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У статті досліджено застосування принципів мовної гри у рекламі 

банківських послуг. Виявлено основні засади побудови рекламних текстів 

банківської реклами, систематизовано прийоми мовної гри, які 

використовують у рекламі 47 українських банків. Автори доходять висновку, 

що вдале використання  таких робить тексти неординарними, оригінальними, 

сприяє впізнаваності рекламованої установи чи послуги. 
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This paper deals with the possibility of applying the principles of language 

games in banking services’ advertising. It investigates the basic principles of 

construction of bank advertising; methods of language games that use in advertising 

of 47 Ukrainian banks are systematized. The authors conclude that the successful use 

of such techniques makes texts extraordinary, original, promotes awareness of the 

advertised institutions or services. 

Key words: banking services advertising, slogan, language games, pun. 

Вступ. Надзвичайно важливим етапом діяльності будь-якого підприємства 

в умовах ринкової економіки є реалізація продуктів та послуг. І, звісно, що 



банківська справа не виняток. Як свідчить статистика, індустрія фінансових 

послуг є одним із найбільших рекламодавців – на неї припадає переважна 

частка рекламних витрат. Рекламна діяльність банку пов’язана зі 

встановленням контактів з потенційними клієнтами та контрагентами. Роль 

реклами у підготовці ринку та вдосконаленні процесів формування потреб 

потенційних клієнтів часто виявляється вирішальною.  

Реклама банку завжди має подвійний характер – інформативний та 

переконливий. Мета рекламної банківської діяльності – «привернути увагу 

споживачів до певної послуги та вказати найприйнятніший спосіб її придбання, 

а щодо продукту-новинки – забезпечити потенційний попит та прискорити його 

перетворення на реальний» [6].  

Актуальним у наш час став аналіз мови рекламних текстів з метою 

підвищення ефективності рекламованих товарів чи послуг. 

Огляд літератури. Темі мовних особливостей реклами присвячено низку 

сучасних праць вітчизняних учених, зокрема О. Зелінської [2], Н. Колесникової 

[3], Н. Корінь [4], М’яснянкіної [7-8] та ін. Функціонування власне банківської 

реклами досліджували Н. С. Косар, Ю. В. Огерчук, Ю. Т. Савченко [5], О. 

Шундіна [10], Ю. Лопух [6], Т. Яворська [11]. Проте явище мовної гри в 

рекламі банківських послуг ще не було об’єктом окремого дослідження, хоча 

це, як буде показано у нашій статті, може прямо вплинути на ефективність 

банківської реклами. 

Постановка завдання. Метою статті є розглянути застосування принципів 

мовної гри у рекламі банківських послуг. Об’єктом нашого дослідження були 

рекламні тексти (понад 150 одиниць) 47 банків в Україні. 

Опис дослідження. Передусім зазначимо, що тематично рекламні слогани 

у сфері банківських послуг можна поділити на такі групи: 

1. Загальний слоган банку, так звана іміджева реклама, яка скерована 

насамперед на те, щоб у свідомості споживача склався позитивний образ 

певного банку [10]. Такий слоган лаконічно передає філософію банківської 



установи або підкреслює переваги товару, що є обличчям фірми: Піреус банк. 

Надійний з 1916 р. Найближчий великий банк Райффайзен банк Аваль. 

2. Рекламний слоган для окремого виду банківських послуг: Готівочка 

наша – фантазія ваша. (готівкові кредити Енергобанку). Що посієш, те й 

пожнеш. Отримайте нові вигоди з пакетом Аграрій. UniCredit Bank; 

Найкращий подарунок – високий прибуток! Депозит «Стабільний максимум» 

(БМ Банк). 

Інша класифікація залежно від форми подачі інформації поділяє слогани 

на п’ять основних типів [9, с. 117]: 

1. Слоган-новина: Комфортний вихід у будь-який момент. Довгострокове 

зняття коштів без втрати відсотків. До 23% річних у гривнях; Кредит до 

зарплатної картки. Відтепер Ви можете отримати до трьох 

середньомісячних зарплат одразу без застави. АТ «УКРЕКСІМБАНК»  

2. Слоган-розповідь: Якби в Олександра Македонського був персональний 

банкір, його нащадки володіли б 90% світової нерухомості (VAB); З програмою 

енергозбереження Ваші рахунки – менші, а оселя – тепла та затишна! 

3. Слоган-наказ: Виграйте незабутню подорож з карткою Otpbank! 

Склади тарифний план відповідно до потреб твого бізнесу; Ренесанс Кредит 

Зламай уявлення про кредит: бери більше – плати до 7% річних менше! За 

нашими спостереженнями, таких слоганів переважна більшість. 

4. Слоган-питання: Ніяково позичати гроші у близьких? Прості кредити 

готівкою. (Platinum Bank); Замалі відсотки за депозитом? Рішення є. (otp bank)  

Така форма ніби створює враження діалогу банку з клієнтом або ж 

досвідченішого клієнта із його менш досвідченим другом. 

5. Слоган-рішення: Мій банк – CREDIT AGRICOLE. Це має сенс. 

Довіра в банківській діяльності залежить від стійкої репутації організації. 

В іміджевій рекламі, знаючи про це, часто використовують ключові слова, які б 

прямо це підкреслювали. Проаналізувавши слогани банків (див. таблиця), ми 

виявили, що найчастіше використовують як основне ключове слово надійність, 

на другому місці – концепти стабільність, успіх та довіра.   



Таблиця 

Частота вживання слів-концептів у рекламі банківських послуг 
Ключові слова, що 

вживаються в 
рекламних текстах 

Приклади вживання 

Надійність УКРГАЗБАНК Життя повне «сюрпризів» - лише наш депозит є по-
справжньому надійним! 
Піреус банк. Надійний з 1916 р. 
УКРЕКСІМБАНК. Депозити від державного банку – найвищий 
рівень надійності. 
ЕКСПОБАНК. Банк, з яким надійно! 
Брокбізнесбанк. Надійний банк – успіх клієнта! 
Брокбізнесбанк.20 років надійності 
Промінвестбанк Надійність, перевірена часом! 
Кредобанк. Мільйони людей, тисячі справ, одна потреба – надійність  
Банк «Львів» Високий рівень надійності депозитів 
 «Аркада» Надійно. Стабільно. Вигідно 
Легбанк. Ми працюємо для тих, хто цінує надійність 
Зручний та надійний спосіб оплати щодня (Віза) 
Ощадбанк – надійний партнер Вашого бізнесу 
Надійне співробітництво заради росту вашого бізнесу 
Даст іст надійніш. Бізнес по-німецьки (Банк Форум) 

Стабільність Про кредит Банк. Німецький банк. Стабільність. Відповідальність. 
Професіоналізм. 
«Аркада» Надійно. Стабільно. Вигідно 
Легбанк. 16 років зростання стабільності  
Банк Кіпру. Навіть найменше наше відділення має стабільну 
фінансову підтримку 

Успіх Otpbank Банк Вашого успіху. 
Брокбізнесбанк. Надійний банк – успіх клієнта! 
Разом досягнемо успіху (Volksbank) 
Для нас неважливо, чи ваш успіх офіційний (Дністер) 

Довіра ERSTE Bank. Від довіри до впевненості. 
Про кредит Банк – це довіра. 
Райффайзен банк Аваль. Довіра – найцінніше  
Довіра зближує… (Фольксбанк) 

Впевненість  ERSTE Bank. Від довіри до впевненості. 
Впевнене рішення.  

Спокій Живи спокійно з ОТП Банком! 
Відповідальність  Про кредит Банк. Німецький банк. Стабільність. Відповідальність. 

Професіоналізм. 
Професіоналізм Про кредит Банк. Німецький банк. Стабільність. Відповідальність. 

Професіоналізм. 
Комфорт ПУМБ. Комфортний банк 
Досконалість, 
бездоганність 

VAB Досконалість рішень. Бездоганність виконання 

Добробут Твій добробут (депозити банку «Дністер») 
Головна проблема використання таких слів і зворотів у банківській рекламі 

полягає в їх широкому застосуванні і, як наслідок, падінні сприйнятливості 



споживачів до реклами («ще один стабільний банк»). Така проблема була 

своєрідно розв'язана в таких рекламних слоганах, як: Банк Кіпру. Ми тільки-но 

розквітаємо в Україні. Але нашому корінню вже 111 років; Ваша точка опори 

(ПриватБанк), в підтексті яких вочевидь простежується думка про стабільність 

і надійність банку, але самі ці слова в рекламі не використовуються. 

До того ж, банківська реклама стає більш клієнт-орієнтованою: у центрі 

уваги не тільки набір послуг, а й, безпосередньо, ставлення до клієнта. 

Наприклад: Банк «Надра» - «Банк Вашого життя. Відкритий. Доступний. 

Ваш»; Укрпромбанк – «Щиро Ваш...»; Otpbank. Банк Вашого успіху. Клієнт-

орієнтована реклама спирається насамперед на ключові слова успіх, спокій, 

комфорт, добробут. Банки намагаються позиціонувати себе не тільки як 

партнера у бізнесі – Партнер сьогодні. Партнер назавжди (Universal Bank), а 

як члена родини чи друга, таким чином намагаючись підвищити кредит довіри 

до себе: Батьківський дім Ваших фінансів (Райффайзен Банк Аваль); 

Приєднуйся до родини «УФС»! (Комерційний банк Український фінансовий 

світ); Ваш фінансовий друг. (Дельта Банк) 

Багато послуг, що надаються банком своїм клієнтам, розраховані на 

тривалий час, тому в рекламі банків значно більше ніж, в інших видах реклами, 

використовують прийоми, покликані демонструвати особисте спілкування, 

створюючи  взаємне відчуття довіри. 

Останнім часом у рекламі набуває особливої ваги мовна гра, тобто свідоме 

порушення мовних норм, правил мовної поведінки, перекручення 

(викривлення, спотворення) мовних кліше з метою надання повідомленню 

більшої експресивної сили. На думку фахівців, саме мовна гра допомагає 

зробити рекламу оригінальною і встановити теплий, неформальний контакт із 

реципієнтом [1, c. 423].  

Далі розглянемо варіанти мовної гри, які застосовують у рекламі 

банківських послуг в Україні. 

Неправильне сполучення слів. У рекламі часто зазнають ревізії правила 

смислової сполучуваності слів, що створює ефект парадоксу (поєднання 



непоєднуваного). Для створення ігрового ефекту важливо, щоб у рекламному 

тексті не використовувалося вже закріплене в мові переносне значення слова. 

Переносне значення має бути створено заново, тоді фраза буде сприйматися як 

нестандартна, ігрова: Запасайся відсотками, смакуй виграш. Банк Форум; 

Ренесанс кредит. Ваші гроші невпинно розмножуються; Розфарбуй своє 

майбутнє з Імексбанк; Ваша фінансова доля. Фінексбанк 

Приписування об'єктові не характерних для нього властивостей і дій – 

найпоширеніший тип парадоксу, створеного мовними засобами: Чи можна 

переказати любов? Так! («УКРЕКСІМБАНК»). У наведеній рекламі є спроба 

підкреслити те, що переказуючи кошти за допомогою банку, ми виявляємо 

свою любов, тобто робиться додатковий акцент на психологічно значущій 

вигоді для клієнта. 

Каламбур. Особливі прийоми використовують для створення каламбурних 

рекламних слоганів, заголовків і закликів. Каламбур – це гра на багатозначності 

слова, або співзвучності двох слів (або словосполучень), або їх смисловій 

схожості. Фахівці з реклами виокремлюють кілька різновидів каламбуру: 

а) використовують слово, в якому одночасно реалізовано в контексті два 

його значення, внаслідок чого виникає так зване семантичне мерехтіння (у 

свідомості реципієнта актуалізується і пряме, і переносне значення), наприклад: 

ЕрстеБанк. Кожна хвилина на рахунку. Розрахунково-касове обслуговування. У 

цьому слогані першу фразу вживають у двох смислах: по-перше, говорять про 

швидкість, оперативність виконання операцій, з іншого обіграно пряме 

значення слово рахунок, тобто така оперативність прямо впливатиме на стан 

Вашого рахунку. 

б) використовують прийом, коли є перехід від одного значення слова до 

іншого в одному контексті в межах невеликого відрізка мовлення, наприклад: 

Подарунок найвищої проби! Банківське золото. Подарунок, не підвладний часу. 

«Укрексімбанк» Спершу активізовано значення звороту як фразеологізму 

«якнайкращий подарунок», а потім подано контекст, з якого стає зрозуміло, що 



перша фраза вживається ще у прямому значенні, бо йдеться золоті злитки 

найвищої проби. 

в) для гри слів використовують омоніми чи пароніми, обіграючи ключове 

поняття: Енергобанк. Енергія банку працює на мене. 

г) переробки, трансформації клішованих виразів, відомих цитат, крилатих 

фраз, прислів'їв і приказок (слід зважати, що розуміння таких фраз передбачає 

знання їх прототипів). Даст іст надійніш. Бізнес по-німецьки (БАНК ФОРУМ). 

Перша фраза рекламного слогана – натяк на загальновідому українцям 

німецьку фразу «Даст іст фантастіш!», але у ній актуалізовано більш важливу 

прикмету банку – це надійність установи. 

Слоган Все буде «Родовід»! викликає асоціативний ряд Все буде гаразд і 

відповідно напряму пов’язує банк і стан Вашого добробуту.  

У слогані ЕрдеБанк. Гурмани справи рекламісти створили натяк на фразу 

«знавці справи», проте, вживши слово гурмани, підкреслили особливість, 

ексклюзивність послуг банку. 

Фахівці відзначають, що сприйняття таких каламбурів включає мить 

нерозуміння і подальше раптове з'ясування їхнього змісту.  

Вживання каламбуру передбачає певні приховані цілі, серед яких: 

1. За допомогою каламбуру непрямим шляхом встановлюється причинно-

наслідковий зв'язок, важливий для рекламіста. Наприклад: ПроКредит Банк. 

Ваш Німецький Банк. Слово німецький, вжите в цьому контексті, не просто 

передає походження банку, а хоче викликати стійкі асоціації в українців 

німецький – отже відповідальний, професіональний, стабільний.  

2. За допомогою каламбуру виявляється "прихований" сенс назви товару 

(помилкова етимологія). У такому контексті можна розглядати приклади, що 

ґрунтуються на явищі паронімічної атракції (смисловому зближенні слів, 

подібних за звучанням): Енергобанк. Енергія банку працює на мене. 

3. Каламбур дозволяє актуалізувати комічну ситуацію, в якій нібито 

задіяне відоме обличчя або сам споживач (її можна прирівняти до спроби 

розважити адресата, намалювавши комічну сценку).  



Цікавий приклад ілюструє рекламна кампанія UniCredit Bank, де 

розроблено було цілу серію рекламних слоганів, побудованих на каламбурі з 

комічним ефектом: Стрижи прибутки! UniCredit Bank; Безтурботне 

відкладання UniCredit Bank. Скажімо, Перший приклад викликає асоціації двох 

значень слова «стригти» - 1) підрізати ножицями шерсть; 2) перен. розм. натяк 

на вираз стригти купони – тобто отримувати відсотки з цінних паперів. 

4. Каламбур використовується для введення важливої аналогії. Наприклад, 

у рекламі Тихо! Працюють гроші! Брокбізнесбанк аналогія з медичною 

операцією створює враження більшої складності і відповідальності. Швидка 

кредитна допомога (Комерційний банк «Український фінансовий світ»). – 

знову ж таки асоціація з медициною на користь асоціативного ряду 

оперативності банківських операцій. 

Прийоми створення стильового дисонансу в рекламі. Під стильовим 

дисонансом ми розуміємо використання мовних засобів, не характерних або 

навіть не допустимих у певній комунікативній ситуації. Частіше за все з їх 

допомогою бажана для рекламіста ситуація видається в рекламі як така, що вже 

стала реальною, і адресата змушують уявити себе в цій ситуації: Вони 

стараються для мене! Надра банк; Клієнти Idea Банк ЗАВЖДИ ОТРИМУЮТЬ 

БІЛЬШЕ!  

Нерідко слогани будуються як репліки потенційних споживачів, тому 

сприймаються як репліки від імені адресата або його близьких: Енергобанк 

зрозумів мене, зрозуміє і Вас! (кредитні лінії Енергобанк); За 20 років я 

змінював погляди, але не свій банк. (Енергобанк)  

Висновки. У сучасній банківській сфері спостерігаються тенденції до 

зміни базової концепції банківської реклами, що підкреслює стабільність і 

надійність банку, на концепцію динамічного розвитку та нових банківських 

технологій. Сучасна реклама більш клієнт-орієнтована, де у центрі уваги не 

тільки набір послуг, а й, безпосередньо, ставлення до клієнта. Водночас 

більшість рекламних продуктів залишаються однотипними і схожими між 

собою, тому, виникає потреба в різноманітності, цікавості та доступності 



рекламних проектів, в яких банк звертався б до споживача простою та 

зрозумілою мовою, з посмішкою, викликаючи у клієнтів відчуття того, що банк 

звертається саме до нього, а не до мільйона потенційних вкладників. Зважаючи 

на сказане, вдало використані прийоми мовної гри в рекламних текстах роблять 

останні неординарними, оригінальними, сприяють впізнаваності рекламованої 

установи чи послуги. 
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