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Англомовний рекламний дискурс у сучасному Інтернет – просторі 

 

У сучасному світі реклама є однією з найвпливовіших засобів масової 

інформації, який наразі не виконує свою суто економічну функцію, а починає 

свій розвиток як елемент масової культури. 

Проаналізувавши праці провідних учених сьогодення, можна зробити 

висновок, що рекламний дискурс можна описати у рамках різних класифікацій 

типів дискурсу. 

Функціонально-ситуативний підхід до дослідження дискурсу є результатом 

розвитку поняття “дискурс” у лінгвістиці, і розглядається як поєднання ідей 

формального підходу (початок якого пов’язують з ім’ям З. Харріса) і 

функціонального підходу (який бере свій початок від праць Е. Бенвеніста) [6]. 

Виникаючи як інструмент задоволення потреб (матеріальних, соціальних, 

психологічних та ін.), дискурс розглядається як функціональна частина 

комунікативних і більш загальних суспільних та культурних цілей соціальних 

груп і окремих особистостей. При цьому підкреслюється інтерактивний 

характер дискурсу як взаємодії. 

Рекламний дискурс є результатом, передусім, масовості рекламної 

комунікації. Рекламна комунікація є процесом обміну інформації між 

соціальними групами, інститутами і відбувається за допомогою технічних 

засобів. 

Розуміння рекламної комунікації як одностороннього процесу сьогодні 

змінюється багато в чому завдяки збільшенню ролі електронних засобів масової 

комунікації у житті сучасної людини, зокрема мережі Інтернет. 

З позиції соціолінгвістики В.І. Карасик виділяє два головних типа дискурса: 

персональний (особистісно – орієнтований) та інституційний[1]. У першому 

випадку мовець виступає як особистість свого внутрішнього світу, у другому 

випадку – як представник певного соціального інституту. Інституційний 

дискурс являє собою спілкування у заданих рамках статусно – рольових 

відносин[2]. 



Рекламний дискурс характеризується клішованістю спілкування, 

фіксованістю форми повідомлення, більш суворими і структурованими 

рамками ніж у немасовій комунікації [6]. Разом з тим, рекламний дискурс 

демонструє тенденцію до імітації побутового спілкування та свідомого 

використання вербальних елементів, характерних для особистісно-

орієнтованого дискурсу.  

Реклама являє собою різновид інституційного дискурсу, що організується 

набором типових для відповідної сфери ситуацій спілкування (мовних подій). 

Рекламний дискурс – це текст, обумовлений ситуацією рекламного спілкування 

[3]. 

З появою нових електронних засобів масової інформації реклама перестає 

бути видом односторонньої комунікації, в якій адресат є пасивним учасником 

комунікативного акту. Всесвітня мережа Інтернет, об’єднавши технологічні 

можливості інших засобів масової інформації, сприяла перетворенню реклами 

на двосторонній вид комунікації, а адресата – на активного учасника 

рекламного процесу[4]. 

Концентруючи увагу саме на Інтернет - рекламі, важливо зазначити, що 

даний тип реклами все більше використовується як альтернативний канал 

інформаційного потоку у порівняні з традиційними засобами реклами. 

На відміну від інших інформаційних засобів Інтернет – реклама дозволяє 

потенційному споживачу сприймати інформацію і візуально, і акустично, 

представляти її як статично, так і динамічно, звертатися як індивідуально, так і 

масово, чого не можуть зробити одночасно інші рекламні засоби. 

У Інтернет – реклами великі можливості в силу того, що вона акумулює в 

собі всі елементи комплексу маркетингових комунікацій. Інтернет – реклама 

представляє послуги споживачу та прискорює процес її реалізації [5]. 

Реклама – це одна з форм масової комунікації, та її призначення – 

інформувати про послуги чи товар та нарешті, спонукати їх реагувати на 

об’єкт, що рекламується. Інтернет – реклама – є однією з розповсюджених 

видів реклами, яка набуває все більшої і більшої популярності серед інших 

засобів ЗМІ. На нашу думку, перспективними в цьому аспекті є дослідження, 

пов’язані з жанрово – стилістичною своєрідністю рекламного дискурсу, 

особливостями синтаксису у рекламному дискурсі, а також типові лексичні 

одиниці, абревіатури та комунікативно – когнітивний характер реклами. 
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