
Отже, анш1і:юнаниtі мікрожанр \1С;tіатсксту 3асні;Ічує ста .. Іість чи

тшІькоп) 3<ІІІ.ІКаІLІСНН~І ЮрИіІИЧНО-ІІр<ІНОНИVІИ ІІИТаННИVІИ, 11(0 насичу

ЮТЬ ІІОНОІ КіІСН Н~І аіІрССНОЇ ауN1ТОріЇ . .За структурою ТаКИ і1 ТСКСТ НИ~ІІLІИЄ 

варіативність і пристосування до публіцистичного J:ИCKJ"l)Cy, шо потре

бує використання засобівпопуляризації знання- о пінна, рол.tовна .. lек
сика, успо-ролюшшй сиптаксис .аеяких різпоnи.аіn ~tе.аіажапру <<юри
,:::шчпа копсу.:ппаuія,>. Крі:и того, ~tе,::rіатексти цього НПJМТ. пасичені 

спеціалі:юnапи:ми зnорота~ш, поняттями. викопують і функцію юри
Л1чної VІСіІШОСНІТИ чсрс:1 кана;І журна;ІhНОІ'О;ІІНІ'Н(Жу;ІІ-іІ'УРНОІ"О КОНТСН

ту (І Іранона куJІ nтура сусІІіJІ nет на). 
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СПЕЦИФІКА ПОЛІТИЧНОГО СЛОГАНУ 

ЯК ЕЛЕМЕІПА РЕКЛАМНОІ КАМПАНІІ 

На .аумку М. Ожевана, <<~юва є неві.а'ємною від по.:Jітики і в.:Jад

них рішень, і ті.r1ьки в uьo~ty контексті може стати а.аекватно зрозумі

_:Jою)> r2l, тому використання лінгвістичних ~tетодик у галузі по .. lітики 
с nкрай пеобхідшнr пе .:Jише .а .. 1я апа .. 1ізу по.:Jітичпих текстіn. а й J.:Jя 
опти:мі:шції фор:иуnаппя uих текстіn з урахуnаппя:и nідпоnілшх по

нітніх науКОНИХ ТСХНОJІОІі ti. Пор~І)( і3 КОVІСрІІі tін ИМ И та СОІІіаJІ hH ИМ И 

CJIOI"<J.HaM И НИОКрСVІ;ІЮЮТh ТаКОЖ С.·ІОІ'аНИ ІЮ.·ІПИЧНІ, ИКІ Є КНІНТСССН

UіЄЮ по.:Jітичних ка:\'шаній, «С..lовесни:\'І портретом політичного .аіяча>> 

r21, «СТВер,::rжеННЯМ, ЯКе БіJJЗерка .. lЮЄ чітку ПOJИlliiO КаНДИДаТа>> rs: 
3071. Основною :v~етою с.1огану є «про,::rаж>> товару чи пос .. 1уги, части
пою рек..1амІюї ка:~лпапії якого nіп с, оскі.:r1ьки с .. 1огюІ - це <(спресоnа

па ,::ro фор:~лу.1и суть рек..1ампої копuепuії, .aone,::reпa до .1іпmістичпої 

670 



;ю<.:конажн:ті :шІІаVІ\Ітонуналhна ;~умк<.t>> [4: 225]. Політичний же <.:лоп.tн 
ТаКОЖ НііlІІОНі,І(іН-: llhOVІY НИ3НаЧеННЮ, аJІе Mat-: і СНОЇ, СІІецифічні НJІаС

ТИНОСТі, 110Н\І3аНі Н ІІерІНУ чергу 3і LІІеІІИфікою ІІОJІіТИЧНОЇ реКJІа~НІ у 

порівнянні з коУІерційною. По.1ітичний ре:к.1а:v1ний с.1оган (ПРС) має 

певні ві;:rУІінності від комерційного за такиУІи ознака:v1и: 1) безперерв
пість і частота дії. Термін ;:rії політичної реклами регулюсться зако

нодавчо. за допомогою <<-Закону України про nибори•>, і така рек.-rІаУІа 

закіпчусться після nибору політичного лідера, ко1tерційна ж рек.-rІаУІа 
itit-: Іюсті~іно; 2) конкретність. Політична реКJшма 011ерує ІІОЮІТТ~Іми, 
икі ::;ле6іJІhІІІОІ'О не VІаютn референтін у .Іtііkності, коvІерІ(іtіна ж рек.ш

ма скеравана на конкретну, очев:идну і досяжну ціль; З) дuференцііюва

ність. Політична реклаУІа <.:<nопуляризує лише о;:rну ідею - зУІіну гро

мадського устрою•> [З: 175], комерційна ж ;:rуже рі:шомапітпа n цьоУІу 
п.1юІі, оскільки покликана за;:rоnо.1ьпяти різні потреби покупціn (nід 

nіта.1ЬІІИХ ;:ro шrщих); 4) oxonлemtя аудиторії. Незважаючи па сnою ма
соніетn, ІІШІітична рек..11ама ~<на І Іранлена на о6мсжсниі~ контин1·ент-

25-30% ниборІtіН. ~ІКі І'ШІОСУЮТh>> [3: 176j, а КОМерційна ОХОІІJІЮЄ ::!На
ЧНО більшу частину насе.1ення. 

3азначиУІо, шо певна темпора.1ьна обмеженість політичного ре

клаУІного елогану в:изначає необхііІність його максимально конuентро

nапої сугестивності (поріnпяпо з комерційним), оскіТІьки nіп поnипен 

подіяти за значно менший nідрізок часу, а отже, :v1ac УІістити біТІьше по
теІІІІ,ійно СJтестишІих е.11ементів }1,.1}1 ВІІJІиву на ауюпорію. Пш1ітичний 
<:.ІІОПtІІ може бути части1юю біJІЬІІІ об'с.vІІІИХ текстів рекла_v1ІІОЇ кам ІІаІІіЇ, 

ш1с набагато частіІнс ІІрс;~станлs.~є собою «окреми~-і. -1ансрн1ени~-і текст, 

ики~і. Іючасти, може набути статусу 11рецс;~снтності й унійти ;ю числ1 

жанрік 110літичноїафористики» [6: 257]. Тим не мен Ін, cжmm VІає коре
.1ювати з кожною іншою частиною по.1ітичної ре:к.1амної кампанії, аб:и 

в загальному п.1ані вона станови.1а цілісний комп.1екс. Так, Т. Петерс 

підкреслюс. шо осІюшюю вимогою успішності політичного елоганус 

<<його несуперечлиnість nідІІОСІІО ключоrшх положень рекла1шої кам
панії кан;:rи;:rата n uiлo1ty й узго;:rженість із текста1ш його іптерn'ю, 

11ромон та інІІІИХ рск.1Іамних матсріа;ІіН>> [7: 110]. Ві,1~оvш ,т(ослі,т(НІ1І(}І 

коVІунікатинних а<.:ІІектін нейршІінІ·ністичною ІІрограмунанН}І на су

гестивної лінгвістики Т. Ю. Ковалевська виокремлює такі лінгвіст:ичні 

характеристики політичних текстів: 1) використання слів із ;::шфузною 
се:v1антикою і мініУІумо:м конкретики; 2) деструкція суб'єктної д:инаУІі
ки та референпюї ідентифікації; З) стилістична аУІбіnалеrпність; 4) ко
регуnаппя усталених семантичних блокіn через рефрейміпг дискурсу [1: 
233]. Акторка ІІі;(кре<.:JІює, ІНО «бажано набm-1жунати ІІО.Іітичні контек
ст~І ilO актуШІhНОІ\) ріНН~І iHilИHiilYШihHOI'O СІІрИtіН}ІТПІ чере::; Ні,Т(ІІОНі,ІtНУ 
побудову, зав;:rяки якій людина сприймат:име зазначений ДІІСК)1)С не як 

віртуальні пара.1елі, а як приро;:rний е.1емент свого існування у світі та 

соціуУІі•> [1: 233]. 
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З ниrr~снанс;~сного ниrrJrинає, rr~o і,т(сшrhний текстоний конструкт 

М<Н-: МlСТИТИ IICHHl СКJІа,!~НИКИ, «і[С IICJJCJ(YVІOHOIO а,Т(СКНі.ПНОІ"О .JtCKtЩy

H3HH~I 1 Нlі[ІІОНЩНОІ'О СКсрунаНН$.1 HHyTplІIIHlX настаНОН рСЦИІІlЄНТlН ННа
ЖаЮТЬ конкретність, образність та евфемістичність юІючових слів по

відо:\Шення» [1: 2281. Отже, сучасне інформаційне середовище вимагає 
максимальної ефектишrості ЗМК, у парадигмі яких рек.1ама с од1шм із 

пайпотужніших е.1емептіn. У сnою чергу, копцентром рек.т1ампого по

nідо:\шення заnжди nиступас рекламний слоган, фупкuіопальпою озпа
кою икоr·о rrонинна Gути irvrvraнcнтнa СJтсстоr·снністh. vшкcиrvra.rhнoї 

актинності ~rкої ниrvrar·ш-: rrшrітични{і ю1скурс 3 оr·шr,т(у на {ior·o цiJrhtmi 
стратегії і тактики. Проте, досі не з'ясованою залишаються актуа.1ьні 

елементи та загальні мо.J:елі по.1іти~rних рекламних слоганів в аспекті 

їхніх сугестишшх потепцій, що поясшосмо як скла,цпістю процесу ме

діаінтерпретації сучасної реальності, так і гетерогепним характером фе

номену ШLlиny n цL1ому. Наnедепе nизпачас актуа.1ьпість пошуку еко
_Іrоr·ічних і ;rієних _vю;tc.tct1 _v1c;tii1нot·o нttJrинy, сксrюнонаних насамttсрс,т( 

у ссt·v1снті рскламноt·о cJror·aнy, шо наGунає rvraкcиrvra.thHOt'o ::;начснюr у 

ІLlошині по.1ітичної рекла:\-~ з огляду на й роль у процесах впл:иву на сус

пі.lьну свідо:\1ість. 
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