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                    А Н О Т А Ц І Я 

 

Міленний Б.В. Лінгвістичні особливості рекламного дискурсу. 

Роботу присвячено вивченню лінгвістичних особливостей рекламного дискурсу 

у сучасних українській та англійській мовах. Під час написання роботи були 

визначенні найбільш важливі лінгвістичні особливості рекламного дискурсу, вивчена 

специфіка перекладу рекламного дискурсу, проведено аналіз україномовних та 

англомовних рекламних текстів та проведено порівняльний аналіз рекламних текстів 

соціальної реклами. 

Ключові слова: рекламний дискурс, лінгвістичний аналіз, переклад рекламних 

текстів, лінгвістичні особливості рекламного дискурсу, соціальна реклама. 

 

  



 

S U M M A R Y 

 

Milennyi B.V. Linguistic features of advertising discourse. 

This paper is devoted to the study of linguistic features of advertising discourse in 

modern Ukrainian and English languages. When writing the paper, the most important 

linguistic features of advertising discourse were identified, the specifics of translation of 

advertising discourse were studied, the analysis of Ukrainian and English advertising texts 

was conducted and a comparative analysis of advertising texts of social advertising was 

carried out. 

Keywords: advertising discourse, linguistic analysis, translation of advertising texts, 

linguistic features of advertising discourse, social advertising. 

 


