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Мова реклами як різновид публіцистичного стилю виконує функцію переконання, орієнтує у 
виборі товарів чи послуг. Значне стильове навантаження в рекламних текстах несуть різної 
структури заголовки. Рекламні заголовки закликають, спонукають — і цьому підпорядковані 
всі мовно-виражальні засоби. Так, власне спонукальна модальність передається дієсловами 
наказового способу і відповідною структурою речень: Пий кисле молоко — житимеш довго 
(Чорноморська комуна); Покуштуйте! Це смачно! (кабачкова ікра) (Рад. Поділля); Вчасно 
проводьте заготівлю огірків! (Рад. Буковина); Будьте здоровими, будьте бадьорими! 
(спорттовари) (Вінницька правда). 

Значення бажальної спонукальності не має для свого вираження якихось формальних 
ознак, проте загальний контекст передбачає семантику бажання: Щоб були смачніші 
страви... (соуси) (Деснянська правда); А може, ви самі хочете пошити красивий і 
елегантний одяг? (тканини) (Рад. Буковина) тощо. 

Як видно з прикладів, значення спонукальності виявляється в заохоченні до дії, що 
названа в реченні. Багато тут залежить від тематики рекламного повідомлення. Провідні 
теми побутової реклами свідчать про сталий інтерес людини до власного здоров’я, 
зовнішнього вигляду, до умов життя й праці. Насамперед у такій рекламі йдеться про товари 
повсякденного попиту, продукти харчування. Вона привертає увагу до споживчих якостей чи 
умов придбання й експлуатації товарів. Мовні засоби при цьому теж виконують функцію 
заохочення. Так, у заголовках конкретно називаються особи, для яких у першу чергу 
призначено інформацію: Риба для схильних до повноти (Вінницька правда); Жінка без 
дзеркала? Жартуєте! (Червоний прапор); Для початкуючих фотолюбителів — «Орион-ЕЕ» 
(Деснянська правда); Кожна жінка може стати ще чарівнішою (послуги перукарень) (Рад. 
Буковина); І дітям, і дорослим (карамель) (Рад. Поділля) та ін. Не тільки називання 
конкретного адресата стимулює зацікавлення. Це досягається питальними та окличними 
конструкціями. 

Часом для спонукального ефекту достатньо назвати тільки предмет, який виступає 
об’єктом реклами: Лікар «Цукерка» (для діабетиків) (Вільна Україна); Лікар «Хліб» (Вільна 
Україна); Білкова паста «Океан» — лікувальний продукт (Черкаська правда); Чай, чай, чай... 
(Прикарпатська правда); Черствий хліб увесь дім наситить (Закарпатська правда); 
Маложирна кисломолочна продукція у вашому меню (Закарпатська правда) і под. 

У цьому випадку часто виникає потреба в уточненні змісту повідомлення, зокрема 
визначення ролі, яку відіграє названий предмет у здійсненні основної ідеї реклами. Тоді 
залучають означення, що конкретизують зміст повідомлення, підкреслюючи ту чи іншу рису 
рекламованого предмета чи його функції (лікар, необхідний, маложирна, кисломолочна), 
вдаються до стилістичної фігури повтору (чай, чай, чай). Крім того, в заголовку може бути 
вказівка на саму дію (напр., наситити) або уточнення характеру дії. Проте основну увагу 
зосереджено все ж таки на об’єкті реклами: Голландський сир — хороший десерт (Червоний 
прапор); Мило — це чистота і гігієна (Вільна Україна); Чай — чудовий напій (Рад. 
Буковина); Фруктово-ягідні соки — еліксир здоров’я (Рад. Буковина); Красивий одяг — 
гарний настрій (Веч. Київ); Денна норма йоду і вітамінів групи В — в скумбрії (Черкаська 
правда). Переважну більшість заголовків становлять конструкції з еліпсисом присудка або з 
нульовою формою дієслова бути, що дозволяє формально зберегти присудок, не акцентуючи 
на ньому уваги читачів, і одночасно наголосити на позитивних якостях рекламованого 
предмета, назву якого винесено у заголовок. 

Образність спонукальної реклами ґрунтується здебільшого на тому, щоб у звичайних 
предметах навколишньої дійсності побачити додатковий потенційний зміст. Для цього треба 
йти шляхом максимальної концентрації інформативності повідомлення, його узагальнення, 
переосмислення побутових реалій: Символ кохання — обручка (Кіровоградська правда); 
«Мрія» — мрія господарки (пральна машина) (Закарпатська правда); «Карпати» — взірець 



надійності (пральна машина) (Рад. Буковина); Смачна страва — бальзам для душі (рибні 
консерви) (Черкаська правда) та ін. 

Звичайно, тут не обходиться і без перебільшень, властивих образному ладові реклами, 
спрямованих на посилення позитивного враження про рекламований об’єкт: Все може 
«Літо» (електросушарка); Красивий одяг — гарний настрій (Веч. Київ). 

Для посилення спонукального характеру повідомлення використовуються, зокрема, 
обставинні конструкції, в яких наголошується мета, заради якої відбувається певна дія: Щоб 
бути красивою... (косметика) (Запорізька правда); Щоб ніякої фальші... (майстерня ремонту 
музичних інструментів) (Чорноморська комуна) і под. 

Характерні для рекламних заголовків також форми підрядних конструкцій із значенням 
умови: Якщо ви мрієте про магнітофон (Вільна Україна); Якщо зламалася оправа... 
(майстерня) (Чорноморська комуна); Якщо знімок вам дорогий... (фотокопії) (Вільна 
Україна); Якщо вбрання вам личить (тканини) (Веч. Київ); Якщо ви потрапили в біду 
(страхування) (Рад. Буковина) тощо. 

Привернути увагу покупця, споживача можна також називанням передбачуваного 
результату дії: І простуда відступиться, і з’явиться апетит (соки) (Рад. Буковина); Сила, 
здоров’я, наснага (спорттовари) (Ленінська правда); І ваші меблі будуть як нові (ремонт і 
реставрація меблів) (Рад. Житомирщина). 

Як відомо, час дуже цінується в сучасному швидкому темпі життя. Тому багато 
заголовків і наголошують на часових моментах. Усе довге життя (годинники) (Рад. 
Буковина); Зберігає час, економить сили (пральні машини) (Черкаська правда); За хвилину — 
десерт (сухий кисіль) (Рад. Поділля); Обід за кілька хвилин (піч «Електроніка») (Рад. 
Донеччина); Хвилини замість годин (консерви) (Черкаська правда); Ваш виграш — час 
(кулінарні вироби) (Чорноморська комуна); Лише один тиждень (пошив брюк) (Вільна 
Україна); За півроку — професія на все життя (підготовка майстрів індпошиву) 
(Чорноморська комуна); Як тільки зашумлять перші грози... (парасольки) (Веч. Київ). 

Обставини місця так само стають у центрі рекламного заголовка: Вдома, у дорозі, у полі, у 
туристському поході (механічні бритви) (Червоний прапор) та ін. 

Посилюють спонукальний характер заголовків означення способу дії: Міцно, нарядно 
(капронові хустки) (Кримська правда); Гігієнічно, зручно (розкладачка) (Кіровоградська 
правда); У мороз — тепло, у відлигу — сухо (взуття) (Зоря Полтавщини); Швидко зручно, з 
комфортом (послуги Аерофлоту) (Молода гвардія); Півсвіту пішки обійти (взуття) (Зоря 
Полтавщини); 3 приємністю і з вітерцем (мопеди) (Черкаська правда); Корисно, смачно, 
поживно (страви на маргарині) (Рад. Буковина); Гігієнічно, практично (поліетиленові 
кришки) (Рад. Поділля) і под. 

Завдяки граматичній структурі і стилістичним функціям питальних конструкцій 
фокусується увага на рекламованих об’єктах чи обставинах дії: А ви придбали транзистор? 
(Рад. Буковина). Наголосивши на об’єкті, що підлягає рекламуванню, автори цим самим 
звертають увагу на нього: Що росте на ялинці? (подарунок до Нового року) (Прикарпатська 
правда); Як боротися з недугою? (корозія) (Прикарпатська правда). Привертають особливу 
увагу питальні речення парадоксального типу: «Що більше 3 чи 1?» (соки) (Вільна Україна). 

Отже, функція, яку виконують рекламні заголовки, зумовлює розвиток відповідних 
мовних виражальних засобів. Головною ознакою їх виступає спонукальна модальність. Вона 
впливає на вибір лексичних та граматичних форм у рекламному тексті. 
 


