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СУЧАСНИЙ АНГЛОМОВНИЙ РЕКЛАМНИЙ ДИСКУРС 
 

Рекламний дискурс є “стрижнем” мовної культури, що змінюється разом із торгівельно-виробничими 

можливостями країни так і суспільним ладом. Багатовікова літературна традиція та глибока мовна культура 

англійської мови - вирізняється стилістичною диференціацією. Саме це розмаїття сприяє створенню та успішному 

функціонуванню реклами як культурного, соціального й мовного феномену. 

У нашій роботі ми описали дoслідження теoрії дискурсу в нaукoвій літерaтурі, охарактеризували  рекламний дискурс, 

проаналізували лексико-семантичні особливості сучасного англомовного рекламного дискурсу. Здійснена спроба 

нового підходу до вивчення особливостей сучасного англомовного рекламного дискурсу. 

Виділено загально прийняту класифікацію реклами: друковані засоби реклами, як безкоштовні місцеві газети і 

журнали (freshets); рекламні проспекти (booklets, pamphlets, prospectus); рекламні листівки та інформаційні листи 

(circulars); рекламні листки (dodgers, handbills); теле- та радіо реклама (сommercials), яка може бути тематично 

пов’язана або не пов’язана з передачею (відповідно: integrated and straight commercials). 

Ключові слова: реклама, дискурс, лінгвістика, комунікатор, сугестія.  

 

Постановка проблеми. Реклама - це один із 

найвпливовіших засобів масової інформації у 

сьогоденні, що виконує не тільки економічну 

функцію, а й розвивається як елемент масової 

культури. У даний час рекламний дискурс широко 

досліджується у сучасній вітчизняній і світовій 

лінгвістиці в різноманітних аспектах, тому що 

реклама є однією з найважливіших функціональ-

них сфер життя людини, серед яких можна вио-

кремити вивчення реклами з позицій лінгвістичної 

прагматики, семіотики, гендерних студій, лінгвіс-

тичної стилістики тощо.  Проте всезагального 

терміну рекламного дискурсу так і немає.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Проведено аналіз рекламних текстів у 

англомовних журналах таких як: Seventeen, 

Elle, Vogue, Glamour, Allure, Health and Fitness, 

Shape, Teen Vogue. 

Мета статті – аналіз лексико-семантичних 

особливостей сучасного англомовного 

рекламного дискурсу. 

Результати дослідження. Аналіз емпірично-

го матеріалу дає змогу зробити певні висновки. У 

аналізованих журналах реклама косметики є візу-

альною, лінгвальною або візуально-лінгвальною. 

У рекламних текстах, зазвичай, присутні заголо-

вок, слоган  та основний текст. Лінгвально-візу-

альна реклама складає 98,3%, та тільки 1,7% – 

суто лінгвальна. Тільки візуальне представлення 

інформації було зафіксоване лише у рекламних 

текстах парфумів, проте в рекламних текстах 

будь-яких косметичних засобів візуалізація 

відіграє важливу роль і жоден рекламний текст не 

обходиться без цього невербального компонента. 

Варто зазначити, що в сучасних текстах 

рекламного характеру знайшли активне 

застосування такі стилістичні прийоми: 

1) Метафора, за допомогою якої рекламо-

давці одержують коротке і разом з тим мак-

симально об’ємне  за своєю інформативністю 

посилання, до прикладу: Herbal - Scents you 

can’t forget [6]; 

2) риторичне питання, основною функцією 

якого  є привернення уваги, такі висловлювання 

також можна віднести до каламбуру, наприклад: 

My mood?It is on the rise. Into the woods [6];  

3) гіпербола – в рекламі зазвичай використо-

вується з метою представлення рекламованих 

товарів екстраординарними, дуже великими, а 

саме: Aveeno - get healthier skin everytime you 

shower [6]; 

4) алюзія – передбачає використання в рек-

ламному оголошенні стійких сполучень, які 

стали традиційними, до прикладу: Olay – The 

Alpha and Omega of your beauty [5]; 

5) персоніфікація – пожвавлює текст рек-

ламного оголошення і сприяє більш швидкому 

сприйняттю, засвоєнню і запам’ятовуванню 

інформаційного повідомлення, наприклад: 

make it happen [5]; 

6) маніпуляція, а саме: We're as brilliant as 

our jewels [5]. 

Висновки. Аналіз рекламних текстів, узятих 

із друкованих і електронних англомовних ви-

дань, свідчить про універсальні закономірності 

використання мовних одиниць різного рівня, які 

змушують працювати уяву і пам’ять реципієнта. 

Саме тому в рекламних текстах практично кожна 
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лінгвістична одиниця є не лише семантично зна-

чущою, але і володіє особливою комунікативною 

силою. У комерційному рекламному оголошенні 

в умовах технологічного прогресу вербальний 

компонент лише доповнює екстралінгвістичний, 

беручи безпосередню участь у створенні способу, 

який  впливає  на цільову аудиторію. Вербальний 

компонент реклами рясніє прийомами експре-

сивної стилістики, такими як метафора, риторич-

не питання, гіпербола, алюзія, персоніфікація, 

маніпуляція.
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СОВРЕМЕННЫЙ АНГЛИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ДИСКУРС 

Аннотация. Рекламный дискурс является "стержнем" языковой культуры, который меняется вместе с торгово-

производственными возможностями страны и общественным строем. Многовековая литературная традиция и 

глубокая языковая культура английского языка - отличается стилистической дифференциацией. Именно это 

разнообразие способствует созданию и успешному функционированию рекламы как культурного, социального и 

языкового феномена.В нашей работе мы описали иследование теoрии дискурса в научной литерaтуре, 

охарактеризировали рекламный дискурс, проанализировали лексико-семантические особенности современного 

англоязычного рекламного дискурса. Осуществлена попытка нового подхода к изучению особенностей современного 

англоязычного рекламного дискурса. Выделено общепринятую классификацию рекламы: печатные средства 

рекламы, бесплатные местные газеты и журналы (freshets) рекламные проспекты (booklets, pamphlets, prospectus) 

рекламные листовки и информационные письма (circulars) рекламные листки (dodgers, handbills) теле- и радио 

реклама (сommercials), которая может быть тематически связана или не связана с передачей (соответственно: 

integrated and straight commercials). 

Ключевые слова: реклама, дискурс, лингвистика, коммуникатор, суггестия 
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CONTEMPORARY ENGLISH ADVERTISEMENT DISCOURSE 

Annotation. Advertising discourse is the "core" of linguistic culture, which changes with the country's trade and production 

capabilities and social order. The centuries-old literary tradition and deep linguistic culture of the English language are 

distinguished by stylistic differentiation. It is this diversity that contributes to the creation and successful functioning of 

advertising as a cultural, social and linguistic phenomenon. In our work, we have described the study of discourse theory in the 

scientific literature, characterized the advertising discourse, analyzed the lexical-semantic features of modern English-language 

advertising discourse. An attempt has been made to take a new approach to the study of the features of contemporary English 

advertising discourse. The common classification of advertising is highlighted: print media, as free local newspapers and 

magazines (freshets); brochures (booklets, pamphlets, prospectus); promotional leaflets and circulars; advertising leaflets 

(dodgers, handbills); television and radio commercials (commercials), which may be thematically or non-broadcast related 

(respectively: integrated and straight commercials). 

Key words: advertisement, discourse, linguistics, speaker, suggestion 

 


