерного» до гострого 

«кечупного» та міцного «тютюнового». Зелений колір використовують на 

упаковках молочних продуктів як сигнал біопродукта. Використання  зеленого 

в оформленні цигарок вказує на їх ментоловий смак. Жовтий – «смачний», 

«хлібний», «яєчний». Жовто-лимонний – кислий, гострий, солонуватий, 

хімічний. 

На упаковці напою ICOCO виробництва уельської компанії Iconiq 

виявляємо, що малиновий колір використовується як код вишневого смаку, 

жовтий колір виступає кодом ананасного смаку напою, а зелений колір кодує 

м’ятно-яблучний смак напою (Рис. 3.15). 

Кольори упаковки змінюють не 

лише відчуття смаку, але й впливають 

на сприйняття «якості» товару. 

Традиційно присутність золотого 

кольору в оздобленні упаковки 

вважається символом високої якості. 

3. Акцентувальна функція 

Функція виділення означає не 

лише факт несхожості, але і особливий 

характер, враховуючи кольорові відношення об’єкту з іншими об’єктами або 

кольоровим середовищем. Так, кольоровий текст або шрифт виділяється серед 

чорного. 

Рис.3.15. Виражальна функція 

кольору в оформленні упаковок соків 
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Кольорове виділення може бути сильним і слабким. Вважається, що 

на зеленому фоні помаранчевий об’єкт виділяється сильніше, а синій – 

слабше. Треба зазначити, 

що сильне виділення не 

завжди є найактивнішим. 

Наприклад на полиці 

більшість соків може 

мати яскраву, кольорову 

упаковку, і на цьому 

«сильному» фоні 

активніше будуть 

виділятися саме «слабкі», білі, некольорові упаковки.  

Традиційно упаковки оформлюються в кольорах, які мають прямі 

асоціації із запакованим продуктом, як наприклад, білий є домінуючим на 

упаковках молочних продуктів, коричневий, жовтий – для бакалії. На даному 

етапі виробники все частіше роблять свої упаковки незвичними, і чорний 

колір стає одним із засобів виділення продукту серед аналогічних продуктів 

на полиці. Все частіше з’являються упаковки, в яких чорний колір є 

домінуючим (Рис. 3.16). 

4. Об’єднувальна функція  

Розглянемо тепер об’єднувальну функцію кольору. Об’єднуючий 

колір ми виявляємо при аналізі маркування багатьох товарів. Виконання 

кольором об’єднуючої функції спостерігаємо при застосуванні 

корпоративного 

кольору, коли 

певний колір 

присутній на всіх 

упаковках компанії, 

незалежно від типу 

продукту.  

 

Рис.3.16. Акцентувальна функція чорного кольору 

в оформленні упаковок пластивців та морозива 

Рис.3.17. Об'єднувальна функція червоного 

кольору в оформленні упаковок компанії Kellogg's 
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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. 3.17) або 

колір фону упаковки, наприклад, чорний фон контейнерів з морозивом 

Seriously Creamy виробництва Waitrose (Див. Рис. 3.16).  

5. Символічна функція кольору зумовлена специфікою 

невербальної комунікації, яка полягає в тому, що «за всіма знаками та 

символами в кожній культурі закріплене певне значення, зрозуміле 

оточуючим» [203, с. 218]. Кольорова символіка має давнє походження. Вона 

виникла в ті часи, коли людина навчилася отримувати і використовувати 

природні фарби. З момента свого виникнення кольоровий символізм був 

тісно пов'язаний з магією та релігією З часом кольори стали символізувати 

абстрактні поняття і цілі сегменти реальності. Традиції кольорової символіки 

сьогодні майже загублені особливо в індустріальних країнах, в яких 

переважає утилітарне ставлення до кольору. Використання та варіювання 

кольору в маркуванні залежить від індивідуальної авторської філософії 

адресанта та/або концепції конкретної упаковки товару відповідно до 

прийнятої в певній культурі сігніфікації. Крім того, кожен колір має 

конкретні психофізичні властивості для людей, викликає певні асоціації, 

впливає на емоційну сферу і є елементом мови, понятійної для усіх народів в 

усі часи. При створенні кольорового образу упаковки враховується те, що 

реакція людини на той чи інший колір визначається її національним 

походженням та культурними традиціями. Наприклад, “теплими” кольорами 

вважаються червоний, жовтий, помаранчевий. Вони стимулюють, збуджують 

та викликають реакцію у відповідь. Люди з країн з теплим кліматом, напевно, 

будуть реагувати краще за все на такі кольори. Фіолетовий та «трав’яний 

зелений» знаходяться посередені між теплими та холодними кольорами. 

Кожен з них може бути і тим, і іншим, в залежності від відтінка. 

Під час пошуків точних рецептів кольорового оформлення треба 

пам’ятати, що особливості кольорового сприйняття реклами залежать від 
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особливостей термінології кольорів в кожній культурі, які закладені в 

когнітивні схеми кольороутворення та кольоросприйняття [71, с. 219]. Точне 

визначення таких когнітивних схем дозволить підвищити ефективність 

кодування і декодування інформації через використані кольори. 

В таблиці 3.2 на прикладі основних кольорів і відтінків показано, як 

колір, викликаючи асоціації і впливаючи на людину, викликає в неї 

психосеміотичні уявлення, що мають глобальне культурологічне значення.  

Таблиця 3.2 

Символічна парадигма кольору 

Колір Символічне значення Асоціації Товарна група 

Червоний мужність, натиск, міць, 

кров та вогонь, 

бадьористь, енергія, 

радість, свято; це емоції, 

бажання, любов, 

пристрасть, впертість, 

запальність, миттєва дія, 

грубість, мужність, 

батьківське начало. Це – 

сила, домінантність, 

влада, агресія, війна (і 

вогонь), революція, 

помста, небезпека. 

Вогонь в сакральній 

символіці позначав також 

диявола та пекло: 

червоними були боги 

кохання, війни та смерті. 

активний, гарячий, 

сильний, міцний, 

збуджуючий, різкий, 

близький, теплий, 

солодкий 

колір упаковок 

міцних цигарок 

(Marlboro),  напоїв 

(Coca-Cola), кава-

еспресо (Nescafe), 

какао (Carnation), 

чорного шоколаду 

(KitKat). 

Рожевий незрілість, пасивність, 

боязкість, одинокість, 

потребу в опіці, ніжність, 

чарівність, 

сентиментальність та 

потайність 

ніжний, боязкий, 

невинний, солодкий, 

солоденький, 

духмяний, тихий, 

м’який, молода 

дівчина, білизна, 

весняний колір, балет, 

косметика 

харчові продукти з 

ягодами, косметичні 

засоби (мило Dove, 

лосьйони Equate) 

Помаранчевий сонце, плоди землі, 

радість, розкоші, 

багатство, міць, слава, 

комунікація, 

доброчесність, участь, 

щирий контакт.  

сердечний, 

променистий, ситний, 

зрілий, теплий, 

близький, 

розпалюючий, сухий, 

осінній, юнацький, 

небезпечний, хімічний 

Широко 

використовується 

на упаковках 

товарів усіх 

товарних груп 
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Продовження табл. 3.2 

Жовтий повітря та рух, всі види 

зв’язку, співучасть, 

веселість та сміх.  

ексцентричний, 

“променистий”, 

експансивний, 

медовий 

товари для дітей та 

підлітків, їжа 

швидкого 

приготування,  

майонез, гірчиця 

Золотавий Розкіш, помпезність променистий, 

сонячний, 

збуджуючий, 

зігріваючий, легкий, 

світлоносний, 

радісний, обіцяє 

гарний настрій, даль, 

відкритість, 

змістовність. 

Кава, чай, цукерки, 

косметичні засоби, 

рибні консерви 

Зелений Місяць, море, свіжість, 

життя, буття, сила волі, 

наполегливість, спокій, 

гармонія, здоров’я, 

свіжість 

вірний, природній, 

заспокійливий, 

освіжаючий, 

прохолодний, 

кислуватий, 

соковитий, вологий, 

асоціюється з молодим 

листям, м’ятою, 

виноградом, насінням, 

відпусткою, 

відпочинком, лісом. 

свіжих продуктів 

короткотривалого 

терміну зберігання, 

на упаковках овочей 

та зелені, біо- та 

еко-продукти, 

молочні продукти, 

продукти зі смаком 

яблук, м’яти, чай, 

освіжувачі повітря. 

Синьо-

зелений 

зміни, відродження, 

перетворення та 

звільнення. 

насичене повітря, що 

ледь рухається,  

холодна та чиста вода, 

лід 

освіжувачі повітря  

(наприклад, Sachet 

of Mulberry Scents 

від Mcauley’s), 

гігієнічних засобів, 

таких як зубні 

пасти, лосьйони, 

мінеральна вода, 

цигарки з ментолом 

Синій сили небесні, закон, 

постійність, традиції, 

незмінність, вічність, 

безсмертя, вірність, згоду, 

довіру, спокій, розкутість, 

зрілість 

холодний, 

меланхолічний, 

суворий, серьйозний, 

самовідданий, 

наполегливий 

Спідня білизна, 

чоловіча 

косметична 

продукція, 

тютюнові вироби 

Блакитний небо, простір, свобода, 
пасивність, холодність, 

віддаленість, спокій, 

небо, даль, мрії, 

передчуття щастя, 

чистоту, роздуми 

легкість думок, ілюзії, 

безтурботність та 

легковажність, 

потреба у свободі, у 

зміні місця 

перебування. 

заморожених 

продуктів, 

косметичні засоби, 

парфуми, 

мінеральна вода 
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Продовження табл. 3.2 
Фіолетовий буття, таємниця, 

усамітнення, журба, 

жалоба, гідність, 

шляхетність, пишність, 

святковість. 

сумний, 

меланхолічний та 

сповнений переваг, 

похмурий, глибокий, 

наркотизуючий, 

оксамитовий, 

солодкий. Нагадує про 

чаклунство, маски, 

міфи, таїнства, 

самотність, смуток, 

владу, інтимність. 

Шоколад з 

родзинками, 

косметичні засоби, 

побутова хімія, 

продукти 

харчування 

Сірий віджите, зблідле, відмерле Надійний, 

професійний 

Упаковка техніки 

або інструментів 

Срібний Багатство, стриманість Розважливий, 

стриманий, впевнений 

Сталеві 

інструменти, чай, 

кава, 

Коричневий досконалий смак, зрілість, 

наповненість та 

солідність, земля, 

простота поглядів, 

затишок, спокій, 

пасивність 

кустарний і нудний, 

робота, 

домогосподарка, 

харчування, бруд, 

печиво, приземленість, 

стабільність, міцний, 

сухий, піджарений, 

шоколадний, 

дисциплінований, 

сильний 

Кава, шоколад, 

алкогольні напої 

Білий очищення, жалоба, 

початок загробного 

життя, перетворення, 

вічність. 

незайманість, легкість, 

відкритість, чистота, 

єдність, ізоляція, 

розчарування  

косметичні засоби, 

кисломолочні 

продукти, продукти 

дитячого 

харчування 

(замінники 

грудного молока), 

білий шоколад 

Чорний заперечення, анархія, 

абсолютизація, повстання 

проти долі, агресія та 

реакція, смерть, ніч, 

вишуканий, дорогий, 

довершений, 

шляхетний, високо 

технологічний  

Елітні алкогольні 

напої, кава, чорний 

шоколад, 

косметичні засоби, 

морожені продукти  

В МТ кольоровий символ  стає упізнаваним завдяки значному 

повторенню конкретного кольору. 

6. Експресивна функція 

На особливу увагу заслуговує аналіз кольорової гами МТ як засобу 

прямого впливу на емоції адресата. Своїм вченням про чуттєво-моральний 

вплив кольору І.В. Гете заклав основу для розуміння та дослідження 

імпресивно-експресивної функції кольору, тобто ефектів різноманітного 
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впливу кольору на людину. Основна ідея полягає в тому, що колір 

сприймається як активний суб’єкт впливу, який має власну силу, енергетику, 

певну «владу» незалежно від свідомості людини. Колір формує специфічні 

фізіологічні та психологічні реакції. В емоційно-душевному контексті 

досліджується «афективна цінність» або «конотативна значущість» кольору, 

тобто закономірності впливу різних кольорів на емоційний стан людини, які 

фіксуються різноманітними термінами «афективна цінність кольору», 

«конотативна значущість кольору», «естетична цінність кольору». Феномен 

емоційного уподобання кольору належить до одного з основних в галузі 

кольорової психосемантики. Експресивна функція кольору в МТ реалізується 

у використанні кольору як засобу вираження ставлення до продукту, як 

відображення, «візуалізації» емоцій в свідомості, тобто завдяки кольору 

емоції набувають ознак реального предмету. Імпресивна та експресивна 

функції кольору посідають особливе місце в МТ, оскільки вони задіяні при 

створенні естетичного образу продукту та його упаковки. Вважаємо, що 

експресивна функція кольору виявляється у звабленні адресата, який 

представляє певну цільову аудиторію. Метою використання експресивної 

властивості кольору адресантом є викликати емоції, які адресат асоціює чи 

асоціюватиме з продуктом. 

В оформленні упаковок кави (Рис. 3.18) адресант-виробник 

використав комбінацію чорного з контрастними кольорами, які викликають 

захоплення і збудження (червоний), легкість і потребу в змінах (блакитний), 

почуття природності і спокою 

(зелений). Чорний зваблює своєю 

вишуканістю, довершеністю, а 

срібний впевненістю. Вважається, 

що краще людина реагує на 

упаковку жовтогарячого та 

червоного кольорів, які вона 

виділяє з усіх інших. В 
Рис.3.18.Використання експресивного 

потенціалу кольору 
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графічному оформленні упаковки найбільш привабливими вважаються 

чотири кольори – жовтогарячий, червоний, блакитний та чорний, що і 

спостерігаємо  у наведеному прикладі.  

Типовим є використання експресивної функції кольорів в оформленні 

упаковок продуктів, що випускаються спеціально для певного свята. 

Властивість червоного 

кольору приносити 

радість і збудження 

використовується при 

створенні упаковок для 

Різдва, Нового року чи 

Дня Св. Валентина (Пор. 

Рис. 3.19 і Рис. 3.20). 

Білий, жовтий та жовто-

гарячий кольори домінують в оформленні упаковок товарів до Пасхальних 

свят. 

Колір активно представлений не лише в графічному оформленні 

упаковки,  але і в лексиці. Колороніми стають власними назвами компаній 

виробників та продуктів (Рис. 3.21). 

Рис. 3.21. Колороніми у МТ 

Колір має велику силу впливу на людину. Вдало підібрані кольори 

мають не лише естетичне значення, але й несуть інформацію, яка допомогає 

розкрити характер вмісту, підкреслити якусь якість товару. Колір упаковки 

тому має відповідати характеру товару та викликати у людини точно 

визначені асоціації та емоції. Цим вміло скористалася британська компанія-

Рис.3.19. Типове кольорове 

оформлення упаковки 

M&M’s 

Рис.3.20.  Кольорове оформлення 
упаковки  до Нового року 
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виробник органічних продуктів дитячого харчування Ella’s Kitchen. В 

асортименті компанії є лінійка фруктових пюре. Вибір фруктів для кожного 

типу пюре відбувався з урахуванням кольору. Колір упаковки відповідає 

кольору фруктів, що входять до складу пюре і, безперечно, містить код про 

вміст. А фраза «The Red One», яка спочатку описувала колір упаковки і 

фруктів, пройшла процес лексикалізації і перетворилася на власну назву 

продукту.  

Отже, людина багато бачить, проте не все, що бачить розпізнає, а 

тим більше не все усвідомлює та називає. Колір для людини – це стимулятор, 

зміст та мова. Метою даного підрозділу було показати, як впливають 

психологія сприйняття кольора та його семіотика на частотність його 

використання на упаковці та вагомість в процесі передачі інформації та 

аргументації під час рекламної комунікації, різновидом якої є маркування 

товару. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Для досягнення перлокутивного ефекту повідомлень, розміщених на 

упаковці, адресант використовує широкий спектр засобів: апелювання до 

системи цінностей адресата; використання лексичних одиниць, семантика та 

конотація яких передає інформацію відповідно до обраної комунікативної 

стратегії; кодування та передавання інформації невербальними засобами. 

2. До системи суспільних цінностей, які знайшли своє відображення в 

маркуванні товарів на упаковці, входять аксіологеми, які утворюють такі 

групи: ЕКОЛОГІЧНІСТЬ (recycable, green, organic тощо), ДОБРОЧИННІСТЬ 

(fair trade, charity, тощо), АВТЕНТИЧНІСТЬ (authentic, national, тощо), 

ЗДОРОВ’Я (healthy lifestyle, suitable for vegetarians, тощо), БЕЗПЕКА (quality, 

traceable, food safety, hygiene, тощо), ЕКОНОМІЧНІСТЬ (value for money, 

тощо). У процесі вербалізації людських цінностей в МТ нейтральні лексеми 

змінюють свій аксіологічний статус і набувають оцінності. 
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3. Встановлено, що специфікою стратегій комунікативного впливу, які 

реалізуються в текстах на упаковці, є поліадресантність повідомлення. У 

створенні повідомлення беруть участь виробник, метою якого є створити 

позитивне ставлення до продукту і переконати адресата обрати його, та 

держава чи її регулятивні органи, метою яких є примусити виробника 

викладати повну і правдиву інформацію. 

4. Серед комунікативних стратегій, 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.  

5. Комунікативні стратегії виробника можна охарактеризувати як 

стратегії презентації, яка має ознаки стратегії побудови іміджу виняткового 

продукту. У межах дослідження цієї стратегії було описано вербальні та 

прагматичні особливості тактики контролю за темою, яка реалізується 

завдяки використанню повторів та синонімічних лексем, та тактики 

створення ілюзії переваги, яка реалізується завдяки використанню лексем у 

формі вищого та найвищого ступеню порівняння та порушенню 

конвенційного порядку слів у реченні з компаративами. 

6. На основі фактора адресата в межах стратегії побудови іміджу 

продукту було виділено й описано демографічні стратегії, соціокультурно 

орієнтовані стратегії, гендерно орієнтовані стратегії. Визначено мовні 

маркери, які вербалізують інтенції автора, виділено лексико-семантичні 

домінанти кожної стратегії, проаналізовано невербальні елементи й уточнено 

їхню роль у процесі реалізації комунікативних намірів. 
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7. Дослідження маркування на упаковці дало змогу уточнити функції 

кольору в процесі кодування і декодування інформації. Так, було виділено 

три функції кольору: комунікативна, пізнавальна і виражальна. В межах 

виконання комунікативної функції було описано низку допоміжних функцій, 

таких як функція розрізненя, розділення, виділення та об’єднання. В процесі 

аналізу матеріалу виявилося, що окрім кольору як коду використовуються 

колороніми, які в процесі лексикалізації стають назвами компаній чи товарів. 

Крім того, в текстах на упаковках знаходимо вербальне вираження 

когнітивних асоціацій кольору через використання лексем, що позначають 

речі. Колір використовують для створення когнітивного дисонансу, що в 

комунікативному процесі сприяє кращому запам’ятовуванню. Загалом можна 

стверджувати, що колір завдяки своїм комунікаційним властивостям 

допомагає в реалізації стратегії презентації продукту, збільшує 

комунікаційний ефект повідомлення, реалізує своє значення в контексті і, 

маючи культурне підґрунтя, створює стереотипи. 

Основні положення  розділу 3 висвітлені в публікаціях автора [96]. 
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ЗАГАЛЬНІ 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 та рядом з відповідною категорією товару.  

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 та емоційну аргументацію та враховуючи позамовні чинники (знання 

про світ, установки, цілі, систему цінностей адресата), переконати адресата в 

перевагах свого продукту. Маркування товару як текст розуміємо як систему 

вербальних та невербальних знаків, які організовані в певну структуру, всі 

елементи якої відповідають вимогам зв’язності і цільності, обмежені 
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поверхнею однієї упаковки і характеризується за такими параметрами як 

вираженість, відмежованість та структурність. 

Структурність є обов’язковим елементом будь-якого тексту. В 

структуру МТ входять вербальний та невербальний компоненти. У 

вербальному компоненті МТ відповідно до нормативних актів США, Великої 

Британії, Австралії, Нової Зеландії та Ірландії було визначено обов’язкові 

елементи МТ (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 МТ (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). 

Незважаючи на те, що 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.  

Взявши за основу комунікативну функцію елементу вербального 

компоненту виділено дві групи елементів МТ, а саме: елементи типу «опис» 

(назва виробника, назва продукту, список інгредієнтів, вага, країна 

походження, напис про поживну цінність, застереження щодо здоров'я, 

твердження про поживність, рекламне твердження); елементи типу 

«розповідь» (умови зберігання, застереження від держави, інструкція з 

використання, рекламне повідомлення та адреса виробника). 

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

особливості вербального компонента маркування, які стають характерними  
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для такого типу рекламного дискурсу. Серед них – використання 

семантичних і граматичних суперлативів, девіантне вживання прикметників 

у постпозиції та використання прислівників для актуалізації ознак. Цей 

лексико-семантичний ряд складає смислову основу елементів типу «опис», 

їхнє логіко-смислове ядро, всі лексичні одиниці синтагматично зв’язуються з 

предикатами «існування». Розмаїття товарного ряду зумовило необхідність 

вибору засобів ідентифікації товару, що вплинуло на способи номінації 

товарів. Аналіз показав, що перевага надається компактним назвам та 

оригінальному вживанню лексем. Предикати представлені неакціональними 

дієсловами з семою існування чи володіння. 

Визначальним для елементів типу «розповідь» є як зміна дій, 

діахронічність,  рух предмета, переміщення в просторі та часі. Домінуючою 

для розповідних елементів МТ є те, що суб’єкт може виконувати декілька 

функцій. Крім того, в елементах маркування типу «розповідь» може бути 

декілька суб’єктів, які сворюють більш об’ємну картину реальності. 

Елементи МТ типу «розповідь» характеризуються великою кількістю 

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

навантаженням виділено 4 групи акціональних дієслів: дієслова конкретної 

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

дієслова з семою зорового, слухового, смакового та 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 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 
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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. Виявлено, що колір виконує 

структурувальну, виражальну, акцентувальну, об’єднувальну, символічну та 

експресивну функції в МТ, що допомогає виділити семантичну домінанту 

повідомлення, закодувати певну інформацію, виділити продукт з-поміж 

аналогічних та вплинути на емоції адресата. Шрифт як структурно-

семантичний компонент тексту виконує прагматичну й естетичну функцію, 

бо стилістично маркує текст.  

Прагматична мета маркування товару зумовлює вибір стратегій і 

тактик її досягнення. 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 («продукт для дітей», «продукт для 

підлітків»), соціокультурно орієнтовані стратегії («елітний продукт», 

«простий продукт», «національний продукт»), гендерно орієнтовані стратегії 

(«продукт для жінок», «продукт для чоловіків»). 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. 
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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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http://corporate.cadburygiftsdirect.co.uk/manufacturer/27-terrys-chocolate.aspx
http://creoflick.net/img/Kiwi-Quick-Fruit-5620
http://www.danon.com/
http://www.duracell.com/http:/www.duracell.com/
https://www.ellaskitchen.co.uk/
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/LabelingNutrition/ucm064904.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/LabelingNutrition/ucm064904.htm
http://www.glade.com/en/products/
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42. http://www.hankeybannister.com/ 

43. http://www.heinz.co.uk/ 

44. https://www.hersheys.com/pure-products.aspx 

45. http://www.horizondairy.com 

46. http://www.iconiqdrinks.com/icoco.html 

47. http://www.jackdaniels.com/ 

48. http://www.jacobs.co.uk/ 

49. http://www.johnbenzentools.com/ 

50. http://jordanscereals.com/en-ca/what-we-make/muesli/supreme-muesli 

51. http://www.jnj.com/healthcare-products/consumer 

52. http://www.kelkin.ie/ 

53. http://www.kelloggs.co.uk/en_GB/our-brands.html 

54. http://www.kitchenpreserve.com/something-to-watchfat-head/original-usda-

food-pyramid/ 

55. http://www.kraftfoodsgroup.com/Brands/index.aspx 

56. https://www.lilyobriens.ie/ 

57. http://lovelypackage.com/the-ish-watch/ 

58. http://www.maccosmetics.co.uk/product/178/352/Products/Skincare/Moistur

isers/Oil-Control-Lotion/index.tmpl 

59. http://www.makinglifebetter.com/microsite/detail/255843/lipton-cup-a-soup 

60. http://www.marksandspencer.com/ 

61. http://www.mayborngroup.com/our-brands/tommee-tippee 

62. http://www.mcvities.com/ 

63. http://www.mikesmithfitness.com/#!70-Calorie-Spinach-Pancakes-/c15bz/1 

64. http://www.milka.com/ 

65. http://www.milupa.com/ 

66. http://www.mokaflor-italian-coffee.com/ 

67. http://www.moontroops.com/purple-energy-drink-concept-packagingn-logo-

design/ 

68. http://www.mms.com/ 

http://www.hankeybannister.com/
http://www.heinz.co.uk/
http://www.horizondairy.com/
http://www.iconiqdrinks.com/icoco.html
http://www.jacobs.co.uk/
http://www.johnbenzentools.com/
http://www.kitchenpreserve.com/something-to-watchfat-head/original-usda-food-pyramid/
http://www.kitchenpreserve.com/something-to-watchfat-head/original-usda-food-pyramid/
https://www.lilyobriens.ie/
http://www.maccosmetics.co.uk/product/178/352/Products/Skincare/Moisturisers/Oil-Control-Lotion/index.tmpl
http://www.maccosmetics.co.uk/product/178/352/Products/Skincare/Moisturisers/Oil-Control-Lotion/index.tmpl
http://www.mayborngroup.com/our-brands/tommee-tippee
http://www.mcvities.com/
http://www.mikesmithfitness.com/#!70-Calorie-Spinach-Pancakes-/c15bz/1
http://www.milupa.com/
http://www.mokaflor-italian-coffee.com/
http://www.moontroops.com/purple-energy-drink-concept-packagingn-logo-design/
http://www.moontroops.com/purple-energy-drink-concept-packagingn-logo-design/
http://www.mms.com/
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69. http://www.nescafe.com/ 

70. http://www.nestle.com/ 

71. http://www.nestle.com/brands/allbrands/carnation 

72. http://www.nestle.com/brands/allbrands/wonka 

73. http://www.olay.co.uk/en-gb?gclid=CK6RiYjXlMUCFcuWtAodcW4AIg 

74. http://www.organix.com/ 

75. http://www.orville.com/microwave-popcorn 

76. https://www.pallmallusa.com/ 

77. http://www.pepsico.com/ 

78. http://www.us.powerade.com/products/ 

79. https://www.powerbar.eu/en/products/energize-wafer-berry-yoghurt 

80. https://www.purina.com/ 

81. http://www.quakeroats.com/products.aspx 

82. http://www.rachelsorganic.co.uk 

83. http://www.sainsburys.co.uk/shop/gb/groceries/food-cupboard 

84. http://www.stonyfield.com/products 

85. https://supervalu.ie/ 

86. http://www.7up.com/en/products 

87. https://smamums.co.uk/formula-milk 

88. http://www.smiths.com.au/index.php/our_brands 

89. http://store.hp.com/UKStore/Merch/offer.aspx?p=c-hp-popular-cartridges 

90. http://www.tesco.com/ 

91. http://www.thorntons.co.uk/ 

92. http://www.tilda.com/ 

93. http://www.toblerone.co.uk/ 

94. http://www.vo5.co.uk/ 

95. http://www.walkersshortbread.com/uk/biscuits/ 

96. http://www.walmart.com/browse/beauty/bath-

body/equate/1085666_1071969/YnJhbmQ6RXF1YXRl?_refineresult=true 

97. http://www.walmart.com/cp/Equate-Brand-Shop/1083166 

http://www.nestle.com/
http://www.nestle.com/brands/allbrands/wonka
http://www.organix.com/
http://www.orville.com/microwave-popcorn
http://www.pepsico.com/
https://www.purina.com/
http://www.rachelsorganic.co.uk/
http://www.sainsburys.co.uk/shop/gb/groceries/food-cupboard
http://www.stonyfield.com/products
https://smamums.co.uk/formula-milk
http://store.hp.com/UKStore/Merch/offer.aspx?p=c-hp-popular-cartridges
http://www.tesco.com/
http://www.tilda.com/
http://www.toblerone.co.uk/
http://www.walmart.com/browse/beauty/bath-body/equate/1085666_1071969/YnJhbmQ6RXF1YXRl?_refineresult=true
http://www.walmart.com/browse/beauty/bath-body/equate/1085666_1071969/YnJhbmQ6RXF1YXRl?_refineresult=true
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98. http://www.weetabix.co.uk/ 

99. http://www.werthers-original.co.uk/Products/Candies/ 

100. http://www.sma-america.com/ 

101. http://www.sma-uk.com/ 

102. http://www.stonyfield.com 

103. http://www.tesco.com/ 

104. http://www.theglenlivet.com/agegateway?url=%2f 

105. http://www.v8juice.com/ 

106. http://www.waitrose.com/shop/ProductView-10317-10001-24564-

Waitrose+seriously+creamy+white+chocolate+ice+cream#.Ux3QKj9_u5 

107. http://www.wholeearthfoods.com/ product/organic-corn-flakes/ 
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Додаток А  
Наявність обов’язкових і факультативних елементів маркування на упаковках товарів по категоріям 
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Name of 
product 

о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о 

Name of 
manufacturer 

о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о 

Address of 
manufacturer 

о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о 

Date Mark о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о 

List of 
ingredients 

о о о о о о о о о о о о о о - - о о о о о о 

Special 
Storage 

Condition 

о о о о о о о о о о о о о о - - о о - о о о 

Lot 
Identification 

о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о 

Net Content о о о о о о о о о о о о о о - - о о - о - о 

Country of 
Origin 

о Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф - - Ф Ф - Ф Ф Ф 

Nutrition 
Information 

Ф о о о Ф Ф Ф Ф - - Ф Ф Ф - - - Ф Ф - Ф - - 

Health 
Warning 

о Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф - - 

Government 
Warning 

о - - - - - - - - - - - - - - - - - о - - - 

Instructions 
for use 

Ф Ф Ф о Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф - Ф Ф Ф 

Advertisement 
Claim 

- Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф 

Advertisement - Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф 

Indication of 
Alcoholic 
Strength 

о - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Nutrition 
Claims 

- Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф - - Ф Ф Ф - - - Ф Ф - Ф - - 

Health Claims - Ф Ф о Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф - - - Ф Ф - Ф Ф - 

Percentage 
Labelling 

- Ф Ф о Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф - - Ф Ф - Ф Ф - 

GMO Mark - Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф - - Ф Ф Ф - - - Ф Ф - Ф - - 
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Додаток Б. Список тверджень щодо здоров'я, регламентований 

нормативними актами (UK Food Regulations, FDA USA): 

- Calcium reduces osteoporosis risk 

- Sodium increases high blood pressure risk 

- Dietary fat increases cancer risk 

- Dietary saturated fat and cholesterol increase coronary heart disease 

risk 

- Fiber (fruits, vegetables, grains) reduces cancer risk 

- Soluble fiber (fruits, vegetables, grains) reduces coronary heart disease 

risk 

- Soluble fiber (whole oats, psyllium seed husk) reduces coronary heart 

disease risk 

- Folate reduces neural tube birth defect risk 

- Dietary sugar increases dental cavity risk 

- Fruits and vegetables reduce cancer risk 

- Soy protein reduces coronary heart disease risk 

- Diets rich in whole grain foods and other plant foods and low in total fat, 

saturated fat, and cholesterol may reduce the risk of heart disease and 

some cancers." 

- Diets containing foods that are a good source of potassium and that are 

low in sodium may reduce the risk of high blood pressure and stroke." 
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Додаток В.  Список тверджень-застережень, що розміщуються на 

тютюнових виробах,  регламентований нормативними актами (UK Food 

Regulations, FDA USA) : 

- Smoking kills 

- Smoking seriously harms you and others around you 

-   Cigarettes are addictive. 

- Tobacco smoke can harm your children. 

- Cigarettes cause fatal lung disease. 

- Cigarettes cause cancer. 

- Cigarettes cause strokes and heart disease. 

- Smoking during pregnancy can harm your baby. 

- Smoking can kill you. 

- Tobacco smoke causes fatal lung disease in nonsmokers. 

- Quitting smoking now greatly reduces serious risks to your 

- Smokers die younger 

- Smoking clogs the arteries and causes heart attacks and strokes 

- Smoking causes fatal lung cancer 

- Smoking when pregnant harms yours baby 

- Protect children: don’t make them breathe your smoke 

- Your doctor or your pharmacist can help you stop smoking 

- Smoking is highly addictive, don’t start 

- Stopping smoking reduces the risk of fatal heart and lung diseases 

- Set help to stop smoking: Callsave Quitline 1850 201 203 

- Smoking may reduce the blood flow and cause impotence 

- Smoking causes ageing of the skin 

- Smoking can damage the sperm and decrease fertility 

- Smoke contains benzene, nitrosamines, formaldehyde and hydrogen 

cyanide 

 


