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Феномен соціальної реклами привертає увагу представників різних 

наук:соціології, філософії, філології, психології та ін. Одним із аспектів 

реклами є залучення іншомовних слів для більш дієвого її впливу на 

рішення і поведінку людини. 

Іншомовні слова, вислови, фразеологізми та інші елементи 

поповнюють систему української лексики протягом усієї історії мови у 

зв’язку з економічними, географічними, політичними, культурними 

контактами українського народу з іншими. У словниковому складі 

української мови особливе місце посідають англіцизми. Міжнародна 

економічна та політична діяльність постійно вимагає розвитку 
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інтернаціональної лексики, що зрозуміла більшою чи меншою мірою 

представникам усіх етносів світу. З розвитком засобів масової інформації 

навіть найбільш віддалені поселення мають вихід на загальнодоступні 

канали інформації, через які запозичуються й нові слова. Потреба в 

іншомовних запозиченнях зумовлюється необхідністю одночасного 

розуміння тих чи інших назв, термінів, які охоплюють економічну чи 

політичну сфери суспільної діяльності: експорт та імпорт товарів, 

інвестиції, спільне підприємництво,іноземний туризм, банківські операції. 

Як результат, рекламні тексти стають  одним із джерел проникнення в 

український лексикон нових іншомовних слів,суттєво збільшуючи загальну 

масу запозиченої лексики. Використання іншомовних слів у тексті, зокрема 

рекламному, часто допомагає уникнути зайвої описовості.  

Вивченням проблеми запозичень в українській мові займалась велика 

кількість дослідників. Походження та сферу використання розглядали у 

своїх роботах В. Погрібна й О. Пальниченко. Доцільність уживання й вплив 

наукраїнську мову описали О. Дьолог та Л. Архипеко, С. Федорець 

визначив особливості реклами як специфічної сфери функціонування мови, 

з’ясував шляхи входження до лексичної системи сучасної української 

літературної мови нових шарів лексики англійського походження на 

позначення назв компьютерної та побутової техніки, видів спорту, 

сформулював способи адаптації англіцизмів на ґрунті української мови. 

Мета — визначити роль та функцію англіцизмів в українській 

мові,дослідити їхнє використання в рекламі. 

У сучасній україномовній рекламі часто використовуються іншомовні 

слова. Дослідження джерел та механізмів запозичення, а також аналіз 

можливих наслідків такого впливу на мову є, без сумніву, актуальним 

завданням,яке перш за все вимагає ретельного аналізу рекламних текстів. 

Головна функція іншомовних слів у тексті реклами – це, насамперед, 

інформативність. Наприклад, «З «Time Manager» усі речі великої родини 
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стають чистими швидше, ніж ти думаєш» (пральна машина «Time Manager» 

(з англійської — «керівник часу»)) чи«Volkswagen — кращий другий 

автомобіль для американської сім’ї» (автомобільна марка «Volkswagen», що 

має у своїй назві знайомі українцю компоненти – фольк і вагон, які 

асоціюються з ознаками «народний» та«транспортний», що повністю 

відповідає певному товару та ще й початково орієнтується саме на 

загальнонародне використання) [1, c. 238]. 

Відповідно до особливостей входження іншомовних слів у мовний 

дискурс, зокрема рекламний,  учені зрештою диференціювали їх таким 

чином: 

1) нові запозичення: перфоменс, ноутбук, шоу, солярій, стріт-арт, 

пірсінг, ескіз; 

2) нові запозичення, трансформовані за місцевими деревативними 

формантами: перфоменсний, драйвовий, стиліст, менеджерувати; 

3) давно запозичені, проте на сьогодні актуалізовані в рекламних 

текстах: офіс (від фірмового забарвлення до синонімічного відповідника 

кабінету), презентація (від офіційного публічного показу певного завдання 

добудь-якої вистави у вузькому сенсі, а також методична форма подання 

навчального матеріалу); 

4) складні слова з іншомовним протетичним формантом, де друга 

смислова частина може бути як іншомовного, так і питомого походження 

(ультрамодний, суперновий, фотодрук, аудіореклама, кіноафіша) [3, c. 251-

256]. 

Однак, процес запозичення іншомовних слів неоднозначно впливає на 

розвиток української мови. З одного боку, відбувається її збагачення, але, з 

іншого, витісняються питомі елементи, що замінюються на слова з 

подібним значенням. Англіцизм є доречним, якщо він позначає поняття, яке 

з різних причин ще не назване засобами української мови або в ній 

відсутній рівновартісний відповідник. Але інколи англіцизми витісняють 
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деякі питомі терміни. Виникає низка проблем, які створюють загрозу для 

існування української мови. Інколи,навіть маючи власне українське слово 

на позначення того чи іншого поняття,пов’язаного з ринковою економікою, 

рекламісти надають перевагу іншомовним словам, бо вважають це модним і 

престижним. Тож виникає питання з приводу того, чи слід уживати 

запозичені слова та активно впроваджувати їх в рідну мову,чи варто 

намагатися замінити їх українськими відповідниками. Так, наприклад,часто 

уживаний термін аеропорт можна називати летовищем, фото- картку –

світлиною, фонтан – водограєм, прогрес – поступом, а журнал – часописом. 

Навіть запозичення прислівників та вигуків (вау, окей) мають на меті 

імітувати чуже [4, c. 250-252]. 

Найбільше слів з англійської мови запозичено для позначення різних 

видів діяльності, процесів тощо (фірма «Ведмежий гай» шукає 

кваліфікованих менеджерів та маркетологів). Це пов’язано з тим, що в 

минулому люди, зв’язані з економікою, не практикували такі види 

діяльності, операцій, тому й не було потреби їх називати. Тепер, коли в 

нашій країні відбувся перехід до ринку, ці нові,незнані досі процеси стають 

важливими й необхідними. Але, термінів для їх позначення ще не створено, 

тому й використовуються запозичення з тих мов, деці види діяльності були 

винайдені, зокрема, з англійської. Для деяких слів і непотрібно шукати 

українські еквіваленти, бо вони є міжнародними, тобто широко 

використовуються у світі. 

Наступними за кількістю є англіцизми на позначення назв документів, 

але слід зазначити зазначити, що вони не дуже часто трапляються в 

рекламних оголошеннях, бо їх специфічність заважала б сприйняттю 

реклами. Рекламісти або ж узагалі уникають цих слів, або ж намагаються їх 

замінити більш уживаними. Якщо подібні й зустрічаються, то лише в 

оголошеннях, спрямованих на певну категорію читачів. Або ж рекламіст 

подає тлумачення цього слова в подальшому тексті. Так, не кожен 
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пересічний читач знає тлумачення слова лізинг, тому частіше у рекламі 

його замінюють більш звичним для нашого вуха словом “оренда” (Лізинг 

вантажного автотраспорту — вигідне рішення для Вашогобізнесу) [5, c. 

117-119]. Але, автор ужив саме цей термін, щоб наголосити, що предмети 

здаються в оренду на тривалий строк. Саме цю тривалість і передбачає 

англіцизм лізинг на відміну від оренда, що може бути як довгостроковою, 

так і короткостроковою. Тому, використавши слово оренда, рекламіст мав 

би ще давати примітку про строк, якої не потребує англіцизм лізинг. 

Англійські запозичення на позначення грошової кількості, фінансів 

теж доволі специфічні, тому й не дуже поширені в рекламних оголошеннях. 

Найбільш уживаним є слово кредит, яке не викликає нерозуміння навіть у 

тих читачів, які взагалі не мали справу з ринковою економікою (Візьміть 

кредит готівкою до 30000 грн. в ОТП Банку без прихованих комісій). Але, в 

наш час важко знайти таку людину, тому слово кредит без застережень 

можна вживати в мові реклами. 

Переважна кількість рекламних оголошень так чи інакше стосується 

купівлі-продажу. Отже, назва особи, що займається цими операціями, а 

саме дилер, дуже часто зустрічається в рекламі (Найякісніше пальне в 

Україні в ТОВ «Соллі Плюс»— переможця глобального конкурсу Renault 

«ДИЛЕР РОКУ 2017»). Окрім терміну дилер, до слів, широко вживаних у 

рекламних текстах, належать менеджер. Звернення до «Великого 

тлумачного словника сучасної української мови» дозволило виявити 

п’ятнадцять англійських слів на позначення назв підприємств, установ 

тощо. Вони є досить відомими й у рекламі вживаються порівняно часто, 

хоча не всі знають точне визначення того чи іншого терміну, але мають 

загальне уявлення про предмет, який він називає. 

Окрему групу становлять англіцизми, що належать до загально 

ділової лексики [5, c.19-20]. Це слова, які використовуються в усному й 

писемному діловому спілкуванні, у різних документах, інструкціях тощо. 
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Використовуються вони й у рекламних оголошеннях. Ось приклади 

використання такої лексики в рекламі: «Гарантована 50 % знижка на 

абонентську платню в стандарті GSM до кінця року; ТОВ «Горобці» 

допоможе в складанні контрактів, векселів,оформленні документів для 

виїзду дитини закордон». Подібні слова переважно не викликають 

непорозумінь. 

Слово shop перекладається з англійської як магазин. Наприклад: 

запрошуємо Вас на щотижневі шопінг-тури зі Львова до Польщі, де Ви 

зможете придбати якісні європейські товари за доступними цінами. Шоп-

тури до Польщі відбуваються щосуботи до Перемишля, Жешова та 

Кракова! Рекламіст міг вільно використати власне українське слово й 

сказати: “магазин-тури”. Але, реклама дуже багато втратила б від такої 

заміни. Автор мав причини включити в оголошення англійське слово: по-

перше, воно досить широко відоме, по-друге,надає рекламі влучності й сили 

[7, c.103]. 

Отже, фахівці при складанні рекламних оголошень використовують 

усі можливості лексики, як власне української, так і запозиченої. 

Англіцизми зовсім не заважають сприйняттю текстів, а навпаки, 

допомагають рекламі активно впливати на читача (слухача). Як бачимо, 

(зокрема у рекламному дискурсі), іншомовний вплив на українську мову за 

останні два десятиріччя набагато більший та інтенсивніший, ніж був 

раніше. Чимало слів не встигають адаптуватися в українській мові та 

виходять з ужитку непомітно, або залишаються у своїй первинній формі. 

Але, тенденція до інтернаціоналізації лексики є показником творення 

сучасної рекламної мови в Україні. Проблема запозичення іншомовних слів 

залишається актуальною та відкриває перспективи для її подальшого 

дослідження. 
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