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                              ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Корпоративна комунікація при взаємодії компанії з клієнтами завжди 

викликала науковий інтерес у контексті корпоративного дискурсу. Сьогодні 

сервісна культура набуває особливого значення й потребує ретельного 

аналізу, що обумовлено вагомими причинами. Раніше для досягнення успіху 

кожна компанія виконувала прості завдання: запроваджувала новітні 

технології, удосконалювала виробничі процеси й підвищувала якість 

сервісного обслуговування. Нині суспільство вимагає від компанії 

відповідності високим стандартам, породженим новим змістом сервісної 

культури. Компанія повинна брати активну участь у суспільному житті й 

мати відповідну позицію щодо соціально важливих питань поряд зі 

стандартною метою задовольнити потреби клієнтів. Сприйняття компанії 

клієнтами і формування корпоративної репутації починається задовго до 

фактичного звернення клієнта й залежить від значної кількості чинників. 

Процес сервісної культури ускладнюється постійною появою нових 

комунікаційних інструментів унаслідок стрімкого розвитку інформаційних 

технологій. 

Акценти в практичній реалізації сервісної культури також змістилися з 

клієнта як споживача на особистість і не обмежуються спрямованістю 

винятково на процес придбання продукту або послуги. Сучасна сервісна 

культура – це інформаційна система, предметом якої є бізнес-відносини між 

компанією та середовищем, а об’єктом – товар/послуга разом із репутацією 

компанії, яка впливає на мотивацію клієнта здійснити покупку та його 

прагнення стати лояльним клієнтом. Реалізація сервісної культури 

характеризується постійним розвитком засобів комунікації, форматів 

комунікаційного процесу та інформаційного простору і здійснюється в 

процесі комунікації. 

З лінгвістичної точки зору цей процес ускладнюється підвищенням 

інтенсивності новоформатної, глобальної та значної за масштабом 

комунікації – зникненням меж і перешкод між країнами й вимушеною 

уніфікацією, мультимодальністю та багатомовністю комунікативного 

процесу. Глобалізація комунікаційних потоків, з одного боку, виражається в 

наявності віртуальних комунікаційних інструментів, а з іншого – 

характеризується появою й розвитком таких явищ, як лінгвістичний 

ландшафт, креолізовані тексти та ін. 

Теоретико-методологічну основу роботи становлять наукові праці з 

дискурсології, семіотики, лінгвістики тексту, стилістики. Проблеми, 

пов’язані з наративом, досліджували зокрема А. Греймас (2004), Ц. Тодоров 

(1978), Р. Барт (1978) та ін.; мови й мовлення як частини культури та 

суспільства, етнографію мовлення з точки зору антропологічного підходу 

вивчали Д. Хаймс (1964), Н. Чомскі (1986), К. Пайк (1967) та ін.; дискурс-

аналізу присвятили свої праці Дж. Остін (1953), Дж. Р. Серль (1981), 

В. Дресслер (1985), Т. ван Дейк (1985). Дослідники висвітлювати й окремі 

аспекти корпоративного дискурсу: ділового – Т. І. Ковалевська (2014), 
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Л. І. Колесникович (2009), О. А. Кулаєва (2012), Л. П. Науменко (2017), 

Н. Г. Наумова (2010), В. А. Пономаренко (2007), Т. О. Ширяєва (2010); 

ділового діалогічного – Т. В. Чрділелі (2004); управлінського – 

Н. В. Даржаєва (2009); іміджевого –  О. В. Шефер (2007); маркетингового –  

І. А. Гусейнова (2009); економічного – Л. С. Козловська (2004), 

С. І. Терещенко (2004), Е. П. Колбаско (2012), Р. Є. Пилипенко (2007). 

Корпоративну культуру та її компоненти досліджували представники різних 

галузей наукового знання: економіки та менеджменту  – Т. Пітерз, 

Р. Уотерман (2004); теорії управління персоналом – А. Асаул, П. Єрофеєв 

(2006), Ч. Фомбрун (1983); лінгвістики – Р. Бріз (2013), О. Колобова (2009), 

Т. Ананко  (2007), Дж. Гарцоне (2007), М. Озерова (2013); культурології – 

Т. Персикова (2007), П. Тихомиров (2004), В. Співак (2001); психології – 

Е. Шейн (2009, 2010) та ін. Увагу науковців усе більше привертає сервіс, 

пов’язаний з корпоративною культурою. Поняття корпоративної культури, 

організаційного клімату з соціально-економічних та гуманітарних позицій 

розглядають R. Breeze (2013), Т.В. Ананко (2007), А.А. Колобова (2009), 

Дьякова (2011), Котлер (2003), Алексєєв (2002), S. Robbins (1992), Т. Діл, 

А. Кеннеді (1982), Е. Шейн (2002). 

Актуальність теми дисертації зумовлена необхідністю комплексного 

дослідження  лінгвістичних особливостей реалізації сервісної культури в 

контексті як появи нових комунікаційних інструментів, виникнення 

екстралінгвістичних феноменів, так і нового формату комунікації компаній із 

навколишнім середовищем. Формування принципово нового етапу сервісної 

культури є актуальним міждисциплінарним питанням, яке пов’язане з 

лінгвістичними особливостями корпоративного дискурсу. 

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

Дисертацію виконано в межах наукової теми Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка  «Україна і сучасний світ: 

міжмовний та міжкультурний діалог» (код 16 БФ 044-01), затвердженої 

Міністерством освіти і науки України. Тему дисертації затверджено Вченою 

радою Інституту філології Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка (протокол No 8 від 29 лютого 2016 р.)  

Мета дослідження полягає в моделюванні концептуальних засад 

формування лінгвопрагматичних та соціолінгвістичних особливостей 

сервісної культури. 

Реалізація поставленої мети передбачає необхідність комплексного 

послідовного розв’язання таких завдань, що й зумовило структуру роботи: 

 окреслити теоретико-методологічні засади визначення лінгвістичних 

особливостей сервісної культури; 

 схарактеризувати взаємозв’язок і співвідношення сервісної культури, 

корпоративної культури і корпоративного дискурсу; 

 з’ясувати лінгвостилістичну, прагматичну, комунікативну специфіку 

сервісної культури як соціального та дискурсивного феномену; 

 встановити лексичні особливості віртуального комунікаційного 

простору як сучасного інструменту реалізації сервісної культури; 
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  визначити специфіку сервісної культури; 

 дослідити дискурсивні особливості методів збору зворотного зв’язку та 

визначити вплив названих методів на рівень задоволеності клієнтів 

сервісом; 

  проаналізувати сервісну та корпоративну культуру крізь призму 

лінгвістичного ландшафту. 

Об’єкт дослідження – сучасна англомовна сервісна культура, 

що реалізується в контексті взаємодії компанії та її середовища в певних 

комунікативних ситуаціях і базується на нормах корпоративної культури. 

Предмет дослідження – лексичні, стилістичні та прагматичні 

особливості реалізації сервісної культури, комунікативні стратегії й тактики, 

що виступають інструментами організації комунікації. 

Матеріал дослідження. Для аналізу особливостей корпоративного 

дискурсу сервісної культури були обрані 20 компаній, що входять у ТОП-20 

за версією FORBES, зокрема: Apple, Google, Microsoft, Facebook, Amazon, 

Coca-Cola, Samsung, Disney, Toyota, At&T, McDonald’s, GE, Mercedes-Benz, 

Intel, Louis Vuitton, Cisco, IBM, Nike, Verizon, BMW, що обумовлено 

гіпотезою про наявність прямої залежності між рівнем сервісної культури й 

масштабом, світовим рейтингом самої компанії. З огляду на сучасні тенденції 

віртуалізації й інформатизації сервісної культури названі об’єкти 

досліджувалися з позиції реалізації сервісної культури у віртуальному 

корпоративному дискурсі (корпоративний сайт, блог, соціальні мережі, 

зворотний зв’язок, форуми та ін.). 

Для всебічного аналізу сервісної культури з різних аспектів додатково 

використовувалися матеріали віртуального корпоративного дискурсу 83 

компаній: ActOn, Advance Financial, AliExpress, Amazon, ART, Barbie Toys, 

Baremetrics, BPSC, British Airways, Burger King, Calvin Klein, Canon, Chanel 

company, Cheesecake Factory, Chick-fil-A, Citibank, Clean, Cleveland, CNN, 

Columbia Pictures, Delta Airlines, DHL, Dior, Domino`s Pizza, Energizer, Ernst 

and Young, Exxon Mobil Corporation, General Electric, Guinness,  Harley 

Davidson, Head&Shoulders, Hilton, Hiveage, Hotwheels, HubSpot, Hyatt, In-N-

Out Burger, ІКЕА, Intel, Jarvisair, Johnrobertsspa, KFC, Kleenex, L’Oreal,  Lego, 

Lexus, LG, Marina Bay Sands, Marriott hotel, Mars, Mazda, Mitsubishi Financial 

Group, Mitsubishi Motors, MTS, Nescafe, Nestle, New Yorker, Nigerian National 

Petroleum Corporation,  Nokia Siemens Networks, Nordstrom, Pepsi Co, Procter 

and Gamble, Qatar Airways, Reebok, Remington, Restaurants Unlimited, 

Sainsbury, Starbucks, Subway Sandwich Fast Food Restaurants, Superior Glove, 

TaskRabbit, TESCO, The Ritz-Carlton Hotel, The Shell, The Muse, Uber, Versace, 

Virgin-Atlantic, VML, Walmart, XEROX, Yahoo, Zappos.  

Особливості креолізації інформаційних повідомлень досліджувалися 

шляхом аналізу брендових логотипів 6 компаній (Apple, Versace, Mercedes 

Columbia Pictures, ООН, Starbucks) як прикладів максимальної креолізації 

бренду; 35 банерів на 20 сайтах компаній, які входять до ТОП-20 за версією 

FORBES. 
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Зворотний зв’язок у сервісній культурі вивчався шляхом аналізу 

прийомів формування лояльності клієнтів (15 компаній), скарг (27 прикладів) 

та опитувальників (9 примірників). 

Об’єктом аналізу слугували: інформаційні повідомлення, представлені 

на сайтах, блогах, сторінках соціальних мереж названих вище компаній з 

01.01.2013 по 05.11.2018 (загальна кількість – 1480); корпоративні сайти (32); 

банери на корпоративних сайтах (35); брендові елементи (16); матеріали, що 

стосуються корпоративних цінностей (687).  

Загальна кількість прикладів сервісної культури – 442 одиниці.  

Методологічною основою дисертаційної праці є когнітивно-

дискурсивна парадигма сучасної лінгвістики, положення теорії мовленнєвих 

актів, теорії мовленнєвої діяльності, теорії дискурсу. Особливості 

дослідження передбачають комплексне застосування низки методів:  методу 

дискурсивного аналізу – для визначення дискурсивних особливостей 

корпоративних повідомлень; методу мультимодального аналізу – для 

дослідження вербальних, невербальних, змішаних вербально-невербальних 

компонентів корпоративної комунікації; методу лінгвістичного 

спостереження – для систематичного збору інформаційних матеріалів 

вербального та невербального характеру, які необхідні для аналізу реалізації 

сервісної культури через корпоративний дискурс; методу синхронного 

аналізу мовних явищ – для встановлення зв’язків і відношень між мовними 

елементами, що характеризують корпоративний дискурс; методу аналізу й 

синтезу інформації – для з’ясування ключових особливостей корпоративного 

дискурсу; методу текстологічного аналізу – для виявлення основного тексту 

джерела, встановлення його протографа, структури, синтезу змістових 

елементів; методу прагмалінгвістичного аналізу – для дослідження 

комунікативно-функціонального зв’язку між використанням мовних засобів 

та реакціями на них адресата; методу структурно-функціонального аналізу – 

для виявлення прагматичних особливостей допоміжних елементів в 

інструментах корпоративного дискурсу; методу асоціативно-

концептуального аналізу – для вивчення креолізованих текстів; методу 

стилістичного аналізу – для виокремлення стилістичних засобів у текстах 

корпоративного дискурсу. 

Наукова новизна  дослідження полягає в тому, що воно є першою 

спробою всебічного вивчення сервісної культури з урахуванням 

особливостей корпоративного дискурсу, а також таких сучасних феноменів, 

як лінгвістичний ландшафт, креолізація сервісної культури та вплив 

корпоративних цінностей на комунікаційні процеси компанії.  

Наукова новизна одержаних результатів може бути узагальнена в таких 

положеннях, що виносяться на захист: 

1. Базисне ядро сервісної культури становить, з одного боку, клієнт як 

особистість з індивідуальним світоглядом, сприйняттям 

навколишнього світу та власними, унікальними характеристиками, а 

з іншого – корпоративна культура, яка представлена у вигляді 
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моделі айсберга, що включає три рівні: артефакти, цінності та базові 

погляди. 

2. Лінгвістичні ознаки сервісної культури компаній, що входять у 

ТОП-20 за версією Форбс (2018 р.), полягають у: застосуванні кліше 

та лексичних одиниць офіційного стилю; використанні абревіатур та 

скорочень; уживанні інфінітивних конструкцій, пасивної, 

герундіальної та спонукальної форм дієслів; відсутності емоційно 

забарвленої лексики; наявності спеціальних термінів; частих 

повторах займенників we, our, ours для позначення компанії та you, 

your, yours – клієнтів. Просторово-часовий континуум змісту 

повідомлень, зокрема використання форм майбутнього часу для 

обіцянок та окреслення вигоди для клієнта, властивий 

корпоративним повідомленням у контексті сервісної культури. 

Креолізація є поширеним інструментом підвищення ефективності 

передачі змісту повідомлення, однак за умови некоректного 

використання може призвести до негативних наслідків – втрати 

прихильників і репутації тощо.   

3.  Інструменти сервісної культури класифіковані відповідно до 

комунікативних ситуацій, що виникають між компанією та її 

оточенням: «компанія – соціум» – використання макромовленнєвих 

актів mission, vision, standards, company values, company story, 

history; «компанія – працівник» – наявні макромовленеві акти 

company rules, safety, уживання лексем team, people, executives; 

«компанія – клієнт» – спонукання до дії, тактика повтору, 

протиставлення; «компанія – всесвіт» – застосування лексеми future, 

підсилення always, in everything we do, in all that we do, займенників 

our, we; «ком’юніті-комунікація» – прийоми створення відчуття 

«єдності» за моделлю “you/your+N, you+V”, а також шляхом 

додаванням іменників family, people, community до назви компанії. 

4. Важливими елементами корпоративної культури, зокрема сервісної, 

є місія, бачення та цінності, для яких характерне використання 

інфінітивних конструкцій, лексем із позитивними значенням, 

прикметників з підсилювальним значенням, форм вищого та 

найвищого ступенів порівняння, артикля the, хронотопних маркерів. 

Сервісній культурі кожної сфери притаманні власні акценти, 

наприклад, для галузі швидкого харчування – на якості продукції, 

швидкості; для готельного бізнесу – на комфорті та гостинності; для 

інформаційних технологій –  на прогресі. 

5. У віртуальній сервісній культурі переважають такі особливості: 

заклик до дії, виражений дієсловами у спонукальній формі; 

здійснення впливу на відвідувача сайту (завдяки поєднанню 

естетичної, спонукальної та емотивної функцій мови), обіцянка 

отримання вигоди значного розміру, підкреслення корисності й 

легкості користування послугою-товаром, перебільшення (all, 

millions, wide, complete, professional), застосування дієслів у 
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спонукальній формі та займенників: you для називання клієнта та we 

для позначення компанії, а також артикля the. До лексико-

семантичних особливостей розгляданих текстів належать 

використання кліше, симетрія, спонукання до дії, семантичні 

метафори, неправильні сполучення слів, абстракція, перебільшення.  

6. Показником сервісної культури є ступінь задоволеності клієнта 

наданим обслуговуванням. Методи визначення ступеня 

задоволеності представлені крізь призму програм лояльності, 

опитування та опрацювання скарг: 

6.1. Опрацювання скарг поєднує три риторичні звернення: пафос 

(визнання конфліктної ситуації), логос (розгляд конфліктної 

ситуації) та етос (розв’язання конфлікту). 

6.2. Супровідним листам опитувальників властиве: 

маніпулятивний характер, здебільшого неформальний стиль 

повідомлення та використання побутової лексики, 

жаргонізмів; проста граматика, наближена до примітивної 

(короткі речення, обмежена кількість часів); для звернення до 

адресата використовують займенники you, yourself, your; 

особові займенники we, our, us у збірному значенні 

символізують компанію як спільноту, певну команду; дієслова 

у спонукальній формі використовують для мотивації взяти 

участь у опитуванні; інтенсифікація констативів у позиції 

ініціальної репліки здійснюється за допомогою емоційно 

забарвленої лексики, вигуків, словосполучень з 

перебільшенням, підсилювальних часток, прислівників only, 

even, just, прикметників із підсилювальним значенням, 

пом’якшувальних прикметників, прикметників у формі 

вищого ступеня порівняння, паралелізмів. 

7.  Кожне корпоративне повідомлення має прагматичний та 

маніпулятивний характер, що реалізується через використання 

різних типів констативів, своєрідність структурно-семантичної 

організації висловлювання, добір відповідних мовних засобів. Для 

найвищого ступеня впливу характерна апеляція до емоцій і почуттів 

клієнта.  

Теоретичне значення роботи полягає у встановленні взаємозв’язку 

сервісної культури та лінгвістичного ландшафту; у визначенні ієрархічної 

структури особливостей сервісної культури. 

Практична цінність роботи полягає в тому, що її результати можна 

використовувати у викладанні спецкурсів з теорії дискурсу, лінгвосеміотики, 

теорії комунікації, прагматики та соціолінгвістики, а також із маркетингу, 

паблік рилейшнз, рекламознавства, ділової психології, соціології. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення й висновки 

дослідження обговорювалися у формі доповідей та виступів на таких 

конференціях:  «Мова і література в глобальному і локальному 

медіапросторі» (м. Київ, 2016), «Україна і сучасний світ: міжмовний та 
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міжкультурний діалог» (м. Київ, 2016), «Мова і культура» імені Сергія 

Бураго (м. Київ, 2016), «Humanities and Social Sciences in the Era of 

Globalization - 2018» (м. Будапешт, 2018). 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження 

викладено у трьох публікаціях автора у спеціалізованих виданнях ДАК МОН 

України та у трьох статтях у закордонних виданнях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

трьох розділів із висновками до кожного з них, загальних висновків, списку 

використаної літератури, списку джерел ілюстративного матеріалу та 8 

додатків. Список  використаної̈ літератури містить 434 праць (із них 260 – 

іноземними мовами). Загальний обсяг дисертації становить 257 сторінки 

(основний текст – 180 сторінки).  

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі сформульовано об’єкт, предмет, мету і завдання 

дисертаційної праці, обґрунтовано її актуальність і наукову новизну, 

теоретичну і практичну цінність, схарактеризовано матеріал і методи 

дослідження, зазначено основні положення, що виносяться на захист, 

наведено відомості про апробацію роботи, публікації і структуру дисертації.  

У першому розділі «Теоретико-методологічні основи вивчення 

лінгвістичного складника сервісної культури» розглянуто тенденції та 

перспективи аналізу дискурсу; узагальнено досвід осягнення понять 

«інституційний дискурс», «корпоративний дискурс», «діловий дискурс», 

«бізнес-дискурс»; досліджено візуалізацію в корпоративному дискурсі; 

визначено взаємозв’язок між корпоративним дискурсом, корпоративною 

культурою та сервісною культурою.  

Дискурс, як і будь-який інший глобальний феномен, не має 

однозначного загальноприйнятого трактування. Термін дискурс є одним із 

найуживаніших, але й найбільш суперечливих у сучасній лінгвістиці. Якщо в 

середині 1960-х років аналіз дискурсу представлений структуралістичним та 

семіотичним напрямами досліджень, то в 1970-х роках дискурс розглядається 

як окремий напрям міждисциплінарних досліджень. На початку 1980-х років 

особливу увагу приділяють диференціації таких понять, як «текст» і 

«дискурс». Багато дослідників (Potter, Wetherell) вважають, що «текст» і 

«дискурс» є однаковими за обсягом поняттями.  Інші (Dijk, Foucault) 

дотримуються погляду, що «дискурс» є значно ширшим поняття, ніж 

«текст», а отже, «дискурс» і «текст» співвідносяться як ціле та частина. У 

другій половині ХХ століття дискурс розглядається «як мовлення, яким 

наділяються мовці». Згідно із визначенням, запропонованим Т. ван Дейком, 

дискурс – це складне комунікативне явище, що включає екстралінгвістичні 

фактори, які мають вплив на комунікаційний процес. Таким чином, вивчати 

мовні утворення, більші за обсягом, ніж речення, необхідно з урахуванням 

соціального контексту. Дискурс-аналіз нині характеризується застосуванням 
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нових інструментів, що існують на перетині наук, пов’язаних із лінгвістикою 

(соціолінгвістика, лінгвопрагматика, соціологія, культурологія). 

Поряд із терміном корпоративний дискурс використовують діловий 

дискурс та бізнес-дискурс. Бізнес-дискурс реалізується в торгово-фінансових, 

а також у виробничих та економічних відносинах, а діловий дискурс 

пов’язаний зі сферою ділового спілкування (наради, конференції), тому 

характеризується відсутністю двозначності у сприйнятті інформаційного 

повідомлення. Корпоративний дискурс містить елементи ділового, 

віртуального та бізнес-дискурсу.  

Корпоративний дискурс є складником діяльності компанії, який 

визначає характер  її культури. Корпоративна культура є сукупністю моделей 

поведінки, базових уявлень та цінностей, норм поведінки, властивих певній 

організації. Відповідно до моделі Е. Шейна, існує три рівні корпоративної 

культури: рівень артефактів (логотипи, брендований одяг, місія, цінності, 

бачення), рівень значень і цінностей (правила взаємодії, політика винагород і 

покарань) та рівень базових поглядів (інтуїтивні правила і практики).  

Поняття «сервісна культура» і «корпоративна культура» перебувають у 

постійній взаємодії. Одна група науковців (T. Deal & A. Kennedy, E. Shein, 

В.А. Спивак, Л.В. Карташова) ототожнює ці два поняття. Інша група 

(Ю.Д.Красовський, Е.Г. Молл, С.В. Щербина) вважає, що корпоративна 

культура є складником сервісної, адже сервісна культура формується на 

основному принципі підприємницької діяльності – отримання прибутку 

шляхом надання послуг/товарів. Сучасна сервісна культура – це 

інформаційна система, предметом якої є бізнес-відносини між компанією та 

споживачем, а об’єктом – товар/послуга разом із репутацією компанії, що 

впливає на мотивацію клієнта здійснити покупку та прагнення стати 

лояльним клієнтом. Сервісна культура безпосередньо реалізується через 

комунікацію.  

Сьогодні компанії все більше зацікавлені в якісній презентації свого 

бренду онлайн. Завдяки інтенсивному розвитку інтернет-технологій подання 

інформації поєднує різні способи презентації контенту.  У великому потоці 

інформації найкраще засвоюється та, яка містить візуальний елемент. 

Візуалізація стала ключовою у створенні корпоративного іміджу компанії, 

адже візуальні складники допомагають створити образ, від якого  залежатиме 

впізнаваність бренду. Поєднання вербального і невербального складника в 

одному тексті є креолізованим текстом. У корпоративному дискурсі 

креолізовані тексти можуть бути представлені у графіках та схемах 

доповідей, новинах компанії, логотипах, рекламних банерах, фотоматеріалах, 

вакансіях, розміщених онлайн тощо.   

У другому розділі «Сервісна культура як комунікативний феномен» 

представлено класифікацію сервісної культури; проаналізовано складники 

корпоративної культури у компаній з високим рівнем розвитку сервісної 

культури; визначено лексичні особливості сервісної культури у віртуальному 

дискурсі; розглянуто сервісну культуру як компонент лінгвістичного 

ландшафту.  
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Розвиток сфери маркетингу зумовив розвиток сервісної культури 

компаній. Якщо раніше вони більше зосереджувалися на товарі, то сьогодні 

основний акцент зміщено в бік розуміння потреб клієнта, таргетування 

аудиторії та покращення рівня сервісу.   

Комунікативна ситуація «компанія – соціум» представлена 

макромовленнєвими актами mission, vision, standards, company values, 

company story, history. Комунікативна ситуація реалізується в лексиці, яку 

використовує компанія в різних жанрах корпоративного дискурсу, 

наприклад, для  своєї характеристики (Be the first to know (CNN); Refreshing 

the world. One story at a time. (Coca-Cola) чи опису історії компанії (Since 1999 

(BAE Systems plc); As proud to make history as we are to make burgers 

(McDonald’s).  

Комунікативна ситуація «компанія – працівник» відображена в 

постулатах корпоративної культури, кодексах поведінки та корпоративної 

етики. У корпоративних цінностях особлива увага приділена персоналу: We 

are the people who do (Nike), We believe humanity is plural, not singular. The 

best way the world works is everybody in. Nobody out (Apple). У вакансіях, які 

розміщують компанії, підкреслено ставлення до працівників з метою 

підвищення зацікавленості компанією в потенційних кандидатів: Join our 

Talent Community and connect with a wide range of opportunities at Coca-Cola.  

У комунікативній ситуації «компанія – клієнт» є три ситуативні стадії: 

залучення клієнта, сервіс, фідбек. Для залучення потенційного клієнта 

використовують рекламні тексти, які мають такі характеристики: акцент на 

взаємозв’язку «клієнт – компанія» (Your trust, your future, our commitment 

(Mitsubishi), We have more in common than we think (McDonald`s); апеляція до 

авторитету (на сайті компанії Coca-Cola є окремий розділ Famous Artists Who 

Have Worked With Coca-Cola); спонукання до дії (Ready to revolutionize sport? 

Just do it (Nike),  Tell us your story (Coca-Cola); стратегія повтору (Buy it! Sell 

it! Love it! (eBay), It keeps going, and going, and going… (Energizer), More 

power. More performance. More pro. (Apple), We lead. We invent. We deliver. 

(Nike).  

Комунікативна ситуація «компанія – всесвіт» демонструє ставлення 

компанії до актуальних проблем суспільства. Компанія Toyota створила 

окремий розділ на сайті (Learn about The Tree), присвячений її 

відповідальності, який представлений банером з деревом. На банері можна 

ознайомитися з основними постулатами компанії (Principles, Philsophy, 

Values, Precept).  

Комунікативна ситуація «ком’юніті-комунікація» характеризується 

використанням прийомів, які створюють відчуття «єдності» клієнта з 

компанією. Для досягнення такої мети особливу увагу акцентують на клієнті 

(Because you’re worth it (L’Oreal), Guinness is good for you (Guiness), It’s all 

about you (Nescafe).   

Місія та бачення є складниками корпоративної культури, однак 

компанії, що характеризуються високим рівнем сервісної культури, 

використовують лексичні одиниці, які певним чином вказують на рівень 



 10 

сервісу. У місії компанії наголошують на її перевагах порівняно з 

конкурентами з тієї ж галузі (Be America's best quick-service restaurant (Chick-

fil-A); To sell food in a fast, friendly environment that appeals to pride conscious, 

health minded consumers (KFC); Offer reasonably priced quality food, served 

quickly, in attractive, clean surroundings (Burger King). Бачення компанії є 

орієнтиром у її довгостроковій стратегії. Сервісне бачення є невід’ємним 

складником сервісної культури. Воно орієнтоване на персонал з метою 

надихати його надавати високоякісний сервіс. Сервісне бачення просте й 

легко запам’ятовується, називає конкретні дії, які допоможуть працівникові 

задовольнити клієнта (To inspire and nurture the human spirit - one person, one 

cup and one neighborhood at a time (Starbucks); To make our guests feel cared 

for, unlike anywhere else (Chick-fil-A). Опорні компоненти (Supporting Pillars) 

сервісного бачення містять покрокові інструкції для досягнення wow-ефекту 

в клієнта. Наприклад, компанія Dominos  намагається робити день клієнта 

легшим, а самого клієнта – щасливішим (Creating smiles by making lives 

easier).  

Сучасне віртуальне обслуговування клієнтів характеризується 

нестандартністю прийняття рішень та глобалізацією процесів.  В еру онлайн-

спілкування основним завданням корпоративних сайтів компаній є 

формування позитивної суспільної думки в потенційних споживачів та 

сприйняття товару як найкращого з представленого на ринку. Ми 

проаналізували корпоративний дискурс сайтів перших трьох компанії списку 

Forbes за 2018 р. На сайті компанії Apple переважає візуальний складник: 

відразу ж на головній сторінці представлено новий продукт iPhone Xs на 

чорному фоні. Вербальний складник репрезентовано рекламним слоганом 

(Welcome to the big screens) та текстом на кнопках із закликом до дії: Learn 

more; Buy. Сервісна культура представлена віртуальним дискурсом за 

допомогою структури сайту: у  верхньому меню клієнт знайде продукти 

компанії (Mac, iPad, iPhone, Watch, Tv, Music) та розділ Support; нижнє меню 

містить додаткову інформацію про компанію та послуги (Shop and Learn, 

Apple Store, For Education, For Business, Account, Apple Values, About Apple). 

Сайту компанії Apple притаманні два типи повідомлень: заклик до дії (Learn, 

Try, Download, Buy) та вплив на відвідувача сайту (завдяки поєднанню 

естетичної, спонукальної та емотивної функцій мови). Креолізовані тексти на 

сайті посилюють зміст повідомлення, наприклад, реклама Apple містить 

фотографії людей різних професій, які за допомогою продукції компанії 

вирішують не тільки питання роботи, а й повсякденні.  

Сайт компанії Google характеризується мінімалізмом, а контент сайту 

викладено в офіційно-діловому стилі. Корпоративні кольори використано в 

тексті місії компанії та в лозунгах у розділі Career (Build for everyone, Code 

for everyone, Design for everyone, Create for everyone). Характерним є 

вживання займенників our, we (Our commitments; How we contribute; At 

Google, we don’t just accept difference—we celebrate it, we support it, and we 

thrive on it for the benefit of our employees, our products, and our community). У 

новинах переважає герундіальна форма, а в соціальних мережах кожна 
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новина містить відповідний «хештег». Однак «хештег» #lifeatgoogle 

використовується щодня з метою побудови компанією певної спільноти.  

 Стиль компанії Microsoft офіційно-діловий, однак з використанням 

метафор та дієслів у спонукальній формі (Go serverless, Order the development 

edition, Transform your world, Prepare for end of support, Access your files from 

anywhere, online or offline). Контент сайту на 12% складається з назви бренду, 

а 5% становлять дієслова в наказовій формі. Основним завданням інформації 

на сайті є презентація бренду та продаж товарів. Компанія сформувала сайт у 

вигляді інтернет-магазину, адже кожному товару присвячена своя сторінка, а 

стиль викладеної інформації здебільшого офіційний. Сторінка зворотного 

зв’язку характеризується неформальним стилем: віконце для чату з 

консультантом з’являється через декілька хвилин із запитанням Need help? та 

двома варіантами відповіді (Chat now, No thanks). 

 Потік відвідувачів з інших країн змушує сторону, яка приймає, 

реагувати відповідним чином. Оскільки комфорт перебування іноземців у 

країні впливає на популярність туристичних послуг та на взаємовідносини з 

іноземними партнерами, то важливість сервісної культури на глобальному 

рівні набуває особливого значення. З метою полегшення сприйняття 

туристами інформації її подають кількома мовами. Англійська мова, 

безперечно, є найпоширенішою в об’єктах лінгвістичного ландшафту. 

Лінгвістичний ландшафт є соціолінгвістичною категорією, яка відображає 

лінгвістично-семантичні особливості, властиві певній території. Наприклад, 

сайт китайської компанії AliExpress представлений 8 мовами, однак 

інформація на сайті перекладена за  допомогою Google Translate. Низька 

якість перекладу призвела до того, що компанія посідає перше місце серед 

компаній з найгіршими варіантами перекладу контенту на сайті. Продукт 

«прикраса для волосся» підписаний англійською мовою так: AWAYTR Hair 

Sticks Hairwear for Women Fashion Flower Simulation Pearls Dangle Hair Sticks 

Hair Pins for Girls Hair Jewelry й містить переклад російською: AWAYTR 

шпильки украшения для волос для женщин Мода цветок моделирование 

жемчуг Висячие волосы палочки для волос шпильки обувь девочек украшения 

для волос. Однак поганий переклад опису товарів не заважає компанії 

посідати 33 місце в списку найчастіше відвідуваних сайтів світу. Своєрідним 

є підхід корпорації McDonalds. Пропозиції в меню змінюються відповідно до 

країни: страва Shanghai Chicken Snack Wrap доступна в меню тільки в Кореї. 

Оскільки рекламний слоган I`m loving it складно перекласти, наприклад, на 

хінді, то в таких країнах компанія залишила слоган не перекладеним, але 

додала фото, де зображено традиційну індійську сім’ю.   

У третьому розділі «Репрезентація сервісної культури через 

корпоративний дискурс» виявлено лінгвістичну специфіку персоніфікації 

досвіду клієнта; проаналізовано лексико-семантичну специфіку зворотного 

зв’язку; розглянуто мовні особливості застосування індексів задоволеності 

споживача як інструменту підвищення якості сервісної культури.   

 Сьогодні компанії все більше уваги приділяють довгостроковим 

перспективам розвитку, де ключовими напрямами є проактивний сервіс та 
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лояльність клієнтів. Система персоніфікації досвіду клієнта (Secret Service 

System) – це внутрішня система, яку використовують для диференції 

клієнтів. Завдяки певним маркерам персонал розуміє, чи це перший візит 

клієнта, і, відповідно, стратегія обслуговування такого клієнта змінюється. 

Наприклад, у Robert`s Spa використовують накидки для стрижки чорного 

кольору для лояльних клієнтів та білого кольору для нових клієнтів. Таким 

чином, коли перукар бачить чорну накидку, то він обов’язково запитає, чи 

сподобався клієнту останній візит. Метод F.O.R.D. використовується для 

збереження інформації про сім’ю, професію, хобі та мрії клієнта. Отримана 

інформація зберігається у CRM-системі і використовується персоналом у 

момент спілкування з клієнтом. Персональна інформація про клієнтів також 

важлива для маркетингових стратегій та імейл-розсилок. Наприклад,  у листі 

про підтвердження запиту використовують ім’я клієнта з метою 

персоналізації. Якщо клієнт вказав дату свого народження, то компанія 

скористається нагодою нагадати про себе в листі-вітанні з днем народження. 

Зазвичай такі листи супроводжуються бонусами, акційними пропозиціями, 

безкоштовними подарунками.  

 Популярність соціальних мереж, мобільних додатків та блогів 

змушує компанії стежити за своєю репутацією онлайн та швидко реагувати 

на негативні відгуки/скарги. Комунікативна ситуація «скарга» складається з 

мотиву, адресата, адресанта, дискурсу скарги та перлокутивного ефекту. 

Мова скарг характеризується емоційно забарвленою лексикою (disgusted, 

infuriated, enraged, amazed), а також словосполученнями негативної оцінки 

(unfortunately, still waiting, faulty, damaged, refund, insist). Стиль та лексика 

відповіді на скаргу залежать від цільової аудиторії. Клієнт компанії TESCO 

написав скаргу в поетичному стилі з використанням застарілої книжної 

лексики (bereavement, solace). У відповідь представники компанії теж склали 

поему (Alas dear ladies your woes are continued).  

 Ефективна відповідь на скаргу включає три риторичні звернення: 

       –  пафос (вираження співчуття клієнтові: First we would like to express our 

deepest regret for the inconvenience caused by this unintentional and rare mistake; 

We are sorry that you were not satisfied by our products); 

      – логос (огляд інциденту: After a thorough review of your case, I have 

managed to pinpoint the reasons leading to this error; After studying the matter, 

we found out that this error was the result of [explain the root cause of the error]. 

This is clearly a mistake at our end and we take responsibility for it); 

      – етос (запевнення у вирішенні проблеми; пропозиція чогось 

безкоштовного: We look forward for making your next drink; I look forward to 

providing a much better experience in the months to come; We promise to impress 

you when you make your next order).  

Прибуток компанії безпосередньо залежить від рівня задоволення 

клієнта сервісом або товаром. Дослідження підтверджують, що задоволеність 

клієнта на 35% залежить від якості наданого сервісу. Саме тому компанії 

намагаються отримати від клієнта зворотний зв’язок щодо якості своєї 

роботи, якості персоналу та якості послуг. Опитувальник Net Promoter Score  
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(NPS) складається із питання щодо бажання клієнта рекомендувати компанію 

своїм знайомим. У 56% проаналізованих компаній запитання представлене в 

такому вигляді: “How likely is it that you would recommend our 

company/product/service to a friend or colleague?”. Лексеми friend та colleague 

окреслюють коло інтересів компанії – соціальне та професійне оточення 

адресата. Компанія ActOn використовує лексему family, що вказує на 

зацікавленість компанією близьким оточенням. Оскільки компанія Pear 

Computers орієнтується на b2b співпрацю, то її опитувальник містить лексему 

associates. Відповідь на опитувальник можна надати за допомогою 

десятибальної шкали у вигляді  смайликів, яка виконує спонукальну та 

емоційну функції. Для опису найнижчої оцінки слугує заперечна частка not, 

яка підсилюється за допомогою at all або likely. Найвища оцінка 

представлена прикметниками з підсилювальною семантикою (extremely likely 

або very likely). 75% проаналізованих компаній надсилають опитувальник 

листом, якому властивий неформальний стиль повідомлення та використання 

побутової лексики. Листи містять особисте звертання та дієслова у 

спонукальній формі для заохочення клієнта відповісти на запитання (choose a 

number, take a moment, take a minute, take one minute, share your views and 

earn, click to get your free gift), а також емоційно забарвлену лексику (we are 

really keen on, candid feedback, we always strive at, allow us to gauge, means 

absurd amount to us). Подальша робота з клієнтами залежить від того, яку 

цифру він обрав (detractors (1-6), passives (7-8), promoters (9-10)).  

З огляду на актуальність зворотного зв’язку від клієнтів практично всі 

компанії використовують опитувальники. Однак опитувальник Net Promoter 

Score набуває неабиякої популярності через свій мінімалістичний стиль та 

наявність емоційно забарвлених елементів.  

Перспективним напрямом розвитку дослідження може стати аналіз 

маніпулятивних стратегій, які застосовуються для побудови сценаріїв 

обслуговування клієнтів та імейл-стратегій для нових і вже наявних клієнтів, 

а також дослідження візуальних та вербальних елементів для заохочення 

клієнтів брати участь у програмах лояльності. 

 

ВИСНОВКИ 

З огляду на те, що вивчення лінгвістичних особливостей сервісної 

культури має значення передусім із позиції аналізу взаємодії учасників 

корпоративного комунікативного процесу, досліджено підходи до 

визначення теоретичних засад корпоративного дискурсу, зокрема соціально-

психологічний, статусно-рольовий, етнографічний, психоаналітичний, 

когнітивний та соціопрагматичний аналіз. Сучасні тенденції дискурс-аналізу 

тісно пов’язані з антропоорієнтованими дисциплінами. Це зумовлено 

багатомірністю мовної парадигми та сукупністю екстралінгвістичних 

факторів, які супроводжують процес комунікації.  

Базис корпоративного дискурсу обумовлений корпоративною 

культурою, яка представлена у вигляді моделі айсберга, що включає три 

рівні: артефакти, значення та цінності й базові погляди. За характером 
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корпоративний дискурс є цілеспрямованою дією, що реалізується в 

інструкційній сфері міжособистісних стосунків. Комунікаційні процеси 

компанії охоплюють всі види взаємодії з навколишнім середовищем. Ядром 

зовнішніх проявів корпоративного дискурсу є сервісна культура.  

Відповідно до ситуацій, що виникають між компанією та її оточенням, 

запропоновано класифікацію жанрів корпоративного дискурсу у вигляді 

мікроелементів інструментальних макродискурсів. Окрему увагу приділено 

віртуальному дискурсу, що відображає розвиток інформаційних технологій 

та віртуальні тенденції сучасності, а отже, є важливим еволюційним 

елементом корпоративного дискурсу, що поєднує вербальну й невербальну 

формації. 

Виявлено, що візуалізація сучасного комунікативного простору 

реалізується через такі технології: гіперподії, візуальний дискурс, 

медіавіруси. До її основних рис можна віднести агресивність, надмірність і 

мультиформатність, що виражена переважно креолізованими, полікодовими, 

мультимодальними текстами й 3-4-5D інформаційними моделями.  

На підставі аналізу корпоративної символіки найбільш вагомих 

компаній та організацій установлено, що в корпоративному дискурсі зростає 

роль візуальної інформації, зокрема увагу приділяють кольорам, розміру, 

розташуванню й прихованому значенню візуальних елементів. 

Аналіз основних підходів до розуміння сутності сервісної культури 

дозволив здійснити її класифікацію та виокремити феноменологічний і 

прагматичний підходи. З’ясовано, що найбільш популярним у науці є 

прагматичний підхід, оскільки базовою метою сервісної культури є 

досягнення матеріальних цілей компанії (забезпечення прибутку шляхом 

задоволення споживача).  

Запропоновано класифікацію сервісної культури з урахуванням 

комунікативних ситуацій: «компанія – соціум, компанія – працівник», 

«компанія – клієнт», «компанія – всесвіт», «компанія – ком’юніті». Кожній 

ситуації притаманні власні характеристики й особливості. У ситуації 

взаємодії з компанією клієнт проходить чотири стадії: залучення, сервіс, 

фідбек, ком’юніті.  

Дослідження корпоративного дискурсу ТОП-компаній за версією 

FORBES 2018 р. дозволило зробити висновок, що: 1) компанії 

використовують широкий сектор віртуальних інструментів (сайт, блог, 

соціальні мережі); 2) компанії не тільки беруть активну участь у 

віртуальному житті, а й стимулюють користувачів приєднуватися до 

віртуальних акцій, створювати власний віртуальний світ; 3) структура й 

стиль віртуального представлення більшості компаній є тотожними. 

Лінгвістичними особливостями сервісної культури проаналізованих компаній 

є використання фразеологізмів, кліше та лексичних одиниць офіційного 

стилю, інфінітивних комплексів, пасивної форми дієслів, герундіальних 

форм, логічно-послідовний виклад інформації, часті повтори слів.   

Сервісне бачення як нова парадигма менеджменту тісно пов’язане з 

корпоративними артефактами, головним серед яких є місія. Окрім головної 
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причини існування компанії, місія акцентує увагу на відмінностях від 

конкурентів. Це переважно першість у категорії аналогічних товарів/послуг 

та якісна характеристика. При цьому кожній сфері притаманне використання 

певної групи лексем. Для сфери швидкого харчування найголовнішим є 

швидкість приготування й обслуговування без зниження якості продукції та 

доступна ціна. У готельній сфері широко використовують лексеми для 

позначення комфорту та гостинності. Компанії, діяльність яких спрямована 

на технології, роблять акцент на прогресі. Прагматична спрямованість місії 

узагальнено реалізується за допомогою прикметників із позитивним оцінним 

значенням, форм вищого і найвищого ступенів порівняння прикметників та 

хронотопних маркерів. 

Сучасні умови функціонування компанії, однією з яких є 

глобалізаційний характер сервісної культури, зумовлюють науковий інтерес 

до такого феномену, як лінгвістичний ландшафт. У вузькому розумінні його 

споживачем та активним користувачем є міжнародні компанії, які мають 

представництва в багатьох країнах або працюють з покупцями з усього світу. 

За своєю сутністю лінгвістичний ландшафт охоплює набагато більшу 

територію. У глобальному розумінні кожен іноземний турист є клієнтом 

держави. Це підтверджує той факт, що напередодні Зимових Олімпійських 

ігор Китай особливу увагу приділяє об’єктам лінгвістичного ландшафту. 

Коректність перекладу є ключовою проблемою більшості об’єктів 

лінгвістичного ландшафту; некоректність перекладу зумовлює численні 

жарти на адресу компаній, які не приділяють достатньої уваги відображенню 

інформації іноземною мовою. Вартим уваги є той факт, що лінгвістичний 

ландшафт представлений не тільки текстовими об’єктами. Наприклад, 

компанія McDonalds не лише адаптує назви страв, але й вносить зміни в 

меню відповідно до уподобань у країні, де розташоване представництво. 

Дослідження різновидів лінгвістичного ландшафту дозволило запропонувати 

класифікацію об’єктів з урахуванням характеру лінгвістичної взаємодії. 

В основі корпоративної комунікації, сервісної культури та 

функціонування компанії лежить базовий принцип підприємницької 

діяльності – отримання прибутку шляхом продажу товарів та послуг 

клієнтові. Це зумовлює прагматичний та маніпулятивний характер будь-яких 

інформаційних повідомлень, адресованих клієнтам. Вплив на клієнта 

реалізується через використання різних типів констативів, своєрідність 

структурно-семантичної організації висловлювання, відбір відповідних 

мовних засобів, специфіку комунікативних різновидів констативів. Залежно 

від ступеня впливу для повідомлень характерна апеляція до емоцій і почуттів 

клієнта.  

Фінальною метою реалізації сервісної культури є лояльність клієнтів. 

Компанії впроваджують стратегії, які включають численні прийоми 

формування лояльності: додаткова або пропорційна винагорода, платні та 

відкладені методи, формування клубу покупців, партнерство та ін. 

Загальноприйнятими критеріями формування лояльності є якість роботи 

компанії, якість персоналу та якість послуг і товарів. Зворотний зв'язок є 
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джерелом ідентифікації ступеня задоволеності й лояльності клієнта, а отже, 

кінцевою ланку в комунікативному процесі. Скарги як різновид зворотного 

зв’язку є результатом негативного досвіду клієнта. Однак наявність скарг є 

позитивним моментом для компанії. Вони дозволяють отримати інформацію 

стосовно того, що необхідно покращити. Негативні відгуки потребують 

негайної реакції компанії, оскільки вони свідчать про готовність клієнта до 

діалогу. Ефективному опрацюванню скарги сприяє апеляція до пафосу 

(співчуття), логосу (розгляду конфліктної ситуації) та етосу (розв’язання 

конфлікту).  

У випадках, коли відсутній вищий ступінь незадоволеності, що стає 

причиною скарги, з’ясувати, наскільки клієнт є лояльним, можна за 

допомогою опитування. Сьогодні найефективнішим інструментом є 

опитувальник Net Promoter Score. Єдине питання опитувальника апелює до 

готовності клієнта рекомендувати компанію своєму оточенню, що 

вимірюється за десятибальною шкалою. 

Проведене дослідження відкриває перспективи для подальшого 

дослідження особливостей відображення сервісної культури через 

корпоративний дискурс. 
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АНОТАЦІЯ 
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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних 

наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. –  

Київ, 2018.  

Дисертація присвячена вивченню поняття сервісної культури та її 

основних складників. Уперше розглянуто сервісне бачення як важливий 

елемент сервісної культури, відсутній у корпоративній культурі. Виявлено 

взаємозв’язок сервісної культури, корпоративного дискурсу та корпоративної 

культури. Визначено лексичні та структурні особливості сервісної культури в 

контексті віртуального корпоративного дискурсу. Проаналізовано 

семіотичну специфіку побудови системи персоніфікації досвіду клієнта. 

Досліджено лінгвістичний ландшафт у контексті сервісної культури. 

Розглянуто лінгвістичні особливості персоніфікації досвіду клієнта та 

ефективні схеми побудови відповідей на скарги клієнтів. Проаналізовано 

лінгвістичні характеристики зворотного зв’язку в сервісній культурі та 

інструменти для вимірювання лояльності клієнтів.  

Ключові слова: корпоративний дискурс, віртуальний корпоративний 

дискурс, лінгвістичний ландшафт, сервісна культура, сервісне бачення, 

персоніфікація досвіду клієнта, скарга. 
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образования и науки Украины. – Киев, 2018.  
Диссертация посвящена изучению понятия сервисной культуры и ее 

основных составляющих. Впервые рассмотрено сервисное видение как 

важный элемент сервисной культуры, отсутствующее в корпоративной 

культуре. Установлена взаимосвязь сервисной культуры, корпоративного 

дискурса и корпоративной культуры. Определены лексические и 

структурные особенности сервисной культуры в контексте виртуального 

корпоративного дискурса. Проанализированы семиотические особенности 

построения системы персонификации опыта клиента. В работе исследован 

лингвистический ландшафт в контексте сервисной культуры. Рассмотрены 

лингвистические особенности персонификации опыта клиента и 

эффективные схемы построения ответа на жалобы клиентов. 

Проанализированы лингвистические характеристики обратной связи в 

сервисной культуре и инструменты для замера лояльности клиентов.  
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ABSTRACT 

Vasyliuk O.V. Linguistic Peculiarities of Service Culture (based on 

Modern English). - Manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Philology: Speciality 10.02.04 – Germanic 

Languages. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of 

Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

The thesis deals with linguistic traits of service culture based on modern 

English language data. The study focuses specifically on the notion of service 

culture and its key elements. We determined the interrelation of service culture, 

corporate discourse, and corporate culture. We analyzed semiotic characteristics of 

the systems of client’s experience personification. Lexical and structural traits of 

service culture in the context of a virtual corporate discourse were defined as well. 

Linguistic characteristics of the feedback in service culture and instruments for 

defining the clients’ loyalty were analyzed. 

The variety of approaches were investigated to define such notions as 

discourse in modern linguistics, corporate discourse, and corporate culture in 

correlation with service culture, linguistic landscape in corporate and service 

culture, information visualization, and brand-communication. Phenomenological 

and pragmatic approaches to the understanding of service culture were also 

analyzed. Service culture was determined as a set of values, customs and traditions, 

and norms and standards of behaviour that were formed and are now developing in 

any economic system. Service culture is part of any organization. As such, it stems 

from mutual perceptions and conceptions of customer-company interaction.  

As interest in the business communication is high, a number of terms are 

employed to describe its essence: “business linguistics”, “formal discourse”, 

“business discourse”, and “corporate discourse”. It was defined that Formal 

discourse is characterized by using phraseologisms, official style cliches, 

abbreviations, contractions, and also by the absence of words with emotional 

connotation. Corporate discourse is a broader notion that includes informal and 

specialized communication, particularly virtual and marketing communication. The 

reason for the classification of the corporate discourse involves several situational 

aspects, namely: “society-company”, “worker-company”, “client-company”, 

“community communication”. Service culture and corporate discourse have been 

found to interact with each other, and they are conditioned by the differentiated 

character of the “company-universal” relations. Corporate discourse comprises 

other types of discourses that directly influence service culture. 

Genres of corporate discourse as a part of service culture are viewed as 

similar to microelements in the context of macro-discourse presented in the work.  

Elements of corporate culture in the context of service culture, such as 

mission, interpretation, and service interpretation were investigated. The 

classification of the missions according to their functions was suggested. Mission 
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is crucial for the organization, as it influences the strategic decisions, provides 

clear objectives, and joins the efforts of the company workers. Mission is 

characterized by precision, informativeness, and persuasion. Considering the 

“company-client” situation, the mission can have rational advantages over its 

opponents: superiority of the trademark, quality characteristic of the 

product/service. A well-created interpretation of the company helps carry out the 

set objectives. While interpreting the service companies, one uses adjectives with a 

positive attitudinal meaning, comparative and superlative adjectives, and time 

indicators. 

A pivotal component of service culture only is the service interpretation the 

aim of which is to inspire the workers to provide clients with a top-quality service. 

The service interpretation is based on the main three components that provide 

service quality, quality of communication, and flexibility of the personnel for 

overfulfilment of the plan in service scenarios. 

For the client’s experience personification, one uses such methods for 

collection of information as FORD, CRM systems, and Secret Service System. The 

latter method is oriented to diversification of the clients and defines the type of the 

service that has to be provided to the client depending on the group to which the 

client belongs. 

We analyzed the linguistic landscape that includes a multilayered system of 

linguistic phenomena and the traits of the linguistic landscape with the 

consideration of the character of the linguistic interaction. Therefore, service 

linguistic landscape is defined as a sociolinguistic category reflecting linguistic and 

semantic features that are peculiar to the certain territory and that were formed as a 

result of international tendencies. 

Through the examples of the most successful companies, we investigated the 

characteristics of virtual corporate discourse in relation to the usage of instruments 

of virtual informative world, addressees of the information in virtual space, and 

features of virtual corporate discourse.  

Nowadays the client’s loyalty is considered to be the main reference point 

for doing business. Which is why companies use different forms of feedback to 

understand the level of the service provided. We analyzed the way the companies 

motivate clients to fill out the Net Promoter Score form that show whether the 

clients were satisfied with the service and whether they could recommend it to 

friends. In the framework of our study, we investigated how companies address the 

feedback from unsatisfied clients since in the era of Internet communication, 

online image-building is of a great importance.  

Key words: corporate discourse, virtual discourse, formal discourse, 

linguistic landscape, the service culture, the service interpretation, Secret Service 

System, Net Promoter Score, complaint. 


