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The  article  considers  the  scheme  of  cross-cultural  communicative  
competence, its levels. It has proved that the linguistic and discourse competence  
are basic. For their formation are used texts of science-fiction. A set of tasks that  
forms linguistic creativity of students is proposed.
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ОСОБЛИВОСТІ РЕКЛАМНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 
СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ

Останні дані фінансової звітності банків України станом на 01.04.2013 
дають  можливість  дізнатися,  що  в  Україні  діє  175  банків  (сайт  НБУ 
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=64097). Загострення 
конкуренції змушує українські фінансові заклади вдаватися до інтенсивнішої 
рекламної комунікації й до нестандартних як для банківських установ засобів 
комунікації. 

Передусім  банківська  реклама  виконує  інформаційну  й  економічну 
функції.  Розрізняють рекламу банківського продукту (проводиться з  метою 
ознайомлення клієнтів із новими послугами), рекламу кредитного інституту 
(направлена не на збут конкретної послуги, а на залучення уваги споживачів 
до  певного  кредитного  інституту),  рекламу  потреби  (покликана  пробудити 
або сформувати нові потреби) [2]. Як зазначають спеціалісти, найзначущішим 
елементом банківських  маркетингових  стратегій  є  взаємостосунки «банк  – 
клієнт». Причому формування цих взаємостосунків здійснюється на певному 
сегменті банківського ринку й орієнтоване на певну цільову групу клієнтів 
(споживачів  послуг).  Ключовим  напрямом  маркетингових  досліджень  є 
сегментація  споживачів  банківських  послуг,  оскільки  на  її  основі 
розробляються подальші маркетингові стратегії.  В процесі їхньої реалізації 
застосовуються  певні  прийоми  банківського  маркетингу,  які  є  необхідним 
атрибутом діяльності будь-якого банку [1].

Особливо вагомого значення для фінансових установ набуває створення 
позитивного  образу  у  свідомості  споживачів.  Тому  окремо  необхідно 
розглядати комплекс маркетингових комунікацій (до якого, звісно, входить і 
реклама,  зокрема,  іміджева),  що  використовується  банками  для  передачі 
інформації  своїм  реальним  та  потенційним  споживачам.  Такі  засоби 
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маркетингових  комунікацій,  як-от,  зв’язки  із  громадськістю,  брендинг, 
спонсоринг,  продакт  плейсмент  тощо  покликані  формувати  ставлення 
громадськості до банківської установи як до соціально активного бізнесу. Так, 
наприклад, 

- на офіційному сайті банку «Фінанси і Кредит» розміщена інформація 
про участь  банку  у  соціальних проектах,  благодійну  допомогу  конкретних 
філій конкретним організаціям;

- сайт  та  блог  ПриватБанку  повідомляє  про  акції,  що  проходять  за 
підтримки  банку  (існує  власний  благодійний  фонд  «Допомагати  просто», 
який  регулярно  допомагає  дитячим  будинкам  і  школам-інтернатам, 
онкохворим  дітям,  а  також  постраждалим  від  стихійних  лих  чи  терактів; 
щороку ПриватБанк проводить суботники, стати учасником якого можуть усі 
бажаючі – акція «ПриватБанк – зелений банк»);

- як свідчить сайт АльфаБанку, пріоритетними для нього сферами для 
здійснення  соціальних  інвестицій  є  підтримка  національної  культури  й 
мистецтва, а також допомога дитям-сиротам і важкохворим дітям тощо.

Таких  прикладів  можна  навести  досить  багато,  оскільки  кожен  із 
проаналізованих  в  аспекті  представлення  рекламної  інформації  банків 
намагається обов’язково подати відомості про свою соціальну активність. 

Інформація  про  реалізовані  та  заплановані соціальні  рекламно-
інформаційні  кампанії  банків  має  зміцнити  у  свідомості  широкого  загалу 
позитивну думку про саме цей банк як надійний, стабільний, перспективний 
заклад.  Надто важливо довести цю інформацію до  своєї  реальної  цільової 
аудиторії,  яка  має  впевнитися  ще  раз  у  вірності  свого  вибору  банківської 
установи.

Вважається,  що  фінансова,  зокрема  банківська,  реклама  не  має 
використовувати афективну стратегію для просування банківських продуктів. 
Проте останнім часом спостерігається збільшення таких випадків. 

Так,  наприклад,  Platinum Bank,  пропонуючи  кредит,  у  своїх 
поліграфічних  рекламних  зверненнях  використовує  іронічне  зображення 
молодого  чоловіка  у  костюмі  осла  чи  у  балетній  пачці  із  вербальною 
частиною  «Ніяково  позичати  гроші  у  близьких?».  У  іншій  телевізійній  і 
поліграфічній рекламі зображувалися «паперові монстри», із якими клієнти 
саме цього банку не будуть стикатися.

ІМЕКСБАНК  привертає  увагу  потенційних  клієнтів  архетипом 
Супермен, встановлюючи асоціації ІМЕКСБАНК – Супермен («ІМЕКСMAN – 
фінансовий рятівник! Кредити до 50000 грн за 2 години 19% річних»).

Реклама Банку Форум, яка отримала золото на європейському фестивалі 
Epica  Awards  2010  під  назвою «Панк  по-німецьки»  і  «Хаос  по-німецьки», 
базується  на  іронізації  над  характерною рисою німецької  вдачі  –  високою 
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організованістю.  Заздалегідь  проведене  банком  дослідження  показало,  що 
відносно  банківської  діяльності  «німецький»  підхід  до  ведення  справ 
сприймається українцями як перевага [4].

Банки  розуміють,  що  з  клієнтом  слід  спілкуватися  його  мовою, 
використовуючи максимально зручні для нього канали комунікації. Частіше 
звернення  до  цільової  аудиторії  її  мовою й так  звана  мімікрія  під  клієнта 
спостерігаються у лінгвістичному аспекті. У рекламних текстах вживаються 
мовні  одиниці,  що  раніше  не  були  притаманні  серйозній,  однозначній 
фінансовій рекламі. Так, наприклад, використовуються:

· сленгізми, жаргонізми:
- Cтрижи прибутки UniCredit Bank
- Досить паритися! ПРОСТО - КРЕДИТ Platinum Bank

· фразеологізми, мовна гра:
- Знімай вершки з акційних пропозицій OTP Bank
- Готівочка наша – фантазія ваша Кредит на будь-які потреби ДЕЛЬТА 

БАНК
- Подумай про  місяць  (стилізоване  зображення  Місяця  у  фазі  росту). 

Понад 30 днів користування кредитом безкоштовно UniCredit Bank
Анафору для свої рекламних повідомлень використовує Альфа Банк. У 

буклетах  перша  фраза  вербальної  частини  рекламного  повідомлення 
починається з літери А з підкресленням - А, що є елементом фірмового стилю 
банку:

А у нас бюро знахідок «Альфа-хранитель»!
А у нас кто ждет – получает больше!
А у нас сплачуйте частинами та отримайте авто уже сьогодні!
А что тут думать? Нужно брать! Кредит наличными А не понравится  

- вернете
Фінансова  й  банківська  реклама  використовують  у  своїх  зверненнях 

лексеми, що мають прихований маніпулятивний характер. Так, в аналізованих 
вербальних  складових  рекламних  повідомлень  йде  апеляція  до  таких 
концептів як:

· «Європа» 
- Укрсоцбанк стає UniCredit Bank Разом з UniCredit до Європи!
· «надійність»
- UniCredit Bank Життя мінливе, ми з вами незмінно!
- Наші клієнти цінують безпеку Надійність вищої проби Platinum Bank
· «стабільність» 
- (Клуб  постійних  клієнтів  Ви  завжди  отримуєте  БІЛЬШЕ!  Банк  

національного масштабу ПРАВЕКС-БАНК);
· «майбутнє» 
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- Майбутнє заслуговує на довіру. Депозитні вклади від ПРАВЕКС-БАНК  
Адже  я  хочу  малювати  власне  майбутнє.  Думаємо  про  майбутнє  
разом! 

- Створюємо майбутнє разом з вами! UniCredit Bank);
· «репутація» 
- 10 років бездоганної репутації Зростання чистих активів у 1258, 6  

разів 170 філій та відділень по всій країні ПРАВЕКС-БАНК
· «любов», «свобода» тощо (загальнолюдські цінності)
- Чи  можу  переказати  свою  любов?  ТАК!  Western Union ПРАВЕКС-

БАНК
- Подумай про свободу Платіжні картки MASTERCARD UniCredit Bank
Як і на Заході, українські банки кооперуються з іншими організаціями, 

для прикладу співпраця OTP Bank та МАУ: 
Розпочни  багатомильну  подорож!  Плати.  Збирай.  Літай.  

Розраховуйтесь  спільною платіжною карткою  OTP Bank та авіакомпанії  
«Міжнародні  Авіалінії  України»  за  будь-які  товари  чи  послуги,  збирайте  
бонусні милі та обмінюйте їх на безкоштовні авіаквитки!  OTP Bank Банк 
Вашого успіху

Таким чином,  можна  констатувати,  що  сучасна  українська  банківська 
комунікація  все  частіше  вдається  до  нестандартних  (як  для  фінансових 
закладів) засобів донесення необхідної для споживача маркетингової, зокрема 
рекламної, інформації.

Аналітики  фінансового  ринку  говорять  про  те,  що  останнім  часом 
стрімко  розвивається  персональне  і  сучасне  інформаційне  обслуговування. 
Постійно  зростає  кількість  споживачів-користувачів  планшетних 
персональних  комп’ютерів  та  смартфонів.  Тому  комунікація  «банк-клієнт» 
переходить  у  віртуальний  простір,  у  якому  банки  активно  впроваджують 
інтернет-рішення (окрім традиційних уже сайтів та блогів), як-от сторінки у 
соціальних мережах. 

Результати досліджень [3] свідчать, що коректування стратегії створення 
банківської  реклами  має  бути  спрямоване  на  використання  креативності. 
Банки  пропонують  практично  однаковий  спектр  послуг,  тому  рекламне 
повідомлення  банку  мусить  допомагати  бренду  виділятися  серед  брендів 
решти банківських установ з метою підкреслення його конкурентних переваг 
і донесення до споживача необхідної інформації.
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Представленная  работа  подает  анализ  некоторых  особенностей  
распространения  рекламной  информации  украинских  банков,  которые  все  
чаще прибегают к нестандартным средствам донесения необходимой для  
потребителя  рекламной  информации.  Особое  внимание  уделяется  
лингвистическому аспекту таких рекламных сообщений.

This work provides an analysis of some features of distribution of Ukrainian  
banks  promotional  information,  which  increasingly  use  nonstandard  ways  of  
presentation advertising information to consumer. Special attention is paid to the  
linguistic aspect of such advertisements. 
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ИМИДЖ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА

В  работе  «Имидж  и  политическая  реклама»  к.и.н.,  доцента  
Кутузовой Н.Г.  рассмотрены  современные  выборные  технологии  и  
анализируется влияние рекламы на имидж украинских политиков. 

Ключевые  слова: имидж,  моделирование  имиджа,  имиджмейкер,  
выборные технологии

На протяжении всего существования человеческого общества  фактор 
имиджа  оказывал  значительное  влияние  на  ход  политических  процессов. 
Именно  этим  обусловлен  тот  факт,  что  к  проблеме  образа  идеального 
государя  так  или  иначе,  обращались  многие  мыслители  древности, 
античности,  средних  веков  и  нового  времени.  Уже  в  ранних  обществах 
правители  вынуждены  были  решать  задачи  повышения  своего  авторитета, 
расширения влияния на широкие слои населения.

В  ХХI веке  эта  проблема  стоит  особенно  остро,  так  как  массы 
перестали  быть  послушными  (повысились  общая  грамотность  населения, 
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