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Реклама, зокрема газетна, безпосередньо пов’язана з реальною суспільною практикою. 
Рекламні тексти цінні тим, що їх можуть оперативно й ефективно застосовувати у 
своїй практичній діяльності великі маси людей. «Кожна публікація, кожен виступ 
повинні захоплювати, переконувати людей глибиною проникнення в життя і 
принциповістю, гостротою думки і яскравістю стилю», — відзначається у доповіді 
товариша К. У. Черненка на червневому (1983 р.) Пленумі ЦК КПРС1. Отже, і 
членування текстів такого типу підпорядковане передусім прагматичній настанові на 
втілення викладеного в практику. 

Особливу роль у структурі будь-якого тексту відіграє заголовок, у якому яскраво відбито 
подвійну природу висловлювання — спираючись на відоме, розкривати шляхи пізнання 
невідомого. Якщо рекламний текст розглядати як структуру, що відповідає відомій загальній 
формулі «увага — інтерес — бажання — дія», то з першим елементом формули збігається 
заголовок. Він перебуває поза текстом і є засобом передачі інформації. Часто заголовок не 
просто привертає увагу, а й викликає інтерес, реалізуючи два, а подекуди й три елементи 
згаданої формули. У зв’язку з цим саме заголовок відіграє особливу роль у газетній 
рекламі, виступаючи ядром повідомлення, безпосередньо чи опосередковано передаючи 
зміст ширшої інформації. 

Останнім часом надзвичайно зріс обсяг інформації, яку читач одержує з газет і 
журналів. Пропорційно цьому зростає роль заголовка в структурі газетного тексту. 
Адже саме через заголовки можна довідатися про зміст надрукованих матеріалів, не 
витрачаючи часу на ознайомлення з надлишковою для того чи іншого читача 
інформацією. Дослідники мови масово-політичної інформації вважають стилістику 
заголовка важливим розділом загальної стилістики газетно-публіцистичного мовлення. 
Зокрема І. Р. Гальперін образно порівнює назву твору із закрученою пружиною, що 
розкриває свої можливості в процесі розгортання (див.: И. Р. Гальперин. Текст как 
объект лингвистического исследования. М., 1981, с. 5). 

Дослідники виділяють три основні функції газетних заголовків: номінативно-
інформативну, рекламно-експресивну і декоративно-відокремлювальну. Як правило, усі 
три функції виконуються заголовком одночасно. Проте, залежно від мети висловлювання, 
одна з них виступає на перший план. 

У газетно-публіцистичному стилі найвдалішими вважаються ті заголовки, якими можна 
передати зміст публікації. Заголовок у газетних текстах може бути довшим за текст 
основного викладу, або весь текст може збігатися із заголовком. 

Перед рекламою проблема ефективності заголовка стоїть особливо гостро: за даними 
обстежень, заголовок на 26% збільшує ефективність сприйняття оголошення (див. 
Н. Б. Фильчикова. Реклама в прессе. М., 1977, с 69). У назві рекламного тексту мають 
враховуватись обставини, мета, ситуація, рівень підготовки читача, а також те, до чого ми 
звертаємося: до його емоцій чи до мислення. Отже, у заголовку реклами важливо 
заздалегідь передбачити відповідність форми, обраного жанру структурі всього викладу. 

Спонукальний фактор є одним з основних при виборі заголовка реклами, який має 
втілювати загальну спонукальну ідею оголошення. 

Часто в ролі заголовків рекламних повідомлень виступає перифраз — стилістична 
фігура, що у формі словосполучень передає назву окремого предмета і виділяє 
найсуттєвішу, найхарактернішу або найбільш виграшну, на думку автора, рису 
описуваного об’єкта: «Джерело вітамінів» (овочі) («Рад. Буковина», 31 січн. 74); «Вогник» 
без вогню» (електрошашличниця) (там же), «Овоч «у семи кожушках» (цибуля) 
(«Прикарп. правда», 2 лют. 80), «Дарунок моря» (креветки) («Деснянська правда», 6 січн. 
80). 
                                                           
1 Матеріали Пленуму Центрального Комітету КПРС (14-15 червня 1983 р.). — К., 1983. с. 43. 



Як засіб стилістичного варіювання, перифраз пов’язаний з явищем образно-переносної 
синонімії і виникає внаслідок здатності мови передавати первинну і вторинну номінації. 

У ролі рекламних заголовків найчастіше використовуються ті конструкції, які по 
відношенню до структури тексту виступають перифразами. Це, власне кажучи, словесно-
образний еквівалент поняття, що складається мінімум з двох слів і утворює метафору: 
«Еліксир родючості» (добрива) («Чорноморська комуна», 14 лист. 80); «Секрет краси» 
(гарний одяг) («Черкаська правда», 31 бер. 70), «Сонячний камінь» (бурштин) («Рад. 
Україна», 2 лист. 82) тощо. Перифраз — вільне словосполучення або ціле речення — має 
значення, що заступає собою назву відповідного предмета або явища, виділяючи одну з 
його суттєвих у даному конкретному випадку рис, виявляючи тим самим суб’єктивне 
ставлення автора до описуваного. А газетній публіцистиці насамперед притаманне 
авторське ставлення до повідомлюваного. 

У газетно-публіцистичному стилі перифрази-заголовки рекламних текстів 
використовуються для загальної характеристики об’єкта чи явища: «Чудодійні 
препарати» (фарба для волосся) («Рад. Буковина», 30 січн. 70), «Справжня  чарівниця» 
(хімія) («Закарп .  правда», 4 бер. 71), «Холодна, як лід, свіжа, як весна» (вода з 
криниць, обладнаних залізобетонними кільцями) («Черкаська правда», 25 черв. 75); 
виділення якогось із аспектів рекламованого предмета: «Супутник чистоти і гігієни» (мило) 
(«Рад. Буковина», 10 бер. 72); «Дарунок морських глибин» (хек) («Кіровогр. правда», 16 
лип. 71), «Радість для малечі» (іграшки) (там же, 12 трав. 71); висловлення ставлення до 
описуваного: «Смачні ліки» (скумбрія) («Черкаська правда», 15 лип. 70); «Важлива 
дрібниця» (питна сода) («Кіровогр. правда», 22 черв. 71) тощо. 

Заголовки-перифрази несуть у рекламному тексті подвійне експресивне навантаження: 
до експресії, закладеної у перифрастичне висловлювання його мовною природою, додається 
експресивність заголовка як комунікативно значущої одиниці. 

Доцільність використання у рекламі заголовка-перифраза зумовлюється характером 
викладу. Невідповідно підібраний заголовок руйнує цілісність тексту, створює відчутний 
контраст з мовностилістичним оформленням викладу в цілому. Зокрема, інформаційним 
повідомленням органічно не властиві заголовки-перифрази як носії яскравої 
експресивно-емоційної домінанти. І навпаки, експресивно-емоційний виклад стилістично 
узгоджується з відповідними експресивними заголовками. Саме тому заголовок 
«Культпобутобслуговування» не відбиває стилістичної домінанти такого тексту: 
 
Культпобутобслуговування 

У минулому столітті одна англійка відпустила коси довжиною ... два з половиною 
метри. 

Один американець не голився 40 років і відпустив вуса довжиною 3,5 м. 
Жителька Шанхая відпустила нігті довжиною ... 50 см. 

Послугами сучасних перукарських салонів користується кожний. Нагадуємо адреси 
перукарень: ... 

(«Півд. правда», 4 лист. 71) або: 
 
Какао 

«Коричневе золото джунглів» — так називали в Європі в XVI ст. мигдалевидні 
зерна какао. 

І недаремно. Адже на своїй батьківщині, в Мексіці, зерна какао служили і як грошові 
знаки. 

Не втратило какао своєї цінності і в наш час. Це калорійний, смачний і ароматичний 
напій для всіх. 
Приготуйте какао із збитими вершками. 
Поласуйте какао з яєчним жовтком. 
Кращого напою не придумати. 



Продається какао в усіх гастрономічних магазинах. 
(«Червоний прапор», 20 трав. 71) 

 
У наведених текстах заголовки з перифрастичною структурою значно краще передали б 

зміст реклами і більше відповідали б загальному стилю викладу. У другому з наведених 
оголошень так і напрошується у заголовок перифраз «золото джунглів». 

Заголовки-перифрази виконують рекламно-експресивну функцію і одночасно є 
засобом передачі важливої фактичної інформації (на відміну від перифраз художнього 
тексту). 

За граматичною структурою перифрастичні заголовки поділяються на кілька основних 
типів. Це, зокрема, атрибутивні речення, в яких обов’язковим компонентом виступає 
прикметник. У таких конструкціях враховується властивість прикметника з’єднуватися у 
ряди однорідних одиниць, завдяки чому виникає образ описуваного об’єкта в усій 
багатоманітності його властивостей і особливостей: «Легкі, міцні, гігієнічні» (вироби з 
поліетилену) («Вільна Україна», 10 лип. 72), «Смачний, поживний, калорійний» (маргарин) 
(«Деснянська правда», 1 жовт. 71), «Відварна, заливна, смажена» (риба) («Київська 
правда», 29 лип. 75), «Важлива дрібниця» (питна сода) («Кіровогр. правда», 22 черв. 71); 
«Фруктова райдуга» (консервовані фрукти) («Черкаська правда», 25 серп. 70); 
«Нев’януча краса» (прикраси з золота) («Рад. Україна», 2 бер. 83) тощо. 

Специфічно рекламними є назви об’єктів, виражені групами прикметників. Тільки у 
заголовках, тобто ситуативно або контекстуально, ці групи прикметників перетворюються 
на перифрастичні висловлювання: «Модний, зручний, елегантний» (одяг, пошитий в 
ательє) («Вільна Україна», 25 трав. 80); «Гігієнічна, практична» (бавовняна білизна) («Рад. 
Поділля», 18 лип. 72); «Дешеві, міцні» (скатерки з поліетилену) («Рад. Поділля», 27 черв. 
72), «Яскраві, блискучі...» (ялинкові іграшки) («Деснянська правда», 28 груд. 71),  «Зручна, 
безвідмовна» (портативна плита) («Закарп. правда», 26 серп. 70), «Модні, нарядні ... » 
(візерунчасті панчохи) («Деснянська правда», 6 квіт. 74), «Красиві, міцні, дешеві ...» 
(вироби з трикотажу) («Рад. Поділля», 2 лист. 72), «Рум’яне, соковите, ароматне» (м’ясо, 
підсмажене на яловичому жирі) («Черкаська правда», 5 серп. 71), «Сучасні, модні, 
практичні» (шерстяні тканини) («Чорноморська комуна», 24 січн. 79), «Сучасні й 
елегантні» (чоловічі костюми) («Сільські вісті», 20 квіт. 82) тощо. 

Деякі з цих перифраз усталюються як назви того чи іншого об’єкта. Так, означення типу 
«модний, гарний, елегантний» може стосуватися одягу (або людини, яка носить такий 
одяг), «відварною, заливною, смаженою» може бути тільки риба, «смачним, поживним, 
калорійним» — тільки продукт харчування. Конкретність подібного заголовка 
атрибутивного характеру залежить не тільки від значення уживаних прикметників, а й від 
їх лексичної сполучуваності: якщо у прикметників широкий спектр лексичних зв’язків з 
відповідними іменниками, то визначити їх приналежність до конкретного предмета буває 
досить важко. Пор. «легкими, міцними, гігієнічними» можуть бути різні речі побутового 
призначення, «зручною, безвідмовною» — будь-яка якісна річ, а от «модними, 
нарядними» — тільки предмети одягу, «рум’яними, соковитими, ароматними» — деякі 
продукти харчування тощо. 

У рекламних текстах взагалі і в заголовках зокрема відносні прикметники 
перетворюються на оцінні: «Морський женьшень» (кальмар) («Закарп. правда», 5 серп. 
70); «Фруктова райдуга» (консервовані фрукти) («Черкаська правда», 25 серп. 70) тощо. 

Велику групу рекламних заголовків становлять генітивні конструкції (від. лат. genitivus 
— род. відм.) перифрастичного характеру. Такі конструкції складаються з двох іменників, 
зв’язаних між собою об’єктними відношеннями. Іноді для глибшого розкриття 
властивостей рекламованого об’єкта генітивна конструкція поширюється прикметниками: 
«Напій славнозвісних людей» (кава) («Рад. Поділля», 11 лип. 72), «Дарунок морських 
глибин» (хек) («Кіровогр. правда», 16 лип. 71), «Нев’янучі квіти землі» (буси з 
натуральних каменів) («Рад. Україна», 2 лист. 82) тощо. У генітивних конструкціях 



виразно виявляється образне ядро завдяки зіставленню двох понять. Вдало підібрані 
компоненти генітивної конструкції дають змогу зіставити загальновідомі риси або 
властивості об’єкта з невідомими або прихованими. Логічно обгрунтоване, образне 
зіставлення лексем словосполучення дозволяє виділити найсуттєвіше через порівняння, 
створити свіжий, оригінальний образ: «Еліксир бадьорості» (кава) («Кримська правда», 19 
жовт. 71), «Дари лісу» (страви з продуктів лісу) («Київська правда», 11 серп. 70), 
«Дарунки океану» (риба, креветки, паста «Океан») («Рад. Буковина», 30 жовт. 74) тощо. 

У генітивних конструкціях род. відм. передає здебільшого значення належності — 
«Еліксир богів» (нектар «Айвовий») («Вільна Україна», 17 жовт. 70), «Невтомний 
помічник господарки» (пилосос) («Деснянська правда», 29 жовт. 74). Крім того, 
іменникові конструкції залежно від значення поєднаних слів виражають, зокрема, виший 
ступінь якості — «Перлина кулінарії» (маргарин} («Чорноморська комуна», 17 лют. 79), 
«Мірило усіх цінностей» (хліб) («Рад. Буковина», 26 лист. 80), умови набиття певних 
якостей — «Запорука здоров’я» (зубна паста) («Вільна Україна», 10 лип. 70), «Супутник 
чистоти і гігієни» (мило) («Рад. Буковина», 10 бер. 72), «Добавка бадьорості» (хвойний 
екстракт для ванн) («Кримська правда», 29 лип. 70) тощо. 

Серед заголовків рекламних оголошень виділяються структури номінативних речень, 
які складаються з іменника (іменників) у наз. відм., словосполучення або речення з 
вихідною іменниковою словоформою. Зміст цих перифрастичних заголовків розкривається 
в основній частині повідомлення. Разом з атрибутивними перифразами номінативні 
конструкції утворюють специфічно рекламний тип перифраз: «І ласощі, і продукт 
харчування» (морозиво) («Зоря Полтавщини», 20 трав. 75), «Два кольори мої, два 
кольори ...» (вишиті вироби) («Рад. Буковина», 27 жовт. 72), «Мистецтво, документ, 
хобі ...» (фотосправа) («Деснянська правда», 28 груд. 72), «Голос коментатора ... в 
кишені» (транзистор «Орленок») («Вільна Україна», 22 трав. 71) ,  «Скло, метал і 
фантазія» (біжутерія) («Рад. Україна», 2 лист. 82) тощо. 

Різновидом номінативних перифрастичних заголовків є прийменниково-відмінкові 
структури, в яких прийменник і відмінкова форма виконують роль конкретизатора, 
уточнювача поняття, вираженого іменником у наз. відм. Втрачаючи дієслово, такі 
прийменниково-відмінкові сполучення з’єднуються атрибутивним зв’язком з іменниками 
недієслівного походження: «Вікно у світ» (телевізор) («Зоря Полтавщини», 4 бер. 70), 
«Краплина сонця в колоску» (хліб) («Деснянська  правда», 31 бер. 71 ) ,  «І ласощі, і 
наїдок» (карамель) (там же, 29 жовт. 74), «Соловейко ... у квартирі» (дзвоник) («Рад. 
Поділля», 19 верес. 70), «Сонце в зеленому каптані» (кавуни) («Прикарп. правда», 19 верес. 
72), «Радість для малечі» (іграшки) («Кіровогр. правда», 12 трав. 71) .  У заголовку 
такі іменникові конструкції набувають оцінного значення. 

Одним із засобів характеристики рекламованих предметів є відприкметникові іменники, 
які здебільшого утворюються за допомогою суфікса -ість з абстрактним значенням. 
Поєднанням конкретної якісної характеристики предмета, що її передає прикметникова 
основа, і абстрактного характеру лексичних одиниць, що передається суфіксом -ість, 
утворюється цікаве семантичне наповнення перифраза, пор.: «Надійність, довговічність, 
якість» (риси телевізорів певних марок) («Ленінська правда», 20 трав. 70), «Краса і 
елегантність» (вироби з золота) («Рад. Буковина», 4 черв. 74), «Майстерність і 
фантазія» (біжутерія) («Рад. Україна», 2 бер. 83), «Досконалість і надійність» 
(фотоапарати, телевізори) (там же, 27 квіт. 82) тощо. 

Отже, точний, яскравий перифрастичний зворот, що відбиває життєвий факт з глибоким 
асоціативним підтекстом, у широкому порівнянні з фактами дійсності, може бути успішно 
використаний як заголовок реклами. 
 


