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В статті розглянуто особливості  аналізу рекламних повідомлень за допомогою метода семіотичного аналізу 

Ролана Барта. Охарактеризовано особливості застосування та види семіології за своєю суттю по 4 елементах. 

Автор аналізує відому рекламу Kenzo та робить висновки щодо актуальності використання подібного виду аналізу 

для сучасних реклам. 
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Постанова проблеми: У сучасному світі, 

реклама займає провідну роль у життя людини. 

За допомогою неї ми просуваємо свої бренди 

та навіть пропогуємо окремий спосіб життя. 

Зараз практики працюють на основі новітніх 

методів аналізу, забуваючи про те, що 

потрібно не втрачати надбання минулих 

науковців, бо питанням реклами були 

зацікавлені ще на початку минулого століття. 

Р.Барт – відомий семіотик, який присвятив 

частину своїх робіт вивченню рекламних 

повідомлень, вважається дуже важливою 

постаттю у сфері реклами. Наскільки його 

напрацювання можуть бути використанні в 

сучасній практиці, розглянемо в цій роботі. 

Метою статті є розглянути та застосувати 

методи семіотичного аналізу Ролана Барта на 

прикладі реклами парфумів Kenzo World. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Питанням семіотичного аналізу Рола 

Барта досліджували: В. Учонової, М. Старих, 

К. Сальникової, У. Лейна, Дж. Рассела, 

Дж.Яфе, Н. Моргана та ін. В наслідок появи 

нових форм та стилів сучасної реклами, ця 

сфера й досі є актуальною та потребує 

ретельного наукового дослідження. 

Основні результати дослідження: 

У цій роботі нас, в першу чергу, цікавить 

Ролан Барт як семіотик, який більшу частину 

свого життя займався вивченням численних 

культурних явищ як знакових систем. 

Р. Барт розглядає семіологію за своєю 

суттю по 4 елементах. Перше, дихотомія мови, 

як соціального інституту, і мови, як 

індивідуалізованого акту. По-друге, існування 

позначається і позначає, для виявлення систем 

знаків. По-третє, існування системи або 

парадигми і синтагми, системної взаємодії 

елементів мови наприклад словоформи і ліній-

ного відносини елементів наступних один за 

одним. По-четверте, денотація і конотація, 

тобто існування кордону між ідеологізованим і 

простим текстом. Міф по Барту, є вторинною 

семіотичної системою, тобто будується на 

перетворенні означаючого первинної семіоти-

чної системі в означене у вторинній. [3] 

Феномен масової комунікації, тобто 

реклами, може розглядатися з різних сторін. 

Існують різні способи аналізу повідомлень. 

Наприклад, матеріали масової комунікації ви-

являються «щільно навантаженими» візуаль-

ними і вербальними знаками. Тому, для розу-

міння "механізмів" побудови повідомлень ма-

сової комунікації звертаються до можливостей 

семіотичного аналізу. 

Ролан Барт як семіотик, більшу частину 

свого життя займався вивченням численних 

культурних явищ як знакових систем. Однією 

зі знакових систем, яка цікавила Барта, була 

реклама. Барт пропонує підхід для розшифров-

ки зображення. Переглядаючи загальну ознаку 

реклами, читач розуміє з її складу та розмі-

щення в журналі, що це реклама. Однак, крім 

цього, реклама загалом надсилає три типи 

повідомлень: мовне повідомлення та два типи 

знакових повідомлень. Будь-яка реклама являє 

собою повідомлення, так казав Барт. У цій 

роботі розглянемо відомі рекламу парфумів 

Kenzo World, яка вийшла 4 роки тому [6]. 

По методиці Барта, будь-яке повідомлення 

являє собою з'єднання плану вираження, або що 

означає, з планом змісту, або означуваним [2, 16]. 

Перше повідомлення в рекламі Kenzo - це дивно 

танцююча дівчина, тобто це прямий сенс цього 

повідомлення. Означаюче вторинного повідомлен-

ня насправді утворюється всіх первинних пові-
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домленням в цілому; тому і говорять, що вто-

ринне повідомлення конотативне по відношен-

ню до первинного. 

Друге ж повідомлення абсолютно не 

володіє аналітичним характером першого це 

глобальне повідомлення, і його глобальність 

обумовлена незвичністю його означаючого: це 

означається єдино і однаково в усіх рекламних 

повідомленнях — кажучи коротко, це вища 

якість рекламованого товару [2, 40]. Друге 

повідомлення – це сенс реклами. У випадку з 

рекламо Kenzo, вона відображає дух 

сучасності. Перед тим як розглянути сенс 

реклами, потрібно повернутися до минулого та 

розглянути, яким чином показували рекламу 

жінки ще 5 років до виходу реклами Kenzo [6]. 

Раніше реклама жіночих парфумів часто 

будувалася у вигляді гіперболізованих жіночих 

образів, які показують основні стереотипи та 

архетипи. Так можна побачити рекламні 

відеоролики жіночих духів, в яких переважає 

міфологічна основа. Наприклад, тема раю, 

казкового Едему, де жінки чарівно прекрасні від 

народження і являють собою майже неземних 

істот, наділених найкращими зовнішніми даними. 

Жінок, найчастіше за допомогою макіяжу, 

зачіски, манер, міміки, жестів, аксесуарів 

створюють або образ ніжної і невинної молодої 

дівчини, або образ «рокової» жінки. 

У модних домах, на показах дуже часто 

зустрічається демонстрація одягу з дорогих 

шовкових тканин із зображення дорогоцінних 

коштовностей або екзотичних рослин, які 

метафорично означають достаток і розкіш. 

Фон підбирається відповідний. Ці тенденції, 

відображені у рекламі парфумів модного дому 

Dior. У 2004 р голлівудська актриса Шарліз 

Терон стала обличчям аромату J'adore. Після 

виходу першого рекламного ролика з її участю 

рівень продажів різко піднялися. Ролик 

вийшов відвертим, оскільки актриса повністю 

оголилася, залишивши на собі тільки аромат. 

За 15 років Шарліз Терон кілька разів зніма-

лася в рекламі парфумів від Dior, тим самим 

залучаючи інтерес і до модного дому, і до 

аромату J'adore. Рекламна кампанія в той 

період зберігала акцент на розкоші, золотому 

кольорі, дорогих тканинах і на майже 

неземному жіночому образі. 

У рекламі парфумерії часто переважав і 

переважає жіночий образ. Наприклад, з 

приходом культури аніме в європейський світ, 

жінку, майже у кожному комунікативному 

повідомлені, показували з боку сексуального 

об’єкту. Жінка виступала як об'єкт бажання, 

втілення еротичних фантазій і мрій. Це 

найпоширеніший архетип в рекламі, який 

широко використовується в комунікаціях моди 

[4]. Образ жінки-спокусниці в рекламі виявля-

ється найбільш переважним, оскільки асоцію-

ється з жіночим ідеалом, на який дівчата мрі-

ють бути схожими, а юнаки мріють мати жінку 

схожу на ту, яка зображена на посторі. [5] 

Свідомість нашого суспільства перевернула 

реклама Kenzo, яка повністю змінила образ 

жінки в рекламі парфумів. У мережі дуже багато 

статей від обивателів, по типу «Чого мене бісить 

реклама Kenzo?». Насправді, до неї можна 

відноситися по-різному, бо все ж таки, так 

повелося, все, що невідомо – страшне та дивне. 

Висновок 

Реклама Kenzo стала однією з новаторських і 

прогресивних у виборі жіночого образу для 

рекламної комунікації. Бренд Kenzo підтвердив 

право людини вести себе як завгодно, нехай це і 

буде іноді виглядати дивно. 

Таким чином у цій роботі було доведено, що 

навіть найсучасніша реклама Kenzo, яка не 

відповідає звичним канонам рекламного 

повідомлення, може бути проаналізована за 

семіотичною методикою Р.Барта, науковця 20 

століття. Цей приклад, дозволяє наглядно 

продемонструвати те, що деякі роботи науковців 

20 століття, не дивлячись на прогрес сьогодення, 

можуть бути використані для проведення 

різнопланових досліджень та аналізів. 
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В статье рассмотрены особенности анализа рекламных сообщений посредством метода семиотического анализа 

Ролана Барта. Охарактеризованы особенности применения и виды семиологии по своей сути по 4 элементам. 

Автор анализирует известную рекламу Kenzo и делает выводы по актуальности использования подобного вида 

анализа для современных реклам. 

Ключевые слова: семиотика, анализ, реклама, рекламное сообщение, Барт. 
 

The article deals with the peculiarities of the analysis of advertising messages through the method of semiotic analysis of 

Roland Barthes. The peculiarities of application and types of semiotics in its essence by 4 elements are characterized. The 

author analyzes a famous Kenzo advertisement and draws conclusions about the relevance of using this type of analysis for 

modern advertisements. 

Keywords: semiotics, analysis, advertising, advertising message, Barthes. 
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