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Усі знають, що найефективнішим засобом впливу є слово. Саме тому в народі кажуть: 
«Слово не стріла, а глибше ранить»; «Гостре словечко коле сердечко» тощо. Йдеться тут, 
звичайно, не тільки про слово мовлене, але й про слово написане. 

Неможливо переоцінити значення мови в нашому житті — це і засіб спілкування, 
пізнання навколишнього світу, і спосіб передачі набутого досвіду, думок, почуттів та ін. 
Проте лише за певних умов словесний вплив може стати засобом переконання. Наприклад, 
вчені-психологи вважають, що словесний вплив має подвійний характер — специфічний і 
неспецифічний. Специфічний характер впливу полягає в тому, щоб навіяти або прищепити 
досить конкретні думки, ідеї, погляди. Під неспецифічним характером розуміють 
навіювання деяких загальних станів (див.: Куликов В. Психология внушения. — Иваново, 
1978). 

У цьому зв’язку інтерес становить мова реклами, специфічний характер якої 
передбачає використання тих мовних засобів, що здатні якнайефективніше вплинути на 
свідомість читачів або слухачів, переконати їх у доцільності тих чи інших дій і вчинків. 
Вивчення механізму впливу словесної інформації на широкі народні маси сприяє 
виробленню найбільш ефективного її використання. 

Різні шляхи обирають автори, щоб зробити рекламу переконливою, яскравою — 
такою, що довго пам’ятатиметься. Якщо просто треба повідомити про ті чи інші послуги, які 
надаються підприємствами побутового обслуговування, або подати адреси навчальних 
закладів чи оголосити конкурс на заміщення вакантних посад, то оформити оголошення 
такого типу не так і складно. Існує певний мовний стандарт, за яким інформація передається 
стисло й конкретно. В інформаційній рекламі він цілком себе виправдовує. Проте існує й 
інший тип рекламного повідомлення — емоційно-оцінний. Цей різновид реклами вимагає від 
її авторів нестандартного підходу, творчого використання найрізноманітніших експресивних 
мовних засобів. 

Важлива роль у масовій рекламі належить заголовку, за допомогою якого читача 
зосереджують, організовують його мимовільну увагу. Заголовок в рекламі не просто 
інформує, а й служить вагомим аргументом на користь повідомлюваного. В українській 
періодичній пресі в основу таких заголовків дуже часто кладуться вислови різного 
походження: літературно-книжного — цитати з творів художньої літератури, крилаті 
вислови та ін., фольклорного — приказки, прислів’я, примовки тощо, а також оказіональні 
утворення. 

Книжні фразеологізми, тобто крилаті вислови, цитати з літературних творів, завжди 
несуть у собі додаткову експресію, оскільки викликають певні асоціації та спогади. Слід 
також пам’ятати, що заголовок завжди співвіднесений з текстом і виступає у тісному зв’язку 
з ним. Для реклами така взаємодія дуже суттєва. Згадаймо, наприклад, рядок з поеми 
О. С. Пушкіна «Казка про мертву царівну і сімох богатирів» «Чудо-дзеркальце, скажи» (Веч. 
Київ, 11. І 1980 р.), і перед очима постануть герої відомої з дитинства казки, а в душі 
залунають кришталево прозорі пушкінські вірші. Рядки з популярних пісень «Баяне, грай, 
розказуй» (Чорноморська комуна; 8. XII 1979), «Пісня буде поміж нас» (Вільна Україна, 
17.І.1979) ; «Лийся, пісне» (Веч. Київ, 29. II 1978); колискової «Ходить сон край вікон» (Рад. 
Буковина, 15.V 1979) викликають інші асоціації — ми поринаємо у світ звуків, згадуємо 
знайомі мелодії. Цілком природно, у рекламних статтях, що подаються під названими 
заголовками, йдеться про виготовлення і ремонт дзеркал, про виконання замовлень на записи 
музичних творів і продаж пластинок, про найновіші випуски популярних музичних 
інструментів — баянів і акордеонів. А слова відомої усім дітям колискової «Ходить сон край 
вікон» служать гаслом для рекламування дитячих ковдр. 

В українській літературній мові набули поширення латинські прислів’я й крилаті 
вислови з античної літератури. Це дозволяє успішно використовувати їх у рекламних 



заголовках. Оскільки крилаті вислови в стислій формі передають сутність складних явищ і 
подій, то вони здатні прекрасно передавати зміст усієї реклами. Напр., вислів 
староримського поета Ювенала «У здоровому тілі здоровий дух» — реклама послуг 
масажистів (Вільна Україна, 14. II 1979) або вислів «Все своє ношу з собою», що 
приписують грецькому філософові Біанту, для реклами туристичного спорядження 
(Чорноморська комуна, 15. VI 1979). 

Додаткової експресії в рекламних текстах набувають також вислови фольклорного 
походження — українські народні прислів’я, приказки, примовки. Так, статтю, де 
рекламуються косметичні креми, газета «Радянська Буковина» (27. І. 1979) назвала «Де 
красна молодиця, там ясна світлиця». Ця ж газета, закликаючи зберігати народне багатство 
— хліб, рекламну статтю на цю тему озаглавлює «Хліб — усьому голова». Дуже ефективно 
звучить і назва рекламного повідомлення, де дотепно змінено відоме всім прислів’я «Готуй 
віз узимку» — «Готуйте ВАЗ взимку!» (Вільна Україна, 20. II. 1979), або примовка до казки 
«Ловись, рибко, велика і маленька» для реклами вудок, блешень, грузил тощо у газеті 
«Чорноморська комуна» від 6. VI. 1979 р. 

Проте часто автори рекламних повідомлень прагнуть уникнути зайвих асоціацій і 
досягають експресії виключно за рахунок мовних ресурсів, тобто мовних тропів, 
стилістичних фігур, а також активізації інтонаційних засобів української літературної мови. 
Саме ці виразові засоби і характеризують рекламу емоційно-оцінного характеру. Варто 
пам’ятати про необхідність збереження рівноваги між мовними засобами, використаними у 
назві статті, і загальним стилем викладу, оскільки ефектна фраза має розкривати об’єкт 
реклами, а не «затуляти» його, поглинаючи основну ідею повідомлення. 

Особливо широко в заголовках рекламних оголошень уживаються метафори, епітети, 
порівняння, гіперболи, подекуди уособлення та ін. Наприклад, метафори типу «Закарбована 
мить» — реклама послуг фотоательє (Рад. Волинь, 27. IV. 1979); «Перлина кулінарії» — 
реклама маргарину (Чорноморська комуна, 17. II. 1979) або термінологізовані метафори типу 
«Працьовитий «Джміль» — реклама пилососів (Рад. Буковина, 7. II. 1979); «Домашній 
«Вітерець» — реклама вентиляторів (Рад. Буковина, 4. VII. 1979); «Бриз у вашому домі — це 
чисте, приємне і свіже повітря» — реклама зволожувачів (Веч. Київ, 14. XII. 1977). 
Увиразнюють мову реклами й епітети. Причому цікаво, що в українській періодичній пресі 
перевага надається відприкметниковим іменникам. Це, очевидно, пояснюється тим, що такі 
епітети не лише дають якісну характеристику предметів а й роблять їх відчутно зримими, 
конкретизують, опредметнюють виклад: «Точність, надійність, довговічність» — реклама 
годинників (Рад. Буковина, 5. IX 1979); «Витонченість, закінченість» — реклама чоловічих 
галстуків (Веч. Київ, 22.Х 1979) тощо. Наведемо також кілька порівнянь, ужитих у 
рекламних заголовках: «Коровай— як сонце» (Рад. Волинь, 24.1 1979) або «Неначе з казки» 
— про можливість запросити на дитячу ялинку Діда-Мороза (Веч. Київ, 18.ХІІ 1979). 

Подекуди використовується такий мовний троп, як уособлення, проте часто образ, 
переданий цим мовним засобом, буває стертим, невиразним, шаблонним: «Новий рік 
заходить в дім і ялинка разом з ним» — реклама ялинкових прикрас (Веч. Київ, 18. XII 
1978). 

Значно рідше вживається в назвах рекламних оголошень гіпербола: «Літо... в 
краплині» — реклама карамелі (Рад. Буковина, 16.1 1979); «Школа починається з портфеля» 
(Рад. Волинь, 24. VIII 1979) тощо. Цей троп служить для посилення потрібного враження 
про той чи інший рекламований об’єкт через підкреслення окремих його рис і властивостей. 

Необмежені у творенні реклами виразові можливості синтаксису. Найбільшого 
поширення в рекламних заголовках набула така стилістична фігура, як паралелізм, яким 
часто передається подібність або тотожність ознак предмета: «Новий галстук — новий 
костюм» (Веч. Київ, 24. І 1979); «Святкова страва — серйозна справа» (Рад. Волинь, 3. III 
1979); «Легка хода — легка й дорога» — реклама взуття (Рад. Буковина, 17. IV 1979); «І 
корисно, і приємно...» (Веч. Київ, 27. IV 1976); «І миє, і бадьорить!» — реклама шампунів 
(Веч. Київ, 23. XI 1977). Причому можна помітити, що в двох останніх прикладах паралельна 



конструкція увиразнюється полісиндетоном, тобто стилістичною фігурою, де службові слова 
повторюються з певною стилістичною настановою. 

Паралельне використання повтору і полісиндетону створює своєрідний експресивний 
комплекс, служить вдалим засобом для увиразнення назви рекламного оголошення, оскільки 
надає йому динамізму: «Хвилина в хвилину, секунда в секунду» — реклама послуг 
майстерень по ремонту годинників (Веч. Київ, 20. XII 1978)- 

В окремих випадках вдало може бути використана і така фігура, як еліпс, тобто 
випущення члена речення, що може бути визначений з контексту: «У той же день...» — 
реклама диспетчерської служби по ремонту телевізорів (Веч. Київ, 23. X 1975). 

Цікавим засобом організації рекламного тексту може виступати прихована антитеза 
— стилістична фігура, в якій зіставляються протилежні за значенням поняття. Проте в 
українській рекламі виразові можливості цього експресивного засобу використовуються не в 
повній мірі. Напр.: «Дощова вода... без дощу» — реклама соди для прання білизни 
(Чорноморська комуна, 3. II 1979) або «Стародавні новинки «Йогурт» та «Аерін» (Рад. 
Буковина, 20. VI 1979). 

Оригінальності й свіжості надає висловлюванням така фігура, як анафора — 
повторення окремих слів або зворотів на початку уривків, з яких складається 
висловлювання: 

«БРИЗ» у вашому домі — це приємне, свіже повітря, що нагадує повітря біля моря, в 
горах або біля водоспаду. 

«БРИЗ» призначений для розпилювання в кімнаті не тільки води, а й ароматичних 
речовин. 

«БРИЗ» оснащений спеціальною насадкою, що дозволяє використовувати його як 
домашній інгалятор при захворюванні дихальних шляхів, при гіпертонічних захворюваннях, 
стенокардії, мігрені» (Веч. Київ, 12.ІІ 1980). 

Різнотипні конструкції (питальні, окличні) на зразок «Що таке телевізор?» (Рад. 
Донеччина, 14.XI 1979); «Ключки — на лід!» (Веч. Київ, 16.ІІ 1978); «Смачного!» (Веч. Київ, 
1. II 1980), звертання — «Лийся, пісне!» (Веч. Київ, 29. II 1978) також суттєво збагачують 
мову реклами, надають їй жвавості й безпосередності. 

Не можна забувати й про інтонаційні мовні засоби, що створюють розмовний 
колорит. Ось як своєрідно звучить заголовок статті, де йдеться про те, які страви можна 
приготувати з відомої риби: «Мойва? Мойва... Мойва!» (Рад. Буковина, 13. VI 1979). 

Отже, сучасна українська літературна мова багата на експресивні стилістичні засоби, 
які можуть бути з успіхом використані в друкованій рекламі, зокрема в її візитній картці — 
заголовку. 
 


