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(Київ, 2019, 282 с. комп’ютерного набору, 

з них 195 сторінок основного тексту)

Зміни в суспільному житті України спричинили суттєві зрушення і в 

концептуальній, і в мовній картині світу. Політична й економічна сфери 

потребують і суспільного усвідомлення, і мовної репрезентації. З’явилися 

нові явища, процеси, поняття, яких не було раніше ні в українському, ні в 

світовому лінгвосоціальному континуумі. Основою культури ділових 

комунікацій і дієвим чинником досягнення успішних результатів у розвитку 

й становленні економічного потенціалу держави науковці маніфестують 

український маркетинговий дискурс. Вивченню комунікативних стратегій 

маркетингового дискурсу в українській мові з позиції поліпшення 

ефективності у спілкуванні і присвячена кандидатська дисертація Майї 

Євгеніївни Мозер.

Актуальність репрезентованої кандидатської дисертації є беззаперечною, 

оскільки маркетинговий дискурс, використання лінгвальних засобів і 

способів реалізації ділового спілкування з метою досягнення запланованого 

практичного результату досі не були об’єктом спеціального наукового 

дослідження. У вступі зазначено стан наукової проблеми, мету роботи, яка 

детермінована актуальністю і конкретизується в завданнях. Зв’язок роботи з 

науковими програмами, планами, темами засвідчує, що дисертацію виконано 

в межах наукової теми Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка «Україна і сучасний світ: міжмовний та 

міжкультурний діалог (16 БФ 044 -  01)». У вступній частині обґрунтовано 

об’єкт, предмет, матеріал, методологічну основу, репрезентовано методи 

дослідження. Встановлено наукову новизну, теопетичне значення, практичну

Київського національного
Відділ діловодства та архіву

г»г,ааямим—ті

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


цінність. Дисертанткою опрацьований широкий спектр мовного матеріалу: 

внутрішньокорпоративні видання 2007 -  2017 років загальним обсягом 

близько 600 текстових фрагментів, тексти із 60 корпоративних інтернет- 

сайтів та електронних сторінок компаній у соціальних мережах, а також із ЗО 

корпоративних блогів. Авторка дисертації фактично створила тематичний 

текстовий масив, зібравши тексти монографій, посібників, підручників 

популярних видань, наукових маркетингових статей зі збірників матеріалів 

економічних конференцій, залучивши корпоративне листування, 

корпоративні сайти, рекламні проспекти. До українського корпусу 

дискурсивних текстів професійного маркетингового спрямування також були 

долучені публічні виступи власників компаній. Усі ці зібрані матеріали були 

завантажені авторкою дисертації на портал www.mova.info (загальний обсяг 

767 200 слововживань).

Кандидатська дисертація М.Є. Мозер має традиційну структуру: вступ, 

три розділи з висновками до них, загальні висновки, список використаної 

літератури, додатків. В основній частині дисертації розглянуто «Теоретичні 

аспекти лінгвокогнітивного та комунікативного дослідження мови в 

контексті антропоцентричної парадигми», «Лінгвокогнітивні аспекти 

концептуального вивчення маркетингового дискурсу в українській мові», 

«Методологічні засади аналізу українськомовного маркетингового дискурсу 

в комунікативному аспекті». Додатки містять основні терміни, використані в 

роботі, фрагмент частотного словника «Маркетингова галузь» на 10000 слів 

(найчастотніші слова-терміни).

Дисертаційне дослідження М.Є. Мозер має своїм підґрунтям 

міждисциплінарний підхід до вивчення мовних явищ, який залучає до 

мовознавчих студій інформацію, здобутки, інструментарій таких дисциплін, 

як теорія тексту і комунікація, когнітивістика, термінологія, філософія, 

прагматика, соціологія, економіка, психологія. Рівень ефективного вивчення 

маркетингового дискурсу підвищують обрані дисертанткою аспекти -  

лінгвокогнітивний і комунікативний.
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У теоретичній частині авторка дисертації наводить низку дефініцій 

термінів текст і дискурс українських (Д.Х. Баранник, Ф.С. Бацевич, 

Д.І. Ганич, І.О. Голубовська, А.П. Загнітко, М.П. Кочерган, І.С. Олійник, 

К.С. Серажим), російських (М.М. Бахтін, В.В. Богданов І.Р. Гальперін, 

Г.В. Колшанский, В. Красних, О.С. Кубрякова, Г.Я. Солганик, 

Н.Д. Арутюнова,) і зарубіжних мовознавців (Р. Водак, Т.А. ван Дейк, Г. Крес, 

Н. Феркло, 3. Харріс, Г. Палек, В. Дресслер, Е. Бенвеніст, П. Серіо).

М.Є. Мозер надає також декілька дефініцій маркетингового дискурсу. У 

вступі «маркетинговий дискурс -  це зв’язний текст (тексти), що 

розглядається як комплекс цілеспрямованих дій, факторів, які структурують 

взаємовідносини учасників маркетингової діяльності. У теоретичній частині 

(п.п.1.1, с.37) зазначено одразу 2 потрактування: маркетинговий дискурс -  це 

мовлення, що розглядається як комплекс цілеспрямованих дій, які 

страктують взаємовідносини маркетингових процесів та механізмів їхньої 

свідомості». Паралельно дисертантка стверджує, що маркетинговий дискурс 

«можна характеризувати як усталену концептуальну модель етнокультурної 

мисленнєво-комунікативної поведінки комунікантів у соціально- 

зумовленому просторі маркетингової діяльності, відображену в усній і 

писемній діяльності, що регулюється позамовними чинниками, 

антропоцентричністю, соціумом, ментальністю і має на меті виконання 

комунікативного завдання». Розгляд дискурсивного аналізу та 

співвідношення текст -  дискурс закцентував увагу дисертантки на 

актуальності переходу дискурсу в текст і тексту в дискурс, тобто їхньої 

взаємодії. Типології дискурсу присвячений окремий підрозділ 

дисертаційного дослідження, у якому наведені критерії розрізнення його 

типів і підтипів за низкою критеріїв. Найбільш подеталізованою є типологія 

на основі різних типів семіотичних знаків, яка налічує близько 70 назв із 

зазначенням авторства. Щоправда, серед цього переліку відсутній як окремий 

тип маркетинговий дискурс. Слід ствердно зафіксувати, що саме
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кандидатська дисертація М.Є. Мозер і заповнює цю наукову лакуну, 

детально описуючи і характеризуючи таке дискурсивне поняття.

Лінгвокогнітивний і комунікативний аспекти вивчення маркетингового 

дискурсу зумовили вироблення відповідно лінгвокогнітивного і 

комунікативного плану з метою вивчення зазначеної проблематики. 

Дисертанткою обраний інструментарій когнітивної лінгвістики для 

розв’язання поставленої наукової проблеми. Репрезентовано основні етапи 

становлення і розвитку концептології і здійснено огляд положень про 

структуру і типологію концептів, подано теорію фреймів.

На початку XXI століття у сфері когнітивної лінгвістики сформувалась 

окрема наукова галузь -  концептологія, яка вивчає різні підходи до розуміння 

концепту, його зміст та структуру, причини виникнення концептів у 

свідомості людини, етапи вербалізації концепту. Зміст концепту є значно 

ширшим, ніж зміст простого поняття, і може містити найрізноманітнішу і 

найрізноріднішу інформацію (екстралінгвального, культурологічного, 

міфопоетичного, соціодуховного характеру) й при цьому досить рельєфно 

відбивати авторську позицію. Тому концепту може відповідати інформація 

різних видів про ознаки і реалії, які ідентифікують її, а саме: про предметно- 

логічні зв’язки певної реалії з іншими, про відношення людини до неї (оцінка 

реалій, почуттів, емоцій, викликаних нею), про асоціативні культурологічні і 

соціодуховні зв’язки, що встановлює мовне співтовариство між конкретною 

реалією та іншими, про місце, яке посідає ця реалія в житті людини. 

Сучасний стан лінгвокогнітивних досліджень, до яких і належить 

кандидатська дисертація М.Є. Мозер, свідчить про потужні перспективи 

вивчення мовомисленнєвих процесів у синтаматиці та парадигматиці 

лінгвоконцептологічної теорії. Напрацьований науковий інструментарій 

когнітивної лінгвістики дозволяє детально і ґрунтовно вивчати концептуальні 

системи української мови на різних етапах її розвитку, різних стилів і 

дискурсів, а також структурно-смислові площини концептів, фреймів, 

аспекти функціональної взаємодії цих лінгвоментальних утворень.
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Згідно з комунікативним планом маркетингових комунікацій М.Є. Мозер 

описує систему маркетингових комунікацій, вибудовує типологію 

комунікативних стратегій маркетингового дискурсу, зазначає комунікативні 

тактики й комунікативні ходи у комунікативній діяльності маркетолога.

Вивченню та опису маркетингового дискурсу в лінгвокогнітивному 

аспекті присвячений окремий розділ дисертації. Ключовою є загальна 

парадигма концептосфери, застосована дисертанткою в роботі.

Багатоаспектний аналіз мовомисленнєвих процесів дає змогу виокремити 

концептосферу як систему мовної і дискурсивної семантики, сукупність 

семантичних, поняттєвих та асоціативних структур концепту. Дослідницею 

враховано таке положення, згідно з яким входячи до тієї чи тієї 

концептосфери, концепти розрізняються не лише своїм конкретним змістом, 

але й тим місцем, яке вони посідають у певній концептосфері, рівнем своєї 

актуальності, характером зв’язків з іншими концептами, рівнем свідомості, 

формами свого втілення, у тому числі -  традиціями вербалізації, наявністю 

спеціальної символіки.

Аналітика, здійснена дисертанткою, засвідчує, що об’єднання деяких 

концептів утворюють концептополя а)дистрибуція, місце збіту; 

б)просування, реклама; в)вартість, ціна; г)продукт, товар, послуга, бренд), 

які, у свою чергу, формують концептосферу маркетингу. Окремі підпункти 

розділу посвячені детальному опису зазначених концептів. Крізь призму 

теорії фреймів та з використанням поняття семантичної сітки як статичної 

моделі представлення знань маркетингового дискурсу дисертантка 

висвітлила сценарій фрейму маркетинг і зазначила структуру фреймів для 

таких термінів як продукт/ товар/ послуга/ бренд; ціна/ вартість; місце 

збуту/ дистрибуція; просування/ реклама. Інформаційно насиченими є 

укладені авторкою дисертації таблиці 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 

3.12, 3.13, 3.14, які в акумульованій формі відбивають структуру фреймів.

У третьому розділі дисертації висловлено методологічні засади аналізу 

українськомовного маркетингового дискурсу в комунікативному аспекті. На
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виконання поставлених завдань дисертантка використовує і поєднує низку 

лінгвістичних методик, серед яких дискурсивний аналіз тексту, контент- 

аналіз маркетингових матеріалів веб-ресурсів, лінгвістичний аналіз 

маркетингової термінології, сентимент-аналіз маркетингових текстів 

комерційних пропозицій, методика конструювання маркетингового 

тезаурусу, лінгвістична експертиза. Показовим є наведений дисертанткою 

приклад проведеного дискурс-аналізу маркетингових інтернет-комунікацій 

(ДАМІК) під час запровадження нового проекту українського правопису. 

Дослідниця оперувала такими критеріями, які детально висвітлила і 

прокоментувала: а)лінгвокультурна історія інтернет-ресурсу; б)концепція 

адресат -  адресант; в)перформативність; г)психолінгвістичні технології; 

д)мобілізаційний потенціал.

У дисертаційній роботі використаний контент-аналіз, розроблений 

засновницею наукової школи з інтернет-лінгвістики в Україні 

Л.Ф. Компанцевою. Такий підхід здійснюється для визначення домінант 

маркетингового дискурсу. Репрезентує авторка кандидатської дисертації і 

види лінгвістичного аналізу маркетингової термінології -  вивчення 

семантичної структури термінів: семантичний аналіз дефініцій термінів, 

метод семантичних множинників, що сприятиме укладенню інформаційно- 

пошукової системи -  тезауруса з маркетингу. М.Є. Мозер авторитетно 

доводить і переконливо стверджує, що найдієвішим інструментом у 

вирішенні основних маркетингових завдань є комунікативна активність 

маркетологів.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків, 

сформульованих у дисертації, є достатнім. Він забезпечений використанням 

переконливого методологічного інструментарію та широким спектром 

лінгвального і теоретичного матеріалу.
За результатом детального ознайомлення із опонованою дисертаційною 

працею виникли міркування, із якими маємо намір поділитися.
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1 .У теоретичній частині дисертації окреме місце присвячене 

співвідношенню понять текст і дискурс, а також типології дискурсу у 

співвідношенні з текстом. В одному із визначень маркетингового дискурсу 

дисертантка називає його мовленням. Варто детальніше прокоментувати 

співвідношення понять дискурс і мовлення. У зв’язку із цим постає потреба 

визначити в рецензованій науковій праці лінгвістичні категорії дискурсу як 

тексту в ситуації.

2. У дисертації здійснено спробу використати поєднано такий науковий 

інструментарій як концептосфера, концепт, концептополе, фрейм, слот, 

концептуальний фрейм та деякі інші. Наводяться дефініції і потрактування 

цих понять. Стверджується, що національну специфіку 

концептівунаочнюють фрейми, які є компонентами концептосистеми (с.58 

дисертації). Уважаємо, що потребує додаткового коментування (як 

вербального, так і схематичного) місце концептів і фреймів у 

концептосистемі, структурно і семантично зумовлене співвідношення цих 

лінгвокогнітивних конструктів.

3. У другому розділі дисертантка проаналізувала низку термінопонять 

маркетинг, продукт/ товар/ послуга/ бренд, ціна/ вартість, місце збуту/ 

дистрибуція, просування/реклама, які описано з позицій лінгвоконцептології 

і теорії фреймів. Солідним науковим результатом, безумовно, був би 

порівняльний аналіз спостережень і висновків таких дослідницьких підходів.

4.Окреме місце в комунікативному аспекті маркетингового дискурсу 

відведено лінгвістичним експертизам. У цій частині роботи варто було б 

додати основні положення теорії лінгвістичних експертиз і деяких, 

пов’язаних із ними, наукових галузей -  теорії аргументації, теорія 

мовленнєвих активів, лінгвістичної прагматики.

Названі вище міркування не применшують ваги наукового доробку 

дисертантки, а є спонуканням до подальшої розробки перспективних 

наукових ідей.
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Усі положення дисертаційного дослідження пройшли необхідну наукову

апробацію. Із достатньою мірою повноти вони відбиті в авторефераті і 18

публікаціях, серед яких 3 статті в наукових фахових виданнях України, 5

статей у наукових фахових виданнях України, які входять до міжнародних

баз даних, 10 наукових праць апробаційного характеру. Матеріали

кандидатської дисертації Майї Євгеніївни Мозер якісно апробовані на

міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях у солідних наукових

центрах, серед яких університети Мюнхена, Любліна, Оломоуця, Києва. У

лютому 2017 року в Українському вільному університеті (Мюнхен,

Німеччина) було проведено апробацію на проведеній доповіді за темою

«Українськомовність маркетингового дискурсу: практичні виміри».

За результатами аналізу змісту дисертації, автореферату, рівня апробації

та публікацій дисертантки за обраною темою є всі підстави зробити

висновок, що дослідження «Маркетинговий дискурс в українській мові:

лінгвокогнітивний та комунікативний аспекти», подане на здобуття

наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 -

українська мова відповідає вимогам п.п.9,10,12,13 «Порядку присудження

наукових ступенів», затвердженого Постановою КМУ №567 від 24.07.13 (зі

змінами, внесеними згідно з Постанвами КМУ №656 від 19.08.15, №1159 від

30.12.12, №567 від 27.07.16), а її авторка, Майя Євгеніївна Мозер, заслуговує

на присудження наукового ступеня кандидата філологічних наук за

спеціальністю 10.02.01 -  українська мова.

Офіційний опонент: 
доктор філологічних наук, 
професор, декан українського 
мовно-літературного факультету 
імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка 
Харківського національного

у К.Ю. Голобородько

Відділ діловодства та адхіву 
Київомого національного університету 

імені іараса Шевченка

Від*

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


ВІДГУК
офіційного опонента на дисертацію Майї Євгеніївни МОЗЕР 

«Маркетинговий дискурс в українській мові: лінгвокогнітивний та 
комунікативний аспекти», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата 
філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 -  українська мова (Київ, 2018. -  

282 с.) і автореферат дисертації (Київ, 2019. -  22 с.)

Для сучасної лінгвістики характерним є і залишається незмінна 

зацікавленість процесом комунікації (спілкування), необхідністю вивчення 

мовленнєвих одиниць, а також організацією людської мови в аспекті її 

повсякденної ролі в суспільстві, у щоденній інтеракції людей. Пов'язано це з 

бурхливим розвитком новітніх технологій та усіх галузей комунікативної 

лінгвістики -  стилістики, риторики щоденного практичного спілкування, 

мовленнєвознавство, лінгвістичної прагматики та ін. У розвитку цих 

напрямів значне місце посідає вивчення засобів мови у дії, у реальному 

спілкуванні.

Сучасне життя людини насичене різноманітними комунікативними 

зв’язками, які допомагають обмінюватися інформацією, почуттями, емоціями 

тощо. Відбувається безперервний процес діалогічної взаємодії. І тут на 

передній план лінгвістичних досліджень виходить поняття дискурсу, під яким 

лінгвісти розуміють мову у тому виді, в якому вона використовується у 

соціальному контексті і вмикається у мережу особистісних та соціальних 

відносин (правила поведінки, способи мислення, взаємовпливу та ін.): 

Н. Д. Арутюнова, Е. Бенвеніст, І. Р. Гальперін, Ж. Курте, М. Мамудян, 

А. І. Новиков, Р. Якобсон та ін. Функціонування дискурсу пов’язане з усіма 

сферами людської діяльності, зокрема маркетинговою. У маркетингову 

діяльність залучено усе суспільство, оскільки на сьогодні якість життя 

людини цілком залежить від маркетингової інформації, її адекватного 

сприймання, інтерпретації.

Розвідки, присвячені когнітивним, функціонально-комунікативним, 

психологічним, логічним та іншим аспектам організації маркетингового

Г*
і В'щдЦї діловодства те архіву {
• Київського наЦІОНаЯМШГО РЙврСйївї? <
і " |«еиіТарасаШввчеию^ ,

Ж -  №.. --гуру----
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дискурсу тісно взаємодіють з проблемами комунікативної лінгвістики, 

лінгвістичної прагматики, семантики, а також теорії мовленнєвих жанрів.

Актуальність представленого дисертаційного дослідження зумовлюється 

потребою системного лінгвістичного аналізу застосування комунікативних 

стратегій маркетингового дискурсу в українській мові з позицій піднесення 

ефективності у спілкуванні (с. 25), а також відсутністю робіт, які б були 

присвячені дослідженню лінгвокогнітивного та комунікативного аспектів 

українськомовного маркетингового дискурсу.

Щодо новизни роботи, де зазначається, що новим є погляд на 

стратегічність як когнітивний принцип спілкування (с. 28), то слід зазначити, 

що такого бачення стратегічності саме з когнітивної точки зору 

дотримувалися ще Т. ван Дейк (1989), О.С. Іссерс (2002) та ін.

Правомірно у дисертації застосовано комплексну методику 

дослідження: дискурсивний аналіз тексту, концепт-аналіз, методика

фреймового моделювання, прагматичний аналіз, контент-аналіз 

маркетингових матеріалів веб-ресурсів, лінгвістична експертиза сугестивних 

комунікацій маркетингового дискурсу, лінгвістичний аналіз маркетингової 

термінології, сентимент-аналіз.

Заслуговує на увагу і те, що теоретичні положення представленої 

розвідки розширюють і поглиблюють наші знання про лінгвокогнітивний та 

комунікативний аспекти маркетингового дискурсу, про термінологію у галузі 

маркетингу, питань формування та номінації реалій українськомовних 

маркетингових комунікацій.

Наступні позитивні риси дисертаційного дослідження є послідовно 

похідними від його стрункого задуму. Головне, що привертає увагу в цьому 

відношенні, це внутрішній динамізм дисертаційного тексту, який гармонійно 

пов’язаний з аналізом текстів маркетингового спрямування, виокремленням 

парадигми концептосфери у галузі маркетингу, створення маркетингової 

термінології в українській мові. Однак, хочеться зазначити про 

перевантаженість дисертаційної роботи чисельними підпунктами, які занадто
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малі за обсягом. Тому деякі з них, на нашу думку, необхідно було б 

об’єднати.

Структура опонованої дисертації включає вступ, загальні висновки, 

список використаних джерел (581 позиція) та додатки (основні терміни, 

використовувані в дисертації; фрагмент частотного словника

«МАРКЕТИНГОВА ГАЛУЗЬ» на 10 000 слів), три основні розділи тексту із 

висновками до них, виділених за теоретичними, лінгвокогнітивними та 

комунікативними особливостями вивчення маркетингового дискурсу в 

українській мові. Слід зазначити, що досить значна кількість використаних 

праць, що перелічуються у бібліографічному списку, свідчить про повноту 

вивчення проблеми, а посилання в тексті дослідження констатують їхнє 

реальне опрацювання.

Перший розділ «Теоретичні аспекти лінгвокогнітивного та

комунікативного дослідження мови в контексті антропоцентричної 

парадигми» (с. 31-100) структурно складається з трьох підрозділів з 

підпунктами, у яких послідовно розглядаються проблеми, пов’язані з 

дефініцією термінів текст і дискурс (співвідношення, особливості і 

типологія дискурсу); лінгвокогнітивний план проблеми маркетингового 

дискурсу (поняття концепту, структура і типологія концептів, поняття 

фрейму); комунікативний план проблеми маркетингового дискурсу (система 

маркетингових комунікацій, комунікативні стратегії, тактики, комунікативні 

ходи, а також комунікативні аспекти професійного мовлення маркетолога).

У підрозділі 1.1. «Дефініція наукових термінів «текст» і «дискурс» (с. 

31-49) таку назву зазначено в змісті. У тексті дисертації назву 

сформульовано інакше: «Дефініція значень наукових термінів «текст» і 

«дискурс». Підрозділ містить побіжний перелік праць і короткий коментар 

щодо визначення понять текст і дискурс, але немає узагальнень авторки, яку 

точку зору вона наслідує в дисертаційному дослідженні, також автор 

спирається на відомі дослідження й не залучає новітніх праць.
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Справедливо текст і дискурс є явищами комунікативного акту, де 

текст -  цілісне, зв’язне висловлювання, результат вивчення 

комунікативного акту в статиці, а дискурс -  у динаміці. Текст виступає 

основою дискурсу, потрапляючи в потік свідомості людини, яка його 

сприймає. Звідси абсолютно логічний перехід до проблематики жанру, 

оскільки маркетингова комунікація має свою жанрову типологію. Слід 

зазначити, що сама назва вимагає уточнення, очевидно мова йде саме про 

проблему мовленнєвого жанру в лінгвістиці. Зазначимо, що, на жаль, у поле 

наукового зору авторки не потрапили праці видатних дослідників теорії 

мовленнєвих жанрів (Н. Арутюнова, Ф.С. Бацевич, А. Вежбицька, 

В.В. Дементьев, М. Кожина, Т.В. Матвеева, К.Ф. Седов, Т.В. Шмельова та 

ін.). Знайомство з працями цих лінгвістів допомогло б авторці глибше 

пізнати закономірності маркетингової комунікації.

У підрозділі 1.2. «Лінгвокогнітивний план проблеми маркетингового 

дискурсу» (с. 49-60) достатньо глибоко проаналізовані погляди лінгвістів 

щодо поняття концепту, типологію і структуру концептів, а також поняття 

фрейму як моделі структуризації досвіду людини.

Підрозділ 1.3. «Комунікативний план проблеми маркетингового 

дискурсу» (с. 60-100) вводить теоретичні міркування про комунікативні 

функції маркетингового дискурсу. У ньому розглядається система 

маркетингових комунікацій, комунікативні стратегії і тактики та їх вплив на 

ефективний результат маркетингової комунікації. Тут хотілося б уточнити, 

що йдеться саме про комунікативно-прагматичний аспект дослідження 

маркетингового дискурсу. Також розглядаються і складники компетентності 

професійного спілкування маркетологів.

Центральним у дослідженні, на нашу думку, постає другий розділ 

«Лінгвокогнітивні аспекти концептуального вивчення маркетингового 

дискурсу в українській мові» (с. 101-158). У ньому авторка вдало дослідила 

концептосферу маркетингу, простежила розвиток поняттєвої структури 

окремих слів. Здійснила концептуальний аналіз основних концептів, які
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структурують семантичний простір маркетингового дискурсу в українській 

мові (.маркетинг, продукт/товар/послуга/бренд, ціна/вартість, місце 

збуту/дистрибуція, просування/реклама), а також розглянула структури 

фреймів для відповідних термів, проаналізувала фрейми у сценарії 

«Маркетинг». Справедливо зазначено, що концепти є основною одиницею 

ментального лексикону маркетолога. Важливими є висновки дисертантки про 

те, що українська маркетингова терміносистема інтенсивно формується, 

користуючись не тільки виключно англіцизмами й американізмами, а й 

опираючись на власні словотвірні засоби.

Третій розділ «Методологічні засади аналізу українськомовного 

маркетингового дискурсу в комунікативному аспекті» (с. 159-206) 

присвячено дослідженню комплексних методик лінгвістичного аналізу 

українськомовного маркетингового дискурсу.

У цілому непогано розглянута сутність дискурс-аналізу. Важливим 

висновком авторки, на нашу думку, слід уважати те, що Комунікація в 

соціальних мережах на сьогодні є вельми актуальною проблемою. Усі мовці 

комунікативного процесу мають рівні шанси на висловлення власної думки, 

використання широкого спектру мовних засобів.

У досліджені розглядається сутність контент-аналізу, його алгоритм, 

розроблений засновницею наукової школи з інтернет-лінгвістики в Україні 

Л.Ф. Компанцевою (2018). Вдало подано приклад проведеного контент- 

аналізу маркетингових матеріалів веб-ресурсів за темою «Ціна», а також 

частота вживання змістових одиниць, що підтверджує правдивість 

отриманих результатів дослідження.

Слушним, на нашу думку, є звернення до сугестивної функції мови, що 

пов’язана з гіпнотичною дією, впливом на людську психіку. Це навіювання, 

здатність впливати на співрозмовника у процесі спілкування для досягнення 

комунікативної мети. Основною функцією сугестивного впливу є 

переконання. Дисертантка вдало досліджує роль сугестивного впливу в 

інтернет-комунікаціях компанії ТОВ «ВАРУС». Слід зазначити, що поза
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увагою авторки лишилися праці видатних дослідників сугестивної 

лінгвістики й нейролінгвістичного програмування (О.С. Іссерс, С.Г. Кара- 

Мурза, Т.Ю. Ковалевська, С.В. Форманова, І.Ю. Черепанова та ін.).

Позитивним у роботі є і розгляд актуальної в сучасній лінгвістиці 

проблеми маркетингової терміносистеми. Визначається поняття терміну, 

зазначається важливість у створенні термінології української маркетингової 

сфери та створення власного частотного словника термінів з маркетингу.

У дослідженні розглядається сутність сентимент-аналізу маркетингових 

текстів, особлива увага спрямована на роль лексем-ярликів як чинника 

впливу на підсвідомість потенційного клієнта. Кооперативна комунікація 

цілком залежить від правильного добору мовцями лексем-ярликів.

Загальні висновки дисертації (с. 207-215) написані лаконічно, однак 

глибоко і повною мірою окреслюють отримані у дослідженні результати.

Переходячи до тих зауважень і запитань, що виникли в процесі 

прочитання дисертації, заздалегідь відзначимо, що вони поодинокі і 

непринципові:

1. Вами зазначено, що основні результати дисертаційного дослідження 

викладені у 18 статтях у фахових наукових збірниках (с. 29). Однак статті, 

що входять до міжнародних наукометричних баз в іноземних виданнях, 

наукові праці апробаційного характеру, а також надруковані в зарубіжних 

виданнях не є фаховими.

2. Чому не зазначено, що в роботі було використано квантитативний 

метод? Адже він застосовується вже на початковому етапі роботи над 

суцільною вибіркою матеріалу, коли підраховується кількість тих чи інших 

мовних одиниць дослідження, визначаються домінанти й найменш уживані 

серед них. Наприклад, у Додатку Б (с. 266) Вами здійснено вибірку 

найчастотніших слів із частотного словника «МАРКЕТИНГОВА ГАЛУЗЬ».
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3. Чому в дослідженні не розглянуто мовленнєві жанри маркетингового 

дискурсу? Адже у маркетинговій сфері можна виокремити і жанр реклами, 

жанр перемовин тощо.

4. У третьому розділі (с. 162) подається приклад дискурс-аналізу 

інтернет-комунікацій під час запровадження нового проекту українського 

правопису. Постає запитання: Яке відношення текст проекту правопису має 

до маркетингу (ринку, збуту, продукції, реклами тощо)? Чому саме цей 

варіант прикладу?

4. В оформленні дисертаційного дослідження М.Є. Мозер вдалося 

помітити кілька недоліків:

- деякі правописні помилки і технічні огріхи, які ми пов’язуємо з 

комп’ютерним набором тексту;

- у списку використаних джерел не розмежовано довідкову і основну 

літературу.

З усього видно, що зроблені зауваження непринципові і мають 

здебільшого рекомендаційний характер. Вони ні в якій мірі не впливають на 

загальний висновок про високий як для кандидатської дисертації науково- 

теоретичний рівень. Опонована робота є самостійним і завершеним 

дослідженням актуальної проблеми. Отримані результати закономірно 

випливають з проведеного аналізу і є вагомими, їх обґрунтування 

сприрається на великий мовний матеріал, який дозволяє дослідниці 

переконливо аргументувати свої міркування і висвітлити всі аналізовані 

аспекти досліджуваної теми. Основні положення дослідження апробовані на 

наукових конференціях і досить повно відбиті у вісімнадцяти статтях, з яких 

три є фаховими.

Зміст автореферату повністю відображає зміст дисертації.

Позитивно оцінюючи виконане дослідження, уважаємо, що реферована 

дисертаційна робота відповідає вимогам ДАК МОН України, зазначеним у п. 

13 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженому КМУ № 567 

від 24.07.2013 (зі змінами, унесеними згідно з Постановами КМУ № 656 від
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19.08.2015, № 1159 від 30.12.2015 та № 567 від 27.07.2016), а її автор -  Мозер 

Майя Євгеніївна -  цілком заслуговує на присвоєння наукового ступеня 

кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 -  українська мова.

Офіційний опонент: 
кандидат філологічних наук, 
старший викладач кафедри 
української мови і літератури 
Ізмаїльського державного 
гуманітарного університету
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