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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Українськомовний маркетинговий дискурс успішно реалізується в ділових 

комунікаціях, метою яких є досягнення результатів у розвитку й становленні 

економічного потенціалу (стабільності / значущості / впевненості / ваги) держави. 

Українські та зарубіжні мовознавці вивчали структуру ділового спілкування й 

розглядали свідоме ставлення носіїв мови до своєї комунікативної діяльності, 

уміння аналізувати причини конфліктів чи невдач у діловому спілкуванні 

(Ж.А. Андерсен, Н.Д. Арутюнова, М.М. Бахтін, Ф.С. Бацевич, Е. Бенвеніст, 

Д. Берло, Р. Водак, Т.А. ван Дейк, В.І. Карасик, Ж.Т. Клеппер, О.С. Кубрякова, Ж.-

Ж. Ламбен, М.М. Полюжин, Г.Г. Почепцов, Н. Феркло, І.Є. Фролова та ін.). 

Актуальність теми дослідження. Інтерес до теми маркетингового дискурсу 

зумовлений еволюцією українського соціуму, що відбувається протягом останніх 

двох десятиліть, активними процесами соціального розвитку, становленням 

національної економіки, підприємництва. 

Маркетинговий дискурс – це зв’язний текст (тексти), що розглядається як 

комплекс цілеспрямованих дій, факторів, які структурують узаємовідносини 

учасників маркетингової діяльності. 

Природна мова є і формою вираження думок, і найважливішим засобом 

змістової організації спілкування, вираження знань і досвіду. Тому лінгвістичні 

проблеми організації ефективного функціонування маркетингового дискурсу 

висуваються на перший план. Рівень володіння маркетинговим дискурсом часто 

забезпечує успіх комунікації у сфері маркетингу й адресантові, й адресатові тексту. 

Дисертаційне дослідження присвячене лінгвістичним засобам впливу на споживача, 

що є предметом теорії тексту і комунікації, когнітивістики, прагматики. 

Маркетинговий дискурс, будучи важливим елементом соціальної структури та 

масової свідомості, впливає на характер соціальних практик суб’єктів, які, у свою 

чергу, сприяють відтворенню або зміні соціальних інститутів і структур. Когнітивні 

аспекти маркетингового дискурсу, зокрема використання лінгвальних засобів і 

способів реалізації ділового спілкування з метою досягнення запланованого 

прагматичного результату, в українському мовознавстві досі не були об’єктом 

спеціального наукового дослідження. Тому потреба системного лінгвістичного 

аналізу застосування комунікативних стратегій маркетингового дискурсу в 

українській мові з позицій підвищення ефективності у спілкуванні зумовлює 

актуальність нашого дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано в межах загальної наукової теми Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Україна і сучасний світ: 

міжмовний та міжкультурний діалог (16БФ044–01)». 

Метою дослідження є з’ясування лінгвокогнітивної та комунікативної 

специфіки українськомовного маркетингового дискурсу.  

Досягнення мети дисертаційного дослідження передбачає розв’язання таких 

завдань: 

- осмислити зміст та обсяг поняття «маркетинговий дискурс» та з’ясувати 

спільне та відмінне у поняттях «текст» та «дискурс»; 



 

- сформулювати методичні засади аналізу маркетингового дискурсу в 

українській мові; 

- укласти корпус маркетингових текстів для проведення лінгвістичної 

експертизи; 

- проаналізувати найпоширеніші комунікативні стратегії, тактики та 

комунікативні моделі в УМД; 

- здійснити концептуалізацію дискурсивної діяльності маркетолога, 

розглянувши концептуальне узагальнення соціального змісту розвитку маркетингу; 

- встановити лексико-семантичні парадигми концептополів маркетингового 

дискурсу; 

- з допомогою методу когнітивного аналізу фреймової семантики мовних 

одиниць вибудувати структури фреймів концептосфери маркетингу; 

- провести дискурс-аналіз маркетингових інтернет-комунікацій; 

- за лінгвістичними методиками провести контент-аналіз маркетингових 

матеріалів веб-ресурсів; 

- здійснити лінгвістичну експертизу сугестивних комунікацій маркетингового 

дискурсу; 

- укласти словник маркетингових термінів і виконати лінгвістичний аналіз 

маркетингової термінології в українській мові; 

- використовуючи формалізовану методику конструювання маркетингового 

тезаурусу, укласти інформаційно-пошуковий тезаурус предметної галузі 

«маркетинг»; 

- провести сентимент-аналіз маркетингових текстів комерційних пропозицій і 

лексем-ярликів. 

Об’єктом дослідження є сучасний українськомовний маркетинговий дискурс, 

який утворюється в контексті маркетингової діяльності компанії та її працівників у 

різноманітних комунікативних ситуаціях. 

Предмет дослідження – лінгвокогнітивна та комунікативна специфіка 

маркетингового дискурсу. 

Матеріалом дослідження є українськомовний корпус дискурсивних текстів 

професійного маркетингового спрямування, завантажений нами на портал 

www.mova.info, загальним обсягом близько 767 200 слововживань. До нього було 

введено: монографії, посібники, підручники, науково-популярні видання, наукові 

маркетингові статті зі збірників матеріалів економічних конференцій, маркетингові 

статті періодичних журналів, корпоративне листування, корпоративні сайти, 

рекламні проспекти, публічні виступи власників, управлінців, співробітників 

компаній, 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 30 корпоративних 

блогів. 

Методологічну основу дослідження становлять такі постулати: 

1) взаємозв’язок мови і мислення, 2) взаємодія суб’єктивного та об’єктивного в мові, 

3) співвідношення форми та змісту мовних одиниць, 4) міждисциплінарний підхід 

до вивчення мовних явищ, зокрема залучення до мовознавчих студій здобутків 

таких дисциплін, як прагматика, когнітивна лінгвістика, термінознавство, філософія, 

соціологія, психологія, економіка (дослідження Н.Д. Арутюнової, М. Вебера, 

http://www.mova.info/


 

А. Вежбицької, І.О. Голубовської, Н.П. Дарчук, Т.Р. Кияка, Дж. Лакоффа, 

В.М. Лейчика, Г.Г. Почепцова, К.С. Серажим, Н.В. Слухай, О.С. Снитко та ін.). 

Методи дослідження. Мета й завдання дисертаційної праці зумовили 

використання комплексної методики лінгвістичного аналізу, яка поєднує такі 

методи: основний – дискурсивний аналіз тексту (для з’ясування процесу 

мовленнєво-мисленнєвої діяльності з метою виявлення екстралінгвістичних, 

семантичних, когнітивних і мовленнєвих аспектів його формування та з’ясування 

функціональної спрямованості); лінгвокогнітивні методики концепт-аналізу; 

методика фреймового моделювання; прагматичний аналіз; контент-аналіз 

маркетингових матеріалів веб-ресурсів; лінгвістична експертиза сугестивних 

комунікацій маркетингового дискурсу; сентимент-аналіз маркетингових текстів, 

кількісний аналіз. 

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що в ній уперше досліджено 

українськомовний маркетинговий дискурс у лінгвокогнітивному та 

комунікативному аспектах. Лінгвокогнітивний аналіз дав змогу вивчити 

українськомовні тексти маркетингового дискурсу (УТМД), визначити їхню 

семантичну структуру та виокремити ключові концепти, вербалізовані в цих 

текстах. Із допомогою лінгвістичної експертизи проведено системний аналіз 

застосування ділових комунікативних стратегій. Уперше на матеріалі сучасної 

української мови оцінено вплив принципу маркетингового стратегічного 

планування ділових комунікацій і засобів його реалізації на досягнення 

запланованих результатів. Новим є погляд на стратегічність як когнітивний принцип 

спілкування. 

Теоретичне значення дисертаційної праці полягає в тому, що її результати і 

висновки становитимуть певний внесок у розвиток деяких напрямів українського 

мовознавства. У теорії тексту та лінгвістичній жанрології вони можуть бути 

використані при вивченні функціональних, жанрових, соціолінгвістичних, 

прагматичних, когнітивних, стилістичних аспектів спеціальних (галузевих) текстів; 

у термінознавстві – при дослідженні маркетингової термінології; у 

соціолінгвістиці – для з’ясування питань професійної варіативності мовлення; у 

культурній антропології та лінгвокультурології – при розгляді проблем формування 

та номінації реалій українськомовних маркетингових комунікацій. 

Практична цінність дисертаційного дослідження полягає в запровадженні 

нових технологій у системі маркетингових комунікацій та в можливості 

використання отриманих результатів у практиці викладання української мови 

студентам економічних спеціальностей, курсів термінознавства, соціолінгвістики, 

жанрології, ділового мовлення, комунікативної лінгвістики, лінгвокультурології, 

міжкультурної комунікації, а також економічних дисциплін, зокрема маркетингу, 

менеджменту; при корегуванні словникових дефініцій жанрів маркетингового 

тексту. На основі отриманих результатів шляхом застосування фреймів можна 

перейти до сценарію, який становить концептуальну структуру маркетингового 

дискурсу, а також покращити маркетингове планування, складання офіційних 

листів, ділових паперів, публічних виступів, рекламних текстів, мотиваційних 

промов, нотаток із підготовки до перемовин для осіб, що займаються 

маркетинговою діяльністю; одержані результати можуть бути використані й при 

викладанні відповідних курсів дисциплін у закладах вищої освіти. 



 

Апробація результатів дослідження. Дисертація обговорена на засіданнях 

кафедри української мови та прикладної лінгвістики Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Матеріали дисертаційного 

дослідження були апробовані на наукових конференціях Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 2014-2017, на IІІ Міжнародній науковій 

конференції «Світ мови – світ у мові» (Київ, 2015), на Оломоуцькому симпозіумі 

україністів Середньої і Східної Європи (Оломоуць, Чехія, 2016, 2018), на ХІ та ХІІІ 

Міжнародних конференціях «Мова як світ світів: граматика і поетика текстових 

структур» (Київ, 2016, 2018), Всеукраїнських наукових читаннях за участю молодих 

учених «Філологія початку ХХІ сторіччя: традиції та новаторство» (Київ, 2017), на 

ХXVІ Міжнародній науковій конференції «Мова і культура» імені професора Сергія 

Бураго (Київ, 2017), на Міжнародній науково-практичній конференції Люблінського 

науково-технологічного парку (Люблін, Польща, 2017), на ІІІ Міжнародній науковій 

конференції «Мова: класичне – модерне – постмодерне» в Національному 

університеті «Києво-Могилянська академія» (Київ, 2017). 7 грудня 2017 р. було 

виголошено доповідь на тему «Українськомовність маркетингового дискурсу: 

практичні виміри» в Українському вільному університеті (Мюнхен, Німеччина). 

Публікації. Основний зміст праці висвітлений у 18 статтях у фахових наукових 

збірниках. Із них 3 уміщено в наукових фахових виданнях України, 5 статей в 

наукових фахових українських виданнях, які входять до міжнародних 

наукометричних баз даних опубліковано в іноземних фахових виданнях; 10 

наукових праць апробаційного характеру, 2 з яких надруковано в зарубіжних 

виданнях. Усі результати дослідження отримані дисертанткою самостійно. 

Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів із 

висновками до них, загальних висновків, списку використаних джерел (581 позиція) 

та додатків: основні терміни, використовувані в дисертації; фрагмент частотного 

словника «МАРКЕТИНГОВА ГАЛУЗЬ» на 10 000 слів (найчастотніші слова-

терміни). Основний зміст дослідження викладено на 195 сторінках, загальний обсяг 

становить 282 сторінки. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У Вступі обґрунтовано актуальність дослідження, визначено його предмет, 

окреслено стан вивчення наукової проблеми, сформульовано мету і завдання 

дисертаційної праці, з’ясовано її теоретичну базу та методологічну основу, 

схарактеризовано наукову новизну, теоретичну цінність та практичне значення 

дисертації, описано дослідницьку базу та методи дослідження, констатовано ступінь 

апробації, обсяг і структуру роботи. 

У розділі першому «Теоретичні аспекти лінгвокогнітивного та 

комунікативного дослідження мови в контексті антропоцентричної 

парадигми» проаналізовано теоретико-лінгвістичні питання дискурсивної 

діяльності на широкому тлі реалізації пізнавально-комунікативної функції мови. У 

мовознавстві розрізняють три наукові парадигми: порівняльно-історичну (зіставну), 

системно-структурну й антропоцентричну. Порівняльно-історична парадигма, 

властива лінгвістичним дослідженням ХІХ ст., використовувала зіставні, 

порівняльно-історичні методи, а системно-структурна в основу поставила слово з 



 

усіма його аспектами в межах мовної системи. Антропоцентрична ж парадигма 

ґрунтується на дослідженні того, що відбулося й нині відбувається з мовою та 

інтерпретованим людиною світом із точки зору самої людини. 

У контексті антропоцентричної парадигми текст визначають як зв’язну й 

повністю послідовну сукупність знаків, а дискурс – як інтегральний феномен, як 

мисленнєво-комунікативну діяльність у широкому соціокультурному контексті, що 

є результатом поєднання лінгвістичних та екстралінгвістичних чинників. 

«Одиницею тексту є реально вичленовуваний найменший словесний масив, що 

складається з лінійно розташованої сукупності речень, об’єднаних у тематичну і 

структурну цілісність, після якої йде інша цілісність того самого рівня. Найменша 

реальна одиниця тексту – надфразна єдність, абзац».
1
 

Підсумовуючи різні тлумачення й підходи до визначення дискурсу аплікативно 

до об’єкта дослідження – маркетингового дискурсу, характеризуємо його як 

усталену концептуальну модель етнокультурної мисленнєво-комунікативної 

поведінки комунікантів у соціально зумовленому просторі маркетингової діяльності, 

відображену в усній і писемній формі у тексті як інтерактивний конструкт 

типологійної мовленнєвої діяльності, що регулюється позамовними чинниками, 

антропоцентричністю, соціумом, ментальністю і має на меті виконання 

комунікативного завдання. 

Лінгвістично поняття тексту і дискурсу поєднані тим, що вони є 

відображенням реального комунікативного акту, а «відмінність у трактуванні 

понять зумовлена лише різними підходами до вивчення комунікативного акту: 

текст – це результат вивчення комунікативного акту в статиці, а дискурс – у 

динаміці, тобто з обов’язковим і неодмінним урахуванням усіх аспектів процесу 

комунікації».
2
 Саме тому для ефективного дослідження маркетингового дискурсу в 

українській мові ми обрали два аспекти – лінгвокогнітивний і комунікативнй. 

Мета дискурсивного аналізу тексту полягає в комплексному розгляді 

екстралінгвістичних факторів породження і сприйняття дискурсу. Дискурсивний 

аналіз охоплює мовний рівень тексту як продукту мовленнєвої діяльності; текст 

досліджується в дієвому просторі з урахуванням зовнішніх і внутрішніх факторів 

розгортання текстової комунікації. 

Тип дискурсу – це «клас об’єднаних загальною комунікативною метою текстів, 

які застосовуються в типових ситуаціях спілкування, мають однакову прагматичну 

установку та спільні лінгвостилістичні риси».
3
 

Маркетинговий дискурс розглядається в дисертації у двох планах – 

лінгвокогнітивному і комунікативному, оскільки дослідження мови відбувається у її 

зв’язку з мисленням і комунікацією. Мова є центром усієї когнітивної діяльності 

людини, репрезентантом когнітивних процесів, які мають місце в суспільстві. Вона 

відкриває доступ до світу іншої людини / народу, до структур її (його) свідомості. 

За твердженнями Ю. Габермаса, дискурс є комунікативною дією. Це 

передбачає, щоб дійові особи дискурсу були розглянуті як суб’єкти, що говорять, 

слухають і діють в об’єктивному, соціальному або суб’єктивному світах. Одночасно 
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ці дійові особи висувають певні претензії до значущості того, про що вони говорять, 

думають, у чому вони переконані. Однією з реалій сучасного суспільства є 

менеджмент комунікацій, тобто організація ділових відносин шляхом управління 

мовленнєвою діяльністю суб’єктів. Оскільки українське суспільство організоване і 

функціонує в умовах ринкових відносин, сфера маркетингу стає всеосяжною: 

маркетинг політичний, маркетинг виробничої / невиробничої сфер, маркетинг 

соціальних комунікацій. Вивчення тексту, зануреного у сферу маркетингу, 

породжує необхідність виокремлення його в окремий підвид інституціонального 

дискурсу – маркетинговий дискурс. 

У когнітивній лінгвістиці на українськомовному ґрунті вивчається 

співвідношення когнітивних і мовних структур, досліджується когніція в її мовному 

відображенні. Увага сфокусована переважно на моделюванні концептосфери 

української лінгвокультури (К.Ю. Голобородько, І.О. Голубовська, Н.І. Руденко, 

Н.В. Слухай та ін.), мовної картини світу особистості та порівнянні мовних картин 

світу різних лінгвокультур (Ю.Л. Мосенкіс, Д.І. Переверзєв, М.В. Якименко та ін.) 

тощо. 

За К.Ю. Голобородьком, концепт – це лінгвоментальна категорія, що 

узагальнює знання і досвід людини, відображає потенційні ресурси свідомості та 

репрезентує концептуальну картину світу мовної особистості.
4
 Мислення людини 

структуроване в концептах; унаслідок мисленнєвої діяльності постійно 

породжуються нові концепти, які взаємодіють. 

Серед класичних праць, завданням яких стало встановлення закономірностей 

функціонування мови у процесі комунікації, виокремлено дослідження Р. Барта, 

Ю. Габермаса, Т.А. Ван Дейка, М.В. Ільїна, Г.Г. Почепцова, М. Фуко, О.І. Шейгал. 

У розділі другому «Лінгвокогнітивні аспекти концептуального вивчення 

маркетингового дискурсу в українській мові» проаналізовано концептосферу як 

польову структуру, пов’язану з пізнавальним потенціалом, запасом знань та 

навичок, культурним досвідом як окремої особистості, так і народу загалом. 

Концептосфера маркетингу – це сукупність концептів, пов’язаних за принципом 

цілісності, взаємозв’язку, розумових картинок, схем, понять, фреймів у сфері 

маркетингу, що узагальнюють різноманітні ознаки зовнішнього світу. 

Концептосфера має національно-культурну своєрідність, непомітну зсередини, але 

вона виявляється у процесі порівняльного аналізу концептів, що дає змогу 

простежити розвиток поняттєвої структури як окремих слів – вербалізаторів 

концептів, так і всього словникового запасу мови в цілому в динамічному аспекті, 

побачити зв’язок цього процесу з особливостями національного менталітету. 

Поняття «концептосфери» як польової структури варто пов’язати з пізнавальним 

потенціалом, запасом знань та навичок, культурним досвідом як окремої 

особистості, так і народу загалом. 

 Дослідження концептосфери маркетингової діяльності в українській мові дає 

змогу відтворити відповідні фрагменти національної картини світу, проникнути в 

глибини народного світосприйняття в підгалузі економіки (Рис. 1). Знання в 

концептосфері представлені за допомогою таких когнітивних структур, як: 
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концепти, фрейми, схеми, сценарії, скрипти, гештальти і т.п., які перебувають у 

тісному взаємозв’язку між собою. Те саме явище може бути концептуалізоване як у 

вигляді концепту, так і у вигляді фрейму з огляду на близькість цих категорій. 

Найбільш повно концепт можна дослідити лише лінгвістичними засобами, 

оскільки він має складну структуру, зумовлену його формуванням на різних рівнях 

свідомості людини: індивідуальному, соціокультурному та гендерному. 

 

 
Рис. 1. Системна організація концептосфери маркетингу. 

 

Ми здійснили концептуальний аналіз, що полягав у дослідженні концептів – 

мовно-ментальних утворень, якими структурується семантичний простір 

маркетингового дискурсу в українській мові. Теоретичними одиницями нашого 

дослідження виступили концепти ПРОДУКТ / ТОВАР / ПОСЛУГА / БРЕНД, ЦІНА 

/ ВАРТІСТЬ, МІСЦЕ ЗБУТУ / ДИСТРИБУЦІЯ, ПРОСУВАННЯ / РЕКЛАМА; назви 

цих концептів є ключовими словами маркетингового дискурсу, основними 

маркетинговими термінами «4P: Product, Prise, Plase, Promotion» за концепцією 

комплексу маркетинг-міксу, розробленого в 1964 р. відомим маркетологом 

Дж. МакКарті.
5
 В укладеному нами на порталі www.mova.info частотному словнику 

«Маркетингова галузь» обсягом 10 000 різних лексем наведені вище маркетингові 

терміни мають найвищий ступінь уживаності: «маркетинг» засвідчено з частотою 

5 332; «продукт» – 2 365; «товар» – 4 697; «послуга» – 3 436, «бренд» – 263; «ціна» – 

1 682; «вартість» – 493; «місце збуту» – 750; «дистрибуція» – 32; «просування» – 

536; «реклама» – 1 372. Вони становлять концептосферу маркетингової галузі. 
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Kонцептуальна система – це система знань і думок людини про світ. Вона 

відображає когнітивний досвід людини як на домовному, так і на мовному рівні, 

проте не зводиться до будь-якої лінгвістичної суті. Складниками концептуальної 

системи є окремі смисли або концепти, які сформувались у процесі пізнання світу і 

відбивають інформацію про нього. 

Системну організацію концептосфери маркетингу (див. Рис. 1) ми розглядали 

через основні концепти професійної діяльності маркетологів; ці концепти утворили 

чотири основних концептополя: 1) ПРОДУКТ / ТОВАР / ПОСЛУГА / БРЕНД; 

2) ЦІНА / ВАРТІСТЬ; 3) МІСЦЕ ЗБУТУ / ДИСТРИБУЦІЯ; 4) ПРОСУВАННЯ 

/ РЕКЛАМА. У нашому випадку маркетологи є носіями професійної мови, які разом 

із тим є носіями певної концептуальної системи маркетингового дискурсу. 

Концептополе – це сукупність ментальних одиниць зі складною системною 

взаємодією, поєднаних поняттєвою подібністю позначуваних концептами явищ. На 

рис. 1 ми бачимо утворені зони, в яких поєднуються концепти за поняттєвою 

подібністю: ПРОДУКТ / ТОВАР/ ПОСЛУГА / БРЕНД поєднані лінією 

взаємозв’язку із зоною: ЦІНА / ВАРТІСТЬ, бо для виведення виробленого продукту 

на ринок йому виставляють ціну. Далі у цієї ж зони ще одне поєднання лінією 

зв’язку з іншими зонами: ПРОСУВАННЯ / РЕКЛАМА та МІСЦЕ ЗБУТУ 

/ ДИСТРИБУЦІЯ, оскільки для торгівлі необхідно проводити промоцію (англ. 

promotion – просування, рекламування розробленого продукту із застосуванням 

брошур, флаєрів, плакатів, телевізійної чи радіореклами) і забезпечувати місце 

збуту. 

Спираючись на потрактування концепту як лінгвокогнітивної та 

лінгвокультурної сутності
6
, ми використали у своїй праці лінгвокогнітивну 

методику концепт-аналізу в маркетинговому дискурсі. 

Лінгвокогнітивна методика породила нову парадигму лінгвістичного знання 

про співвідношення свідомості та мови. Найпродуктивнішою лінгвокогнітивною 

методикою аналізу визнано теорію прототипів Дж. Лакоффа з огляду на її 

найбільший емпіричний потенціал. Когнітивна здатність людини в обробці, 

збереженні та передаванні інформації пояснюється характеристиками мови. За 

визначенням Дж. Лакоффа, наше знання організовується за допомогою структур, які 

мають назву ідеалізованих когнітивних моделей, а структура категорій і прототипні 

ефекти є побічними продуктами цієї організації. 

У когнітивістиці процес концептуалізації дискурсивної діяльності розглядають 

через теорію фреймів. Теорія фреймової семантики є найбільш популярною серед 

семантичних теорій і має міжпредметний характер, поєднуючи лінгвістичні та 

нелінгвістичні знання. Вона пояснює багато мовних явищ із позиції когнітивного 

аналізу.
7
 Для когнітивного аналізу мовних одиниць використовують фреймову 

семантику. 

Національну специфіку концептів унаочнюють фрейми, які є компонентами 

концептосистеми. Фрейм – це структура, що репрезентує стереотипні, типізовані 

ситуації у свідомості (пам’яті) людини і призначена для ідентифікації нової ситуації, 
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яка ґрунтується на такому ж ситуативному шаблоні. (Поняття фрейму введено 

Марвіном Лі Мінським у 1974 р. як ієрархічно впорядковану репрезентацію певної 

стандартної ситуації дійсності). Концептуальні фрейми формують наші знання про 

картину світу, про поведінку людини в навколишньому світі в тій чи іншій ситуації. 

Ці знання як «пакети» запам’ятовуваної інформації зберігаються в нашій свідомості 

й забезпечують обробку стандартних ситуацій, подій, учинків, дій. 

У колективній свідомості такі концепти українськомовного маркетингового 

дискурсу, як МАРКЕТИНГ, ПРОДУКТ / ТОВАР / ПОСЛУГА / БРЕНД, ЦІНА 

/ ВАРТІСТЬ, МІСЦЕ ЗБУТУ / ДИСТРИБУЦІЯ, ПРОСУВАННЯ / РЕКЛАМА, що 

прийшли в нашу мову з англомовного маркетингового дискурсу, групуються у 

фрейм-структуру більш загального родового поняття «діяльність» («activity»). 

Фрейм-структура «activity» в англійській мові розкладається на слоти (комірки для 

зберігання інформації): «subject», «object», «aim», «means», «mode», «result», – 

українською мовою: «суб’єкт», «об’єкт», «мета», «засіб», «спосіб», «результат». 

Концепт МАРКЕТИНГ структурує акціональний фрейм зі слотами «суб’єкт», 

«об’єкт», «мета», «засіб», «спосіб», «результат» і сценарій «створення 

маркетингової стратегії» з такими етапами: «бачення цілі», «проведення 

маркетингового аналізу», «обмірковування результатів», «прийняття рішень», 

«контроль за виконанням маркетингового стратегічного плану». 

Внісши до фреймової таблиці сценарію всі елементи, маркетолог далі зможе 

краще формувати план дій для реалізації маркетингової стратегії. Зосередивши свою 

увагу на розгортанні в динаміці певних послідовних етапів, епізодів, маркетологи 

мають змогу бачити глобальну картину своєї діяльності. У нашому дослідженні 

побудовано фрейми для опису основних об’єктів маркетингового дискурсу в 

українській мові, вибудувано структури фреймів для відповідних термів, укладено 

сценарій фрейму маркетинг на основі методики, розробленої дослідниками 

Дж. Лакоффом, М. Мінським, Ч. Філлмором, Н. Дарчук, Є. Карпіловською. 

Мета й завдання дисертаційної праці в розділі третьому «Методологічні 

засади аналізу українськомовного маркетингового дискурсу в комунікативному 

аспекті» зумовили використання й поєднання таких лінгвістичних методик 

дослідження: дискурсивний аналіз тексту; лінгвістична експертиза; контент-

аналіз маркетингових матеріалів веб-ресурсів; лінгвістична експертиза 

сугестивних комунікацій; лінгвістичний аналіз маркетингової термінології; 

сентимент-аналіз маркетингових текстів комерційних пропозицій. 

У дискурс-аналізі маркетингових інтернет-комунікацій ми застосували 

методологію, що пояснює способи пізнання соціального світу і систему методів, 

необхідних для вивчення будови, структури, функціонування та розвитку 

суспільства.
8
 

Засновник дискурс-аналізу (ДА) Т.А. ван Дейк, аналізуючи новини, дав перші 

зразки ДА. Ван Дейк припускає наявність у читачів соціальних знань, які, як 

айсберг, семантично доповнюють виражену в тексті інформацію. Т.А. ван Дейк 

представляє ДА в якості нової крос-дисципліни, розвиток якої пов’язаний із 

постійним розширенням предметної галузі дослідження, із долученням до вивчення 
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дискурсу все нових дисциплін, що в підсумку призводить до утворення 

різноманітних галузевих напрямків ДА в гуманітарних і соціальних науках. 

Шляхом здійснення дискурс-аналізу маркетингових інтернет-комунікацій на 

прикладі «Запровадження нового проекту Українського правопису» ми 

проаналізували поведінку комунікантів, яка відповідала розробленим 

Ю. Габермасом правилам дискурсивної комунікації: 1) участь у дискурсі відкрита 

для будь-якого здатного до комунікації суб’єкта й передбачає його повну 

рівноправність з усіма іншими учасниками; 2) у процесі комунікації забороняється 

здійснювати який-небудь примус з метою досягнення згоди; 3) учасники можуть 

діяти лише на підставі мотиву досягнення кооперативної та аргументованої згоди; 

4) учасники перебувають у відносинах визнання взаємних домагань; 5) під час 

комунікації позиції сторін зазнають взаємної інтерпретації, критики, уточнюються, 

приймаються або відкидаються.
9
 Комунікація в соціальних мережах дає всім рівні 

шанси на висловлення власної думки, що підтверджує відповідність слів учасників 

їхнім позиціям. Таким чином маркетинговий дискурс набуває характеристик 

правдивості, свободи, певних спільно вироблених норм поведінки. 

Лінгвістична експертиза маркетингового дискурсу передбачає застосування 

триаспектного підходу до дискурс-аналізу, який запропонував Н. Феркло.
10

 

Триаспектний підхід спрямований на аналіз текстів у межах дискурсів із вивченням 

авторів, відносин і практик. Як наслідок застосування лінгвістичної експертизи до 

маркетингового дискурсу з урахуванням триаспектного підходу отримуємо 

консультативний висновок і прогноз щодо впливу маркетингової комунікації на 

соціальні дії учасників. Лінгвістична експертиза маркетингового дискурсу показала, 

що маркетингова терміносистема є не лише сукупністю спеціальних одиниць, а 

складним лінгвістичним утворенням, що акумулює загальномовну та спеціальну 

інформацію, в якій термін є інструментом пізнання. Наприклад, застосування 

терміна концентрований маркетинг (concentrated marketing) ‘збагачений, згущений, 

зосереджений на кому-, чому-небудь, спрямований на /когось / щось маркетинг’ 

спонукає працівників маркетингового відділу до автоматичного 

відтворення / уподібнення в особистісній професійній діяльності; реклама 

недоброякісних товарів (deceptive advertising) – ‘вид реклами, яка є 

недобросовісною і тому забороненою (антиреклама, контрреклама)’ – заохочує 

професійних працівників до набуття притаманних поведінкових рис; бренд (top-

selling brand) ‘розрекламована модель продукту найпопулярнішої торгової марки, 

яка є впізнаваною за назвою чи дизайном’ зумовлює вибір працівниками відповідної 

стратегії поведінки, якої вони набувають, перебуваючи в атмосфері маркетингового 

дискурсу. 

Безпосереднє вивчення інформаційних джерел дає можливість виявити 

цінності, інтереси, мотиви, стереотипи, установки, стратегії поведінки індивідів, 

соціальних груп й організацій, прогнозувати їхню поведінку в майбутньому, 

встановлювати засоби впливу на адресатів. За алгоритмом контент-аналізу, 

розробленим засновницею наукової школи з інтернет-лінгвістики в Україні 
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Л.Ф. Компанцевою
11

, ми здійснили контент-аналіз маркетингових матеріалів 

(КАмм) веб-ресурсів за темою «Ціна». 

Контент-аналіз – це якісно-кількісний метод вивчення документів, який 

характеризується об’єктивністю висновків та строгістю процедури і полягає у 

квантифікаційній обробці тексту з подальшою інтерпретацією результатів.
12

 З 

огляду на найвищу частотність уживання в досліджуваних веб-ресурсах змістовою 

одиницею КАмм стала «ціна». Відібравши в соцмережі всі фрагменти, в назві яких 

містилася змістова одиниця «ціна», ми ранжували їх за кількістю відвідувачів. Було 

обрано сторінку неприбуткової організації «Ціна держави» за найбільшою кількістю 

відвідувачів – 31 тис. Проаналізувавши частоту вживаності змістових одиниць 

текстів маркетингових матеріалів, ми встановили, що в змістовому наповненні тем 

тонально переважає маніпулятивна, заохочувальна до прийняття певних рішень 

лексика з неяскравим позитивним відтінком. Розглянувши текст за показником теми 

«Чиновницький апарат» загальним обсягом 443 слововживання, в якому лексема 

«доходи» була засвідчена з частотою 31, ми вирахували у відсотках від загальної 

кількості вжитих слів у тексті значущість розподілу показника: 31 ∙ 100% ÷ 443 ≈ 

7%. Таким чином, значення контент-аналізу виявляється в його здатності 

аналізувати масштабні дані задля вивчення специфіки домінант дискурсу. Отже, 

домінанту дискурсу вираховуємо за частотою вживання лексем і за значущістю 

розподілу частоти по тексту. 

Феномен сугестії маркетингових комунікацій досліджено з допомогою 

лінгвістичної експертизи сугестивних комунікацій маркетингового дискурсу як 

комплексну психологічну проблему. З урахуванням того, що мова – це сугестивна 

система, а також фізіологічних реакцій реципієнтів можна стверджувати, що 

дискурс стає формою втілення сугестивної мови. Сугестивна комунікація – різновид 

масової комунікації з властивим їй феноменом мовленнєвого впливу; сугестивна 

комунікація покликана чинити інформаційний, переконувальний вплив на адресатів 

(для маркетологів – на потенційних клієнтів) та завойовувати їхню довіру. На 

прикладі маркетингових комунікацій ТОВ «ВАРУС» ми проаналізували 

сугестивний вплив, інтенсивно спрямований на підсвідомість реципієнта, який діє 

на психіку людини поза рамками її раціонального мислення. Позитивна сугестивна 

практика ґрунтується на подоланні патологічних форм деформації світогляду. У 

маніпулятивному тексті мета полягає в утворенні нових деформацій, що 

обмежуватимуть діапазон вибору для свідомості реципієнта і в такий спосіб 

підштовхуватимуть до певного типу поведінки. 

Мовленнєва, комунікативна діяльність посідає в роботі спеціалістів із 

маркетингу чільне місце. Розуміння комунікативної ситуації і мовленнєвої тактики 

перебуває в річищі основних постулатів теорії мовленнєвих актів, адже її об’єктом 

виступає конкретний, одиничний акт мовлення. 

Лінгвістичний аналіз маркетингової термінології в українській мові 
засвідчив, що маркетологам, як і будь-яким іншим професіоналам своєї галузі, 

необхідно мати власну термінологію, оскільки процеси міжнародної інформаційної 
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інтеграції спричиняють утворення нових лексичних одиниць (термінів) спеціальних 

галузей знань, що продукує створення спеціальної термінології. Фіксація нових 

термінів фахових підмов, що перебувають на етапі активного формування, способи 

відтворення маркетингових термінів у національній мові є ключовими проблемами 

сучасного термінознавства. 

Використовуючи формалізовану методику конструювання маркетингового 

тезаурусу, що відповідає сучасним стандартам термінознавства, ми уклали 

інформаційно-пошуковий тезаурус предметної галузі «маркетинг» і провели 

верифікацію теоретичної тезаурусної моделі шляхом застосування її для аналізу 

корпусу текстів зі сфери маркетингу. 

На основі вибірки термінів із корпусних маркетингових матеріалів ми в 

компактній і доступній формі подаємо тлумачення термінологічних одиниць. 

Терміни, включені до нашого маркетингового термінологічного словника, є 

переважно іменниками або іменниковими словосполученнями, значна частина з 

яких запозичена з англійської мови. 

Дослідження інформаційно-пошукової системи тезаурусного типу з маркетингу 

ми здійснили з метою отримання досвіду використання сучасних інформаційних 

технологій ХХІ століття у роботі над створенням необхідних термінологічних 

систем маркетингової галузі, а тезаурус виклали на порталі www.mova.info для 

загального користування. 

Нейролінгвісти стверджують, що вся інформація, сприйнята людиною 

(прочитана / почута) за десятки мілісекунд, структурується у вигляді понять у її 

мозку.
13

 Ці поняття пов’язані з причиново-наслідковими цілями, якими людина 

пояснює прийняття власних рішень. З огляду на те, що маркетингові тексти мають 

на меті переконати адресата в отриманій інформації, пропозиційний текст завжди 

набуває відповідної тональності. Ми скористалися сентимент-аналізом 

маркетингових текстів комерційних пропозицій і дослідженням лексем-ярликів 

як чинників впливу на свідомість потенційного клієнта. 

Маркетологи використовують властивість людського мозку для 

результативного застосування складених ними дієвих текстів. Для підтвердження 

нашого припущення ми проаналізували тональність маркетингових текстів і 

відзначили, що сила всіх комерційних пропозицій підкреслена характеристикою 

позитивного спрямування. 

Для впливу на цільову аудиторію маркетологи наповнюють тексти 

відповідними чинниками – лексемами-ярликами. Наприклад, у маркетингових 

текстах на веб-сайті ТОВ «Автошколи «Унісерв» натрапляємо на відповідні 

лексеми-ярлики у вигляді таких паремій і крилатих висловлювань: «Інструктор-

професіонал допоможе Вам визначитися з вибором програми. Спілкування з ним 

переконає Вас, що у Вас усе вийде! «Не святі горщики ліплять»  

«Ділова жінка в наш час підкорює вершини такого дорогого побуту… 

Встигнути потрібно багато. – На допомогу Вам автомобіль. Важливо, щоб Ваші 

робочі маршрути автомобільного руху Ви вивчили завчасно. Щоб нюанси не 

відволікали і не забирали Ваш дорогоцінний час. Ви повідомляєте інструкторові 

маршрути, – він Вас тренує, щоб пройти їх з успіхом. Зорієнтує, чого слід 
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берегтися, які правила дуже важливі, як скористатися комфортними точками. 

Останнє заняття можливо провести на Вашому автомобілі, щоб знали, що Ви 

досконалі.
14

 

У наведених прикладах виражено прагматичну інтенцію адресанта. У 

маркетинговому дискурсі такі слова, як стереотипні засоби мови, формують ціннісні 

переконання потенційного клієнта. Отже, успіх маркетингового дискурсу полягає в 

доречному застосуванні експліцитних текстових категорій, а саме лексем-ярликів. 

 

ВИСНОВКИ  

У Висновках узагальнено результати проведеного дослідження 

лінгвокогнітивної та комунікативної специфіки маркетингового дискурсу в 

українській мові.  

Маркетинговий дискурс ми дослідили в чотирьох вимірах: дискурсивна 

практика, текст, лінгвокогнітивна та комунікативна практика. Методологічні засади 

аналізу маркетингового дискурсу мають комплексний, міждисциплінарний 

характер, тому доцільним видається застосування кількох методик лінгвістичного 

аналізу: основним є дискурсивний аналіз тексту (для з’ясування процесу 

мовленнєво-мисленнєвої діяльності з метою виявлення екстралінгвістичних, 

семантичних, когнітивних і мовленнєвих аспектів його формування та з’ясування 

функціональної спрямованості); було здійснено також прагматичний аналіз; 

контент-аналіз маркетингових матеріалів веб-ресурсів; було використано 

лінгвокогнітивні методики концепт-аналізу; методику фреймового 

моделювання. Ми здійснили аналіз МД із застосуванням перерахованих вище 

методів, що дало змогу дійти таких висновків. 

1. Зміст та обсяг поняття «маркетинговий дискурс» осмислено щляхом 

поглибленого концептуального вивчення українськомовного маркетингового 

дискурсу в когнітивному плані. Це дало змогу проаналізувати процеси, які 

відбуваються у структуруванні мовної картини світу та проникнути в глибини 

народного світосприйняття в підгалузі економіки. Оскільки маркетингові 

комунікації (англ. marketing communications) для маркетингу – це основний 

інструмент просування товару (англ. promotion), що є одним із чотирьох елементів 

маркетинг-міксу, який складається з чотирьох «P» (Product (продукт – товар чи 

послуга), Price (ціна), Place (місце збуту – система дистрибуції), Promotion 

(просування – інтегрований набір засобів комунікації, який застосовують 

маркетологи для передачі повідомлень від виробника / постачальника продукції до 

його цільової аудиторії), то маркетолог вибудовує маркетингову комунікацію – 

маркетинговий дискурс.  

Досліджуючи МД, ми з’ясували спільне й відмінне в поняттях «текст» та 

«дискурс», скориставшись дискурсивним аналізом тексту – аналізом дискурсу, що 

сконструйований за законами мови. Як текст, так і дискурс є результатом 

когнітивної діяльності людини. Отримання інформації з окремого тексту, поданого 

автором, породжує у свідомості певні думки, логічні висновки, емоційні враження і 

прийняття запроектованих рішень. Отже, текст і дискурс є поняттями не 
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протилежними, а співвіднесеними, які взаємодіють між собою у різних мовленнєвих 

позиціях. Текст є повідомленням, якому властивий певний набір мовних одиниць, у 

яких закодовано певну інформацію. Дискурс, будучи безпосереднім процесом 

мовленнєвої взаємодії, передбачає усвідомлення й аналіз донесеної інформації та 

відповідну реакцію на неї. 

Співвідношення «текст» – «дискурс» презентує процес сприйняття і розуміння 

тексту, його змістової природи, що зашифрована в мовних текстових одиницях. 

Потрактування співвідношення «текст» – «дискурс» є особливо плідним при 

дослідженні одного з професійних типів дискурсу – маркетингового, адже в низці 

праць вітчизняних та зарубіжних науковців маркетинговий дискурс розглянуто в 

аспекті взаємодії процесів текстопородження та інтерпретації, в контексті адресата, 

адресанта і теми, що їх об’єднує. 

2. Мова є центром усієї когнітивної діяльності людини, яка репрезентує її 

когнітивні процеси та здібності. Вона відкриває доступ до світу іншої людини / 

народу, до структур її (його) свідомості. У сучасній лінгвістиці вивчення мови 

вважається довершеним лише за умови повного опису її функціонування у процесі 

комунікації. Оскільки українське суспільство організоване і функціонує в умовах 

ринкових відносин, сфера маркетингу стає всеосяжною: маркетинг політичний, 

маркетинг виробничої / невиробничої сфер, маркетинг соціальних комунікацій. 

Вивчення тексту, зануреного у сферу маркетингу, породжує необхідність 

виокремлення його в окремий підвид інституціонального дискурсу – маркетинговий 

дискурс. Аналіз ефективності маркетингових комунікацій довів, що МД зумовлений 

як власне лінгвістичними причинами, так і змінами в суспільстві: процесами 

становлення національної економіки, підприємництва та соціального розвитку. 

Тому в дослідженні маркетингового дискурсу необхідно зосереджуватися на двох 

аспектах – лінгвокогнітивному та комунікативному. 

3. У дисертаційній праці проаналізовано великий обсяг матеріалу, яким став 

українськомовний корпус дискурсивних текстів професійного маркетингового 

спрямування, завантажений нами на портал www.mova.info, загальним обсягом 

близько 767 200 слововживань. Надалі цей корпус маркетингових текстів слугував 

робочим матеріалом для проведення лінгвістичного аналізу текстів маркетингового 

дискурсу. 

4. Проаналізувавши найпоширеніші комунікативні стратегії, тактики та 

комунікативні моделі в УМД, ми дійшли висновку, що комунікаційні стратегії 

посідають центральне місце в комунікаційних процесах. Вони сформовані чотирма 

основними складниками спілкування: комунікативною компетенцією, 

комунікативною метою, комунікативною інтенцією, комунікативним текстом. 

Головним у МД є те, що комунікація в межах компанії розглядається в тісному 

взаємозв’язку з маркетинговою діяльністю як основним її складником. Зовнішні та 

внутрішні маркетингові комунікації забезпечують досягнення комунікативної мети, 

стратегічно запланованої підприємством. Мета спілкування програмує загальну 

стратегію ініціатора діалогу, відповідні стратегії співрозмовника, визначає тактичні 

ходи учасників діалогу, характер їхніх мовленнєвих дій. У формулюванні 

перспектив розвитку спілкування варто задіювати професійну лексику, яка 

концентрує увагу на: корпоративних комунікаційних програмах; формуванні 

внутрішньокорпоративної культури; моніторингу інформаційного поля; 
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копірайтингу; неймінгу; POS-матеріалах; алгоритмах внутрішніх корпоративних 

зв’язків; проведенні комунікаційного аудиту; корпоративному кодексі. Вважаємо, 

що корпоративна комунікація буде якісною за дотримання умов, за яких адресант і 

адресат мають єдину або подібну систему кодування і декодування, мають свою 

спільну мову. 

5. Мова надає доступ до ментальності людини, до її концептуальних структур 

свідомості. Події в суспільному житті показують, що вивчення концептуальної 

картини світу маркетингу, його концептосфери в українській лінгвокультурі є 

надзвичайно актуальним. Дослідження концептосфери маркетингу в українській 

мові дало змогу відтворити відповідні фрагменти національної картини світу, 

проникнути в глибини народного світосприйняття та національної діяльності в 

підгалузі економіки. Для глибокого пізнання МД ми здійснили концептуалізацію 

дискурсивної діяльності маркетолога. 

Досліджуючи концепти маркетингової концептосфери, культурно-ментальні 

мовні утворення, які структурують семантичний простір українськомовного 

маркетингового дискурсу, ми дослідили розвиток мови, спричинений зовнішніми 

економічними чинниками. Для вивчення формування, структури та становлення 

певного концепту МД використано концептуальний аналіз, який послуговується 

різноманітними термінами, що допомагають відчути і пізнати концептуальну 

картину світу маркетолога. Конкретний продукт / послуга продажу – це для 

маркетолога конкретно-чуттєвий образ, образ конкретного предмета або явища в 

нашій свідомості (конкретний автомобіль, конкретна ювелірна прикраса, конкретна 

нотаріальна угода); уявлення – це узагальнені чуттєві образи різних предметів і 

явищ (уявлення про проведення перемовин продажу певного продукту / послуги); 

схема – це мисленнєвий зразок предмета чи явища, який має просторово-контурний 

характер; концепт містить найбільш загальні, істотні ознаки предмета чи явища, 

його об’єктивні, логічно модельовані характеристики. У теоретичному плані такий 

аналіз дає спроможність  якісно відтворити МД для покращення інформаційного 

обміну професійних спеціалістів, створення необхідних підручників із 

використанням відповідних лексем, комфортних для сприйняття тими, хто їх 

опановує. 

6. На основі аналізу чотирьох основних концептополів МД ми встановили їхні 

лексико-семантичні парадигми. Теоретичними одиницями нашого дослідження 

виступили концепти ПРОДУКТ / ТОВАР / ПОСЛУГА / БРЕНД, ЦІНА / ВАРТІСТЬ, 

МІСЦЕ ЗБУТУ / ДИСТРИБУЦІЯ, ПРОСУВАННЯ / РЕКЛАМА, оскільки назви цих 

концептів є ключовими словами маркетингового дискурсу, що виступають 

основними маркетинговими термінами «4P: Product, Prise, Plase, Promotion» за 

концепцією комплексу маркетинг-міксу, розробленого в 1964 р. відомим 

маркетологом Дж. МакКарті. Уклавши на порталі www.mova.info частотний словник 

«МАРКЕТИНГОВА ГАЛУЗЬ» на 10 000 слів, ми з’ясували, що назви цих концептів 

мають найвищий ступінь уживаності: маркетинг засвідчено з частотою 5 332; 

продукт – 2 365; товар – 4 697; послуга – 3 436, бренд – 263; ціна – 1 682; 

вартість – 493; місце збуту – 750; дистрибуція – 32; просування – 536; реклама – 

1 372. 

7. З допомогою методу когнітивного аналізу фреймової семантики мовних 

одиниць було вибудувано структури фреймів концептосфери маркетингу. Фрейм 
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має вигляд сітки, що складається із вузлів та зв’язків між ними, а кожен вузол 

наповнений власним «завданням» тих чи інших властивих йому ситуацій. Для того, 

щоб вибудувати структуру фрейму, ми розробили логічну модель організації знань. 

Для кожного терму є набір властивих йому слотів із їхніми конкретними змістами. 

Сукупність слотів і перелік їхніх змістів окреслюють у мові картину 

концептуалізації загального поняття концепту. Когнітивний аналіз фреймової 

семантики мовних одиниць засвідчив, що маркетинг може бути урізноманітнений 

своїми видами діяльності. Суто лінгвістична інформація про різновиди маркетингу 

не все нам доносить. Тільки людина-маркетолог, яка займається цим процесом, 

відчуває специфіку кожного різновиду, яка виявляється в певній ситуації. 

Сукупність слотів і перелік їхніх змістів окреслюють властиву українській мові 

картину реалізації загального поняття – концепту МАРКЕТИНГ – у певному наборі 

термів, його реалізаторів, або, іншими словами, картину концептуалізації цього 

поняття в українській мові. 

8. Для того щоб повністю охопити МД у маркетингових інтернет-комунікаціях і 

провести дискурс-аналіз (ДА), необхідно побудувати теоретичні моделі й описати як 

соціальні процеси, що спонукали до появи такого тексту, так і соціальні структури 

процесів, усередині яких індивідууми або групи як соціально-історичні суб’єкти 

створюють значення у взаємодії з текстами. Напрями ДА швидко розвиваються, і 

комунікативна перспектива проникає в усі нові сфери лінгвістичного дослідження, 

зокрема в галузі прагмалінгвістики, лінгвокогнітології. 

Шляхом проведення дискурс-аналізу маркетингових інтернет-комунікацій 

(ДАМІК) досліджено поведінку комунікантів, яка відповідає розробленим 

Ю. Габермасом правилам дискурсивної комунікації: 1) участь у дискурсі відкрита і 

рівноправна з усіма іншими учасниками; 2) у процесі комунікації не здійснюється 

будь-який примус з метою досягнення згоди; 3) учасники можуть діяти лише на 

підставі мотиву досягнення кооперативної та аргументованої згоди; 4) учасники 

перебувають у відносинах визнання взаємних позицій; 5) під час комунікації позиції 

сторін зазнають взаємної критики, інтерпретації, вони уточнюються, приймаються 

або відкидаються. Таким чином, схиляємося до думки, що комунікація в соціальних 

мережах дає всім рівні шанси на висловлення власної думки, що підтверджує 

відповідність слів учасників їхнім особистим позиціям. 

9. Безпосереднє вивчення інформаційних джерел веб-ресурсів дало нам 

можливість виявити цінності, інтереси, мотиви, стереотипи, установки, стратегії 

поведінки індивідів, соціальних груп і організацій, прогнозувати їхню поведінку в 

майбутньому, встановлювати засоби впливу на адресатів, що сприятиме розробці 

лінгвістичних методик проведення якісного контент-аналізу маркетингових 

матеріалів. За такою методикою маркетологам буде зручно здійснювати аналіз 

конкурентного середовища. 

10. Найпотужнішими галузями дослідження мовленнєвого й комунікативного 

впливу є сугестивна лінгвістика і нейролінгвістичне програмування (НЛП), у рамках 

яких проведено лінгвістичну експертизу сугестивних комунікацій маркетингового 

дискурсу. Лінгвістична експертиза маркетингових комунікацій, здійснена нами на 

порталі Facebook у період з червня до вересня 2018 р., дала змогу з’ясувати, як у 

такому інформаційному середовищі можна маніпулювати громадською думкою. 

Маркетингові сугестивні тексти зазвичай складають за філософською системою 



 

Аристотеля: за нею насамперед вибудовують вступ, який привертає увагу 

інформацією, потім виклад інформації про проблему й твердження із 

запропонованим рішенням, наприкінці називають переваги, що отримує людина, 

вчинивши саме так. Сугестивні тексти є відповіддю на такі запитання: пропозиція 

рішення, яке дійсно працює; оголошення безпосередньо тієї проблеми, яка хвилює й 

реципієнта. Успіх маркетингового сугестивного тексту полягає в дотриманні 

послідовності викладу інформації: 1) проблема; 2) обіцянка; 3) переконання; 4) ціна. 

11. На основі укладеного частотного словника «МАРКЕТИНГОВА ГАЛУЗЬ» 

(обсяг словника 10 000 різних слів) здійснено лінгвістичний аналіз найчастотніших 

слів-термінів з маркетингової термінології. Частотний словник є видом одномовного 

словника, в якому лексичні одиниці схарактеризовано з погляду їх уживання в 

сукупності текстів із певної галузі науки, характерних для окремого профілю мови. 

12. Ми уклали інформаційно-пошуковий тезаурус предметної галузі 

«маркетинг» із використанням формалізованої методики конструювання 

маркетингового тезаурусу. Побудова тезаурусу (ТЗ) з маркетингу передбачала 

укладання визначення кожного терміна та вибудовування поняттєвих зв’язків між 

термінами. Терміни, переважно іменники або іменникові словосполучення, велика 

кількість яких запозичена з англійської мови, розміщено на мовно-інформаційному 

порталі www.mova.info. 

13. У процесі здійснення сентимент-аналізу маркетингових текстів комерційних 

пропозицій і лексем-ярликів було вивчено думки та емоції, відображені в 

маркетингових текстових документах. Сентимент-аналіз (англ. Sentiment analysis) – 

це аналіз тональності тексту, яким займається галузь комп’ютерної лінгвістики для 

вивчення думок та емоцій у текстових документах. У маркетингових текстах ми 

розглянули найуживані словосполуки й фрази, які відображають сильні й дієві 

думки та емоції, що спонукають людину до прийняття певних рішень, а також 

уклали таблицю із коментарями сили їх впливу. Свідомість потенційного клієнта – 

це зона максимального впливу для маркетолога. Для впливу на цільову аудиторію 

маркетологи наповнюють тексти відповідними чинниками – лексемами-ярликами. 

Маркетологи використовують властивість людського мозку для ефективного 

застосування складених ними дієвих текстів. Унаслідок цього вони досягають 

поставлених стратегічних цілей – збільшення обсягів продажу продукції. Оскільки 

маркетинговий дискурс є текстом, зануреним у сферу маркетингової діяльності, то 

когнітивно-дискурсивний аналіз показує, як усі особи (маркетологи, власники, 

інвестори, виробники, споживачі) через слово формують соціальні цінності. Отже, 

дуже важливо щоб людина, використовуючи слово і вибудовуючи текст, дискурс, 

усвідомлювала силу його впливу й ефект його результату. 
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АНОТАЦІЯ 

Мозер М.Є. Маркетинговий дискурс в українській мові: лінгвокогнітивний 

та комунікативний аспекти. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.01 – українська мова. – Інститут філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. 

Дисертація присвячена лінгвістичній проблемі організації ефективного 

функціонування маркетингового дискурсу в українській мові. Рівень володіння 

маркетинговим текстом часто забезпечує успіх комунікації у сфері маркетингу й 

адресантові, й адресатові тексту. Особливу увагу приділено лінгвістичним засобам 

впливу на споживача, які вивчаються в теорії тексту і комунікації, когнітивістиці, 

прагматиці.  



 

Використано комплексну методику лінгвістичного аналізу, яка поєднує такі 

методи: основний – дискурсивний аналіз тексту (для з’ясування процесу 

мовленнєво-мисленнєвої діяльності з метою виявлення екстралінгвістичних, 

семантичних, когнітивних і мовленнєвих аспектів його формування та з’ясування 

функціональної спрямованості); прагматичний аналіз; контент-аналіз маркетингових 

матеріалів веб-ресурсів; лінгвокогнітивні методики концепт-аналізу; методику 

фреймового моделювання. 

На основі отриманих результатів шляхом застосування фреймів можна перейти 

до сценарію, який становить концептуальну структуру маркетингового дискурсу, а 

також покращити маркетингове планування, складання офіційних листів, ділових 

паперів, публічних виступів, рекламних текстів, мотиваційних промов, нотаток із 

підготовки до перемовин для осіб, що займаються маркетинговою діяльністю; 

одержані результати можуть бути використані й при викладанні відповідних курсів 

дисциплін у закладах вищої освіти. 

Ключові слова: маркетинговий дискурс, маркетинговий текст, дискурс-аналіз 

маркетингових комунікацій, лінгво-інформаційний пошуковий тезаурус, 

лінгвокогнітивні методики концепт-аналізу, лінгвістична експертиза сугестивних 

комунікацій. 

 

АННОТАЦИЯ 

Мозер М.Е. Маркетинговый дискурс в украинском языке: 

лингвокогнитивный и коммуникативный аспекты. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.01 – украинский язык. – Институт филологии Киевского 

национального университета имени Тараса Шевченко. – Киев, 2018. 

Диссертация посвящена лингвистической проблеме организации эффективного 

функционирования маркетингового дискурса в украинском языке. Уровень владения 

маркетинговым текстом обеспечивает успех коммуникации в сфере маркетинга и 

адресанту, и адресату текста. Особое внимание уделено лингвистическим средствам 

влияния на потребителя, которые изучаются в теории текста и коммуникации, 

когнитивистике, прагматике. 

Использована комплексная методика лингвистического анализа, которая 

сочетает следующие методы: основной – дискурсивный анализ текста (для 

выяснения процесса рече-мыслительной деятельности с целью выявления 

экстралингвистических, семантических, когнитивных и речевых аспектов его 

формирования и выяснения функциональной направленности); прагматический 

анализ; контент-анализ маркетинговых материалов веб-ресурсов; 

лингвокогнитивные методики концепт-анализа; методику фреймового 

моделирования. 

На основе полученных результатов путем применения фреймов можно перейти 

к сценарию, который составляет концептуальную структуру маркетингового 

дискурса, а также улучшит маркетинговое планирование, составление официальных 

писем, деловых бумаг, публичных выступлений, рекламных текстов, 

мотивационных речей, заметок по подготовке к переговорам для лиц, 

занимающихся маркетинговой деятельностью; полученные результаты могут быть 



 

использованы и при преподавании соответствующих курсов дисциплин в 

учреждениях высшего образования. 

Ключевые слова: маркетинговый дискурс, рекламный текст, дискурс-анализ 

маркетинговых коммуникаций, лингво-информационный поисковый тезаурус, 

лингвокогнитивные методики концепт-анализа, лингвистическая экспертиза 

суггестивных коммуникаций. 
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language. – Institute of Philology, Taras Shevchenko National University of Kyiv. – Kyiv, 

2018. 

This dissertation examines how marketing discourse is effectively organized in the 

Ukrainian language. It demonstrates that is important to understand how texts of the 

marketing sphere are related to the speaker or author and to the addressee and how this 

communication cen be successful. The study focuses on the question how marketers 

influence consumers in the marketing sphere, and how this can be analyzed based on 

theories of linguistics that focus on theories of text and communication, cognitive 

linguistics, and pragmatics. 

This study examines: 1) the interrelation of language and thinking, 2) the interrelation 

of subjective and objective aspects of language, 3) the interrelation of expression and 

content of linguistic units, 4) an interdisciplinary approach to the study of linguistic 

phenomena, taking into account the achievements of pragmatics, cognitive linguistics, the 

study of terminologies, philosophical, sociological, psychological, and economic aspects 

of marketing discourse. 

Generally, this study is based on complex methods of linguistic analysis, based on the 

following methods: first of all, methods from the field of discourse analysis (intending  to 

explain linguistic and cognitional processes aiming to shed light on extralinguistic, 

semantic, cognitivistic, and intralinguistic aspects of its functional load); furthermore a 

pragmatic analysis and content analysis of relevant web resources; cognitive methods of 

content analysis and, finally, methods of frame modelling. 

This study for the first time demonstrates the impact of the principles of strategic 

business communication on its realization. The novelty of this dissertation is its view on 

the strategic aspects of the cognitive principles of communication. Therefore this study 

will contribute to the introduction of new technologies into the sphere of marketing 

communication. It will empower students of economic disciplines to achieve a better 

quality of Ukrainian language teaching in the sphere of economy and, at the same time, it 

will add to the general knowledge of Ukrainian economical terminology and open new 

perspectives for the study of sociolinguistics, the study of the communication in highly 

specialized spheres, the study of the culture of language and intercultural communication, 

as well as the study of traditional economic disciplines, such as marketing and 

management. First and foremost, the dissertation aims to exert impact on our 

understanding of marketing texts. Based on the concept of frames, we suggest a new 

approach to the conceptual structure of marketing discourse, which aims at a higher level 

of marketing planning. In the long run, we envisage to enable Ukrainian speakers to write 



 

official letters and documents, advertisements etc. of a somewhat higher quality; based on 

our findings, these experts might present themselves even better in their public 

presentations, their advertisements, their motivational speeches, еtc. 

The results of this frame-based study will enhance our understanding of the 

conceptual sphere of marketing discourse. In the long run, they will help us to improve our 

competence regarding official letters and business papers, public presentations, 

advertisements, and any linguistic performance related to the needs of persons who work 

in the marketing sphere. 

Key words: marketing discourse, marketing text, discourse analysis of marketing 

communication, linguistic analysis of marketing texts, cognitivistic methods of linguistic 

content analysis, linguistic expertise of suggestive communication. 
 

 


