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Реклама – це мистецтво.



«Тексти реклами належать нині чи не до найагресивніших видів

писемної продукції. І не дивно, адже щоб досягти мети,а саме

забезпечити попит на певні товари, рекламісти використовують

найсучасніші знання з лінгвістики й психології, наполегливо

вчаться свідомо користуватися (лексичними, синтаксичними,

текстовими) засобами, щоб діяти словом».

©Непийвода Наталія Федорівна, український мовознавець, доктор 

філологічних наук, професор.



Основа тексту

“Родзинка”
(тропи та 

стилістичні 
фігури)

Асоціації
Рекламний 

образ

Вдалий 
рекламний 

проект

Ефективність тексту

–

вдале стилістичне оформлення



Троп – це мовний зворот, у якому слово або вираз 

вжито в переносному значенні. В основі якого лежить 
зіставлення двох понять, які здаються нам чимось 
близькими.



Метафора (або приховане порівняння) –

художній засіб, що полягає в

переносному вживанні слова або виразу

на основі аналогії, схожості або

порівняння, а також слово або вираз,

ужиті в такий спосіб.

Метафора в рекламі – це механізм

маніпулювання, який базується на

загальнокультурних знаннях, в

результаті якого постає певна мовна

одиниця, що містить інформацію про

рекламований об'єкт і повинна

спонукати реципієнта до певної дії –

придбання рекламованого товару.

Метафора є складовою 

частиною багатьох рекламних 

текстів.



Когнітивна теорія метафори 

Дж. Лакоффа та М. Джонсона



Метафоричний 

образ 

супротивника



Вони наступають, каріозні монстри! ( Orbit для дітей)

Dirol захистить ваші зуби зі смаком!



Orbit Зелена М’ята

–

найсмачніший захист від карієсу!



Метафори надають експресивності мовленню.





Стратегія 

формування у 

споживача 

стійких 

позитивних 

емоцій за 

допомогою 

метафори



Пізнайте краще з Cote d’Or 

–

смак солодкого життя!





Конкретизація 

уявлення про 

предмет на 

основі 

метафори.





Переваги використання метафори в рекламі:
➢реклама із використаннням метафор краще запам'ятовується, про що 

свідчать неодноразові дослідження;

➢метафора більш яскраво розкриває зміст товарної пропозиції, не 

вимагаючи на це багато  часу і ресурсів;

➢метафори в рекламі відображають думки покупців щодо товару;

➢метафора розкриває цінність продукта, яку складно коротко викласти 

в текстах і графічних елементах;

➢а найголовніше те, що метафора в рекламі привертає увагу 

споживачів до рекламованого товару.



Функції метафори у рекламних текстах:

➢вона є матеріалом для ілюстрації головної думки,ідеї;

➢метафора слугує підказкою для рішення або спонуканням до дії;

➢вона породжує нові ідеї та слугує внутрішньою мотивацією.



використання метафори в рекламі спрямоване здебільшого не на 

запам’ятовування, а насамперед на створення необхідного емоційного 

впливу на аудиторію.
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