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університет імені Тараса Шевченка МОН 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. 

Розглянуто різноманітність підходів до визначення таких понять як 

дискурс у сучасній лінгвістиці, корпоративний дискурс та корпоративна 

культура у кореляції із сервісною культурою. Проаналізовані 

феноменологічний та прагматичний підходи до розуміння сервісної 

культури.  Визначено сервісну культуру як систему цінностей, звичаїв і 

традицій, норм і правил поведінки, що склалися і розвиваються в певній 

економічній системі.  

У зв’язку з підвищеною зацікавленістю до комунікації в бізнес сфері, 

використовуються такі терміни для її характеристики: бізнес лінгвістика, 

діловий дискурс, бізнес дискурс, корпоративний дискурс. Визначено, що 
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корпоративний дискурс є ширшим терміном, який включає в себе 

неформальну і спеціалізовану комунікацію, в тому числі й віртуальну та 

маркетингову комунікацію.  

Запропоновано класифікацію сервісної культури, враховуючи 

ситуативний аспект: «компанія-соціум», «компанія-працівник», «компанія-

клієнт», «ком’юніті комунікація». Встановлено, що сервісна культура і 

корпоративний дискурс постійно взаємодіють та обумовлені варіативним 

характером відносин «компанія-всесвіт». Корпоративний дискурс 

складається з інших видів дискурсу, які безпосередньо впливають на сервісну 

культуру.  

 Розглянуті елементи корпоративної культури з точки зору сервісної 

культури, такі як місія, бачення та сервісне бачення. Запропонована 

класифікація видів місій згідно із функціями, які вони виконують. Місії 

характерні такі ознаки як точність, інформативність, персуазивність. З точки 

зору взаємодії компанія-клієнт, місія може містити раціональні переваги над 

своїми конкурентами: першість серед торгової марки, якісна характеристика 

продукту/сервісу. Вдало сформоване бачення компанії допомагає реалізувати 

задані цілі. В баченнях сервісних компаній присутні прикметники з 

позитивним оцінним значенням, прикметники у вищій та найвищій формі 

порівняння, хронотопні маркери.  

 Важливим компонентом сервісної культури є сервісне бачення, мета 

якого надихати працівників компанії надавати високоякісний сервіс 

клієнтам. Сервісне бачення базується на опорних компонентах, які 

представляють якість сервісу, якість спілкування та свободу дій персоналу 

для перевершення норми в сценаріях обслуговування.  

 Для персоніфікації досвіду клієнта використовуються такі методи для 

збору інформації як FORD, CRM-системи та Secret Service System. Останній 

метод орієнтований на диверсифікацію клієнтів та визначення типу сервісу, 

який потрібно надати клієнту залежно від групи, до якої належить клієнт.  
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 Лінгвістичний ландшафт визначено як соціолінгвістичну категорію, яка 

віддзеркалює лінгвістично семантичні особливості, властиві для певної 

території, які сформувалися в результаті міжнародних тенденцій.  

 На основі проаналізованих компаній ми розглянули особливості 

віртуального корпоративного дискурсу з точки зору використання 

інструментів віртуального інформаційного світу, адресатів інформації у 

віртуальному просторі та характерних особливостей віртуального 

корпоративного дискурсу.  

 Лояльність клієнта сьогодні вважається основним орієнтиром у веденні 

бізнесу. Ми проаналізували, як компанії мотивують клієнтів заповнити 

опитувальник Net Promoter Score, який показує на скільки клієнти були 

задоволені наданим сервісом, щоб порекомендувати його друзям. В рамках 

нашого дослідження ми розглянули, як компанії опрацьовують відгуки 

незадоволених клієнтів, адже в епоху інтернет комунікації створення 

позитивної репутації онлайн є надзвичайно важливим.  

Ключові слова: корпоративний дискурс, віртуальний корпоративний 

дискурс, лінгвістичний ландшафт, сервісна культура, сервісне бачення, 

персоніфікація досвіду клієнта, скарга 

 

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 
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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 
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classification of the missions according to their functions was suggested. Mission 

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.  
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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. 
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ВСТУП 

Нині внаслідок стрімкого розвитку інформаційних технологій зазнає 

трансформації корпоративна комунікація. Значущість ефективності 

комунікації підсилюється збільшенням сучасних вимог до компанії як 

учасника бізнес-відносин. Якщо раніше успіх корпоративної діяльності 

залежав лише від запровадження новітніх технологій і вдосконалення 

виробничих процесів, то сьогодні суспільство вимагає від компанії 

відповідності високим стандартам, обумовлених новим змістом сервісної 

культури.    

Акценти в практичній реалізації сервісної культури також змістилися з 

клієнта, як споживача, на особистість й не обмежуються спрямованістю 

виключно 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 прагнення 

стати лояльним клієнтом. Реалізація сервісної культури характеризується 

постійним розвитком засобів комунікації, форматів комунікаційного процесу 

та інформаційного простору й здійснюється в процесі комунікації. 

З лінгвістичної точки зору вказаний процес ускладнюється 

підвищенням інтенсивності новоформатної, глобально-масштабної 

комунікації – зникненням меж й перешкод між країнами й вимушеною 

уніфікацією, мультимодальністю та багатомовністю комунікативного 

процесу. Глобалізація комунікаційних потоків, з одного боку, проявляється 

через наявність віртуальних комунікаційних інструментів, а з іншого – 
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характеризується появою й розвитком таких екстралінгвістичних 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.-Ж. Греймас [254], 

Ц. Тодоров [406], Р. Барт [11] та ін.; мови й мовлення як частини культури та 

суспільства, етнографію мовлення з точки зору антропологічного підходу 

вивчали Д. Хаймс [283], Н. Чомскі [205], К. Пайк [362] та ін.; дискурс-аналізу 

присвятили свої праці: Дж. Остін [109], Дж. Р. Серль [381], В. Дресслер [226], 

Т. ван Дейк [219]. Окремі аспекти корпоративного дискурсу висвітлені в 

таких напрямах: діловий дискурс (Т. І. Ковалевська [71], Л. І. Колесникович 

[73], О. А. Кулаєва [84], Л. П. Науменко [103], Н. Г. Наумова [104], 

В. А. Пономаренко [117], Т. О. Ширяєва [158]), діловий діалогічний дискурс 

(Т. В. Чрділелі [151]), управлінський дискурс (Н. В. Даржаєва [50]), 

іміджевий дискурс (О. В. Шефер [157]), маркетинговий дискурс 

(І. А. Гусейнова [48]), економічний дискурс (Л. С. Козловська [136], 

С. І. Терещенко [136], Е. П. Колбаско [72], Р. Є. Пилипенко [115]). 

Дослідженню корпоративної культури та її компонентів присвячені праці 

представників різних галузей наукового знання: економіки та менеджменту 

(Т. Пітерз, Р. Уотерман [359]), теорії управління персоналом (А.Н. Асаул, 

П.Ю. Єрофеєв [85], Ч. Фомбрун [245]), лінгвістики (Р. Бріз [194], А. 

А. Колобова [74], Т.Р. Ананко  [3], Дж. Гарцоне [248], М.М. Озерова [108]), 

культурології (Т.Н. Персикова [114], П.А. Тихоміров [137], В.А. Співак [134], 

психології (Е.Х. Шейн [156]) та ін. Увагу науковців усе більше привертає 

сервіс, пов’язаний з корпоративною культурою. Поняття корпоративної 

культури, організаційного клімату розглядаються з соціально-економічних та 

гуманітарних позицій: R. Breeze [194], Т.В. Ананко [3], А.А. Колобова [74], 

Е.Ю. Дьякова [54], Ф. Котлер [78], Ю.Г. Алексєєв [2], S. Robbins [372], Т. Діл, 

А. Кеннеді [216], Е. Шейн [156]. 
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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.). Уточнену редакцію 

теми затверджено Вченою радою Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 54/4 від 26 

грудня 2018 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 корпоративного дискурсу; 

 з’ясувати лінгвостилістичні, прагматичні, комунікативні особливості 

сервісної культури як соціального та дискурсивного феномену; 

 встановити лексичні особливості віртуального комунікаційного 

простору як сучасного інструменту реалізації сервісної культури; 
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  визначити особливості 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 – лексичні, стилістичні й прагматичні особливості 

реалізації сервісної культури, комунікативні стратегії й тактики, що 

виступають інструментами організації комунікації. 

Предмет дослідження – сучасна англомовна сервісна культура, 

що реалізується в контексті взаємодії компанії та її середовища в певних 

комунікативних ситуаціях і базується на нормах корпоративної культури. 

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 пейтингом самої компанії. З огляду на сучасні тенденції 

віртуалізації й інформатизації сервісної культури вказані 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 
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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 за 

допомогою 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. 

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.  

Викладений у дисертації матеріал унаочнено 2 таблицями, 2 схемами, 

89 ілюстраціями, супроводжено 10 додатками.  

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 
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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 змістовних 

елементів; методу прагмалінгвістичного аналізу – для дослідження 

комунікативно-функціонального зв’язку між використанням мовних засобів 

та реакції, дій адресату; 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 

відокремлення 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.  

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 маркетингу, 

паблік рилейшнз, рекламознавства, ділової психології, соціології. 
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Наукова новизна отриманих результатів може бути узагальнена в таких 

положеннях, що виносяться на захист: 

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

особистість з індивідуальним світоглядом, сприйняттям оточуючого 

світу та власними, унікальними характеристиками, а з іншого - 

корпоративна культура, яка представлена у вигляді моделі айсбергу, 

що включає три рівні: артефакти, цінності та базові погляди. 

2. Лінгвістичні ознаки сервісної культури компаній, що входять у ТОП 

20 за версією Forbes, 2018 р., полягають у: застосуванні кліше та 

лексичних одиниць офіційного стилю, використання абревіатур та 

скорочень; використання інфінітивних конструкцій, пасивної, 

герундіальної та спонукальної форми дієслів; відсутності емоційно 

забарвленої лексики; наявності спеціальних термінів; часті повтори 

займенників we, our, ours для позначення компанії та you, your, yours 

для клієнтів. Просторово-часовий континуум змісту повідомлень 

включаючи використання майбутнього часу для обіцянок та 

окреслення вигоди для клієнта, є властивим корпоративним 

повідомленням в контексті сервісної культури. 

3. Інструменти сервісної культури класифіковані відповідно до 

комунікативних ситуацій, що відбуваються між компанією та її 

оточенням: «компанія – соціум» - використання макро-мовленнєвих 

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

history; «компанія – працівник» - макро-мовленнєві акти company 

rules, safety, використання лексем team, people, executives, «компанія 

– клієнт» - спонукання до дії, тактика повтору, протиставлення; 

«компанія-всесвіт» - застосування лексеми future, використання 

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

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

«єдності» за моделлю “you/your+N, you+V”, додаванням іменників 

family, people, community до назви компанії. 
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4. Важливими елементами корпоративної культури, зокрема сервісної 

культури, є місія, бачення та цінності, для яких характерно 

використання інфінітивної конструкції, позитивних лексем, 

прикметників з підсилюючим значенням, вищого та найвищого 

ступенів порівняння, артиклю the, хронотопних маркерів. Сервісній 

культурі кожної сфери притаманні власні акценти, наприклад,  

галузь швидкого харчування – якість продукції, швидкість; 

готельний бізнес – комфорт та гостинність; інформаційні технології 

– прогрес. 

5. У віртуальній сервісній культурі переважають два типи 

особливостей повідомлень: заклик до дії, що реалізований за 

допомогою використання імперативів дієслів у спонукальній формі; 

вплив на відвідувача сайту (сукупність естетичної, спонукальної та 

емотивної функцій), обіцянка отримання вигоди значного розміру, 

підкреслення корисності й легкості користування послугою-

товаром, використання перебільшень (all, millions, wide, complete, 

professional), застосування дієслів у спонукальній формі та таких 

лексичних одиниць, як займенник you,   артикль the. Лексико-

семантичними особливостями є використання кліше, симетрія; 

спонукання до дії; семантичні метафори, неправильні сполучення 

слів, абстракція, перебільшення.  

6. Показником сервісної культури є ступінь задоволення клієнта 

наданим обслуговуванням. Методи визначення ступеню 

задоволення 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. Для визначення вищої ступені лояльності клієнта - готовності 

рекомендувати - використовується опитувальник NPS (Net 
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Promoter Score). 75% опитувальників супроводжується 

листами маніпулятивного характеру, яким властиве: 

здебільшого неформальний стиль повідомлення та 

використання побутової лексики, жаргонів; проста граматика, 

наближена до примітивної (короткі речення, обмежена 

кількість часів); для звернення до адресату використовується 

займенник you, yourself, your; особові займенники we, our, us у 

збірному значенні символізують компанію як спільноту, певну 

команду; дієслова у спонукальній формі використовуються 

для мотивації прийняти участь у опитуванні; інтенсифікація 

констативів у позиції ініціальної репліки здійснюється за 

допомогою емоційно забарвленої лексики, вигуків, 

словосполучень з перебільшенням, підсилюючих часток, 

прислівників only, even, just, прикметників з підсилюючим 

значенням, пом’якшуючих прикметників, прикметників у 

вищому ступені порівняння, паралелізмів. 

Апробація результатів дисертаційної праці. 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 

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 них, загальних висновків, 10 додатків, переліку 

використаної літератури (434 позицій, із них 260 – іноземними мовами). 
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Загальний обсяг роботи становить 257 сторінок (основний текст 180 

сторінок).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1: ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ 

ЛІНГВІСТИЧНОГО СКЛАДНИКА СЕРВІСНОЇ КУЛЬТУРИ 

1.1 Сучасний аналіз дискурсу: тенденції та перспективи 
 

Дискурс-аналіз як один із напрямів лінгвістики започаткував цілу 

низку досліджень, завдяки яким вивчення специфіки поєднання вербального 

та невербального в комунікації зумовило більш тісну взаємодію лінгвістики з 

багатьма антропоорієнтованими дисциплінами, сприяло проникненню 

лінгвістичної інформації в інші галузі знань [17]. Це пов’язано з тим, що 

дискурс-аналіз перетинається з багатьма дослідницькими моделями та 

стратегіями: із соціально-психологічним аналізом комунікативної 

компетентності, соціологічним статусно-рольовим аналізом, етнографічним 

мовним аналізом, психоаналітичним дослідженням та ін. 

Т. ван Дейк та М. Фуко вважають, що в деяких випадках дискурс-

аналіз підміняє традиційні лінгвістичні дослідження, в інших – визначає 

дослідницькі моделі та стратегії, що застосовуються в межах сучасних 

парадигм і теорій (наприклад, критичних соціальних теорій 

постмодерністського спрямування) [220; 246]. Дискурс-аналіз як самостійна 

галузь акумулював у собі загальну спрямованість на багатовимірне, 

комплексне вивчення названого вище складного феномену. При цьому 

поняття дискурсу не має однозначного тлумачення, що пояснюється 
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суперечливістю його функціонування, незважаючи на поширеність 

ужитку [9]. 

Аналіз дискурсу в Європі, започаткований у середині 1960-х років, 

характеризувався структуралістичним та семіотичним напрямом досліджень, 

а також структурним аналізом наративу (Greimas [254]; Todorov [406]; Барт 

[11]) в Америці – дослідженням мови й мовлення як частини культури та 

суспільства, а також етнографії мовлення з точки зору антропологічного 

підходу (Hymes [283]; Chomsky [205]; Pike [362]). У 1970-ті роки 

дослідження дискурсу охоплюють ще більше підходів та суміжних 

дисциплін. Публікуються перші монографії таких авторів, як Дж. Остін [109], 

Дж. Р. Серль [381], В. Дресслер [226], Т. ван Дейк [219] та інші, присвячені 

систематичному дискурс-аналізу як окремому напряму міждисциплінарних 

досліджень. 

Дискурс розглядається також із позицій соціолінгвістики та 

лінгвопрагматики; багато дослідників поділяє думку про те, що поняття 

«текст» і «дискурс» не тотожні. Так, співвідношення цих понять є предметом 

жвавої наукової дискусії. Ще на початку 1980-х років окреслилася тенденція 

до їх диференціації  [219; 246]. У межах цього підходу можна виділити дві 

основні точки зору: 1) «текст» і «дискурс» – поняття, які співіснують 

незалежно одне від одного; 2) «текст» і «дискурс» співвідносяться як частина 

й ціле, і, отже,  дискурс позначає ширше поняття, ніж текст. Протиставлення 

дискурсу та тексту як рівних за обсягом понять зазвичай здійснюється на 

таких підставах: 1) усне мовлення (дискурс) – писемне мовлення (текст); 

2) діалог (дискурс) – монолог (текст); 3) процес (дискурс) – продукт 

(текст) [264, с. 24-25]. 

Тоді як перші два варіанти дихотомії поступово відходять на задній 

план, кількість прихильників розуміння дискурсу як процесу, що 

розгортається в часі і просторі, зростає (Мартинюк [94]; Прохоров [119]; 

Серажим [128]; Шевченко, Морозова [154]). У західноєвропейській 

лінгвістиці загальновідомими є дискурсна теорія Ернеста Лакло та Шанталь 
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Муфф [310], а також дискурс-аналіз, яскравими представниками якого є 

Ферклоу та Водак [434]. 

Відповідно до антропоцентричної парадигми мови, яка була 

запропонована Е. Бенвеністом у другій половині ХХ століття, дискурс 

розглядається як «функціонування мови в живому спілкуванні» [15]. 

Дослідник одним із перших надав слову дискурс термінологічного значення і 

визначив його як «мовлення, яким наділяються мовці». Особливості 

вживання цього терміна репрезентовані у спільній роботі А. Греймаса і 

Ж. Курте  «Семіотика. Пояснювальний словник теорії мови», у якій 

розглядаються одинадцять уживань терміна дискурс. При цьому текст 

протиставляється дискурсу і виступає як висловлювання, що актуалізується в 

дискурсі, тобто продукт, матерія (з точки зору мови), тоді як дискурс постає 

процесом [254]. 

Таке розуміння природи тексту і дискурсу, тобто трактування тексту як 

«більш матеріального» феномену, ніж дискурс, походить з латинської мови, 

де поняття “discursus” позначало дію, а “textus” – предмет, результат дії. 

Ж. Курте розуміє дискурс як багатокомпонентне ціле, яке створюється 

безліччю мовних одиниць, що спеціально добираються і поєднуються певним 

способом. Ці одиниці також виступають у ролі будівельного матеріалу для 

«мовленнєвих актів, які є актами комунікації, [...] як частини певної 

глобальної цілісності» [254, с. 28]. 

Т. ван Дейк визначає дискурс як складне комунікативне явище, яке 

включає в себе всю сукупність екстралінгвістичних факторів, що 

супроводжують процес комунікації. До них належать соціальний контекст, 

який дає уявлення про учасників комунікації та їхні особливі риси; 

характеристики породження, поширення та сприйняття інформації; 

культурно-ідеологічний фон та ін. Дослідник наголошує на контекстуальній 

перспективі дискурсу, яка є особливо важливою при вивченні текстів, що  

належать до різних типів соціальних культур [51; 221]. Ф. де Соссюр 

виокремлює три основні характеристики дискурсу: у формальному плані – це 
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одиниця мови, що перевищує за обсягом речення, у змістовому плані дискурс 

пов’язаний з використанням мови в соціальному контексті, а за власною 

організацією він є інтерактивним, тобто діалогічним. 

Отже, вивчення мовних утворень, які за обсягом більші за речення, 

передбачає аналіз умов соціального контексту. П. Серіо виокремлює вісім 

значень терміна дискурс: 1) еквівалент «мовлення» (за Ф. де Соссюром), 

тобто будь-яке конкретне висловлювання; 2) одиниця, яка за розмірами 

перевищує фразу; 3) вплив висловлювання на його одержувача з 

урахуванням, власне, його ситуації; 4) бесіда як основний тип 

висловлювання; 5) мовлення з позицій мовця на противагу такому, що не 

враховує такої позиції; 6) уживання одиниць мовлення, їх мовленнєва 

актуалізація; 7) соціально або ідеологічно обмежений тип висловлювань 

(наприклад, феміністичний дискурс); 8) теоретичний конструкт, призначений 

для досліджень умов створення тексту  [130, с. 549 – 562]. 

Е. Пульчінеллі Орланді, розвиваючи ідеї П. Серіо, доводить існування 

імпліцитних механізмів розуміння та утворення дискурсу його суб’єктами. В 

основі його обґрунтувань лежить ідея про те, що мовлення/текст є фактом, а 

не дійсністю, а отже, зміст дискурсу – це інтерпретація. Тому текст 

розглядається як своєрідна проекція одного з багатьох можливих варіантів 

його тлумачення, а дискурс, таким чином, складається з одиниць, що 

конструюються комунікантами [120]. 

В.Г. Костомаров протиставляє дискурс і дискурсив: так, учений вважає, 

що дискурс – це результат сприйняття тексту одержувачем інформації, коли 

сенс тексту у сприйнятті одержувача збігається із задумом відправника 

тексту. Дискурсив – це, відповідно, процес сприйняття, «розгортання» тексту 

у свідомості одержувача інформації. Таке розуміння відповідає логіко-

філософській традиції, згідно з якою протиставляються дискурсивні й 

інтуїтивні знання, тобто знання, отримані в результаті обмірковування й 

осяяння (інсайту) [77].  
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О.О. Селіванова  визначає дискурс як замкнену цілісну комунікативну 

ситуацію (подію), складниками якої є комуніканти й текст як знаковий 

посередник, зумовлену різними чинниками, що опосередковують 

спілкування й розуміння (соціальними, культурними, етнічними та ін.) [126]. 

Проблеми вивчення специфіки власне корпоративного дискурсу 

порушені в роботах Т.Р.  Ананко , яка вивчає лінгвопрагматичні та 

соціолінгвістичні особливості корпоративного дискурсу [3; 4]. Окремі 

аспекти функціонування і перекладу корпоративного дискурсу, його 

лексичних груп висвітлюються в межах різних напрямів досліджень: це 

діловий дискурс (Т.І. Ковалевська [71]; Л.І. Колесникович [73]; О.А. Кулаєва 

[84]; Л.П. Науменко [103]; Н.Г. Наумова [104]; В.А. Пономаренко [117]; Т.А. 

Ширяева [158]), діловий діалогічний дискурс (Т.В.Чрділелі [151]), 

управлінський дискурс (Н.В. Даржаєва [50]), іміджевий дискурс (О.В. Шефер 

[157]), маркетинговий дискурс (І.А. Гусейнова [48]), економічний дискурс 

(Л.С. Козловська [136]; С.І. Терещенко [136]; Е.П. Колбаско [72]; Р.Є. 

Пилипенко [115]) тощо. 

Вивчення специфіки корпоративного дискурсу відображено і в працях, 

присвячених корпоративній культурі (Т.Н. Персикова [114]; А.В. Пятицька 

[121]; А.А. Селютин [127]; О.В. Шефер [157]), корпоративній 

відповідальності (А.П. Лахіна [88]), корпоративним ЗМІ (Ю.В. Чемякін 

[149]). Так, на думку Н. В. Даржаєвої [50], у процесі дослідження дискурсу в 

сфері організаційної комунікації, окрім уже згаданого ділового дискурсу, 

виокремлюють бізнес-дискурс (Л.П. Науменко [103] та ін.), груповий 

професіональний дискурс корпоративного типу, дискурс бізнес-плану та 

дискурс переговорів (Л.В. Курчак [86]). 

Н. Д. Арутюнова визначає дискурс як «зв’язний текст у сукупності з 

екстралінгвістичними – прагматичними, соціокультурними, психологічними 

й іншими факторами; текст, узятий в аспекті подій; мовлення, що 

розглядається як цілеспрямоване соціальне явище, дія, як компонент, що 

бере участь у взаємодії між людьми та механізмах їхньої свідомості 
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(когнітивних процесах), що підтверджує тезу про те, що дискурс – це 

мовлення, «занурене в життя» [8, с. 136–137]. 

Відтак закономірним є те, що під інституційним дискурсом 

В. І. Карасик розуміє спілкування в заданих межах статусно-рольових 

відносин. Так, моделюючи окреслений дискурс, дослідник виокремлює 

чотири групи ознак: 1) конститутивні ознаки дискурсу, 2) ознаки 

інституціональності, 3) ознаки типу інституціонального дискурсу, 

4) нейтральні ознаки [63]. 

Конститутивні ознаки дискурсу отримали достатньо повне висвітлення 

в працях з соціолінгвістики та прагмалінгвістики (В.І. Карасик [63]; М.Л. 

Макаров [91]; Р. Brown [195]; D. H. Hymes [284]; J. Fishman [243]; Р.Т. Белл 

[12]; В.В. Богданов [22]). «Ці ознаки включають учасників, умови, 

організацію, способи та матеріал спілкування, тобто людей у їхніх статусно-

рольових і ситуаційно-комунікативних амплуа, сферу спілкування і 

комунікативне середовище, мотиви, цілі, стратегії, канал, режим, 

тональність, стиль і жанр спілкування і, врешті, знакове тіло спілкування 

(тексти і/або невербальні знаки). Ознаки  інституційності фіксують рольові 

характеристики агентів і клієнтів інститутів, типові хронотопи, символічні 

дії, трафаретні жанри і мовленнєві кліше. Інституційне спілкування – це 

комунікація у своєрідних масках» [64]. 

Корпоративний дискурс є «цілеспрямованою комунікативною дією, що 

реалізується в інституційній сфері й виявляється в міжособистісних 

стосунках, обслуговує всі рівні функціонування компанії, відповідає 

основним положенням корпоративної культури й здійснюється з метою 

уніфікації поведінки працівників як представників однієї організації, 

гармонізації комунікації в середині корпорації у взаємодії з суб’єктами 

комунікативного континууму» [3, с. 4–5]. 

Під корпорацією ми розуміємо групу людей, юридично уповноважених 

діяти так, ніби вони становлять одну особу (“corporation” – persons united in a 

body for some purpose, legally authorized entity [Online]; від corporare < 
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corporatio < corporare < corpor-, corpus “body” [209]. Друга важлива ознака 

цієї інституції: корпорація існує переважно задля власного прибутку (у 

максимально широкому сенсі) [145]. Корпоративний за словником 

іншомовних слів має значення «що стосується корпорації; властивий 

корпорації; вузькогруповий, відокремлений, замкнутий у межах корпорації» 

[18, с. 320]. Названі значення релевантні для нашого дослідження, оскільки 

стосуються феномену корпоративної культури, до якої належить сервісна. 

Дослідники підкреслюють органічний взаємозв’язок корпоративного 

дискурсу і корпоративної культури. Так, Т. Р. Ананко  вважає, що, 

виступаючи складником діяльності компанії, корпоративний дискурс 

відповідає основним положенням корпоративної культури і є «складником 

корпоративної культури компанії; фактори, які зумовлюють характер і 

організацію корпоративної комунікації, пов’язані з напрямами діяльності 

компанії, правилами й нормами корпоративної поведінки, а також 

цінностями корпоративної культури» [4, с. 5]. 

Зазвичай під корпоративною культурою науковці розуміють модель 

цінностей, переконань та норм, що сформувались у процесі розвитку 

компанії й виявляються через корпоративну структуру та поведінку 

працівників [4].   

На думку Н. О. Павленко, розвиток когнітивного підходу до вивчення 

дискурсу сприяє дослідженню мовних форм як похідних концептуалізації 

світу людською свідомістю, а їх значень – як певних структур знання, 

концептів, що закріплені мовними знаками [112]. Такий підхід 

перемежовується з етно- та лінгвокультурологічним підходами, які, відтак, 

спрямовані на виявлення в дискурсі етноспецифічних та культурних 

особливостей конкретного національного мовлення, виявів особливої 

національної ментальності, світобачення та «картини світу». 

М.Л. Макаров  описує основні координати, за допомогою яких 

визначається дискурс: формальна, функціональна, ситуативна інтерпретації 

[91]. Розглянемо їх детальніше: 
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1. Формальна інтерпретація – це розуміння дискурсу як утворення, яке 

є вищим за рівень речення. 

2. Функціональна інтерпретація в найширшому розумінні – це 

сприйняття дискурсу як мовлення, промови в усіх її різновидах. 

Компромісним (вужчим) варіантом функціонального розуміння дискурсу є 

встановлення кореляції «текст і речення» – «дискурс і висловлювання», 

тобто розуміння дискурсу як цілісної сукупності функціонально 

організованих, контекстуалізованих одиниць уживання мови. Таке 

трактування дискурсу вбудовується в протиставлення дискурсу як процесу і 

тексту як продукту. 

3. Ситуативна інтерпретація дискурсу – це перелік соціально, 

психологічно і культурно значущих умов і обставин спілкування, тобто поле 

прагмалінгвістичного дослідження. 

Дискурс «пронизаний» мовою, однак лінгвістичні правила становлять 

лише частину його правил; інша їх частина відображає особливості 

соціальних статусів і цільових інтенцій учасників комунікації, своєрідність 

ситуацій, у яких здійснюється мовне спілкування. Саме тому інтерес 

лінгвістів щодо дискурсу поступово переходить від традиційної орієнтації на 

мисленнєвий вимір текстів і мовлення до способів, у які вони функціонують 

на міжособистісному рівні [282]. При цьому поняття корпоративного 

дискурсу є диференційованим: так, воно включає цілу комунікативну 

мережу, до якої входять бренд, слоган тощо (які є одночасно й елементами 

рекламного дискурсу, який можна розглядати в комунікативному аспекті). 

Поряд з терміном корпоративний дискурс поширеними є терміни 

діловий дискурс та бізнес-дискурс. Підходи до тлумачення понять 

«корпоративний дискурс» та «бізнес-дискурс» представлені в Додатку А.  

Види дискурсу безпосередньо формуються комунікативною ситуацією. 

У процесі реалізації ініціативної діяльності (бізнесу), спрямованої на 

досягнення певних економічних, соціальних результатів, спостерігається 

аявність різних комунікаційних ситуацій. Ми погоджуємося з думкою П. 
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Волошина, що термін бізнес охоплює не тільки торгово-фінансові операції, 

але й виробничі, економічні відносини – від неформально-побутових до 

вузькопрофесійних [37]. Наприклад, комунікація компанії з офіційними 

закладами (податкова інспекція, фінансові установи тощо), спілкування колег 

при обговоренні ділових питань, обговорення контракту з клієнтом  

регулюються правилами ділової мови, серед яких відповідність 

інформаційних повідомлень (звіт, протокол зборів, внутрішні накази, 

контракти тощо) професійній етиці; використання денотативних значень слів 

з метою забезпечення чіткості, однозначності інформаційного повідомлення; 

застосування ділових, професійних лексичних одиниць. Характер 

комунікативної взаємодії між колегами змінюється відповідно до рівня 

формальності ситуації – обговорення обов’язків чи особистих питань.  

Отже, розмежування вказаних понять доцільно здійснювати 

відповідним чином: бізнес-дискурс – бізнес-взаємодія, діловий дискурс – 

ділове спілкування, корпоративний дискурс – корпоративна комунікація.  

Цікавим є підхід виокремлення в дискурсі макро- та мікроскладників 

(М.Л. Макаров [91]; Т. ван Дейк [51]; А.Н. Баранов [10]; Е.В. Падучева [113]; 

Г.Е. Крейдлін [81]; І.Р. Корольов [75]), коли вчені робили спробу розкласти 

дискурс на змістові елементи. Для встановлення зв’язку «бізнес-

корпоративний-медійний та інші види дискурсу» пропонуємо використати 

аналогічний дедуктивний метод, виходячи з того, що бізнес-дискурс є 

глобальним елементом. Тоді корпоративний дискурс входить у філософсько-

прикладну категорію «бізнес-дискурсу», а залежно від мети, ситуації та 

комунікативного рівня в ньому використовуються макроелементи – 

віртуальний дискурс, масмедійний та ін. 

Співвідношення різновидів дискурсів наведено на рис. 1.1. На наш 

погляд, корпоративний дискурс включає інші види дискурсів, які прямо або 

опосередковано пов’язані з сервісною культурою. Ураховуючи, що окремі 

види дискурсу виконують певну функцію, можна зробити висновок, що 

бізнес-дискурс та корпоративний дискурс є нормативними категоріями, що 
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формують характер лексичних відносин, а макроелементи, спеціалізовані 

дискурси, виконують роль інструменту для реалізації певної мети. Іншими 

словами, можна запропонувати розмежування категорій дискурсів  залежно 

від призначення й характеру формування: нормативні та «інструментальні» 

дискурси, що поєднують усі спеціалізовані види дискурсу, зокрема такі, як 

ритуальний, піар-дискурс, віртуальний тощо. 

 

Рис. 1.1. Співвідношення різновидів дискурсів 

Жанри корпоративного дискурсу з позиції сервісної культури можна 

представити як мікроелементи в контексті інструментальних макродискурсів: 

1. Категорії «навчально-академічний корпоративний дискурс» 

притаманні інформативні та новинні жанри. Цей тип дискурсу виконує 

освітньо-інформативну функцію й однаково представлений у 

реальному й віртуальному середовищі. Прикладом є інструкції 

споживача, детальні описи товарів, рецепти та інші варіанти 

використання продукції; вебінари та тренінги з використання 

продуктів. Характерними рисами цих жанрів є: однозначність, 

нейтральність, логічність, інтертекстуальність, систематичність, 

методичність. 

2. Юридичний дискурс, що в контексті сервісної культури знаходить 

своє відображення в комунікації з приводу незадоволення споживачем 

якістю сервісу (скарга) або з приводу виконання зобов’язань 

(гарантійне та сервісне обслуговування); цей дискурс характеризується 
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термінологічністю, прагматичністю, інформативністю, 

аргументативністю, адресністю, інтеракційністю, інтенційністю. 

3. Маркетинговий дискурс. 

3.1. Масмедійний дискурс – тематично сфокусована, соціальна, 

культурно-інформативна мовленнєва діяльність у 

масмедійному просторі. Залежно від характеру, мети 

повідомлення й інструментів, що використовуються, 

масмедійний дискурс включає такі мікроелементи: 

3.1.1. Публіцистичний дискурс. 

3.1.2. Рекламний дискурс (усний, письмовий жанр; інформативний 

жанр, презентаційний жанр – представлення компанії, бренду, 

продукту; директивний жанр – стимулювання бажання здійснити 

покупку, стати клієнтом компанії; афективні жанри, жанр 

«обіцянка», порівняльний жанр, соціальний жанр тощо). 

3.1.3. Піар-дискурс – суспільна комунікація, спрямована на 

встановлення зв’язків між окремими учасниками бізнес-процесів, 

метою яких є формування відповідного іміджу та репутації компанії. 

4. Ритуальний дискурс. 

5. Публічний дискурс. 

6. Документний дискурс – діловий жанр, який широко 

використовується в діловій кореспонденції, документації щодо 

діяльності компанії (річні звіти, статут компанії та інші офіційні 

документи). 

7. Діловий дискурс, пов’язаний зі сферою ділового спілкування, – 

конференції, наради, офіційні повідомлення тощо. 

У контексті віртуального корпоративного дискурсу можна виокремити 

такі жанри:  

- електронне листування;  

- корпоративний сайт;  

- корпоративний блог;  
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- корпоративні сторінки в соціальних мережах;     

- чат – поширена тенденція використання миттєвих чатів на 

корпоративних сайтах, коли користувач може безпосередньо зв’язатися з 

представником компанії та поставити питання;  

- форум; 

- електронні опитувальники, форми зворотного зв’язку. 

Вартою уваги є реалізація віртуальної функції зворотного зв’язку 

компанією Google: “Google Assistant - Just Say “Hey Google” and Make Google 

Do It” [318], що є сублімацією онлайн-сервісів. 

Цікавим є той факт, що чим більший розмір компанії, тим меншою є 

ймовірність застосування таких інструментів. Наприклад, ми не знайшли 

цього інструменту на сайтах таких компаній, що входять у першу 10 Форбс: 

ICBC, China Construction Bank, Berkshire Hathaway, JPMorgan Chase, Wells 

Fargo, Agricultural Bank of China, Bank of America, Bank of China, Apple, 

Toyota Motor. При цьому ми спостерігаємо певні труднощі у відшукуванні 

контактів компаній. Користувачеві пропонується використання «Онлайн-

допомоги», що становить ієрархічну інформаційну систему з відповідями на 

найбільш популярні запитання. Цьому є логічне пояснення: кількість 

звернень настільки велика, що крупні компанії віддають перевагу 

максимальній автоматизації обробки звернень. Однак вказана тенденція 

стосується лише компаній приватного комерційного сектору. Соціальні 

компанії надають користувачеві широкий вибір отримання фактичної 

онлайн-допомоги, яка стосується невідкладних, медичних ситуацій.  

О. В. Лутовинова, досліджуючи поняття віртуального дискурсу, 

виокремлює таку його характеристику, як «анонімність, відсутність 

просторових меж, розмивання відстані та стирання ролі тимчасового 

фактора, демократичність спілкування, свобода самовираження» [89]. 

Повністю погоджуючись з автором, звертаємо увагу на те, що віртуальний 

дискурс еволюціонує разом із комунікацією, а додаткові можливості, що 

відкриваються перед користувачами мережі Інтернет, поява соціальних 
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мереж, збільшення як активності учасників віртуальної комунікації, так і 

кількості офіційних представництв (компанії, уряди та ін.), розширюють 

кордони, знижують рівень анонімності, що реалізовано в такий спосіб:  

1) інтегрованість сервісів – зареєструватися на сайті можна, 

використовуючи профіль соціальної мережі; 

2) сервіси компанії Google дозволяють підтримувати комунікацію з 

великою кількістю компаній, здійснювати покупки, залишати відгуки тощо. 

Отже, у ході дослідження ми дійшли висновку, що корпоративний 

дискурс – це сукупність чинників, що формують цілеспрямовану соціальну 

діяльність, яка забезпечує самоідентифікацію групи й позиціонування групи 

(компанії) у свідомості адресата (співробітника, клієнта, ділового партнера). 

Корпоративний дискурс характеризується певними філософськими, 

ціннісними, моральними та соціопрагматичними установками і визначеним 

репертуаром мовних стратегій. Корпоративна (організаційна) культура 

відіграє важливу роль у формуванні позитивного образу компанії у клієнтів, 

співробітників, ділових партнерів і суспільства, відображає принципи 

взаємодії з ними і декларовані компанією цінності. «Зовнішній» (медійний) 

та «внутрішній» (організаційний) складники корпоративного дискурсу, 

природно, мають різне мовне та візуальне оформлення. 

Внутрішній складник корпоративного дискурсу, що відображає 

принципи корпоративної культури та етики, є прикладом спілкування, яке 

базується на принципі кооперації, що регулює мовні стратегії текстів 

внутрішнього користування співробітників компанії таким чином: 

– викладаються як загальні принципи взаємодії адресанта й адресата 

(компанії і співробітників, клієнтів, ділових партнерів, суспільства та 

навколишнього середовища), так і конкретні дії компанії з реалізації цих 

принципів; 

– правдивість інформації, що міститься в корпоративних документах, 

підтверджується посиланнями на суб’єктів оцінки діяльності компанії 

(співробітники, різні фонди, журнали, організації та ін.); 
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– виклад інформації є чітким, ясним і логічним, без відхилень від теми; 

– засоби виразності майже не використовуються, крім випадків, коли в 

тексті документа необхідно підсилити ефект розпоряджень керівництва або 

наголосити на важливому етапі / проекті / стратегії компанії тощо; 

– компанія декларує піклування про співробітників, уважність до 

клієнтів, зводить критику та висвітлення негативних ситуацій до мінімуму, 

натомість максимально описує позитивні результати та плани на майбутнє; 

– компанія позиціонує себе як лідера на ринку, як гарне місце роботи з 

перспективою кар’єрного зростання, при цьому використовується нейтральна 

лексика з емотивним компонентом для підсилення впливу такого тексту на 

співробітників / агентів / партнерів [74; 54; 78; 79]. 

Важливою характеристикою рекламних текстів корпоративного 

дискурсу, зокрема – сервісної культури, що впливає на їхній стиль та 

маніпулятивні можливості, є створення образу колективного автора. 

Оскільки рекламним текстам властива яскраво виражена орієнтація на 

адресата, який є об’єктом рекламного впливу, в них часто використовується 

прийом звертання, апеляції до аудиторії. Цей прийом реалізується як за 

допомогою лексичних засобів (звертання до другої особи однини або 

множини, ведення уявного діалогу зі споживачем, риторичні питання щодо 

минулого досвіду, використання емоційно забарвленої лексики для опису 

власного продукту), так і шляхом використання прагматичного потенціалу 

візуального складника креолізованого рекламного тексту (зображення, що 

апелюють до аудиторії, несуть у собі компонент загальновідомого значення, 

що здійснює вплив на адресата) [2]. 

Характерною рисою для представлення продукту рекламного 

повідомлення є використання ємних, але лаконічних лексичних і графічних 

засобів з метою досягнення максимального прагматичного ефекту. Щодо 

особливостей побудови рекламного тексту корпоративного дискурсу як 

єдиного лінгвовізуального цілого, то він формується за допомогою 

поєднання таких елементів [28]: 
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а) створення яскравих і експресивних індивідуальних атрибутів 

продукту або послуг компанії, що рекламується (назва, логотип, слоган, 

зображення); 

б) формулювання місії, у якій виражається філософія певної компанії; 

в) використання ключової лексики рекламного дискурсу корпоративної 

сфери, гри слів, ідіоматичних виразів, засобів експресивного синтаксису; 

г) варіювання візуальних засобів (фотографій, малюнків, зображень, 

елементів плакатів, коміксів тощо), шрифтів, символіки кольору. 

Бренд-комунікація є особливим процесом взаємодії, унаслідок якої 

передбачаються зміни в мотивації, установках, поведінці, діяльності людей 

та формується конвенціональний образ бренду як соціального об’єкта. Це 

комунікація, до якої залучаються не тільки споживачі та виробники: вона 

формує широкий соціальний позамовний контекст [169]. Бренд-комунікація 

виникає в процесі спільної діяльності, виявляється в масовій, міжгруповій та 

міжособистісній формах і передбачає різні ситуації взаємодії. Вона 

спрямована як на первинну взаємодію, що відбувається в конкретній 

ситуації, так і на подальше співробітництво; її метою є мотивація індивіда до 

певної поведінки [27]. 

Кумулятивна функція, властива мові, визначає можливість 

накопичення і відображення у брендах загальнокультурної й національно-

культурної прагматичної інформації. Кордони між національно-

специфічними та інтернаціональними маркувальними найменуваннями 

(брендами) стають останнім часом усе більш рухливими й зворотними 

внаслідок розширення й поглиблення міжкультурної комунікації та процесів 

глобалізації [20]. Так, назва сильного бренду повинна викликати в пам’яті 

споживачів певні асоціативні ряди, що сприяють закріпленню в їхній 

свідомості легенди бренду, і, відповідно, підвищувати цінність торгової 

марки. При виборі назви необхідно враховувати, що в кожного сегменту 

цільової аудиторії те саме слово може викликати різні асоціації. 
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Фонетичний критерій побутування  бренду повинен відповідати двом 

основним завданням: 1) слово має легко вимовлятися, що сприяє 

запам’ятовуванню і зручності його вимови споживачем; 2) звучання слова не 

повинно викликати негативних асоціацій і емоцій. Семантичний критерій – 

це особливості значення слова або його частини, якщо воно складається зі 

значущих морфем [90]. 

Зазначимо, що важливою є відсутність непотрібних, баластних 

асоціацій, які не відсилають до ключових цінностей цільової аудиторії: так, 

існує дві точки зору стосовно, власне, компонентів бренду. Прибічники 

однієї з них розглядають найменування бренду, його символ і коротке гасло 

(або слоган), з яким товар виходить на ринок, як компоненти торгової марки, 

тобто безпосередні матеріальні компоненти товарного знаку. Прихильники 

другої – оцінюють передусім відчуття, викликані брендом, а не його 

матеріально-речову структуру. Щодо останніх, то виокремлюють три основні 

їхні типи: фізичні, емоційні та раціональні [131]. 

Символ, або логотип, бренду – це зазвичай стилізоване зображення 

певного предмета або дії чи умовний знак, який має певне смислове 

значення. Логотип може бути утворений за допомогою як вербальних, так і 

візуальних елементів. Окрім логотипу, до структури бренду можна віднести 

власне бренд-нейм, корпоративний слоган компанії або установи, якій 

належить бренд, фірмовий звук та ін. 

Назва бренду, або марочне ім’я (brandname), у сучасних умовах високої 

ринкової конкуренції має велике значення для формування цілісного образу 

бренду у споживача, оскільки вона є найсильнішим і незабутнім 

ідентифікатором товару / послуги – його вербальним втіленням, 

відображенням його позиціонування, іміджу та легенди, що визначає 

специфіку подальшого життя товару, послуги, проекту або компанії. 

Марочне ім’я – «це частина марки, яку можна вимовити» [78, с. 293]. 

Привабливе марочне ім’я виступає передумовою формування 

унікальних асоціацій та позитивних вражень про бренд. Слоган після 
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марочного імені (бренд-нейму) є другим за значущістю вербальним 

ідентифікатором бренду. Слоган – це коротка фраза, що формулює у стислій 

формі основні ідеї, закладені в бренд-стратегії або рекламній кампанії, вона 

легко запам’ятовується і доносить до споживача основні цінності бренду. 

Отже, по-перше, слоган висловлює основну ідею бренду (сутність бренду) і 

забезпечує важливий зв’язок між комунікативними цілями та конкретною 

творчою стратегією, що використовується при рекламуванні бренду. По-

друге, важливою особливістю слогана є те, що його потрібно представити в 

стислому, портативному вигляді [393]. 

Поняття «організаційний дискурс» та «корпоративний дискурс» можна 

вважати тотожними. Наявність двох термінів викликано тим, що в 

англомовних джерелах дослідники використовують термін організація, на 

відміну від вітчизняних науковців, які застосовують термін корпорація в 

тому ж значенні, що детально було розглянуто вище. Очевидним є те, що 

корпоративний дискурс є поєднанням різних жанрів і містить елементи 

офіційно-ділового, віртуального, бізнес-дискурсу. Формат, жанр, стиль 

повідомлення в корпоративному дискурсі залежить від інформаційного 

каналу. Як слушно наголошує А.В. Потапова, бізнес стає все більш 

неформальною сферою, а бізнес-дискурс сформувався під впливом різних 

галузей науки [118].  

 Згідно з підходом Дж. Османа [344] та Р. Сколона [380], представників 

медіативного дискурсивного аналізу (mediated discourse analysis), що 

базується на сукупності етнографічного, філософського та аксіологічного 

підходів і спрямований на дослідження дискурсивних практик у взаємодії з 

акціональними, дискурс є дуальним поняттям, у якому «текст» та «ситуація» 

є нерозривними, практична ситуація зумовлює виникнення дискурсу, а 

дослідження дискурсу без урахування практично-ситуативних аспектів 

дорівнює аналізу тексту. З огляду на нерозривний зв’язок дискурсу з 

конкретними комунікаційними ситуаціями вважаємо за доцільне розглянути 

жанри корпоративного дискурсу в контексті ситуації «сервісна культура». 
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1.2. Візуалізація сучасного комунікативного простору 

Сучасний інформаційний простір характеризується смисловою 

надмірністю: потоки інформації утворюють складні структури, що 

перетинаються в просторі та часі й вимагають одночасного включення 

людини до різних комунікативних сфер. Унаслідок цього вона перебуває в 

центрі перетину таких потоків і намагається сприймати відразу декілька 

повідомлень з різних комунікативних каналів [39]. 

Інтенсивний розвиток глобальної комп’ютерної мережі став причиною 

появи нової соціокультурної ситуації, у якій віртуальні практики стають 

невід’ємним складником усіх сфер життя суспільства. Це змушує людей 

користуватись новими каналами комунікації, спричиняє зміни характеру та 

спрямованості соціальних взаємодій, що актуалізує вивчення соціально-

комунікативних практик, які склались у віртуальному просторі в сучасному 

суспільстві [200]. 

Сьогодні Інтернет є глобальним середовищем спілкування, розваг, 

джерелом найрізноманітнішої інформації. Характерною рисою подання 

інформації в Інтернеті є конвергенція комунікативних каналів та 

медіазасобів, тобто поєднання різних способів презентації контенту 

споживачеві [123; 61]. Актуальність вивчення проблем віртуальних 

комунікацій пов’язана з неоднозначністю їх соціокультурного впливу. Поряд 

з тим, що віртуальні комунікації прискорюють і глобалізують культурний 

обмін, їхній вплив на формування і трансляцію індивідуальних, групових і 

соцієтальних цінностей важко піддається вивченню й контролю. 

В останні роки віртуальний простір часто використовується для 

організації агресивного інформаційного впливу, пояснити результативність 

якого можна, тільки зрозумівши механізми дії комунікативних 

технологій [142]. Так, у ХХI столітті виникла потреба в самопрезентації у 

всесвітній мережі, оскільки пошук реально існуючих об’єктів і послуг усе 

частіше здійснюється через Інтернет. Компанії та корпорації все більше 
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зацікавлені в якісній репрезентації свого бренду та продуктів у віртуальній 

мережі, оскільки вона пропонує значно ширшу аудиторію, ніж будь-яке інше 

медіасередовище. 

Феномен поширення та використання візуальних компонентів у 

процесі подання інформації може бути пояснений тим, що прискорений ритм 

життя змушує людину миттєво орієнтуватися в різноманітті даних, наявних 

на медіаринку, а візуальні образи, їх наочність та універсальність 

допомагають швидко засвоювати медіаконтент. Проблему феномену 

візуалізації досліджували М. Гріфін [256], Ф. Хак [279], Г. Маклуен [93], 

А. Мейєрабіан [329], П. Олперсон [171], Е. Кассірер [68], А. Д. Бєлова [13], 

І.Л. Білюк [20], В.П. Зінченко, Н.Ю. Вергілес [60], А.А. Жигарева [55], 

М.В. Каратаєва [65; 66], Т.В. Крутько [82], Ф.І. Шарков [152], 

В.Є. Шевченко [153]. Візуалізація комунікативних процесів та матеріалів 

вивчається в межах соціології, культурології, медіалінгвістики, психології, 

філософії, теорії мовної комунікації, стилістики, візуальної семіотики, 

лінгвокультурології та багатьох інших наук. 

Візуалізація як соціальне явище – це процес активної розумової 

діяльності, спрямований на втілення об’єктивної реальності у вигляді 

зображень, що сприймаються за допомогою зору, а також надання 

споглядальної форми як реально існуючим, так і будь-яким штучно 

створеним у свідомості об’єктам і явищам [152].   

Повсякденне життя людей має великий вплив на формування цінностей 

і норм, які панують у суспільстві. З лінгвістичної точки зору вплив на 

суспільну свідомість може здійснюватися через написи, доступні великій 

кількості людей, власне, креолізовані тексти. Лінгвістичний ландшафт міста 

– це видима для громадськості різноманітність мов на певній території [182]. 

У дослідженні лінгвістичного ландшафту стрижневою є праця П. Бакхауса 

«Linguistic landscapes: a comparative study of multilingualism in Tokyo» [182]. 

Це пов’язано з тим, що у своїй роботі він не тільки навів дані з 

лінгвістичного ландшафту Токіо, але й узагальнив досвід досліджень своїх 
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попередників. П. Бакхаус зазначив, що зародження методу відбувалося в тих 

містах і країнах, основною ознакою яких була багатомовність, наприклад, 

Брюссель Монреаль, Канада, Єрусалим та ін. Дослідження лінгвістичного 

ландшафту проводилися не тільки у великих містах, але і в малих [202]. 

Таким чином, лінгвістичний ландшафт / пейзаж – один зі способів 

опису повсякденного існування мови, який полягає в дослідженні письмових 

знаків у громадській сфері (публічному просторі) [183]. Лінгвістичний 

ландшафт – відносно нова лінгвістична дисципліна; її теоретичні постулати 

перебувають у процесі становлення. Вивчення цього феномену дозволяє 

виявити закономірності в способах, якими люди, групи, асоціації, інститути і 

державні установи змагаються в грі символів усередині складної реальності 

[313]. Повсякденне життя людини безпосередньо пов’язане зі споживанням 

товарів та послуг, а глобалізаційний характер комунікаційної взаємодії 

«компанія – клієнт» обумовлює особливе значення дослідження 

лінгвістичного ландшафту в контексті сервісної культури. 

Глобалізація поширює масову культуру у світі, ще більше формуючи 

властивості «масової людини», остання ж відрізняється меншим ступенем 

ігнорування несвідомого, оскільки компоненти масової культури впливають 

на пласти психіки, які виходять за межі постійного контролю 

свідомості [387]. 

Одним із продуктів масової культури є масова комунікація − 

систематичне поширення повідомлень серед чисельно великих, неоднорідних 

аудиторій з метою впливу на оцінки, думки і поведінку людей. Масова 

комунікація використовує різноманітні канали передачі інформації для 

досягнення впливу на масового адресата повідомлень. Саме тому, зважаючи 

на природу сприйняття інформації масовою аудиторією, основним способом 

її передачі вважається візуалізація [59]. 

Індикативними виявами особливої ролі візуальних практик сучасності 

виступають медіазасоби, які зробили візуальне практично тотальним як на 

рівні сприйняття, так і на рівні виробництва та технологій створення 
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візуальних образів. Візуалізація є помітною ознакою розвитку віртуального 

простору, оскільки в ньому відбувається зсув у бік іконічної та 

відеоінформації, збільшення ролі інтерактивності та анімації [65]. 

У випадку, коли візуальні образи мас-медіа розглядаються «масовою 

людиною», відбувається усереднення сприйняття і втрата елементів, що 

несуть ядро культури. Так, представники різних народів сприймають багато 

образів як загальні, а не індивідуальні феномени. Деякі художники, виходячи 

з масовості сприйняття, пристосовуються до нього і створюють свій продукт 

– catch, у якому зображуються лише усереднені образи, за допомогою яких 

глядач повинен вловити інформацію [279]. 

У межах корпоративної культури візуалізація становить ключовий 

елемент утворення корпоративного іміджу. Візуальні елементи допомагають 

створити образ компанії або корпорації, з яким вона асоціюватиметься в 

масової аудиторії споживачів. Візуальний компонент корпоративної 

культури виявляється у процесі брендування (створення логотипу та 

слогану), у зовнішній рекламі, рекламних роликах на телебаченні, вірусній 

рекламі в інтернет-середовищі, створенні одягу, сувенірної продукції з 

візуальними елементами корпоративної культури. 

У лінгвістиці в межах вивчення проблем масової комунікації та 

мовного впливу аналізується візуальний вплив на аудиторію для досягнення 

певних прагматичних цілей. Візуальний компонент як соціальний 

екстралінгвістичний знак несе інформацію, впливає на громадську думку, 

формує ставлення до об’єкта зображення. Таким чином, масова комунікація є 

специфічним дискурсом, що відображає складну структуру взаємозв’язку 

вербальних і візуальних засобів у єдиному комплексі, зануреному в 

конкретний соціальний простір [55]. 

Міжособистісна комунікація може також здійснюватись за допомогою 

візуалізації комунікаційних процесів. Так, більша частина засвоєної 

інформації надходить саме за допомогою каналу візуальної комунікації, 

оскільки саме зір допомагає комунікатору залучити механізм ідентифікації 
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об’єктів навколишньої дійсності. Відсутність візуального компонента 

моментально позбавляє комунікацію багатьох властивостей, головною з яких 

є наочність. 

Окрім того, людина сприймає інформацію візуально, логічно осмислює 

її і конструює віртуальні образи, які вона прагне пристосувати до 

відображення реального стану певного об’єкта. Останнє дозволяє 

Р. Шнайдеру розглядати візуалізацію як певну систему практик, що передає 

інформацію та кодує її різними знако-символічними і художньо-образними 

формами, які згодом здійснюють визначальний вплив на програми поведінки 

індивідів шляхом використання систем цінностей, що існують у культурі 

[377]. 

Візуалізація – це: з одного боку, засіб орієнтації в навколишньому світі; 

з іншого – засіб уявлення про світ в інших вимірах і площинах. Це також 

будь-яка візуальна інформація, яка супроводжує текст: фотографії, малюнки, 

схеми, відеоролики, графічний дизайн, логотипи та інше. Кожен елемент 

візуального контенту впливає на сприйняття інформації аудиторією в 

особливий спосіб. Отже, візуалізація – це технологія, яка має певну мету, 

застосовує концепції, методи і засоби, які були запозичені з інших галузей. 

Це принципи дизайну карти (картографія), принципи позначення даних у 

графіках (статистика), правила композиції, макетування, колористики 

(графічний дизайн), стиль написання (журналістика), програмні засоби 

(інформатика, програмування), орієнтація на читацьку аудиторію (психологія 

сприйняття). 

Візуальна основа в корпоративній культурі зазвичай доповнюється 

іншими складниками. Явище поєднання візуального та вербального 

компонентів в одному тексті трактується як креолізований текст [133; 150], 

у якому за допомогою комбінації візуального та аудіоматеріалу створюється 

відеопродукт (кіно, кліпи, різноманітні ролики, реклама тощо). 

Поєднання з тактильним сприйняттям утворює 3D-моделі: при цьому 

для розуміння значення таких продуктів з частковою або повною 
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візуалізацією важливим є не тільки зображення, але й контекст, у якому воно 

застосовується. Це пов’язане з активним, реальним значенням, яке 

медіапродукт має в контексті його застосування, а поза контекстом значення 

продукту стає потенційним і, зазвичай, неоднозначним, тобто може 

тлумачитись залежно від наміру сприймача інформації. Феномен віртуальної 

реальності став логічним продовженням процесу методологічної еволюції 

візуальної комунікації за допомогою медіа. Саме тому найважливішими 

виявами візуального дискурсу сучасності виступають такі медіазасоби [152]: 

а) фотографія – справляє ефект достовірності, є мобільною, що 

дозволяє створювати візуальну реальність; 

б) кінематограф – створює у глядача ілюзію, що він перебуває 

всередині дії, у просторі фільму; 

в) телебачення – має можливість транслювати дані практично 

одночасно з реальним ходом подій; 

г) інтернет-технології – ініціюють генерування візуальних знаків у 

відкритому середовищі утворення і редагування образів-текстів та образів-

ікон, які є рухливими елементами і мають можливість інтегрувати різні типи 

візуальних матеріалів. 

До найважливіших засобів, які можуть розглядатися як технології 

візуалізації, належить створення гіперподії (монополізація мережевого 

мовлення в межах єдиного медійного глобального простору), поширення 

медіавірусів (одиниць культурної інформації, що мають здатність проникати 

на різні рівні соціальної реальності й викликати суспільно значущі наслідки) 

і створення візуальних дискурсів (практики, яка формує особливий тип 

ідентичності за допомогою асиміляції у візуальному дискурсі знаків іншої 

природи – умовних, вироблених та ін.) [55]. 

Інтернет як особливий канал зв’язку накладає відбиток на характер 

комунікації у віртуальному просторі. Такі властивості, як дистантність, 

анонімність, мультимедійність, усно-письмовий характер комунікації, 

гіпертекстуальність визначають специфічність спілкування в межах 
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комп’ютерного дискурсу та відрізняють його від інших комунікативних 

середовищ [44]. 

У віртуальному просторі візуалізацію використовують також як спосіб 

маніпуляції людською свідомістю: вона допомагає швидко привернути увагу 

аудиторії та нав’язати їй певні установки. Візуальний та вербальний 

компоненти повідомлення завжди пов’язані між собою, і якщо зображення 

може тлумачитись по-різному залежно від комунікативної або культурної 

ситуації, то текстове наповнення виконує роль допоміжного елемента в 

розкритті основної ідеї креолізованого повідомлення [133]. 

Таким чином, повідомлення в різноманітних дискурсах (культурному, 

соціальному, медійному, інтернет-дискурсі тощо) створюються з 

використанням візуалізації. Не є винятком і сервісна культура, що активно 

візуалізується: з одного боку, це пов’язано з домінантними тенденціями, 

згідно з якими інформація позиціонується як найвища цінність; з другого – з 

кліповим мисленням, характерним для учасників інформаційного 

суспільства, а відтак і з образним, фрагментарним уявленням останніх про 

певні суспільні товари тощо. 

 

1.3. Корпоративна культура як соціальний та дискурсивний феномен 

Упродовж останніх десятиліть зміна ставлення до працівників 

компаній та корпорацій, нове трактування їхньої ролі, а також усвідомлення 

важливості культури, що об’єднує працівників у ефективну 

команду (teambuilding), надало актуальності феномену корпоративної 

культури. Компанії цілеспрямовано формують та підтримують комплекс 

аспектів корпоративної культури через її істотний вплив на виробничу та 

комерційну діяльність, формування активного колективу та покращення 

показників роботи компанії [74]. 

У загальному розумінні корпоративна культура є певною системою 

матеріальних і духовних цінностей, норм поведінки та взаємодії, властивих 

певній організації, які відображають її індивідуальність. Зазвичай 
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корпоративну культуру визначають як сукупність моделей поведінки, 

базових уявлень та цінностей, які проголошуються і формуються групою в 

ході здійснення спільної діяльності, а також передаються новим членам 

групи як ефективні способи внутрішньої інтеграції й адаптації до змін 

зовнішнього середовища. 

Одним із засновників теорії корпоративної культури є американський 

психолог Е. Шейн. Під корпоративною культурою він розуміє «те, що 

організація пізнала зі свого досвіду як соціальна одиниця» і включає сюди 

філософію та ідеологію управління, цінності й вірування, установки і норми. 

Корпоративна культура, за дослідником, є моделлю норм поведінки, яку 

члени організації вже використовували в минулому та визнали правильною, а 

отже, її потрібно передати для засвоєння всім новим членам організації як 

єдиний актуальний спосіб сприйняття, уявлень та стосунків усередині 

організації [376, c. 54–55]. 

Згідно з моделлю Е. Шейна, усередині організацій існують прямі й 

непрямі механізми функціонування та взаємодії. Модель корпоративної 

культури організації безпосередньо залежить від прямих механізмів, оскільки 

вони включають у себе зразкову поведінку, думки, статуси та призначення 

працівників. Непрямі механізми не впливають на корпоративну культуру 

безпосередньо, проте вони є вирішальним фактором: вони включають у себе 

місію компанії, офіційні керівні принципи, корпоративний стиль, 

ідентичність, дизайн та ритуали [375]. 

Е. Шейн визначає три рівні корпоративної культури (рис. 1.2): 

1.  Рівень артефактів – найповерховіший, видимий ззовні рівень 

корпоративної культури, що включає всі зовнішні вияви культури, які здатна 

сприймати людина (технології, архітектура, логотипи, організаційний 

фольклор, формений одяг тощо); артефакти вимагають подальшої 

конкретизації, оскільки можуть бути інтерпретовані по-різному. 

2. Рівень значень та цінностей – глибший рівень корпоративної 

культури, який виявляється неявно і виражається або шляхом взаємодії з 
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фізичним оточенням, або шляхом соціального консенсусу. Ціннісні 

орієнтації визначають напрям розвитку організації, задають траєкторію її 

розвитку і сприяють підвищенню ефективності бізнесу. 

3. Рівень базових поглядів охоплює наявні погляди працівників, які 

неможливо виміряти або оцінити, проте вони впливають на життєдіяльність 

та культуру організації. Це можуть бути певні переконання персоналу, які 

залишаються прихованими, але можуть впливати на корпоративну культуру, 

а також внутрішні аспекти людської природи. Завдяки таким аспектам 

формуються інтуїтивні правила та практики корпоративної культури 

всередині певної організації – вони не обговорюються, але формуються за 

методом «соціальної угоди», такі правила утворюють третій рівень 

корпоративної культури [375]. 

Таку трирівневу модель корпоративної культури ще називають 

«моделлю айсберга», оскільки вона заснована на різних шарах. Зовнішній 

шар досить легко адаптувати і змінювати, але чим глибше шар, тим важче 

його змінити. Погляди глибоко вкорінені в цій моделі, вони відображають 

базові поняття всіх людей, які належать до організації, та випливають з 

їхнього досвіду і сприйняття, а навколо ядра з поглядами розташовані 

значення. 
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Рис. 1.2. Шари корпоративної культури [375, c. 89] 

Артефакти і символи розташовані в зовнішніх шарах, і їх легше 

змінювати. Таким чином, між цим шаром і тим, у якому вписані значення, 

може існувати ще один – у ньому перебувають так звані «герої»: люди, які 

відіграють або відіграли важливу роль в організації і якими захоплюється 

колектив. 

Дослідниця корпоративної культури Р. Бріз  розглядає її взаємозв’язок 

з феноменом корпоративного дискурсу й фокусується на лінгвістичному 

аспекті корпоративної сфери. У книзі “Корпоративний дискурс” (“Corporate 

Discourse”) автор досліджує, яким чином компанії взаємодіють за допомогою 

мовних засобів не тільки зі співробітниками та зацікавленими сторонами, а й 

із цільовими ринками, своїми клієнтами і світом у цілому,  щоб сформувати 

громадську думку щодо себе [194]. 

Бріз вважає, що корпоративна культура становить поєднання стратегій, 

ідеологічних механізмів, призначених для створення образу сильної компанії 



 

 

47 

(шляхом визнання «існуючих» або «загальноприйнятих» цінностей 

колективу), яка стоїть на захисті своїх працівників (попереджує та нівелює 

критику). У такий спосіб практичне застосування цінностей корпоративної 

культури уможливлює появу обставин, що дозволяють компаніям 

створювати той імідж, який прагнуть бачити зацікавлені сторони і світ у 

цілому. З рис. 1.2 стає очевидним, що корпоративна культура – це, радше, 

маніпулятивна стратегія, аніж модель, яка відображає реальний стан 

культурного середовища в певній компанії [194]. 

Ч. Фомбрун  розглядає корпоративну культуру з точки зору 

ефективності менеджменту компанії. Дослідник вважає, що феномен 

корпоративної культури тісно пов’язаний з промисловою та соціальною 

культурою, а також є внутрішньо узгодженою системою, що є інституційною 

системою управління (рис. 1.3) [245]. У цьому випадку інституційна система 

управління позначає взаємозумовлені стосунки бізнесу (власне компанії – 

творця корпоративної культури), колективу (працівників – носіїв 

корпоративної культури) та «контрольних систем» (структур, які 

контролюють діяльність компаній працівників та їх відповідність постулатам 

корпоративної культури) [245]. Розгорнута модель корпоративної культури, 

за Ч. Фомбруном, зображена на рис. 1.3. Очевидно, що корпоративна 

культура трактується дослідником як штучні, насаджені погляди, які, проте, 

сприяють розвитку компанії та корпоративної ідентичності в цілому. 
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Рис. 1.3. Модель корпоративної культури як інституційної системи 

управління [245, c. 140–144] 

Т. Пітерс і Р. Уотерман вважають, що міжкультурні порівняння 

організацій свідчать про симбіотичні відносини між організаціями та 

суспільством, у яке вони інтегровані як у глобальну систему: це пов’язано з 

тим, що організації відображають цінності та ідеологію суспільства, до якого 

вони належать [359]. Отже, їх можна розглядати як субкультури з власною 

корпоративною ідентичністю, при цьому вони є інститутами, завданням яких 

є вторинна ідеологізація суспільства, а також підтримання законності 

переконань і цінностей цього суспільства та його членів. У такій перспективі 

різноманітні корпоративні культури є організаційними виявами, які 

відображають ширший інституційний механізм взаємодії між бізнесом, 

працівниками та контрольними системами, спрямованими на підтримку 

конкретної соціальної ідеології. 

А.Н. Асаул і П.Ю. Єрофеєва  пропонують розглядати корпоративну 

культуру з точки зору процесу індивідуалізації корпоративної ідентичності. 

На думку дослідників, корпоративна культура – це система 

загальноприйнятих у компанії культурно-етичних, моральних та інших 

постулатів щодо цілей, справи, внутрішньофірмових взаємовідносин та 

взаємодії з оточенням (клієнтами, партнерами, конкурентами, державними 
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структурами, суспільством у цілому) [85]. Система таких постулатів 

виражається у спонтанних або усвідомлених цінностях і переконаннях, 

нормах, принципах, правилах, процедурах, стандартах, а також у звичаях, 

традиціях, манерах, ритуалах, які культивуються і декларуються компанією 

та її членами. Корпоративна культура, як вважають дослідники, є 

багатофакторною субстанцією, і тому вона завжди індивідуальна, а отже, є 

одним із факторів, який надає організації індивідуальних рис. Таким чином, у 

кожній організації (фірмі) можуть бути індивідуальні, відмінні від інших, 

цінності і принципи, на яких вони базуються. 

Т.Н. Персикова  в дослідженні феномену корпоративної культури 

доходить висновку, що великі компанії мають розвиненішу корпоративну 

культуру  порівняно з середнім та малим бізнесом [114]. Це пояснюється 

більшою орієнтацією на задоволення потреб колективу, щоб не втрачати 

складники відлагодженого механізму успішної роботи компанії. Саме тому 

великі корпорації можуть дозволити собі вкладати гроші у процеси побудови 

команди, розробки артефактів корпоративної ідентичності, прищеплення 

працівникам поваги та гордості за компанію, у якій вони працюють. 

На всіх рівнях функціонування компанії так чи інакше відбувається 

обмін інформацією, а отже, має місце процес комунікації. Весь обсяг 

аудіовізуальних матеріалів та невербальної інформації, який становить 

комплекс корпоративної комунікації, утворює корпоративний дискурс. Це 

складне соціальне, лінгвокультурне та ділове явище, що містить у собі 

сумарну комунікативну активність корпоративної одиниці (компанії) на всіх 

рівнях її функціонування. 

У такому широкому визначенні корпоративний дискурс є будь-якою 

комунікативною дією. Якщо розбити його на менші, вужчі визначення, то 

виявиться, що різні типи комунікацій, які існують у компаніях, включають у 

себе певну кількість усних та письмових жанрів, а також визначених 

дискурсів (як, наприклад, рекламний, інформативний, діловий, установчий та 
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ін.). Поєднання таких спеціальних дискурсів в одне ціле можна позначити як 

«систему дискурсу» [248]. 

Система корпоративного дискурсу самодостатня, оскільки вона 

включає в себе все мовне та позамовне наповнення певної вузької сфери й 

передбачає згоду та прийняття спільної ідеологічної позиції (ідеології 

компанії або корпорації), а також процесу соціалізації членів цієї сфери та 

наявності певного набору дискурсивних форм, яким надається перевага 

(жанри, комунікативні стратегії, лексика тощо). Ці фактори виступають у 

ролі символів належності до певної корпоративної групи чи сфери, а також 

до структурованої системи стосунків як усередині групи, так і з іншими 

групами [385]. 

Організаційна комунікація розглядається на рівні дискурсивної 

практики, яка має на меті обговорити (в усній чи письмовій формі) певне 

питання, проблему або ситуацію з членами професійної групи в межах 

компанії на основі базових уявлень про сприйняття світу, а також постулатів 

корпоративної ідентичності, що зумовлює вибір певних лексичних одиниць, 

уживання яких відображає належність об’єктів комунікації до певної групи 

[3]. 

Корпоративний дискурс у комплексі складається з декількох лексичних 

шарів, які репрезентовані, окрім інших, загальнолітературною і розмовною 

лексикою. Проте названі вище шари не відображають професійної 

спрямованості і специфіки корпоративної комунікації. При цьому в межах 

корпоративної культури функціонують як нейтральні та формалізовані шари 

лексики, так і знижені та сленгові елементи, залежно від типу комунікації та 

її рівня в межах компанії [108]. 

Соціальний фактор має суттєве значення у формуванні лексичного 

шару корпоративної культури. Так, традиційно в соціолінгвістиці 

дослідження впливу соціальних чинників на мову обмежувалося вивченням 

акцентів, що свідчать про належність мовця до певної соціальної групи, про 

його соціальний статус. Проте останнім часом дослідники корпоративної 
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культури відзначають значний вплив соціального статусу, ролі працівників 

окремої організації на лексичне наповнення корпоративного дискурсу. 

Останній збагачується елементами жаргонної, просторічної та зниженої 

лексики, які, проте, вживаються окремими фокус-групами всередині 

організацій (наприклад, мешканці одного району міста, вихідці з одного 

регіону країни, мігранти з певної території, випускники певного університету 

тощо) [267]. 

Широкого вжитку в межах корпоративного дискурсу також набувають 

терміни, властиві конкретній галузі компаній, у межах якої відбувається 

комунікативна ситуація. Лексичну основу корпоративного дискурсу 

становить ділова мова (в нашому випадку – Business English), на яку 

нашаровуються професіоналізми, жаргонізми та «корпоративізми» окремих 

корпоративних культур. 

Ділове спілкування – це своєрідна професійна мова корпоративної 

культури, що характеризується високим рівнем формальності, передбачає 

жорстке дотримання норм і конвенцій мовної поведінки. Успішність 

комунікації в корпоративній сфері залежить від розуміння комунікантами 

спільної мети, а також від їхньої кооперації. Г. Грайс  сформулював максими 

успішної комунікації (згідно з принципом кооперації), що широко 

використовуються керівництвом компаній у межах їхньої корпоративної 

культури [255]. Їхній основний постулат полягає в тому, що внесок кожного з 

комунікантів на певному етапі діалогу має бути таким, якого вимагає 

загальноприйнятий напрям цього діалогу. Великі корпорації послуговуються 

цим принципом для організації роботи та системи зворотного зв’язку з 

працівниками. 

У певних ситуаціях процес корпоративної комунікації виходить за межі 

компанії, проте все одно несе на собі відбиток корпоративної культури. 

Названий вище комунікативний процес може мати місце у випадку 

комунікації працівника компанії з клієнтом, презентації компанії широкому 
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загалу, а також у процесі активізації зовнішньої або інтернет-реклами, коли 

відбувається непряма комунікація компанії та споживача [134]. 

Основою комунікативного арсеналу носія корпоративної культури є 

наявність спеціальних знань про її засади й цінності, які зумовлюють певне 

ставлення до споживачів та сприяють позиціюванню компанії на ринку 

стосовно конкурентів. Важливими також є соціально-рольові характеристики 

комунікантів, гендерний фактор; у спілкуванні з клієнтами повинні 

враховуватися також інші чинники: вік, професійна зайнятість, рівень освіти.  

 

1.4. Креолізовані й мультимодальні тексти як складники 

корпоративного дискурсу 

Наприкінці ХХ століття в лінгвістиці відбувся перехід до нової 

наукової парадигми. Основою для такого процесу слугувало інтегрування 

лінгвістики із суміжними науками, залучення до її сфери досліджень 

ширшого кола явищ, пов’язаних з передачею інформації в сучасному світі. 

Наразі одним з актуальних завдань лінгвістики є вивчення мови в усьому 

різноманітті її зв’язків з кодами інших семіотичних систем, у тому числі з 

невербальним кодом. Останнє пояснюється орієнтацією на проблему 

комунікації в цілому, що передбачає синтез мовних і позамовних засобів 

спілкування, дослідження їх організації в єдиному процесі й ускладненого 

тексту як результату такого процесу [16]. 

Перехід до згаданої вище нової наукової парадигми в лінгвістиці 

зумовив появу й чітке оформлення серед численних лінгвістичних дисциплін 

такого напряму досліджень, як паралінгвістика – розділу мовознавства, який 

вивчає позамовні засоби, що містяться в мовному повідомленні: фонаційні 

(ступінь гучності, розподіл пауз та ін.), кінетичні (особливості міміки і 

жестикуляції в процесі спілкування) і графічні [140]. 

За останні роки значно зріс інтерес до невербальних засобів 

комунікації, які мають прагматичний потенціал та інформаційну ємність  

порівняно з вербальними засобами, а лінгвістика тексту все більше 



 

 

53 

перетворюється на лінгвістику семіотично ускладненого. Зокрема, у 

віртуальному та медіапросторі наявний великий масив текстів, у яких 

вербальна інформація тісно взаємопов’язана з невербальною, тобто із 

зображеннями, анімацією, текстурами, кольором та ін. Прикладом такого 

тексту є мультимодальний текст, або текст-зображення, тобто тип тексту, 

характерний для ери мультимедіатехнологій [307]. Такий текст передає 

інформацію за допомогою цілого набору модальностей: візуальних образів, 

дизайну, вербальних компонентів писемної мови та інших семіотичних 

засобів (Kress [307]; Jewitt [297]; Serafini [383]). Мультимодальний текст 

насичений елементами графіки, колірних комбінацій, іноді звуковим 

супроводом тощо. Зазвичай він широко представлений у газетах, при 

оформленні реклами, веб-сайтів, створенні плакатів, постерів, коміксів. 

Мультимодальний текст завдяки своїй яскравості, фрагментарності має 

великий потенціал передачі як інформації, так і оцінно-рефлексивних 

компонентів, тобто предметно-технологічного і соціального контексту 

формування смислів [129]. Текст у своїй мультимодальной формі – текст-

зображення – стає одним з найважливіших інструментів репрезентації знання 

в сучасному світі [133]. 

Креолізований текст – це особливий лінгвовізуальний феномен, певне 

візуальне, структурне, смислове та функціональне ціле, що забезпечує 

комплексний прагматичний вплив на адресата. Він постає складним 

утворенням, у якому поєднані вербальні та невербальні елементи, що мають 

на меті здійснити комплексний вплив на адресата. Вербальні та іконічні 

компоненти повідомлення забезпечують цілісність і зв’язність 

креолізованого тексту, його комунікативний ефект, оскільки функціонують у 

єдиному семантичному просторі та взаємодіють один з одним [92]. 

Оскільки у структуруванні креолізованих текстів задіяні коди різних 

семіотичних систем, велика кількість дослідників розглядає їх саме з точки 

зору полікодовості. Полікодовий текст розглядається як засіб створення 

сенсу, що поєднує в собі способи, притаманні електронному та друкованому 
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текстам, і побудований на поєднанні в єдиному знаковому просторі 

семіотично гетерогенних складників – вербального тексту в усній або 

писемній формі, зображення, а також знаків іншої природи [132]. 

Багаторівневий полікодовий текст, ускладнений у семіотичному плані, 

можна розглядати, використовуючи принаймні два підходи [54]: 

а) як вербальний полікодовий текст, що складається зі знаків природної 

мови, а його сенс утворюють різні вербальні культурні коди; 

б) як мультимедійний полікодовий текст, що постає цілісним 

утворенням у функціональному, структурному, комунікативному та 

смисловому плані. Мультимедійні полікодові тексти націлені на 

комплексний прагматичний вплив на адресата; їхньою головною 

текстотвірною характеристикою є гіпертекстовість, полімодальність і 

мультимедійність. 

У західній традиції полікодові утворення, зокрема креолізовані тексти, 

розглядаються з позиції мультимодальності. Загальні принципи, що лежать в 

основі мультимодальної комунікації, полягають у тому, що різні складники 

мультимодальних текстів не мають чітко обмежених значень. Навпаки, 

мультимодальність означає, що загальні семіотичні принципи діють стосовно 

різних складників тексту, і, наприклад, у зображенні може бути закодована 

дія або емоція. У минулому, і в багатьох випадках до сьогодні, 

мультимодальні тексти (наприклад, фільмів або газет) були організовані як 

ієрархії спеціалізованих складників, які інтегрувались в одне ціле з чіткою 

значеннєвою структурою за допомогою процесу редагування [307].  

Крім того, вони створювались таким чином, що кожний елемент мав 

визначене місце в ієрархії будови тексту і відповідав певній функції, а в 

процесі редагування ці елементи поєднувались за допомогою загальної теми 

або образу. Незважаючи на відмінності в поглядах на визначення 

креолізованого тексту, вчені займають однакову позицію щодо того, що 

домінанту поля лінгвістичних засобів креолізованих текстів утворюють 

іконічні (графічні) засоби [133; 5; 38; 25; 307; 297]. Вони інтегруються у 
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вербальне повідомлення в змістовому, змістово-композиційному і змістово-

мовному аспектах. 

Отже, у процесі сприйняття реципієнтом креолізованого тексту 

відбувається декодування декількох шарів інформації, що закладена в ньому, 

і внаслідок цього створюється загальне, уніфіковане значення такого тексту. 

Цілісність креолізованого тексту досягається за рахунок комунікативно-

когнітивної установки адресанта, а також єдиної теми вербального та 

візуального компонентів [52]. 

Зовнішнє оформлення креолізованих текстів відіграє значну роль у 

процесі їх сприйняття. Зображення різною мірою задіяне в організації тексту: 

так, залежно від його наявності й характеру зв’язку з вербальною частиною 

можна виділити три основні групи текстів [24; 5]: 

а) тексти з нульовою креолізацією: у таких текстах зображення відсутнє 

і не має значення для їх організації; 

б) тексти з частковою креолізацією: вербальна частина цього типу 

текстів є відносно автономною та незалежною від зображення. Між 

вербальними та візуальними компонентами складаються такі семантичні 

відносини, що візуальний елемент зазвичай є факультативним в організації 

тексту і виконує роль супроводу вербальної частини; 

в) тексти з повною креолізацією: у текстах з повною креолізацією 

вербальна частина не може існувати автономно, незалежно від візуального 

елемента – між обома компонентами встановлюються відносини 

взаємозумовлення. Вербальна частина в такому випадку орієнтована на 

зображення або посилається на те, що в ньому міститься, а зображення 

виконує роль облігаторного елемента тексту. 

У групах текстів з частковою та повною креолізацією зображення бере 

участь в організації тексту, а відмінність між цими групами полягає у ступені 

зв’язку між вербальним і візуальним компонентами. Для текстів, які містять 

зображення як один із ключових компонентів, існує певна графічна норма, 

під якою розуміють стандарт історично сформованої практики зовнішнього 
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втілення такого типу тексту. Графічна норма є компонентом ширшого 

поняття комунікативно-прагматичної норми, що об’єднує мовні та немовні 

правила побудови текстів у певній типовій ситуації з деякою інтенцією для 

досягнення оптимального прагматичного впливу на адресата [69]. 

Такі норми дозволяють відрізнити креолізовані тексти за сферою 

застосування, тематикою, спрямованістю та комунікативним наміром автора. 

Залежно від типів текстів графічні норми встановлюють обмеження на 

використання іконічного матеріалу, регламентують способи поєднання 

вербального та візуального компонентів (наявність та розміщення заголовків, 

розмір тексту, що супроводжує зображення, або місце та розмір зображення, 

що є додатком до основного тексту і т. п.). Водночас, залежно від сфери 

застосування та тематики повідомлення, жанру креолізованого тексту, такі 

норми регулюють використання визначеного типу візуального матеріалу в 

полікодовому повідомленні [23]. 

Щодо корпоративного дискурсу, то, наприклад, у доповідях 

регламентоване використання графіків та схем як візуального компонента 

креолізованого тексту, у рекламі продуктів або послуг компанії – 

фотоматеріалу та відеокадрів, у логотипах – кольорового наповнення та 

іконічних візуальних елементів, які взаємопов’язані зі шрифтом вербального 

логотипу. 

За ступенем переваги вербального чи візуального елемента у створенні 

прагматичного ефекту креолізовані тексти розподіляють на дві групи: тексти 

з перевагою візуальної символічності, у яких основне смислове 

навантаження припадає на візуальний компонент, та тексти-повідомлення, у 

яких візуальний елемент підсилює прагматичний ефект від гри слів 

вербальної версії [65].  

Деякі дослідники наголошують на більшій кількості груп, які 

відображають взаємодію вербального та візуального компонентів. 

Наприклад, якщо йдеться про роль вербальних та іконічних засобів у 
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реалізації задуму автора, то пропонують розрізняти чотири типи візуального 

складника в тексті [300]: 

а) домінантна ілюстрація, що конституює текст; 

б) рівноцінна ілюстрація, яка використовується в текстах, де певна 

частина інформації передається переважно іконічними засобами; 

в) супровідна ілюстрація, яка застосовується в тексті як доповнення, 

пояснення вербальної частини; 

г) декоративна ілюстрація, яка використовується як елемент прикраси 

тексту, що виконує естетичну функцію спілкування: 

Вербальний коментар креолізованого тексту описує зображення, 

дублюючи інформацію, що міститься в ньому, саме тому йому відводиться 

вторинна, додаткова функція. Якщо зображення залежить від вербального 

коментаря, що визначає його інтерпретацію, то в креолізованому тексті 

спостерігається взаємозалежність його компонентів. Без текстового 

складника сенс зображення або намір автора стає незрозумілим чи може бути 

розтлумачений неправильно: вербальний коментар у такому випадку виконує 

первинну, основну функцію [2]. 

У корпоративному дискурсі креолізовані тексти, у яких переважає 

візуальний складник, використовують у медіасередовищі (зовнішня реклама, 

повідомлення у віртуальних та друкованих ЗМІ, новини компанії, звіти щодо 

процесу «тім-білдингу» тощо). Креолізовані тексти з акцентом на 

вербальному складнику мають формальнішу сферу застосування – це можуть 

бути доповіді на нарадах, презентації фінансового стану компанії, звернення 

керівництва до підлеглих, розміщення вакансій на інтернет-порталах та ін. 

Нині креолізовані тексти, що роблять акцент саме на візуальному 

компоненті, можуть засвоюватись аудиторією та впливати на неї значно 

ефективніше. 

Полікодові особливості креолізованих текстів відкривають широкі 

можливості не тільки для емоційно-психологічного, а й для маніпулятивного 

впливу на цільову аудиторію. Найчастіше ці типи впливу взаємодоповнюють 
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один одного та застосовуються заради досягнення кінцевого ефекту [19]. 

Гуманітарні організації використовують «сильні», емоційно навантажені 

кадри, щоб змусити аудиторію співпереживати та замислитись над 

глобальними проблемами. Великі корпорації, які займаються просуненням 

нового продукту, мають на меті передусім зацікавлення споживача яскравим 

зображенням, яке створює сприятливе підґрунтя для маніпулятивного впливу 

вербального складника такого креолізованого тексту. 

Наприклад, рекламні кампанії, у яких використовують креолізовані 

тексти з перевагою візуального компонента, лише привертають увагу 

споживача за допомогою зображення (фотографії природи, людей, що 

справляють враження, яскравих урбаністичних пейзажів, вечірок та ін. 

залежно від спрямованості рекламної кампанії). Згодом починає діяти 

вербальний складник такого повідомлення, який у поєднанні з початковим 

враженням від іконічного складника маніпулює свідомістю сприймача та 

нав’язує йому думку про те, що використання продукту компанії принесе 

йому подорожі / успішне життя / визнання тих, хто його оточує / гарний 

вигляд тощо [116]. 

Маніпулятивні можливості креолізованих текстів пояснюються 

особливостями їх сприйняття людиною. У процесі сприймання тексту, що 

містить як вербальний, так і візуальний компоненти, відбувається подвійне 

декодування закладеної в ньому інформації. У процесі актуалізації концепту 

зображення відбувається його «накладення» на концепт вербального тексту, і 

взаємодія двох концептів спричиняє створення єдиного загального концепту 

креолізованого тексту [42]. 

Проте візуальний компонент здатний впливати на цільову аудиторію, 

якщо зображення виконує атрактивну функцію та лише частково пов’язане з 

вербальним компонентом. У корпоративному дискурсі наочним прикладом 

можуть слугувати іконічні логотипи відомих брендів, які не містять у своєму 

складі слів або літер. Логотип повинен бути добре відомим, щоб впливати на 

адресата лише за допомогою зовнішнього оформлення без урахування 
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текстового супроводу. До таких логотипів належать іконічні символи 

компаній Apple, Mercedes, Versace, Columbia Pictures, ООН, Starbucks, Nike та 

багатьох інших (Додаток Б). 

Зростання ролі візуальної інформації, а також її переплетення з 

вербальними одиницями текстів створює нові можливості для здійснення 

впливу на потенційну аудиторію. Інтеграція різних семіотичних систем 

(тексту, зображення, графічних елементів, знаків пунктуації тощо) сприяє 

креативній репрезентації бренду, його виокремленню з низки подібних, тобто 

забезпечує йому особливе місце в системі корпоративної культури та у 

свідомості цільової аудиторії [66].  

У креолізованих текстах корпоративного дискурсу здатність впливати 

на аудиторію має не тільки зображення як окрема іконічна одиниця, але і 

його колір, розмір, розташування стосовно вербального компонента тощо. 

При розробці логотипу компанії враховуються приховані значення обраного 

образу для певних культур, упередження щодо певних кольорів, символів, 

жестів, які можуть бути наявними на зображенні або фотоматеріалі [356]. 

Креолізовані тексти є семіотично ускладненими, і між їхніми 

елементами можна спостерігати різний ступінь кореляції. Значення 

візуального компонента в такому тексті часто перевищує значення 

вербальних елементів; візуальний складник покликаний насамперед 

привернути увагу цільової аудиторії, зацікавити її. 

 

1.5. Сервісна культура як складник корпоративної культури 

Початок ХХІ століття характеризується змінами в політиці та 

економіці світу і кожної окремої країни. У цих умовах змінюються фактори 

успіху на ринку організацій сфери обслуговування, де поряд з 

конкурентоспроможністю і рентабельністю ключовими чинниками стають 

гнучкість, адаптивність і здатність до постійного розвитку. На сучасному 

етапі розвитку організацій сфери обслуговування ключовим моментом у 

боротьбі за ринок є сервісна культура, яка забезпечує дотримання правил, 
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норм і керівництво тими самими цінностями при досягненні цілей, а також 

формування внутрішнього і зовнішнього іміджу. 

Як правило, наукову зацікавленість питаннями сервісної культури 

відносять до 70-х рр. ХХ ст. Постулат про те, що організації мають свої 

«культури», належить С. Ганді [261], С. Гьортцу [249], А. Петігрену [360]. У 

розумінні змісту поняття «сервісна культура» згадані автори схиляються до її 

розгляду як особливого способу мислення, який визначає поведінку 

працівників організації і поведінку самої організації в суспільстві. 

Надалі дослідження сервісної культури підприємств цікавлять багатьох 

учених. Так, при визначенні сервісної культури дослідники застосовують 

поняття системи [144; 147]. Сервісна культура розглядається переважно як 

сукупність правил і норм, яка втілюється в поведінці співробітників. Зокрема 

В.В.Томілов  під сервісною культурою розуміє «систему цінностей, звичаїв і 

традицій, норм і правил поведінки, що склалися (або формуються) і 

розвиваються в тій чи іншій економічній системі». На його думку, сервісна 

культура безпосередньо впливає на ефективність функціонування організації 

[138]. 

Аналіз основних підходів до розуміння сутності сервісної культури 

дозволяє здійснити її класифікацію з виокремленням феноменологічного і 

прагматичного підходів. 

З позицій феноменологічного підходу сервісна культура розглядається 

як система уявлень членів колективу про правила, норми, етику й етикет 

своєї професійної діяльності. У такому аспекті сервісна культура є не стільки 

раціональним явищем, скільки внутрішніми нераціональними установками 

свідомості, що впливають на процес сприйняття ситуації та її інтерпретації. 

У сучасній науці названий підхід представлений у праці С. Роббінса, який 

виокремлює такі атрибути, що характеризують культуру тієї чи іншої 

організації: ступінь свободи і відповідальності людини в організації; 

готовність до ризику; постановка чітких цілей організації; узгодженість дій 

співробітників організації; якість управління; контроль і спостереження за 
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діяльністю працівників; ідентифікація співробітника з організацією; система 

заохочень; конфліктність; наявність формальної ієрархії. Такі критерії, на 

думку дослідника, дозволяють оцінювати рівень і якість сервісної культури 

будь-якого підприємства [372]. 

Найбільш популярним у науковій літературі є прагматичний підхід до 

сервісної культури, який розглядає її як інструмент підвищення ефективності 

праці співробітників. Прагматичний підхід вивчає вплив культури на кінцеві 

результати діяльності підприємств. Такого підходу дотримуються західні 

дослідники (Holbrook [373]; Peñaloza, Mish [357]; Pine, Gilmore [363]; Rajesh, 

Uday [368]; Sanchez-Fernandez, Iniesta-Bonillo [373]; Vargo, Lusch [413]; 

Vargo, Lusch [415]; Venkatesh, Penaloza, Firat [418]; Wan [422]; Webster, White 

[428]). Праці цих учених присвячені переважно аналізу функцій сервісної 

культури, оцінці її стану в організаціях різного рівня, а також розробці різних 

заходів, спрямованих на її розвиток. 

У науковій літературі поряд з поняттям «сервісна культура» 

використовують поняття «корпоративна культура» (Holttinen [269]; Howat, 

Murray [278]; Hyder, Fregidou-Malama [280]; Jaakkola, Helkkula, Aarikka-

Stenroos [295]; Kozinets [306]; Ladhari, Pons, Bressolles, Zins [211]; Schau, 

Muñiz, Arnould [374]; Schouten, McAlexander [378]; Thompson, Arnould, 

Giesler [405]; Vargo, Lusch [414]). З приводу співвідношення понять сервісної 

та корпоративної культури в науковій літературі склалося декілька позицій, 

які розглянемо нижче. 

Перша група дослідників розглядає корпоративну культуру як 

ідентичну сервісній (Deal, Kennedy [216]; Шейн [156]). Під корпоративною 

(сервісною) культурою вони розуміють комплекс базових принципів 

організації діяльності підприємства, розроблених для вирішення проблем її 

зовнішньої адаптації та внутрішньої інтеграції. Низка сучасних науковців 

також дотримується цього підходу, відзначаючи тотожність відповідних 

термінів (Виханский [35]; Карташова [67]; Спивак [134]]. 
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Деякі автори вважають за краще розглядати корпоративну культуру як 

частину сервісної культури (Красовский [80]; Молл [101]; Щербина [160]; та 

інші). В основному ці дослідники під сервісною культурою розуміють 

культуру головної (материнської) організації, а під корпоративною 

культурою – культуру підрозділів цього підприємства в інших країнах. Через 

те в межах цього підходу корпоративна культура є елементом сервісної. Але 

в такому разі не до кінця з’ясованим залишається питання про критерії 

відмінності цих культур у діяльності підприємств. 

Корпоративна культура виступає різновидом сервісної культури й 

відображає специфіку організацій сучасних підприємств у 

постіндустріальному суспільстві та відносин усередині них. Як відзначають 

дослідники, «ці різновиди культури мають нормативні, стильові, 

функціональні особливості, які є початком організаційних і сучасних 

корпоративних відносин, що виражають специфіку життєдіяльності 

економічних і постекономічних корпорацій» [62]. Процес становлення і 

розвитку корпорацій завжди супроводжується формуванням певної 

нормативної системи, яка відповідає як загальним корпоративним цілям, так і 

враховує цінності співробітників організації. 

У науковій літературі представлено безліч дефініцій корпоративної 

культури. Перші її визначення були досить прості. Так, У. Оучі  

запропонував розглядати корпоративну культуру як сукупність «символів, 

церемоній і міфів, за допомогою яких члени організації отримують знання 

про цінності й переконання» [345]. У 1987 р. К. Шольц охарактеризував 

корпоративну культуру як «неявну, невидиму і неформальну свідомість 

організації, яка керує поведінкою людей і, у свою чергу, сама формується під 

впливом їхньої поведінки» [57]. Такі визначення акцентують увагу 

переважно на аксіологічному і психологічному аспектах корпоративної 

культури. 

Деякі автори під корпоративною культурою розуміють набір 

загальноприйнятих моделей поведінки, артефактів, цінностей, переконань і 
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понять, які виробляються в організації в міру того, як вона «вчиться» долати  

зовнішні і внутрішні труднощі на шляху до успіху і в боротьбі за виживання 

(Lei, Wu [312]; Jong, Ruyter, Lemmink [299]; Kethley, Waller, Festervand [302]; 

Kim, Smith [303]). У корпоративній культурі виокремлюють два рівні: 

зовнішній і внутрішній. До зовнішнього рівня належать артефакти, форми 

поведінки, способи комунікації, нормативні акти, способи організації 

виробництва, тобто все те, що можна виміряти. Внутрішній рівень – це 

рівень мислення членів організації, який є прихованим від зовнішнього 

спостереження і включає в себе систему цінностей, крізь призму якої 

відбувається сприйняття навколишнього світ (Barrett [187]; Berry, Bendapudi 

[190]; Lusch, Vargo, O’Brien [316]; Kassim, Abdullah [301]). 

У цілому в науковій літературі можна знайти безліч трактувань 

корпоративної культури. Так, згідно з М. Армстронгом, корпоративна 

культура є «сукупністю переконань, відносин, норм поведінки і цінностей, 

спільних для всіх працівників певної організації. Вони можуть не бути чітко 

виражені, але за відсутності прямих інструкцій визначають спосіб дій і 

взаємодій людей і  значною мірою впливають на хід виконання роботи» [7]. 

Виходячи з цього трактування, визначаємо корпоративну культуру як 

набір норм, правил, традицій, які прийняті менеджментом та персоналом 

організації й набувають вираження в заявлених організацією цінностях, що 

задають персоналу орієнтири поведінки й дій.  

Проблематика вивчення соціальних груп з позиції виявлення 

феноменів, що детермінують поведінку й інтегрують учасників усередині 

групи, адаптують до умов і викликів зовнішнього середовища, не є новою 

для соціології і представлена працями Ю.А. Сорокіна, Г. Емерсона, 

Ф. Тейлора, А. Файоля, Г. Форда  [133; 141]. Дещо пізніше починають 

розвиватися різні теорії трудової мотивації (Maslow [323]; Alderfer [168]; 

Herzberg [263]; McClelland [325]; Vroom [421]; та ін.). У 40-і роки минулого 

століття з’являється «школа людських відносин» Е. Мейо, Я. Морено, 

Д. Макгрегора, яка глибше вивчала культуру організацій і її роль в 
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управлінні [98]. Поява досліджень із сервісної культури на Заході пов’язана з 

дослідженнями Т. Парсонса, Ф. Селзника, Ч. Барнарда, Дж. Марча, 

Г. Саймона, опублікованими в 50-60-х рр. минулого століття [124]. Таким 

чином, у понятті «сервісна мораль» ми спостерігаємо деякі елементи поняття 

«корпоративна культура». Однак більш широке тлумачення сервісна мораль 

отримала в 70-х – на початку 80-х рр. минулого століття. Тут хотілося б 

відзначити деяких відомих західних фахівців з організації та менеджменту, 

серед яких Д.К. Грейсон та К. О’Делл [46], П.Ф. Друкер [53] та ін. 

Проблема розвитку сервісної культури досліджена зарубіжними 

фахівцями, визнаними авторитетами в цій галузі, серед яких  І. Ансофф [6], 

Л.Є. Грейнер та Р.О. Метцгер [45], Дж.В. Ньюстром та К. Девіс [107], 

Р. Блейк та Д. Моутон [21], Х. Віссема [34], М. Хаммер і Д. Чампі [146]. 

Незважаючи на те, що західні підходи до зміни культури підприємства 

відрізняються великою різноманітністю, розроблені рекомендації мало 

придатні для використання в сучасних українських умовах. 

Необхідно назвати цілу низку дослідників (Д.М. Гвишиани [40]; А.Г. 

Здравомыслов, В.А. Ядов [58]; А.К. Гастев [26]; В.В. Новожилов [106]), які 

вивчали окремі сторони соціально-трудового процесу, культури праці і 

виробництва, культурно-технічного рівня співробітників, мотивації праці, 

принагідно порушуючи при цьому і питання сервісної культури (Додаток В). 

Цікавими є праці зарубіжних аналітиків менеджменту організацій (І. 

Ансофф [6];  Дж. Гібсон, Д.Х. Доннеллі [41];  П.Ф. Друкер [53]; Д.М. 

Іванцевич [41]; T. Peters, R. Waterman [359]), присвячені аналізу досвіду 

розвитку провідних корпорацій світу. Особливу увагу вивченню сервісної 

культури підприємств приділяють фахівці-психологи, для яких важливі 

передусім психологічні зміни поведінки співробітників на підприємствах. 

Таким чином, сервісна культура підприємств, що розглядається з 

точки зору раціонально-прагматичного підходу, є сформованим атрибутом 

організації, що складається з базових уявлень, які поділяють її працівники і 

які передаються через певні ритуали взаємодії з клієнтами. Критеріями 
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вивчення й оцінки сервісної культури організації на предмет ступеня її 

відповідності корпоративній культурі є зміст домінантних цінностей 

співробітників, рівень поділяння цінностей усередині колективу, ступінь 

відповідності цілей і цінностей співробітників і підприємства, тип мотивації 

праці, характер взаємин із клієнтами і ступінь соціальної напруженості, 

рівень задоволеності працею, рівень захищеності інтересів і прав працівників 

(А.К. Гастев [26]; В.В. Новожилов [106]; Д.М. Гвішіані [40]; 

А.Г.Здравомислов, В.А. Ядов [58]). 

Наявні приклади впровадження та теоретичні моделі соціальних 

технологій формування корпоративних відносин орієнтовані лише на один 

складник корпоративної культури – цінності підприємства, тоді як необхідно 

враховувати й інші критерії, що характеризують корпоративну культуру: 

ступінь поділяння цінностей і цілей усередині колективу та їх відповідність 

цінностям і цілям підприємства, підходи до мотивації праці, характер 

взаємовідносин у колективі.  

Культура (в широкому сенсі слова) є адаптаційним механізмом 

відтворення соціального досвіду, що допомагає людям розвиватися в 

певному соціальному середовищі, зберігаючи єдність і цілісність своєї 

спільноти. Потреба у відтворенні придбаного і запозиченого соціального 

досвіду актуальна і для організації в цілому: в цьому контексті культура 

виконує функції внутрішньої інтеграції та зовнішньої адаптації організації, 

слугує фактором стійкості і керованості, унаслідок чого формується команда 

однодумців, підвищується рівень мотивації й ефективності обміну досвідом, 

знаннями і навичками. Дослідники (А.К. Гастев [26]; В.В. Новожилов [106]; 

Д.М. Гвішіані [40]; А.Г.Здравомислов, В.А. Ядов [58]) пропонують структуру 

сервісної культури, виділяючи такі її компоненти: світогляд, організаційні 

цінності, стилі поведінки, норми, психологічний клімат організації. Жоден із 

зазначених компонентів окремо не може бути ототожнений із сервісною 

культурою організації, проте в сукупності вони можуть дати досить повне 

уявлення про неї. 
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Одним із виходів, на наш погляд, є моделювання професійного 

спілкування: виявлення соціально схвалених мовних формул і 

цілеспрямоване навчання фахівців сфери «людина – людина», що, з одного 

боку, допоможе фахівцям вивільнити необхідний для міжособистісного 

спілкування час, з іншого – дозволить на базі готових формул творити свої 

ефективні висловлювання. 

Безумовно, багато чого з того, що становить сутність культури, 

неможливо відобразити в наборі правил зовнішньої поведінки, до яких 

привчають новачків, однак вивчення таких моментів може виступити 

засобом виявлення певних закономірностей у динаміці сервісної культури 

підприємства. Способи трансляції досвіду і процеси соціалізації, до яких 

залучаються члени групи, містять у собі глибинні рівні культури (істинні 

цінності). У зв’язку з цим відзначимо, що якщо група не має виражених 

колективних уявлень, то взаємодія нових членів групи зі старими є 

інваріантним процесом, що відбивається на ступені розвитку сервісної 

культури. Сам процес соціалізації може мати як позитивну, так і негативну 

спрямованість. Наявність субкультур у сервісній культурі організації може 

по-різному впливати на динаміку сервісної культури, у цьому випадку 

завдання полягає в тому, щоб забезпечити домінування тієї субкультури, 

реалізація якої стане ключовим фактором формування корпоративної 

культури, що забезпечить для підприємства найбільш вигідні, з позиції 

зовнішніх умов, результати [6]. 

Динаміку сервісної культури в певних тимчасових рамках, обмежену 

заданим алгоритмом, підвладну управлінському впливу, ми розуміємо як 

процес сервісного розвитку підприємства. У такий спосіб ми актуалізуємо 

культурологічний підхід до моделювання процесу управління сервісним 

розвитком підприємства (див. схему 1.1.): 

1. Система доставки (англ. Delivery Systems) – спосіб, у який організація 

доставляє свою продукцію та послуги. 
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2. Сервісна філософія (англ. Service philosophy or mission) –  бачення 

організації, яка підтримує повсякденну взаємодію з клієнтом. 

3. Роль співробітників (англ. Employee roles) – специфічні заходи, які 

вказують на те, що очікується від співробітників у взаємодії з клієнтами, і які 

визначають, як оцінюватиметься ефективність роботи службових осіб. 

4. Навчання (англ. Training) – інструкція чи інформація, що доводиться 

до відома через різноманітні методики, які допомагають опанувати знання 

або вміння, а також спроби вплинути на ставлення працівників до відмінного 

надання послуг. 

5. Політика та процедури (англ. Policies and procedures) – керівні 

принципи, що визначають, як будуть оброблятися різні ситуації угод. 

6. Мотиватори та винагорода (англ. Motivators and reward) – грошові 

винагороди, матеріальні елементи, зворотний зв’язок, що спонукає 

працівників продовжувати надавати послуги та виконувати свої обов’язки з 

високим рівнем ефективності. 

7. Продукти або послуги (англ. Products or services) – матеріали, 

продукти та послуги, які є найсучаснішими, конкурентоспроможними та 

задовольняють потреби клієнтів. 

8. Управлінська підтримка (англ. Management support) – наявність 

керівництва для відповіді на питання та надання допомоги працівникам 

фронтових служб у взаємодії з клієнтами. 
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Схема 1.1. Характеристика сервісної культури 

В основі спільних рис і відмінностей моделей сервісного розвитку – 

інваріантність трактування терміна сервісний розвиток, представленого 

сутнісним ядром концептуальних моделей. Відповідно до одного з підходів, 

сервісний розвиток – природний процес якісних змін в організації, 

пов’язаний із обслуговуванням. Також поширений підхід, згідно з яким 

сервісний розвиток – складна освітня стратегія, розрахована на зміну 

соціальних відносин, поглядів людей і структури організації з метою 

поліпшити її адаптацію до вимог технології і ринку.  

Ми вже зазначали вище, що глобалізований характер взаємодії 

компанії, яка спілкується не тільки з клієнтом «один на один» щодо покупки 

товару/послуги, а спрямовує свої інформаційні повідомлення до ком’юніті, 

всесвіту, обумовлює багатогранність сервісної культури. Таким чином, 

можна зробити висновок, що сучасна сервісна культура – це інформаційна 

система, яку можна охарактеризувати такими твердженнями: 

1.Базовою метою сервісної культури є забезпечення прибутку компанії 

шляхом надання послуг/товарів. 
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2. Предметом сервісної культури є бізнес-відносини між компанією та 

споживачем. 

3. Об’єктом сервісної культури є, з одного боку, продаж 

товару/послуги у вигляді «товар/послуга + репутація компанії + 

бажання клієнта належати до певної спільноти + співвідношення 

цінностей клієнта й компанії», а з іншого боку – особистість, яка 

здійснює купівлю продукту/послуги й «продаж» своєї лояльності. 

4. Інструментом реалізації сервісної культури є комунікація.  

 

Рис. 1.4. Взаємозв’язок сервісної культури та різновидів дискурсу. 

Поняття «сервісна культура» та «корпоративний дискурс» перебувають 

у постійній взаємодії і є багатогранними, комплексними явищами, що 

обумовлено варіативним характером відносин «компанія – всесвіт».  

Однак важливо враховувати той факт, що в основі як функціонування 

компанії, так і побудови сервісної культури лежить базовий принцип 

підприємницької діяльності: компанія (бізнес) створюється задля отримання 

прибутку в результаті надання товарів/послуг споживачеві, що формує 
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ключову мету діяльності будь-якої компанії і є предметом сервісної 

культури. Сервісна культура виступає компонентом і результатом 

корпоративної культури, адже її формування базується на основних 

принципах бізнесу (отримання прибутку шляхом задоволення споживачів) та 

одночасно повністю віддзеркалює корпоративне позиціонування компанії, 

що в дискурсивному контексті є поєднанням корпоративного, бізнес-, 

ділового, масмедійного та піар-дискурсів (рис.1.4). 

Отже, сервісна культура є джерелом і предметом формування 

корпоративного дискурсу. У свою чергу, корпоративний дискурс у контексті 

сервісної культури – це інформаційне поле, що сформувалося внаслідок 

динамічної взаємодії учасників бізнес-процесу в комплексі певних 

комунікаційних умов, що створюють комунікаційну ситуацію. Варто 

відзначити, що комплекс комунікаційних умов містить внутрішні та зовнішні 

умови комунікації. Під внутрішніми умовами ми розуміємо власні лексичні, 

комунікативні особливості учасників комунікаційного «сервіс»-процесу – 

клієнта та компанії. Зовнішні умови формуються середовищем, у якому 

відбуваються сервісні процеси.  

 

Висновки до першого розділу 

Глобалізація, яка стала невід’ємним елементом сучасного світу, 

обумовлює антропоцентричний характер мовної парадигми. Поява 

лінгвістичних феноменів під впливом екстралінгвістичних факторів, що 

супроводжують процес комунікації, вимагає ретельного вивчення й зміни 

наукових підходів. Зокрема, аналіз дискурсу сьогодні потребує застосування 

нових інструментів, що існують на перетині наук, які пов’язані з 

лінгвістикою як прямо (соціолінгвістика, лінгвопрагматика), так й 

опосередковано (соціологія, культурологія та ін.). Традиційний підхід до 

комунікаційного процесу поступово змінюється від мисленнєвого до 

функціонального виміру. 
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Доцільним є розмежування понять «дискурс» (результат сприйняття 

інформаційного повідомлення) та «дискурсив» (процес сприйняття у 

свідомості адресата). Визначення поняття дискурсу неможливе без 

обов’язкового врахування умов контексту (соціального, психологічного, 

прагматичного, етнічного, культурного, інституціонального, когнітивного 

тощо). Актуальним є застосування трирівневої інтерпретації дискурсу – 

формальної (дискурс місткіший за речення), комплексно-функціональної 

(мовлення в усіх різновидах) та ситуативної (прагмалінгвістична сфера умов 

та обставин спілкування).  

Установлено, що різновиди дискурсу визначаються форматом та 

особливостями конкретної комунікативної ситуації. Зокрема, корпоративний 

дискурс є комплексним та диференційованим явищем, що включає всі види 

комунікативних процесів, які відбуваються між корпорацією та її 

середовищем. Варто наголосити, що поряд із терміном корпоративний 

дискурс паралельно використовуються як тотожні бізнес-дискурс, діловий 

дискурс та організаційний дискурс. Установлено, що відповідні поняття не є 

тотожними й мають певні особливості. Ключовими відмінностями й 

індикаторами різновиду дискурсу виступають конститутивні ознаки 

(учасники, цільові інтенції, цінності, тематика, дискурсивні формули тощо), 

які й обумовлюють інтерпретацію дискурсу. 

Медіативний аналіз є новим, провідним й ефективним напрямом 

дискурсивного аналізу, що базується на припущенні щодо наявності 

безпосереднього зв’язку дискурсу й ситуації. Компаративний аналіз 

корпоративного дискурсу з суміжними різновидами крізь призму конкретних 

комунікативних ситуацій дозволив визначити дискурсивні зв’язки. Виявлено, 

що бізнес-дискурс являє собою узагальнену нормативну категорію, що 

охоплює всі комунікаційні ситуації (процеси) в бізнес-середовищі. При 

цьому корпоративний дискурс безпосередньо пов’язаний із конкретною 

корпорацією і може бути представлений двошарово (внутрішній шар – 

комунікації всередині корпорації, зовнішній – комунікаційний процес 
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«корпорація – навколишнє середовище»). Базисним джерелом формування 

внутрішнього шару корпоративного дискурсу є принципи й засади 

корпоративної культури, що включає три рівні: артефакти, значення та 

цінності, базові погляди. Ядром зовнішнього шару виступає сервісна 

культура. 

У контексті сервісної культури запропоновано класифікацію жанрів 

корпоративного дискурсу у вигляді мікроелементів «інструментальних» 

макродискурсів (маркетинговий, піар, діловий, масмедійний, віртуальний 

дискурс тощо), що є невід’ємними складовими елементами корпоративного 

дискурсу.  

Розвиток інформаційних технологій та сучасні тенденції віртуалізації 

комунікативних процесів знаходять своє відображення не тільки у 

віртуальному дискурсі, але й обумовлюють появу нових інформаційних 

інструментів та форматів тексту, до яких потрібно віднести гіперподії, 

креолізовані та мультимодальні тексти, 3-4-5D інформаційні моделі. 

Креолізований текст як особливий лінгвовізуальний феномен становить 

складну сукупність візуальних, структурних, смислових та функціональних 

елементів, які необхідно розглядати як багаторівневі полікодові тексти 

(вербальні та мультимедійні). Актуальність дослідження цього феномену 

зумовлена високим ступенем креолізації корпоративного дискурсу 

(корпоративна символіка, бренд, масмедійні інформаційні продукти) й 

сервісної культури (реклама, оформлення товару/послуг). Активне 

застосування креолізованих повідомлень зумовлене їхніми функціональними 

можливостями: не тільки покращувати розуміння інформаційного 

повідомлення, але й здійснювати маніпулятивний вплив на адресата. 

Тлумачення креолізованого тексту й виявлення сенсу повідомлення можливе 

за допомогою методу кореляції, а саме шляхом зіставлення семантики 

вербальних знаків із семантикою іконічних знаків.  

У контексті корпоративного дискурсу сервісна культура є 

відображенням засад і принципів корпоративної культури. З огляду на те, що 
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корпоративні комунікаційні процеси виходять за межі взаємовідносин 

«компанія – клієнт», сервісна культура постає як результат зовнішньої та 

внутрішньої взаємодії компанії й потребує комплексного аналізу. 

 

 

РОЗДІЛ 2. СЕРВІСНА КУЛЬТУРА ЯК КОМУНІКАТИВНИЙ 

ФЕНОМЕН 

 2.1. Відображення сервісної культури в жанрах корпоративного 

дискурсу   

Комунікація є одним із центральних об’єктів сучасних гуманітарних 

досліджень, у тому числі міждисциплінарних. Як зазначає Р.М. Блакар, 

практично незалежно від того, що саме цікавить дослідника, рано чи пізно 

він зрозуміє, що досліджує питання, пов’язані з мовою та комунікацією [192].  

Оскільки комунікативна бізнес-сфера є багатопрофільним явищем, яке 

включає різножанрові прояви корпоративного дискурсу, дослідження 

лінгвістичного, зокрема дискурсивного, феномену корпоративної комунікації 

повинно враховувати її міждисциплінарний характер та ролі учасників 

бізнес-взаємодії. У момент зародження торгових відносин людина 

фігурувала винятково як клієнт, споживач продукції, якого можна уявити як 

цілком безлиций, «сірий» елемент бізнес-відносин. У подальшому поява 

такого явища, як маркетинг, призвела до зміни підходу й запровадження 

аналізу клієнта, який отримав певні характеристики: стать, вік, сімейний 

стан, рівень доходу та інші критерії, кількість яких постійно зростала. У 

сучасних умовах базисним ядром сервісної культури є людина як особистість 

з індивідуальним світоглядом, сприйняттям навколишнього світу та 

власними, унікальними характеристиками: це інтереси, уподобання, власні 

думки та позиції стосовно політики, екології та ін. У сфері корпоративної 

комунікації споживач фігурує як повноцінний і багатогранний суб’єкт 

відносин, що потребує побудови антропоцентричної, складної та 
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багатопрофільної комунікативної стратегії, яка виходить далеко за межі 

комунікації «продавець – покупець» [186]. А отже, постає питання виявлення 

структурних елементів корпоративного дискурсу в контексті розширення 

комунікативної взаємодії учасників бізнес-процесу й появи нових 

лінгвістичних інструментів та функцій.  

Підвищені вимоги до комунікації в бізнес-сфері й загальний 

міждисциплінарний характер розвитку наук спричиняє появу нових напрямів 

лінгвістики. Ю.В. Данюшина  пропонує термін бізнес-лінгвістика, який є 

віддзеркаленням тенденцій сучасного світу в ракурсі синергетичного, 

міждисциплінарного явища прикладної лінгвістики й активним споживачем 

широкого кола лінгвістичних інструментів [49]. Такий підхід знаходить 

відображення у праці О. П. Воловик, яка звертає увагу на необхідність 

перегляду понять «діловий дискурс» та «бізнес-дискурс», пропонуючи 

окрему категорію віртуального корпоративного дискурсу на відміну від 

більшості науковців, які ототожнюють ці поняття [36]. 

М. А. Шльопкіна  визначає поняття ділового дискурсу як «процес 

творчого підпорядкування нормі, яка диктується і пізнається через складну і 

багатовимірну «професійну» картину світу, актуалізовану через базисні 

поняття ділової культури, професійно спрямовані ідеї і концепти, норми 

інституційної та міжособистісної поведінки, що детермінують ділове 

спілкування, ціннісні орієнтації; схеми, фрейми стереотипних ситуацій, 

формули; спеціальний тезаурус (наприклад, слова-сигнали)» [159, c. 222 – 

227]. Діловий дискурс спрямований на уникнення помилки, двозначності в 

сприйнятті інформаційного повідомлення [148].  

Для того, щоб виявити особливості корпоративного дискурсу, ми 

обрали ТОП-20 успішних компаній зі списку Forbes за 2018 р. Наш вибір 

обумовлений логічним взаємозв’язком рейтингу компанії зі ступенем як 

задоволення споживачів, так і вдалого вирішення завдань, зумовлених 

сучасними вимогами до сервісної культури, що характеризується 

віртуалізованістю та глобальністю.  
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Структура вибірки відповідно до напрямів діяльності компаній 

представлена на рис. 2.1. Як ми бачимо, особливості інформаційного 

суспільства прямо впливають на результати діяльності компаній, 

спрямованої на виробництво технологій: частка компаній становить 45%. 

 

Рис. 2.1. Відсоткове співвідношення напрямів діяльності компаній ТОП-20 за 

версією Forbes, 2018 р.   

До лінгвістичних ознак виявів сервісної культури таких компаній 

належать: 

  1. Застосування кліше та лексичних одиниць офіційного стилю: 

Estimated percentage reduction of the carbon footprint [172]; Our publicly 

reported 2020 sustainability goals drive us to continually improve [390]; Apple 

today announced financial results for its fiscal 2018 fourth quarter ended 

September 29, 2018 [176]; Apple’s board of directors has declared a cash 

dividend of $0.73 per share of the Company’s common stock [178]; forward-

looking statements include without limitation those about the Company’s estimated 

revenue, gross margin, operating expenses, other income/(expense), tax rate, and 

plans for return of capital [178].  

2. Уживання абревіатур та скорочень: Our Replenish Africa Initiative 

(RAIN) helped to improve water access, sanitation and hygiene for communities in 

Madagascar while also creating shared opportunity [399]; In 2017, 87.5% of the 

electricity CCEP purchased for their operations in Western Europe was from 
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https://www.coca-colacompany.com/press-center/press-releases/the-coca-cola-africa-foundation-broadens-reach-of-replenish-africa-initiative
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renewable electricity (Coca-Cola European Partners - CCEP) [401]; EMEA 

includes some of the most water-scarce regions in the world (Coca-Cola’s Europe, 

Middle East and Africa group - EMEA) [391]; RAIN, working in partnership with 

the City of Cape Town, is focused on clearing invasive plants from a 12 kilometer 

stretch of the Diep River, which significantly reduces the strain on the river’s 

resources (Replenish Africa Initiative - RAIN initiative, Coca-Cola) [391]; Eddy 

Cue is Apple’s senior vice president of Internet Software and Services, reporting to 

CEO Tim Cook (СЕО - Chief Executive Officer, Apple) [231]; “We set September 

quarter revenue records for iPhone and Wearables and all-time quarterly records 

for Services and Mac,” said Luca Maestri, Apple’s CFO (CFO - Chief Financial 

Officer, Apple) [179]; Hydrogen Council premieres in Washington, DC, 

announces 2018 global CEO meeting to take place in the U.S. [281]; Proposal for 

the Single Point of the Agenda [366].  

3. Використання таких граматичних конструкцій:  

– інфінітивних переважно для опису: 1) призначення товару/послуги; 

2) ключових характеристик товару/послуги; 3) корпоративних цінностей; 4) 

мети та призначення дій компанії. Наприклад, To give people everywhere more 

of the drinks they want, we’re adding vitamins, minerals and new flavors to some 

of our classics [401]; At The Coca-Cola Company, we’re evolving to give people 

around the world more of the drinks they want and how they want them [291]; We 

have set a global goal to help collect and recycle a bottle or can for every one we 

sell by 2030 in every community we serve [400]; We seek to displace more-

polluting forms of energy in the same electric grid region as our facilities [236]; 

We strive to create new clean energy that adds to the energy sources already 

delivering to the grid [392]; Our goal is to bring health awareness programming 

to 1 million people at Apple suppliers around the world by 2020, and for them to 

extend health awareness to others through their community interactions [162]; The 

idea is to encourage students to pursue degrees in science [273]; We work to apply 

the power of technology to empower people, strengthen communities, and protect 
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our planet [397]; Toyota has been using its Guiding Principles to produce reliable 

vehicles [407]; We are proud to build on our strong commitment [346]; 

– пасивного стану для опису досягнень, вчинків компанії в минулому, 

результат яких має значення для клієнта сьогодні. Наприклад, At Microsoft, 

you’ll be empowered to work on things that you’re passionate about [432];  These 

accidents are reenacted in various simulations to create counter-plan technologies 

[367]; Quality must be built in during the manufacturing process [319]; Since a 

machine automatically stops when processing is completed or when a problem 

arises and is communicated [407]; design development based on our new tri-polar 

system as described below [229]; 

– герундіальної форми дієслова, яка звертає увагу клієнта на тривалі 

процеси, що відбуваються в компанії. У такий спосіб компанія робить акцент 

на речах, які притаманні їй постійно, а також наголошує на тому, що 

робитиме це й надалі.  Giving products, support, and opportunities to schools 

that need them most [287]; Innovating from the ocean floor module [426]; Working 

to help everyone achieve more [340]; Dedicate our business to providing clean and 

safe products and to enhancing the quality of life everywhere through all of our 

activities [258]; Information highlighting Toyota's unique management 

philosophies [258]; Kyrie Irving Taps Concepts for an All-Seeing Collaboration 

[309]; Promoting global and diverse creative design [347]; Continuing to develop 

more diverse designs [229]; From the start, we've been committed to doing the 

right thing [411]. 

4. Офіційний, «сухий» стиль повідомлень без емоційного 

забарвлення: In 2017, we refilled or helped recover bottles and cans equivalent 

to approximately 59% of those that we introduced into the marketplace [355]. 

Apple today introduced new ways customers can enjoy and support America’s 

national parks [177]. 

Такий стиль є характерним для всіх офіційних повідомлень про 

діяльність компанії (офіційні події, прийняті рішення, зміни в корпоративній 

структурі тощо). 
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5. Стисле перерахування подій, речей, елементів: Apple Kyoto opened 

… A queue of customers stretched 10 blocks down [180]. 

До стислого перерахування подій вдаються переважно в новинах 

компанії, метою яких є інформування клієнта про конкретні факти. 

6. Поширене використання форм майбутнього часу: When it comes to 

softness, shapes and styles, only Kleenex brand guarantees it all [305]; Your ideas 

will matter [432]; you’ll be on your way to earning more than ever [432]. 

Форми майбутнього часу наявні в усіх обіцянках компанії в контексті 

сервісної культури. У такий спосіб компанія розповідає клієнтові про вигоди 

та переваги, які він отримає, якщо скористується послугами або придбає 

товари. У цьому випадку компанія звертає увагу на те, як зміниться його 

життя, що з’явиться в ньому нового, наскільки краще або легше клієнт зможе 

виконувати звичні та корисні для нього дії.  Цю граматичну форму компанія 

застосовує і для того, щоб підкреслити свої корпоративні цінності та 

повідомити цілі, яких вона прагне досягти, що є важливим для формування 

корпоративної репутації. 

7. Логічно-послідовний виклад інформації: «зробили – робимо – 

зробимо». In 2017, we continued to replenish 100% of the water used in our 

finished beverages back to communities and nature, a goal we first met in 2015. 

We hope to provide valuable insights. We continue to increase [423]. 

Просторово-часовий континуум змісту корпоративних повідомлень є 

важливим у контексті сервісної культури. Для того, щоб підкреслити значущі 

моменти в історії компанії або звернути увагу клієнта на те, як довго вона 

надає послуги, зазначають рік. Для повідомлень характерна темпоральна 

структура – хронометричний і послідовний опис як подій, так і 

трьохелементної схеми «минулі досягнення – сучасний процес – цілі на 

майбутнє». Застосування такого інструменту в контексті сервісної культури 

дозволяє клієнтам мати уявлення про розвиток компанії в часовому розрізі, а 

також створює враження того, що компанія завжди присутня в житті клієнта.  
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8. Часті повтори слів we, company та ін. Корпоративному дискурсу 

притаманне використання певних ключових лексем, наприклад, company. В 

анонсі звітності компанії Apple за 2017 р. 12% слів – Company. У контексті 

сервісної культури для створення в клієнтів відчуття єдності компанії з ними 

вдаються до частого вживання we, our. 

Стиль звернень компанії узагальнено можна охарактеризувати як 

живий, доступний, у форматі «діалогу» з навколишнім світом, з окремими 

елементами ділового дискурсу (абревіатури СЕО, СРО; офіційні лексичні 

одиниці report і под., характер «звітності» – we’re making, In 2017, we 

reduced), однак більш публіцистичного характеру. 

Наприклад, преамбулою до 2017 Sustainability Report компанії Coca-

Cola є постер із лозунгом We continue creating shared opportunity for our 

communities [391]  (рис.2.2). Особливу увагу привертає оформлення банера – 

повідомлення з високим ступенем креолізації: чорно-біла кольорова гама 

зображення нагадує про те, наскільки давно існує компанія, при цьому саме 

зображення дещо віддалене – увага акцентується на тексті; фотографія 

підкреслює зв’язок компанії/продукту з реальністю; сюжет – фрагмент 

звичайної вулиці в небагатому районі, прості будинки, недороге авто, 

підліток-африканець їде на велосипеді з друзями, що залишилися поза 

кадром (у правому нижньому куточку ми бачимо фрагмент колеса, що 

створює враження, немов декілька дітей їдуть на велосипедах); відсутність 

людей на вулиці та її спокійний характер дають підстави припустити, що це, 

швидше за все, вихідний день. Незважаючи на чорно-біле зображення, глядач 

отримує позитивне враження, ніби зараз спокійний, сонячний день, погода 

прекрасна. Здається, що це місце розташоване в курортній, теплій, але 

небагатій країні, що підсилюється словами shared opportunity. Компанія 

демонструє, що вона була і є (continue) частиною повсякденного життя 

звичайних людей, що її продукція доступна кожному незалежно від рівня 

доходів, раси, статі, віку. При цьому відсутнє звернення до клієнтів, акцент 

https://www.coca-colacompany.com/stories/2017-sustainability-programs-emea
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зроблено на спільноті, яка є цінністю компанії, про що свідчить 

використання слів: We, our, communities. 

 

Рис. 2.2. Титульне зображення річного звіту за 2017 р. Coca-Cola [391]. 

 Компанія Coca-Cola в офіційному звіті підкреслює свої корпоративні 

цінності, наголошує на тривалості «стосунків» зі споживачами та інформує 

про можливості, що відкриваються для кожного, хто взаємодіє з компанією. 

Our sustainability efforts have always been strengthened by open dialogue with 

many stakeholders – our own employees, consumers, parents, customers, bottling 

partners, suppliers, governments, NGOs and shareowners [391] – компанія в 

одному реченні поєднує приховану подяку своєму оточенню, акцентуючи 

увагу на таких поняттях, як «сила», «відкритий діалог»; створює ілюзію 

єдності, спільноти, перераховуючи представників різних категорій відносин 

(клієнти, споживачі, постачальники, акціонери); використовує слово many 

для опису розміру уявної спільноти. Незважаючи на те, що канони ділового 

дискурсу передбачають стислий інформативний стиль повідомлень у звітній 

документації та офіційних документах, ми спостерігаємо постійні заклики до 

дії: у повідомленнях ужито дієслова у спонукальній формі, наприклад, read 

супроводжує кожне інформаційне повідомлення (у 7 розділах на сайті серед 

інших дієслів read засвідчене у 87% повідомлень) і наявне на трьох банерах 

(рис.2.3), які містить графічні елементи в корпоративному стилі, що 

використовуються для ілюстрації повідомлення, і відповідають стилістиці 

логотипу компанії (форма «коло», червоний та білий колір). Для порівняння  

https://www.coca-colacompany.com/stories/2017-sustainability-programs-emea
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на рис. 2.4 представлено оформлення символів бренду Coca-Cola, а на рис. 

2.5 подано графічні елементи, наявні в текстових повідомленнях 

спонукального характеру: а) Read the 2017 sustainability report water update, 

б) Read the 2017 sustainability report packaging update [391]. 

Названі особливості (креолізовані тексти, брендова символіка тощо) ми 

спостерігаємо в усіх комунікаційних повідомленнях компанії Coca-Cola – 

новинах, звітах, записах у блогах, оглядах продукції, рекламних 

повідомленнях. 

 

Рис. 2.3. Банер у звіті компанії Coca-Cola [391]. 

 

Рис. 2.4. Брендові зображення компанії Coca-Cola [391]. 

   

Рис. 2.5. Графічні елементи у звітах компанії Coca-Cola [391]. 

На прикладі комунікаційних повідомлень компанії Coca-Cola ми 

спостерігаємо майже повну відсутність характерних для ділового мовлення 

компонентів, що свідчить про відмінності корпоративного і ділового 

дискурсів. Сервісна культура компанії повністю віддзеркалює її позицію – 

доступність для кожного незалежно від рівня доходів, статі та ін. Компанія 

спілкується з клієнтом його мовою, використовуючи лексичні одиниці та 

звороти, зрозумілі кожному. 

З позиції сервісної культури вважаємо за доцільне розглядати жанри 

корпоративного дискурсу крізь призму аспектів-ситуацій, що виникають у 
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процесі бізнес-взаємодії компанії з клієнтом. Варто відзначити, що компанія 

є цілісним організмом, а комунікаційний простір включає всі аспекти її 

функціонування, які є набагато ширшими, ніж фактичне обслуговування 

клієнта. «Діалог» компанії з майбутніми споживачами починається задовго 

до моменту здійснення покупки. Комунікація, що відбувається між клієнтом 

та компанією, виникає з приводу певних ситуацій, яким притаманні власні 

характеристики та особливості. З огляду на ситуативний аспект пропонуємо 

таку класифікацію інструментів сервісної культури крізь призму 

корпоративного дискурсу: 

1. Комунікативна ситуація «компанія – соціум»: особливості лексичного 

вираження ролі компанії як учасника бізнес-відносин знаходять 

відображення в  характеристиках самої компанії (Be the first to know 

(CNN) [188]; To move and surprise you (Mitsubishi) [207]; Refreshing the 

world. One story at a time [229], історії компанії (Since 1999; As proud to 

make history as we are to make burgers [349], the history of Mitsubishi Motors 

from its beginning with the founding of Mitsubishi in 1870 [265], в 

аргументації довіри та якості, у позиціонуванні компанії з різних 

соціальних питань (ecology, благодійність, social responsibility, 

commitment, sustainability); у корпоративній культурі; місії та цілях 

діяльності компанії. Корпоративний дискурс позиціонування компанії 

виражений за допомогою використання макромовних актів mission, vision, 

standards, company values, company story, history.  

2. Комунікативна ситуація «компанія – працівник», що базується на засадах 

корпоративної культури, знаходить своє відображення в кодексах 

поведінки й корпоративної етики і включає комунікаційні процеси 

«колега – колега», «підлеглий – керівник», «працівник – компанія». 

Поширеними макромовленнєвими актами є такі: company rules, employee 

standards, employee engagement, governance and ethics, workplace safety. 

Позиція компанії виявляється і в трактуванні нею корпоративних 

цінностей, у яких особливе місце відведене персоналу: Ray Kroc left a legacy. 

https://www.mitsubishi-motors.com/en/innovation/technology/library/mivec.html
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Our executives preserve it [328]; we are the people who do [425]; We believe 

humanity is plural, not singular. The best way the world works is everybody in. 

Nobody out [290]. Особливе ставлення до персоналу знаходить відображення 

в розділах з оголошеннями про вакансії. Так, на сайті компанії Apple цей 

розділ містить заклики до дій: знайти своє покликання (Find your place here, 

Find your calling, Get discovered), змінити світ (Do more than you ever thought 

possible. Have more impact than you ever imagined, This is where some of the 

world’s smartest, most passionate people create the world’s most innovative 

products and experiences. Join us and you’ll do the best work of your life — and 

make a difference in other people’s lives [298]), стати частиною ком’юніті й 

бути собою (Bring what you love to what you do [223]). Компанія Coca-Cola 

аналогічним чином підкреслює зв’язок персоналу з компанією: Join our 

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

[237]. 

У віртуальному дискурсі компанії використовують підсилювальні 

прикметники для позначення розділів з інформацією про працівників: 

leadership team (найпоширеніша лексема, засвідчена в корпоративному 

дискурсі кожної компанії (Disney), Good People Employee Perks (McDonald’s), 

key personnel, Maintain quality through teamwork (Toyota). 

Часто вживаними є лексеми team, people, executives. Варто відзначити, 

що ситуації «компанія – персонал» властиві такі два постулати: 1) компанія – 

це люди, які працюють; 2) компанія – це дім для працівників (піклування). 

3. Комунікативна ситуація «компанія – клієнт».  

3.1. Ситуативна стадія «Залучення клієнта»: компанія прагне 

зацікавити реципієнта й перевести його в категорію «клієнт». Цю мету 

виконують переважно рекламні тексти, яким притаманні:  

– акцентування уваги на взаємозв’язку «клієнт – компанія» (Your trust, 

your future, our commitment [338], We have more in common than we think [427] ; 

– посилання на авторитети (використання в рекламі фото відомих 

особистостей (Calvin Klein, Dior, Louis Vuitton та ін.) і на позитивне 

https://www.mufg.jp/english/index.html
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ставлення відомих людей до продукції компанії. Компанія Nike залучає 

відомих спортсменів, дизайнерів: Jerry Lorenzo Aims to Awaken the Spirit, 

Union x Air Jordan Capsule Celebrates an Era of Jordan’s Impact on Streetwear, 

Heron Preston’s Great Reminder: Nike is Bigger Than Sneakers. На сайті 

компанії Coca-Cola є окремий розділ Famous Artists Who Have Worked With 

Coca-Cola, що містить інформацію про всіх відомих особистостей, які 

співпрацювали з компанією.  

Абсолютно всі компанії-виробники косметичних засобів і парфумів для 

жінок запрошують відомих осіб для реклами продукції, виходячи з того, що 

невербальне повідомлення – красива жінка, на яку клієнтки хочуть бути 

схожими, стимулює здійснити покупку. Компанія Lancome активно залучає 

Ізабеллу Раселіні, Кейт Уінслет, Джулію Робертс та Ему Уотсон,  L’Oreal 

Paris – Скарлет Йохансон, Дженіфер Лопес. Деякі компанії надають перевагу 

одній моделі, що стає візуальним представником компанії: компанія Helena 

Rubinstein – Демі Мур, представником Bobbi Brown є Кеті Холмз, Max Factor 

– Гвінет Пелтроу, Giorgio Armani – Меган Фокс, яка паралельно представляє 

бренд Avon.  

При цьому зірковий представник компанії може навіть бути залученим 

до створення продукту, наприклад, відома співачка Ріана співпрацює з 

компанією МАС, беручи участь у створенні не тільки продукції, але й 

упаковки і назв (деякі засоби отримали назви її пісень – Who's That Chick, 

Talk That Talk). Вартим уваги є той факт, що зірковим представником 

компанії може бути відома особистість, якої вже немає серед живих, як у 

випадку з Мерлін Монро, але вона й сьогодні представляє Chanel №5, J’adore 

від Dior (див. Додаток Д). Залучення відомих особистостей має особливе 

значення в контексті сервісної культури, оскільки клієнт, по-перше, виявляє 

більшу довіру до продукції компанії, якщо її рекламує відома особа, 

підтверджуючи її якість власним авторитетом, та, по-друге, відчуває бажання 

бути схожим на улюблених знаменитостей;  
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– клієнтоспрямованість (Because you’re worth it (L’Oreal) [189], 

Guinness is good for you (Guiness) [259], It’s all about you (Nescafe) [165];  

Inside The Bottle the drinks you want (Coca-Cola) [206], Turn the computer you 

have into the Mac you want (Apple) [231]; 

– спонукання до дії (Keep climbing (Delta Airlines) [217], Ready to 

revolutionize sport? Just do it (Nike) [425],  Power to make big things happen in 

the classroom (Apple) [162], Tell us your story (Coca-Cola) [206]; 

– промісиви, обіцянка нового (кращого) життя (Five times more people 

learning English in China than there are people in England. The world belongs to 

those who see it's potential (BPSC) [193];  

– тактика повтору (Buy it! Sell it! Love it! (eBay) [230], It keeps going, and going, and 

going… (Energizer) [235], More power. More performance. More pro. (Apple) [290], We 

lead. We invent. We deliver. (Nike) [425]; 

– протиставлення (Like a computer. Unlike any computer (Apple) [162]. 

Likes colour, doesn’t like dandruff (Head & Shoulders) [262], Works with Oxygen. 

Doesn’t work without Oxygen (Dove) [224], Low carbs. Low calories Great taste 

(Miller) [293]. 

3.2. Ситуативна стадія «Сервіс». На цій стадії безпосереднього 

обслуговування клієнта (здійснення покупки, відповіді на запитання, 

оформлення замовлення, ознайомлення з характеристиками послуг/товарів) 

працівники компанії діють виключно згідно з корпоративним кодексом та 

посадовими інструкціями. Сервісна культура представлена конкретними 

корпоративними інструкціями щодо презентації товару / послуги, надання 

відповідей на запитання, супроводу замовлення. У компанії Microsoft є 

особливий розділ Ethics & Compliance at Microsoft, у якому зазначено Any 

employee who engages in retaliation or who makes a report that is not in good 

faith may be subject to disciplinary action up to and including termination of 

employment [232]. 

3.3. Ситуативна стадія «Фідбек». Розвиток сервісної культури 

характеризується появою в корпоративному дискурсі орієнтації не просто на 

https://www.lorealparisusa.com/about-loreal-paris/because-youre-worth-it.aspx
https://www.guinness.com/
https://www.nescafe.com/our-world
https://www.cocacola.com/
https://www.apple.com/
http://www.energizer.com/
https://www.apple.com/
https://www.headandshoulders.com/en-us
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споживача, а й на рівень задоволеності та лояльності клієнтів, на репутацію 

компанії, на те, як її бачить суспільство.  На сайтах компаній обов’язково 

представлено позицію компанії стосовно суспільно важливих питань та 

висвітлено факти її участі в соціальних проектах: Empowering our employees, 

Social responsibility, Environmental sustainability, Our approach, Strengthening 

communities. 

4. Комунікативна ситуація «компанія – всесвіт». Позиція компаній 

знаходить відображення у ставленні до сучасних проблем суспільства, 

екології, взаєморозуміння між народами.  

Варта уваги позиція японської компанії Toyota: Toyota will lead the way to 

the future of mobility, enriching lives around the world with the safest and most 

responsible ways of moving people. Through our commitment to quality, constant 

innovation and respect for the planet, we aim to exceed expectations and be 

rewarded with a smile [258]. Позитивність повідомлення підкреслено 

неформальним висловлюванням щодо бажання отримати винагороду у 

вигляді усмішки. У розділі, присвяченому відповідальності компанії, – банер, 

на якому зображене інтерактивне дерево й заклик Learn about The Tree. 

Ознайомитися з позицією компанії щодо різних питань, які зображені у 

вигляді фруктів на дереві (Respect for the planet, Exceed expectations, Rewarded 

with a smile, Challenging goals, Engaging the talent and passion of peoplе, There 

is always a better way, Commitment to quality, Respect for the planet, Constant 

innovation), можна за допомогою стрілочки (рис. 2.6). На креолізованому 

банері зображено  коріння дерева, у якому символічно розміщено Toyota way 

в центрі, що базується на Principles, Philosophy, а також включає Values, 

Precept. У назві The tree привертає увагу визначений артикль і написання 

іменника з великої літери. Кожне повідомлення, яке з’являється при 

натисканні стрілочки, містить зображення, що ілюструє текст, заголовок і 

короткі пояснення, у яких наявні підсилення always, in everything we do, in all 

that we do. Особливістю пунктуаційного оформлення є часте використання 

трьох крапок: We aim high and work together... that’s who we are, The spirit of 
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kaizen... reaching higher and challenging ourselves to find a better way in 

everything we do... every single day [258]. Поширеним є використання лексеми 

future. 

 

Рис. 2.6. Банер на сайті компанії Toyota [258] 

5.  Комунікативна ситуація «Ком’юніті комунікація».  

Застосування компаніями прийомів створення відчуття «єдності» є 

об’єктом широкого кола досліджень. Зокрема, Т.Р. Ананко (2008) розглядає 

цей феномен як маніпулятивний аспект: «Корпоративний імідж «надійності» 

реалізують за допомогою універсальної маніпулятивної тактики підміни 

цілей, коли інтереси клієнтів позиціонують як першочергові за моделлю 

“you/your+N, you+V”» [4]. Майже кожна компанія використовує цей прийом: 

“It’s all yours” (Samsung) [409], “Delighting you always” (Canon) [198], “Help 

you connect and share with the people in your life” (Facebook) [392]. 

Трапляються також ситуації, що реалізуються шляхом утворення нових 

лексичних одиниць «назва компанії/міста/спільноти/країни + суфікс –er» 

(«NewYorkER»), додаванням іменників family, people, community до назви 

компанії. Вартим уваги є застосування займенників we, our та I. 

Використовуючи такі прийоми, компанії намагаються максимально 

завуалювати безпосереднє призначення звернення клієнта в компанію – 

https://www.samsung.com/us/trade-in/
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здійснити покупку. Унаслідок застосування вказаних інструментів 

вираження сервісної культури у клієнта створюється враження, що він є 

важливим для компанії, а цілі та бачення клієнта й компанії є однаковими.  

Уперше комунікативна стратегія, що базується на використанні 

персоніфікації й ототожнення клієнта з компанією за допомогою 

використання займенника I, засвідчена в рекламних слоганах компанії 

McDonald`s (I’m loving it), а пізніше її широко використовувала компанія 

Apple в позиціонуванні брендів. Слоган I`m loving it змушує клієнта 

ідентифікувати себе як частину компанії, а також самоідентифікуватися з 

брендом – умовно «я – цей продукт». Найбільш поширеними є  такі варіанти 

використання названого прийому:  

– ототожнення з продуктом, концепцією, ідеологією тощо (Я – продукт 

(iPad, iWatch, iPhone. Літеру I у назві бренду можна розуміти і як скорочення 

від interactive, intellectual, і як займенник); “I am muslim. I am british” [VML] 

(Соціальна кампанія фонду VML); національна асоціація соціальних 

працівників запустила кампанію з хештегом #IAMASOCIALWORKER: I 

empower LGBTQ youth and adults to be unapologetically themselves. I am a 

social worker [288];  

– наголошення на позитивному досвіді користування 

продукцією/товарами «Мені так подобалося, що…»: I liked it so much I bought 

the company (Remington) [286]; негативна позиція «Я проти», «я не хочу»: I 

don’t want forest destruction in my shower! (Head&Shoulders) [262]; 

– ведення уявного діалогу:  I heard The Coca-Cola Company offers 

smaller package sizes. Can you tell me more? (Coca-Cola) [206]. 

Сьогодні комунікація з клієнтом має все більш виражений характер 

єдності, що знаходить відображення в певних видах ком’юніті. Інформаційні 

технології є невід’ємною частиною всіх сфер функціонування компанії та 

життя людини, що обумовлює інтерес науковців до сервісної культури в 

контексті віртуального простору, оскільки віртуальні інструменти активно 

https://www.headandshoulders.com/en-us
https://www.cocacola.com/
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використовуються як для створення й функціонування ком’юніті, так і для 

інших видів корпоративних і приватних комунікацій.  

Одним із невід’ємних елементів бізнес-середовища є наявність у 

компанії не тільки корпоративного сайту, що на сьогодні є абсолютно 

природним, але й корпоративного блогу, сторінок у соціальних мережах. При 

цьому все більшої популярності набувають рекламні заходи із застосуванням 

«віртуального життя»: What makes an everyday moment a 'Coca-Cola Moment'? 

Submit your best pics and show us! (Coca-Cola) [206]. Позиціонування компаній 

у соціальних мережах має характер певної спільноти, яка не просто лояльна, 

а пишається належністю до компанії – сторінка шанувальників H&M, Ikea, 

Apple, Microsoft, Nike, Nikkon. 

 

Рис.2.7. Інфографіка «Нагороди» на корпоративному сайті Coca-Cola [206] 

Процес комунікацій містить певні компоненти: це учасники й 

інструменти взаємодії. Отже, вважаємо за необхідне дослідити 

корпоративний дискурс у контексті адресатів та інформаційних каналів 

зв’язку. Розглянемо адресатів і шляхи взаємодії з ними компанії Coca-Cola. У 
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місії компанії зазначені 6 «Р»: “people, portfolio, partners, planet, profit, 

productivity”, де адресатами є відповідно: люди як загальна категорія, світ, 

партнери та клієнти, навколишнє середовище й сама компанія. Однак на 

підставі аналізу матеріалів сайту компанії можна виокремити ширше коло 

адресатів (див. Додаток Е). 

Компанія Coca-Cola виділяє такі категорії, як consumer і customer, 

botling partners, peers та suppliers, а також активно використовує віртуальні 

засоби комунікації паралельно з фізичним контактом із клієнтами, 

торгівельними представниками та іншими. Найбільш уживаними лексичними 

одиницями на сайті компанії Coca-Cola є: we, engage, стиль повідомлень 

спонукальний, виклад логічно-послідовний, поширене використання 

інфінітивів (Be accountable, Be the Brand, Possess a world view) та форм 

минулого часу (we developed, we did). Кожне інформаційне повідомлення 

супроводжується зображеннями, які ілюструють і підсилюють зміст. Такий 

підхід – емоційність та використання креолізованих текстів – характерний і 

для інших компаній, наприклад, компанії Nike.  

 

Рис.2.8. Банер компанії Nike [425] 

Зміст повідомлення підсилюється кольоровою фотографією, на якій 

зображені люди в русі; вони різної статури, статі й раси, але поєднані одним 

елементом – кросівками (рис. 2.8). 

Цікавим є рішення компанії Mitsubishi Motors. Перше, що ми бачимо на 

сайті, є банер, на якому слід обрати мову. Зображення на банері немов 
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запрошує в подорож, ключові елементи – дорога та горизонт, що підкреслює 

напрям діяльності (рис. 2.9). 

 

Рис. 2.9. Банер на сайті Mitsubishi Motors [337] 

Іншим є підхід одного з лідерів – японської компанії Mitsubishi 

Financial Group. Загальний стиль корпоративного сайту повністю відповідає 

вимогам ділового дискурсу: «сухий», конкретизований виклад матеріалу, 

чітка структура матеріалів, повністю відсутні речення з емоційним 

забарвленням, заклики тощо. На підставі аналізу корпоративного сайту 

можна виокремити такі групи адресатів: клієнти, власники акцій, інвестори, 

ЗМІ. На сайті наявні банери, ступінь креолізації повідомлень високий – 

зображення виступають фоном для повідомлень та підсилюють їх значення. 

Наприклад, на титульному банері розділу Sustainability зміст повідомлення 

щодо соціальної позиції компанії підсилений зображенням вітряків на фоні 

природи; це підкреслює, що компанія піклується про довкілля (Рис.2.10). На 

окрему увагу заслуговує опція Listen to this page, яка є на кожній сторінці й 

дозволяє користувачеві сайту прослухати текст сторінки, що є виявом уваги 

до людей з проблемами зору. 
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Рис.2.10. Сайт компанії Mitsubishi Financial Group [338] 

Особливе значення креолізації нині підтверджується не тільки 

поширеним використанням креолізованих повідомлень, але й ситуаціями, 

коли поєднання зображення і вербального повідомлення є некоректним 

(наприклад, стосується соціально важливих питань щодо прав людини, 

расової рівності тощо).  

Наприклад, рекламна кампанія від Nivea викликала негативну реакцію 

спільноти, оскільки в її концепції побачили пропаганду білої раси (рис.2.11). 

Схоже питання обговорювалось у рекламі Dove: у рекламному відео 

продемонстрували темношкіру жінку, яка за декілька секунд 

перетворювалася на білу (рис. 2.12). 

Зміст рекламної кампанії є одним з головних інструментів вираження 

сервісної культури, оскільки зумовлює перше враження клієнта про 

компанію і є засобом його ознайомлення з продукцією та формування в 

нього позитивного ставлення до компанії / продукції / послуги. Оскільки нині 

клієнт вимагає від компанії набагато більшого, ніж просто надання якісного 

сервісу, а саме критично ставиться до позиції компанії щодо низки суспільно 

важливих питань – екології, прав людини, прав тварин, прав жінок та ін., 

тому згадане креолізоване повідомлення викликало негативну реакцію через 

протиставлення представників різних рас.  
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Рис.2.11. Реклама компанії Nivea [260] 

 

Рис.2.12. Рекламне відео компанії Dove [260] 

Анонс зміни кольору продукції Sony PSP з чорного на білий у вигляді 

протиставлення білої та темношкірої жінок також отримав негативну оцінку 

з боку споживачів (рис.2.13). Якщо не брати до уваги враження, що компанія 

вдалася до расового конфлікту, то можна здогадатися про запланований зміст 

повідомлення компанії клієнтам. 

 

Рис.2.13. Анонс виходу приставки Sony PSP у білому кольорі [260] 
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Названі компанії, які невдало використали креолізацію, були змушені 

припинити рекламні кампанії та вибачитися публічно. 

На підставі проведеного аналізу можна зробити висновок, що 

джерелом формування корпоративного дискурсу є базові засади ідеології 

компанії, її особливості позиціонування себе. При цьому загальний стиль 

корпоративного дискурсу зберігається незалежно від об’єкта інформаційного 

повідомлення й інструментів, що використовуються. Є підстави 

стверджувати, що сьогодні для більшості повідомлень корпоративного 

дискурсу характерна креолізація, яка, з одного боку, є ефективним засобом 

підвищення ефективності повідомлення, але, з іншого, неправильне 

використання цього інструменту негативним чином впливає на репутацію 

компанії і ставлення до неї суспільства через наявність високих вимог до 

корпоративної позиції та її відповідності цінностям сучасного суспільства. 

 

2.2. Сервісне бачення як основа сервісної культури   

У сучасному суспільстві безперервно зростає роль корпоративної 

комунікації. Керівники компаній усе більшого значення надають 

використанню ефективних технологій ведення бізнесу та роботі з 

персоналом. Компанії цілеспрямовано формують та розвивають комплекс 

складників корпоративної, організаційної та сервісної культури, які 

здійснюють істотний вплив на виробничу та комерційну діяльність, з метою 

формування активного колективу та покращення показників роботи компанії 

[47]. 

Важливими елементами корпоративної, зокрема сервісної, культури є 

місія, бачення й цінності, які безпосередньо впливають на цілі та стратегії 

розвитку компанії. Місія – це девіз, який відображає особливості й 

відмінності компанії порівняно з її прямими конкурентами [74, с. 15]. 

Місія – це узагальнена мета компанії, чітко сформульована причина її 

існування та її призначення, яка перебуває у просторі організаційної та 

сервісної культури: у першому випадку мова йде про особливості 
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організаційного впорядкування компанії (ієрархія, структура, розпорядок 

тощо), у другому – про особливості взаємодії персоналу з клієнтами, зокрема 

про культуру цього процесу. Отже, і в першому, і в другому випадках можна 

простежити наскрізність феномену місії як складника обох, обов’язкового 

складника смислового побутування компанії серед інших (види місій 

відповідно до складу і функцій подано в Додатку Ж [76]. Таким чином, місія 

визначає напрям у цінностях та принципах компанії, розуміння яких 

співробітниками є стрижневим елементом сервісної культури, відображаючи 

при цьому призначення компанії та її позиціонування в суспільстві. 

Особливого значення для діяльності організації місія набуває в тому, що 

вона: 

− впливає на стратегічні рішення організації;  

− забезпечує впевненість, що цілі компанії є чіткими та 

зрозумілими;  

− об’єднує зусилля співробітників у вибраних напрямах;  

− покращує взаєморозуміння і забезпечує підтримку серед 

представників пов'язаних груп (власники бізнесу, акціонери компанії, 

середній менеджмент) [31]. 

Для того, щоб місія була зрозумілою кожному співробітникові, вона 

повинна бути чітко та коротко сформульована, залишатися незмінною 

тривалий час, легко запам’ятовуватися, містити назву компанії і легко 

перекладатися іншими мовами, наприклад:  

- To create a better everyday life for many people (ІКЕА) [354].  

- To give people the power to share and make the world more open and 

connected (Facebook) [351]. 

-  To be the world’s most trusted financil group (Mitsubishi Financial 

Group) [338]. 

- To move and surprise you (Mitsubishi Motors) [347]. 

Компанія  Toyota не має стисло сформульованої місії. Замість цього в 

неї є сім Guiding Principles at Toyota, під якими зазначено дату прийняття, а 

https://newsroom.fb.com/company-info/
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також п’ять Main Principles of Toyoda. Спостерігається гра слів – тойоТа – 

назва компанії, а тойоДа – прізвище засновника компанії. 

Щодо змісту місії поки що немає сформованого однозначного 

розуміння. Різні автори висувають гіпотези (Тренєв [139]; Шегда [155]; 

Кузьмін [83]), що місія може містити такі елементи: 

− описувати сутність продукту або сервісу (The mission of The Walt Disney 

Company is to be one of the world's leading producers and providers of 

entertainment and information (Walt Disney) [335]; 

− називати конкретизовану аудиторію, яка користується послугами чи 

продуктом (At Microsoft, our mission is to enable people and businesses 

throughout the world to realize their full potential (Microsoft) [331]); 

− окреслювати відповідальність компанії перед клієнтами (як у компанії 

Intel: Delight our customers, employees, and shareholders by relentlessly 

delivering the platform and technology advancements that become essential 

to the way we work and live (Intel) [333]); 

− чітко структурувати основні завдання компанії (для Pepsi Co головним 

завданням є: to provide consumers around the world with delicious, 

affordable, convenient and complementary foods and beverages from 

wholesome breakfasts to healthy and fun daytime snacks and beverages to 

evening treats (Pepsi Co) [358]). 

Виокремлені жирним шрифтом лексичні одиниці імпліцитно вказують 

на рівень якості послуг та сервісу. Окрім того, вони слугують своєрідним 

«дороговказом» стосовно тих моральних цінностей, які пропагує компанія не 

відірвано від середовища, а у взаємодії з ним через феномен сервісу. 

Оскільки місія формується як девіз компанії, який поділяють усі її 

співробітники у сфері сервісу, то їй притаманні комунікативні 

характеристики, зокрема інформативність, точність та персуазивність. Її 

мовне оформлення має свої особливості [29]. Так, у формулюванні місій 

компаній наявні інфінітивні конструкції: 

 To create new value, excite and delight our customers through the best 
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automotive products and services (Mazda) [324]; 

 To provide the best customer service possible (Zappos)[244];   

 To continually improve the quality of our products and services (Mercedes) 

[424]; 

 To continuously deliver shareholder value by manufacturing and supplying 

oil products and services that satisfy the needs of our customers (The Shell) 

[433]. 

У конструкції «частка to + прислівник + verb» місце прислівника 

привертає увагу, допомагаючи посилити вплив на реципієнта.  Ідея 

пантемпоральності виражена за допомогою прислівників.  

Компанія Apple у своїй місії імпліцитно рекламує власний продукт: 

“Apple designs Macs, the best personal computers in the world, along with OSX, 

iLife, iWork and professional software. Apple leads the digital music revolution 

with its iPods and iTunes online store. Apple has reinvented the mobile phone 

with its revolutionary iPhone and App store, and is defining the future of mobile 

media and computing devices with iPad” [231] (Жирним шрифтом виокремлено 

смислові елементи сервісної культури, які в цьому випадку виступають 

формами взаємодії з клієнтами та покращення рівня сервісу). 

З іншого боку, компанія Google зосереджується на загальній рекламі 

компанії та створенні власного позитивного іміджу через свої сервіси, а 

також через рівень сервісної культури працівників: “to organize the world’s 

information and make it universally accessible and useful”[250].   

Окрім того, варто згадати такі приклади, як: Wallmart – “We economize 

people money so that they can live better” [350] (магазин, орієнтований на 

прибуток від покупок клієнтів, акцентує увагу на тому, що він піклується про 

їхні гроші); XEROX – “Dissemination of knowledge through documents” [379] 

(контраст у цьому випадку є прихованим, але достатньо зрозумілим: 

інформаційне суспільство і традиційні джерела інформації, що втрачають 

своє первинне значення в ньому).   

https://www.apple.com/
https://www.google.com/
https://corporate.walmart.com/our-story/our-history
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У формулюванні місії компанії можна побачити ті її відмінності від  

конкурентів, які знають і активно ретранслюють її співробітники [31]. 

Відповідні тексти зазвичай містять: 

1. Підкреслення того, що ця компанія краща за інші: Be America's 

best quick-service restaurant (Chick-fil-A)[203]; To be the Ultimate House of 

Luxury, defining style and creating desire, now and forever (Chanel company) 

[403]; Exxon Mobil Corporation is committed to being the world's premier 

petroleum and petrochemical company. To that end, we must continuously 

achieve superior financial and operating results while simultaneously adhering to 

high ethical standards (Exxon Mobil Corporation) [348]. Перевагу компанії над 

іншими виражено за допомогою форм вищого ступеня порівняння 

прикметників, артикля the та лексем із позитивним значенням.  

2. Акцент на якісній характеристиці продукту чи сервісу. Залежно 

від типу сервісу, який компанія надає, у місії підкреслюють прикметником 

саме ту якісну характеристику, яка важлива для цієї сфери. Наприклад, для 

сфери швидкого харчування найголовнішим є швидкість приготування та 

обслуговування без зниження якості продукції, а також доступна ціна [31]:   

To sell food in a fast, friendly environment that appeals to pride conscious, health 

minded consumers (Компанія швидкого харчування KFC наголошує на 

швидкості) [334]; Offer reasonably priced quality food, served quickly, in 

attractive, clean surroundings (Компанія Burger King наголошує на якості та 

швидкості продукції, що відповідає її категорії фастфуду)[196]; Since 1948, 

we have maintained a simple philosophy – serve only the highest quality product, 

prepare it in a clean and sparkling environment, and serve it in a warm and 

friendly manner. We have built a reputation for fresh, made-to-order foods 

prepared and served by friendly, well-trained Associates (Спостерігаємо 

наголошення на якості продуктів та ставленні персоналу, що є одними з 

головних критеріїв якості в ресторанах In-N-Out Burger)[234]; Our mission is 

to be our customers’ favorite place and way to eat & drink. We’re dedicated to 

being a great place for our people to work; to being a strong, positive presence in 

http://panmore.com/burger-king-vision-statement-mission-statement
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your community; and to delivering the quality, service, cleanliness and value our 

customers have come to expect from the Golden Arches – a symbol that’s trusted 

around the world [326] (Якість, сервіс, чистота – три постулати якості, які 

виокремлює компанія McDonald’s, додатково наголошуючи на улюбленому 

місці для своїх клієнтів). 

У готельній сфері для показників якості використовують такі лексеми, 

як comfort, hospitality. 

– The Ritz-Carlton Hotel is a place where the genuine care and comfort of 

our guests is our highest mission (Ritz-Carlton Hotel) [321]; 

– To be the preeminent global hospitality company - the first choice of 

guests, team members, and owners alike (Hilton)[264]; 

– Our mission is to be the world's premier host, creating a great experience 

for every person every time (Hyatt) [110]; 

– To be the #1 hospitality company in the world (Marriott hotel) [321]. 

Сьогодні конкурентоспроможності не можна досягти лише за рахунок 

продуктивності. Дуже важливими для компанії є інновації та психологічна 

впевненість людей, зокрема власних співробітників, у можливості 

досягнення бажаної продуктивності. Ці фактори залежать передусім від 

поведінкових моделей, ініціативи, творчого підходу та уяви. Це означає, що 

сформувати бачення досягнення задуманого можна лише за рахунок 

організаційного та людського чинників.  

Нова парадигма менеджменту інтерпретує «грецький трикутник» як 

перспективне мислення, стратегічну волю і колективну мобілізацію, що 

знаменує сервісну культуру. Це означає, що бачення має орієнтуватися на 

якісні зміни матеріальних і нематеріальних ресурсів компанії, їхні зв’язки з 

культурним, людським і природним середовищем [161]. 

Прагматична спрямованість фраз, які формують бачення компаній, 

виражається за допомогою: 

1) прикметників із позитивним оцінним значенням, які 

позиціонуються як елементи сервісної культури завдяки їхній 
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лінгвопрагматичній спрямованості – власне, сервісній орієнтованості [31]:  

− Our overall vision is for McDonald’s to become a modern, progressive 

burger company delivering a contemporary customer experience. 

Modern is about getting the brand to where we need to be today and 

progressive is about doing what it takes to be the McDonald’s our 

customers will expect tomorrow (McDonald’s)[327]; 

− Be the #1 Quick Service Restaurant (QSR) franchise in the world, while 

delivering fresh, delicious sandwiches and an exceptional experience 

(Subway Sandwich Fast Food Restaurants) [242]; 

− To deliver innovative digital products and services that make our 

customers’ lives better, easier and happier through increased 

functionality and fun (LG) [292]; 

− To make people happy (Disney)[163]; 

2) використання форм вищого та найвищого ступенів порівняння 

прикметників, що є найбільш популярним засобом не тільки формування 

стратегій розвитку компаній, а й водночас маніпулювання свідомістю 

клієнтів, створення сприятливих умов для прийняття останніми рішення 

спожити той чи інший продукт, придбавши його [31]: 

− Be, and be recognized as, the best consumer products and services 

company in the world (Procter and Gamble) [420]; 

− To be the most successful and respected car company in America 

(Toyota) [429]; 

− To be the most profitable QSR business, through a strong franchise 

system and great people, serving the best burgers in the world (Burger 

King) [196]; 

3) хронотопних маркерів, які наголошують на надійності й 

життєздатності компанії, її високій репутації, що перевірена часом (since 

1881, over the past 100 years, the next 100 years,  every day) [31]. 

Намагаючись привернути увагу реципієнта, рекламодавці утворюють 

нові лексичні одиниці, наприклад: Time to adjust your Seiko. It’s future-proof 

http://pvpmobile.pg.com/vision.html
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[382]. У наведеному слогані неологізм future-proof, сконструйований за 

допомогою напівафікса proof, підкреслює відмінність годинника Seiko від 

інших моделей.   

Часто використовують апеляцію до образу, який близький споживачеві 

або має схожість чи зв’язок із предметом, що рекламується. Іноді як окремий 

прийом застосовують афіліацію – відчуття єдності з певною соціальною 

групою з більш високим соціальним статусом через володіння предметом 

реклами. При цьому апелюють до образів відомих людей, які 

використовують рекламований продукт чи послугу, наприклад: Vivienne has a 

finger on the pulse. Just like us (DHL)[218].   

Отже, поняття «бачення» нерозривно пов'язане з поняттям «місія» 

компанії і включає в себе не тільки чітке визначення цієї місії, але й уявлення 

керівництва про те, якою стане компанія через певний час. Також бачення 

пов'язане з корпоративною культурою і створює стандарти й цінності для 

кожного співробітника; воно є ефективним засобом мотивації всіх членів 

команди, оскільки сформоване на основі інтуїції та логічного аналізу. 

Іншими словами, з психологічної точки зору співробітники відчувають 

гордість за свою компанію, якщо в неї є чітко сформульовані цілі [31].   

Варто зауважити, що практично кожна сучасна компанія має місію та 

бачення, але багатьом компаніям бракує сервісного бачення – елемента 

сервісної культури. Сервісне бачення – це перш за все цінність 

високоякісного обслуговування. Тобто це вираз, основною метою якого є 

пояснити кожному співробітникові сенс цілей компанії та надихати людей, 

закликаючи до дій [222]. 

Сервісне бачення створене для команди співробітників, які 

безпосередньо працюють із клієнтами. Таким чином, кожний член команди 

знає, якими діями він впливає на покращення сервісу. Сервісне бачення 

лежить в основі рекрутингу нових кадрів та навчання персоналу.  

Якщо сервісне бачення створено неправильно, то воно залишається 

простим корпоративним висловом, який не має жодної цінності. Тому воно 



 

 

102 

має відповідати таким критеріям: бути легким у розумінні; закликати до 

конкретних дії; йому можна навчити нових співробітників [238]. Так, однією 

із перших, хто розробив його, була компанія Starbucks: To inspire and nurture 

the human spirit - one person, one cup and one neighborhood at a time [352]. 

Сьогодні Starbucks активно рекламує своє сервісне бачення серед 

працівників: кожний працівник перечитує сервісне бачення щоразу, коли 

одягає фартух на початку зміни та по її закінченню (pис. 2.14). 

 

 

Рис.2.14. Сервісне бачення компанії Starbucks [352] 

Сервісне бачення спа-центру John Robert’s Spa: To enhance the quality 

lives around us [164] було незмінним протягом 17 років. Однак воно містило в 

собі велич, що не завжди була зрозуміла всім співробітникам. Під час 

телефонної розмови, наприклад, оператору кол-центру складно визначити 

якість клієнтського життя та покращити його. Саме тому це сервісне бачення 

втратило свою цінність, адже його було складно реалізувати. Після 

ребрендингу співробітники прагнули зробити день кожного клієнта 

особливим − to be the best part of our guests day [164]. Успіх сервісу можна 

було оцінити через думку про незабутність кожного візиту клієнта в спа-

салон. Таке нове, суголосне сервісній культурі бачення вмотивувало 

операторів кол-центру зробити свій дзвінок найкращим та найбільш 

позитивним серед інших телефонних розмов клієнта за весь день [31].  
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Заклад швидкого харчування Chick-fil-A радикально підійшов до 

сервісного бачення акцентуючи увагу на привітності та гостинності – To 

make our guests feel cared for, unlike anywhere else [225]. Кожний співробітник 

повинен надати ресторанний сервіс кожному клієнту.  

Nokia Siemens Networks не так давно затвердили нову рекламну 

концепцію, спрямовану на якісний сервіс Know How. Однак з огляду на 

конкуренцію на ринку та привабливі ціни, запропоновані іншими 

компаніями, ця концепція не була достатньо переконливою. Тому додали ще 

одну частину – act now. Для неочікуваності з’явився елемент – create WOW 

(pис. 2.15).  

 

Рис. 2.15. Концепція сервісного бачення Nokia Siemens Networks [319]  

Проста, однак потужна фраза стала путівником для майже 60 000 

працівників у всьому світі: 

− Know How – означає «знати свого клієнта, знати його 

потреби, його бажання, знати, що конкуренти роблять краще чи 

інакше».  

− Act now – закликає до дії, до здійснення задуманого. 

− Create WOW – означає «здивування клієнтів, захоплення 

колег, створення неочікуваного саме зараз» [31].  

Готель Marina Bay Sands розробив сервісне бачення We are Magnificent 

[238], яке мало надихати надавати досвід величі кожному відвідувачеві. 

Однак основна мета – не бути такий, а надавати розкішний досвід клієнтам. З 

часом сервісне бачення було удосконалено – The Journey to Magnificence 

[238] (pис. 2.16).  
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Рис. 2.16. Візуалізоване сервісне бачення Marina Bay Sands [238] 

Сервісне бачення формується завдяки «опорним компонентам» 

(Supporting Pillars), які визначають поведінку персоналу, що зумовлює 

задоволення потреб споживачів.  

«Опорні компоненти» визначають напрям в обслуговуванні й 

пояснюють, які саме дії очікуються від працівника аби виконати сервісне 

бачення. Вони містять три складники в обслуговуванні: 

1) якість сервісу або продукту, який надають працівники компанії; 

2) спілкування з клієнтом, ставлення персоналу до клієнта; 

3) свобода дій для персоналу, щоб перевершити норму, зробити більше 

для клієнта [213]. 

У свою чергу Restaurants Unlimited, Inc. розробили сервісне бачення – 

To make every guest feel like our only one [222], яке ґрунтується на таких 

«опорних компонентах»: 

− Make it Right – передбачає поєднання якісних продуктів, 

ідеальної атмосфери в залі та уваги до деталей; 

− Make it Special − кожний співробітник повинен передавати 

своє захоплення справою та компанією, а також робити кожний 

візит гостя незабутнім; 

− Make it Happen – будь-хто з працівників уповноважений 

зробити більше, ніж входить у коло його обов’язків, аби вирішити 

будь-яку ситуацію [31]. 

Наведемо ще один приклад. Superior Glove – виробник та постачальник 

рукавиць для роботи. Працівники переважно обслуговують клієнтів-

представників компаній, які купують рукавиці для свого персоналу. Сервісне 

бачення компанії − Delivering superior service experience (pис. 2.17) [199] – 

спрямоване на високоякісне обслуговування, яке досягається це за 

допомогою опорних компонентів: 

− Know It – ідеальне знання продукту (залежно від різних 
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умов праці необхідні різні види рукавиць). Кожний співробітник 

повинен надавати змістовну інформацію, відповідати на кожне 

запитання оперативно; 

− Show It – персональний підхід; 

− Own It – розуміння потреби клієнта. 

  

Рис. 2.17. Зображення компонентів Superior Glove [199]  

Для компаній, які надають кредити, важливо підтримати клієнта (адже 

це люди, які опинилися в скрутній ситуації), оскільки це суголосно сервісній 

культурі. Компанія Advance Financial створює атмосферу, де клієнт відчуває, 

що його поважають, де він бачить привітний персонал, який ставиться до 

нього як до друга. Ця концепція лежить в основі сервісного бачення 

компанії: Friends helping friends [238]. Сервісне бачення базується на трьох 

компонентах: 

1) Know − знання всіх тонкощів справи; 

2) Show – розуміння та повага клієнта; 

3) Flow – самостійне вирішення непередбачуваних ситуацій. 

Окремий сегмент становлять компанії з франчийзинговим типом 

бізнес-моделі, завдяки яким компанії у всьому світі успадковують 

корпоративну культуру компанії, яка надає франшизу (KFC, Samsung, Coca-

Cola, Mars, Nestle). 

Розглянемо адаптовану сервісну культуру компанії McDonalds. Місія та 

бачення McDonalds зосереджується на характеристиках, які важливі для 

сфери швидкого харчування: швидкість та якість продуктів. Місія компанії: 



 

 

106 

“Our overall vision is for McDonald’s to become a modern, progressive burger 

company delivering a contemporary customer experience”. Бачення “to be our 

customers' favorite place and way to eat and drink” засновано на стратегії the 

Plan to Win: People, Producst, Place, Price, Promotion [241]. 

Логотип у вигляді букви “М” є одним із найбільш упізнаваних. «Золота 

арка» була створена в 1962 р. Джімом Шиндлером. У 1968 р. у логотипі 

з’явилася ще і назва компанії – McDonalds. У рекламі звучить заклик – Look 

for the Golden Arches (pис. 2.18) [411].  

 

Рис.2.18. Реклама McDonalds у 1960-1970-х роках [411] 

Спочатку McDonalds був закусочною для водіїв. У 1955 р. з новим 

власником Реєм Кроком були започатковані маркетингові стратегії, 

унаслідок чого McDonalds поступово зайняв перше місце серед закладів 

швидкого харчування, зокрема й завдяки сервісній культурі. 

Логотип McDonalds  змінювався з часом залежно від тендецій. 

Сьогодні логотип складається із золотих арок на зеленому фоні. У такий 

спосіб компанія демонструє свій підхід до екології та навколишнього 

середовища (pис. 2.19).  
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Рис. 2.19. Еволюція логотипів McDonalds [30] 

Керівництво компанії прискіпливо вибирало місця для відкриття нових 

підприємств, відбирало кандидатів на отримання своїх ліцензій, надавало 

фундаментальну підготовку керівникам закладів в університеті «гамбургера 

McDonalds». Стратегія ко-брендингу стала ефективним методом підтримки 

актуальності бренду. У McDonalds представлені напої Coca-Cola, іграшки 

для Happy Meal від Walt Disney, Barbie Toys та Hotwheels [30]. 

McDonalds практикує “glocal marketing”, пропонує відвідувачам у 

різних країнах сезонні  меню з урахуванням місцевих традицій, що стало 

складником сервісної культури. Так, у 2003 р. компанія представила 

McArabia у ресторанах на Близькому Сході. McDonalds також додав 

макарони у своє меню у Франції. 

У 1958 р. була прописана Біблія McDonalds. У ній задокументовано все 

до найменших дрібниць: від температури смаження та до того, як повинні 

обслуговуватись клієнти. Особлива увага приділена слогану «Гості − 

найважливіші люди в нашій роботі». Незважаючи на те, що бізнес 

заснований на продажі бутербродів і картоплі, компанія існувала завдяки 

покупцям. Тому клієнти у McDonalds - це гості, адже слово «гість» 

асоціюється з чимось приємним та теплим. У Біблії McDonalds перераховані 

очікування гостей: якісна продукція; швидке обслуговування; точно зібране 

замовлення; привітні співробітники; чистий ресторан [241]. 

Ще з 50-х років 20 століття важливим складником сервісної культури в 

компанії є доброчинність. McDonalds в Україні зібрав понад 500 000 доларів 

США для допомоги дитячим лікарням та дітям-інвалідам [31].   

Сервісне бачення розробили такі компанії, як Ritz-Carlton, Lexus, 

Starbucks, Nordstrom, Nestle, Cheesecake Factory, Disney, Harley Davidson, 

Zappos, Chick-fil-A. В Україні компанії лише починають розвивати сервісне 

бачення, спираючись на досвід зарубіжних партнерів. Наприклад, разом із 

франшизою Domino`s Pizza ми отримали сервісне бачення компанії. Domino`s 

Pizza є однією з найпопулярніших франшиз у Сполучених штатах Америки. 
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Клієнти обирають саме цю компанію не тільки завдяки смаковим якостям 

продукту, але й через швидку та зручну доставку. Тому в сервісному баченні 

робиться акцент на тому, що саме ця компанія покликана полегшити день 

клієнта, а отже, і самого споживача щасливішим – Creating smiles by making 

lives easier (компонентами сервісного бачення передбачено, як можна 

змусити клієнта посміхатися) (pис.2.20) [210].   

 

Рис. 2.20. Сервісне бачення Domino`s Pizza [210] 

Отже, сервісна культура в будь-якій організації формується людьми, 

які працюють у компанії. Здійснений нами аналіз показав, що бракує уваги 

саме сервісному складнику корпоративної культури. Крім того, в інтересах 

розвитку компаній досить актуальним є формування саме позитивної 

сервісної культури, адже суб’єктивний мовленнєвий задум адресанта – 

проінформувати споживача, переконати та змусити його звернути увагу на 

продукт чи послугу. Простий синтаксис сервісного бачення спрямований на 

досягнення ефекту швидкої дії та, як наслідок, спрощує акт комунікації. 

Спонукальні речення та повтор покликані переконати, спонукати, задати 

певну «парадигму поведінки» адресата. Сервісне бачення концентрується не 

на продукті, а на тому, що цей продукт приносить споживачеві та яким 

чином компанія може вплинути на життя кожного свого клієнта. 
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2.3. Лексичні характеристики сервісної культури в контексті 

віртуального корпоративного дискурсу. 

Уведений ще в 1980 р. термін інформаційне суспільство, 

трансформований у 1998 р. у глобальне капіталістичне мережеве 

суспільство, набуває особливого значення саме сьогодні, коли переважну 

кількість звернень та покупок споживачі здійснюють через Інтернет (Ф. 

Махлуп [97]; Т. Umesao [410]; В.І. Вернадський [33]; Ф. Уэбстер 143; М. 

Castells [201]). Сучасні інформаційні трансформації зумовили перехід 

суттєвої кількості реальних параметрів економічних відносин у сферу 

«віртуальної економіки»: це нові канали комунікації, 3Д-5Д технології, 

інтелектуальний інформаційний капітал, віртуальні бізнес-майданчики й 

віртуалізований процес обслуговування клієнта.  

До особливостей сучасного віртуального обслуговування клієнтів на 

рівні менеджменту належать такі: швидкість та нестандартність прийняття 

рішень, тотальна глобалізація процесів, потреба у гнучкості та адаптивності, 

а на рівні працівників – необхідність будувати комунікацію з клієнтами з 

урахуванням корпоративних цінностей. На окрему увагу заслуговують 

комунікаційні особливості позиціонування компанії як у процесі спілкування 

з клієнтами, так і з суспільством у цілому: 1) соціалізація контактів – блоги, 

ком’юніті та ін.; 2) формування позитивної суспільної думки і не тільки в 

безпосередніх споживачів-клієнтів; 3) формування сприйняття не лише 

товару, а й компанії та її позиції щодо соціально важливих питань. Завдання 

ускладнюється мозаїчністю суспільного сприйняття інформації – короткі 

повідомлення, колажі, кліпова зміна вражень, ідей, уявлень, 

самоідентифікації.  

Особливості віртуального корпоративного дискурсу досліджують у 

таких аспектах:  

1) використання інструментів віртуального інформаційного світу (сайт, 

блог, сторінки в соціальних мережах тощо); 

2) адресати інформації у віртуальному просторі; 
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3) характерні особливості віртуального корпоративного дискурсу. 

Сайт компанії Apple має мінімалістичний вигляд із використанням 

переважно візуальних елементів: на першій сторінці ми бачимо новий 

продукт, що супроводжується рекламним слоганом Welcome to the big screens 

[175] (привертає увагу дружелюбність Welcome та акцент на унікальності 

завдяки артиклю the, підкреслення ключової характеристики товару big 

screens)  та закликом до дії Learn more, Buy (Рис. 2.21.).  

 

Рис. 2.21. Головна сторінка сайту компанії Apple [175]   

Далі на сторінці розташовано заклик до участі у благодійній акції 

Donate to support Hurricane Florence Relief [175]. У такий спосіб компанія 

підкреслює свою соціальну позицію й активну участь у житті всесвіту, що 

підсилюється креолізованим характером головного банера – на екрані 

продукту ми бачимо зображення Землі. При цьому вибрана благодійна акція 

пов’язана з найбільшою благодійною організацію світу – «Червоним 

Хрестом», а сам заклик до дії сформульований у позитивному стилі – 

використовуються лексеми support та relief. Таким чином, клієнт компанії 

Apple відчуває себе не просто споживачем, а причетним до більшого: 

купуючи продукцію компанії, він стає частиною повсякденного життя, 

глобальних акцій та подій компанії, бере участь у врятуванні постраждалих 

від урагану. 

https://www.apple.com/
https://www.apple.com/
https://www.apple.com/
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Сервісна культура представлена віртуальним дискурсом за допомогою 

структури сайту, що включає такі елементи:  

− у верхньому куточку зліва розміщений іміджевий елемент – 

логотип компанії, за допомогою якого можна повернутися на 

головну сторінку сайту; 

− верхнє меню містить закладки на продукти компанії Mac, iPad, 

iPhone, Watch, Tv, Music, закладку «Магазин» у вигляді іконки; 

розділ Support, Search; 

− нижнє меню складається із 7 розділів: Shop and Learn, Apple 

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

Apple (Рис.2.22.); 

− у футері представлені такі розділи: Privacy policy, Terms of use, 

Sales and returns, Legal, Site map. 

 

Рис. 2.22. Нижнє меню сайту компанії Apple [175] 

На сайті відвідувач може створити свій акаунт користувача та 

партнера. Окрему увагу приділено іміджу компанії, зокрема через орієнтацію 

на освіту та молодь (Youth programs). До корпоративних цінностей належать: 

Accessibility, Education, Environment, Inclusion and Diversity, Privacy, Supplier 

Responsibility.  

Вартими уваги є розділи Newsroom та Events. Newsroom оформлений у 

вигляді блогу, в якому переважно розміщені новини про досягнення компанії 

з використанням форми теперішнього часу дієслів: Homepod adds, Apple 

introduces, Apple celebrates. На основі аналізу 72 сторінок новин установлено, 
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що кожний заголовок містить назву компанії. У розділі Events представлені 

24 повідомлення про заходи, у 67% випадків ужито слово special, що 

підкреслює урочистість та важливість заходу, а назву компанії використано у 

100% найменувань.   

Розділ контактної інформації як один з головних елементів сервісної 

культури є інформативним, дає змогу отримати допомогу з будь-якого 

питання, зв’язатися з головним офісом компанії, залишити три варіанти 

фідбеку (Product Feedback, Website Feedback, Developer Feedback) – з 

підкресленням важливості повідомлення для компанії та того, що вона читає 

все: Tell us how we’re doing. Select the appropriate feedback option (we read 

everything, but can’t always respond) [175]. 

Подальший аналіз елементів корпоративного сайту компанії дозволяє 

зробити висновок, що переважають два типи комунікативних особливостей 

повідомлень:   

1) заклик до дії, реалізований за допомогою використання дієслів у 

спонукальній формі: Learn it, Try it (free), Learn more, Downlоad, Buy;  

2) вплив на відвідувача сайту (сукупність естетичної, спонукальної та 

емотивної функцій), обіцянка отримання вигоди значного розміру, 

підкреслення корисності й легкості користування послугою-товаром, 

використання перебільшень (all, millions, wide, complete, professional), 

уживання дієслів у спонукальній формі та таких лексичних одиниць, як 

займенник you, артикль the: Lose yourself in 50 million songs, Give the gift of 

Apple Music, accessories, and more, Capture all your musical ideas with a tap and 

then turn them into something great, Create music on your Mac, iPad, iPhone, or 

iPod touch with a wide range of instruments, Crank up your production with a 

complete professional recording studio right on your Mac, Discover all the ways 

you can showcase; паралельні конструкції – Wireless. Effortless. Magical [175].  

Частота використання лексичних одиниць на трьох сторінках 

(головній, сторінках Music й Mac) із 1247 слів контенту основної частини 

(без урахування верхнього та нижнього меню) представлена на рис. 2.23. 
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Рис. 2.23. Частота використання лексичних одиниць на сайті компанії Apple. 

Кожний опис товару містить заклик до дії, яка безпосередньо вигідна  

компанії: Buy, а також підкреслює переваги, які отримає споживач. 

Поширеним є використання дієслів у спонукальній формі capture, create, 

crank up, transform, discover, access, watch, keep, tell; засвідчені також 

модальні дієслова: can, let’s; слова з позитивним значенням та емоційним 

забарвленням: beautiful, new, better, pro, brilliant, professional, the most, every, 

powerful, all, increadible, these industry-leading, maximum control; лексеми з 

акцентом на легкість та зручність використання продукції компанії: the 

easiest, effortlessly, simply; привертають увагу формулювання, що 

підкреслюють соціальну відповідальність: it’s great for the Earth; наголошено 

на інновативності: revolutionally. Стиль повідомлень базується переважно на 

двох типах: 1) «ти» отримаєш (86%), 2) продукт «дає» (14%). 

Дискурсивна особливість сайту – ведення умовного діалогу з 

відвідувачем (зроби – отримай) і повноцінна орієнтація на споживача, що 

зумовлено використанням верхнього меню, яке є найбільш інформативним і 

головним у структурі сайту; для споживача розроблено перелік продуктів для 

швидкого доступу, кнопки Support і Shop, а також персоніфіковану структуру 

елементів сайту, яку схематично зображено на рис. 2.24. 

 

Рис.2.24. Структурний елемент сайту компанії Apple. 

Назва продукту 

(підрозділу продуктів) 

Рекламний 

слоган 

Заклик до дії Зображення 

товару 
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Лексико-семантичний аналіз контенту сайту дозволив зробити такі 

висновки:  

1. Кожен інформаційний заголовок є рекламним слоганом, який 

представлений простим реченням або словосполученнями; це характерне для 

всіх типів повідомлень, навіть тих, які не стосуються безпосередньо 

продукту. Компанія немов продає не тільки продукт, але і свої корпоративні 

цінності, позицію, ідею.  

2. Часто застосовують шість прийомів, зокрема і шляхом їх 

змішування: симетрію, спонукання до дії, семантичні метафори, неправильні 

сполучення слів, абстракцію, перебільшення (приклади наведені в таблиці у 

Додатку З). 

На нашу думку, символічно й найбільш повно відображено сервісну 

культуру з позиції корпоративного дискурсу компанії Apple.  Розділ 

представлений трьома банерами (рис. 2.25,  рис. 2.26, рис. 2.27), у яких 

компанія демонструє свою силу, популярність продукту, а також показує 

прихильність до свого бренду зовсім різних людей: з одного боку, не 

популярних, а звичайних, але, з іншого боку, – особливих. Специфіка 

креолізованих повідомлень полягає в тому, що:  

1. На початку своєї діяльності компанія Apple орієнтувалася на 

дизайнерів як основних клієнтів, у подальшому спектр її продукції 

та технологічних рішень розширився й охопив усі напрями 

візуального мистецтва. Незважаючи на значну популярність 

продукції серед професіоналів інших галузей (The most powerful 

products for business are the ones people already love to use. 

Technology designed for all the ways your employees want to work 

[175]), ключові напрями (дизайн, графіка, відео, аудіо) залишаються 

домінантними – на банерах ми бачимо фотографа, програміста та 

музиканта.  

2. На банері розміщене приховане запрошення переглянути всі три з 

них з одночасним підкресленням багатогранності сучасних 
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професій: на першому банері – в центрі слово photographer (рис. 

2.25), а справа – coder; на другому – лексеми coder та musician (рис. 

2.26), на третьому – musician та photographer (рис. 2.27). Текстове 

повідомлення містить найпоширеніші лексичні одиниці в 

корпоративному дискурсі компанії Apple – спонукальні дієслова 

Learn, See, Discover, що є стандартною формою пізнання: вивчити, 

щоб побачити, й побачити, щоб зробити відкриття. Відвідувача 

сторінки запрошують подивитися, як клієнти компанії Apple 

користуються продукцією, що супроводжується емоційним 

навантаженням і практичним перебільшенням. На першому банері 

зображений фотограф, який має вади зору, але за допомогою 

продукції Apple створює гарні фотографії (Bruce Hall, who is legally 

blind, uses his Mac to create beautiful images) [175]. На другому банері 

бачимо програміста, який за допомогою продукції компанії вплинув 

на безпеку доріг у Руанді (See how Peter Kariuki developed an app on 

his Mac that’s helping make Rwanda’s roads safer [175]). 

Повідомлення третього банера, на перший погляд, не відповідає 

загальній концепції – молода дівчина, музикант, вирішує виключно 

свої завдання. Однак перелік дій writes, records and produces 

свідчить про всі операції, необхідні для самореалізації; 

протиставлення her own music — all on her Mac одночасно 

підкреслює як самостійність музиканта, так і самодостатність 

продукції компанії для розв’язання всіх завдань за відсутності 

необхідності користуватися додатковими інструментами. 

3. Креолізовані повідомлення на банерах супроводжуються 

однаковими спонукальними словосполученнями Watch the film, що 

водночас є закликом переконатися, що неможливе є можливим 

завдяки продуктам компанії; компанія ніби говорить: «Це є 

реальним, справжнім, а не звичайною рекламою». 

https://www.apple.com/
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4. Використання займенника his, her разом зі скороченою назвою 

продукту Mac підкреслює належність продуктів компанії 

споживачеві й наявність певної дистанції: високі, неймовірні 

результати – це заслуга не компанії, а людини, що просто 

використовує продукти. 

 

Рис. 2.25. Банер на сайті компанії Apple у розділі Behind the Mac [175] 

 

Рис. 2.26. Банер на сайті компанії Apple у розділі Behind the Mac [175]

 

Рис. 2.27. Банер на сайті компанії Apple у розділі Behind the Mac [175] 

Цікавим є підкреслення ролі продукції у професійній сфері життя 

людини. Компанія закликає роботодавців забезпечити працівників якісними 
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інструментами (Empower every employee with access to iPhone, iPad, and Mac., 

When employees have access to the tools they love, they’re happier and more 

engaged. That’s why more businesses are embracing Apple [298]) й паралельно 

звертається до працівників, демонструючи переваги інструментів у вигляді 

продуктів компанії (After you get iPhone, iPad, and Mac up and running, you 

can learn how to use Apple products to their full capabilities, We have all the 

resources you need to implement basic apps that maximize productivity, find 

industry-specific apps to improve workflows, and that provide guidance or the 

perfect partner to help you build custom apps for your business [298]).  

У спеціальному розділі Apple at Work компанія наголошує на  

ефективності та соціальній орієнтації продукції на ринку праці (With a new 

model for supporting and deploying Apple products in the workplace, it’s easier 

than ever for any business to offer employees the choice of Apple at work. The 

entire experience is simple, flexible, and friendly — exactly what you’d expect from 

Apple [298]), підсилюючи своє твердження зверненням до авторитетних 

компаній різних напрямів бізнесу (Capital One and Apple. Integrating Apple 

products to help make the workplace more nimble; British Airways and iOS 

Improving customer service with custom iOS apps [298]). Інформаційні 

повідомлення є емоційно забарвленими, з характерними перебільшеннями, 

використанням метафор і спрямовані на створення відчуття комфорту, 

надійності та ефективності – всього того, до чого прагне кожний працівник і 

роботодавець. Можна виокремити ключове повідомлення – «робота з 

продуктом є ефективною й приносить задоволення» (With the most intuitive, 

secure, and powerful products, as well as the hundreds of thousands of apps on the 

App Store, your team will stay connected, share ideas, and get more done., So we 

create products that give employees everything they need to make better business 

decisions, wherever they are., Apple products have always been designed for the 

way we work as much as for the way we live., Today they help employees to work 

more simply and productively, solve problems creatively, and collaborate with a 

shared purpose [298]). 
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Увагу привертає той факт, що компанія Apple використовує 

креолізовані тексти з підсиленням змісту повідомлення візуальними 

рішеннями. Ми бачимо на банерах людей різних професій – не тільки 

дизайнерів, керівників, але й звичайних працівників (рис.2.30). Варто 

відзначити, що характерною ознакою візуальних образів є наявність не 

тільки різних професій, але й різних рас. На банері на рис. 2.28 і на рис. 2.29 

ми бачимо афроамериканців, які з цікавістю обговорюють питання з 

європейцями за продуктами компанії. У такий спосіб компанія висловлює 

свою позицію щодо толерантності паралельно з презентацією продукту й 

тільки невербально. На рис. 2.30 акцент зроблено на парі на передньому 

плані – чоловік та жінка зосереджені на роботі, їхній одяг не є офіційним, на 

руці в чоловіка ми бачимо зовсім не характерні для ділового стилю прикраси.  

Пара на фоні, знову чоловік та жінка, одягнені в неформальному стилі,  із 

задоволенням обговорюють питання (ідея компанії – у поєднанні 

задоволення та роботи).  

 

Рис. 2.28. Банер у розділі Apple at Work на сайті компанії Apple [175] 
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Рис. 2.29 Банер у розділі Apple at Work на сайті компанії Apple [175] 

 

Рис.2.30. Банер на сайті компанії Apple [175] 

Отже, у компанії Apple на перший план виступає повідомлення: «Я – 

невід’ємна частина ідеального, комфортного життя на кожному етапі, для 

кожної людини незалежно від статі, віку, соціального статусу, незалежно від 

національності та місця проживання». А надання продуктів і послуг, тобто 

безпосереднє обслуговування клієнта, є другорядним.  

Сайт компанії Google є ще більш мінімалістичним за інформаційним 

оздобленням, ніж сайт компанії Apple (рис. 2.31).  

 

Рис. 2.31. Сайт компанії Google [250] 
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У центральній частині сайту розташований логотип компанії. Нижче – 

форма пошуку, під якою ми бачимо дві кнопки Google Search та I’m feeling 

lucky однакового функціоналу, але емоційне забарвлення останнього напису 

кнопки з використанням займенника I, дієслова тривалого часу й описом 

позитивного стану користувача свідчить про приязність компанії. Інші 

частини сайту містять інформацію у стилі ділового дискурсу (лаконічне 

стисле найменування підрозділів): правий верхній кут – доступ до пошти 

(Gmail), зображень (Images), виділено синім кольором кнопку Sign іn та 

кнопку, побудовану з 9 квадратиків, яка відкриває доступ до всіх сервісів 

компанії. Внизу сторінки розміщено: зліва –  Advertising, Business, About, а 

праворуч –  Privacу, Terms, Settings. Однак наступні сторінки вже мають 

стандартний вигляд – з наявністю верхнього та нижнього меню. Нижнє меню 

є стандартним для всіх другорядних сторінок і містить More about us 

(підрозділи – Contact us, Investor relations, Careers, Locations, Blog, Think with 

Google), Press room (Press inquiries, Social media directories, Images & B-roll, 

Permissions, Speaker requests), Policy (Application security, Software principles, 

Unwanted software policy, Responsible supply chain), Responsibility (Google.org, 

Environment, Crisis Response, Diversity & Inclusion, Accessibility, Transparency, 

Digital Wellbeing, Privacy & Security). 

Так, розділ About містить ще три підрозділи Our products, our 

comitttments, our stories у верхньому меню, при цьому інформація дублюється 

далі на сторінці. У цілому інформаційному контенту сайту притаманний 

здебільшого стиль ділового дискурсу (приблизно на 85%) на фоні 

максимального мінімалізму: сухий, офіційно-діловий стиль; конкретизовані 

висловлювання.  

Місія компанії в офіційно-діловому стилі (використання інфінітивної 

форми дієслова з акцентом «для того, щоб») розміщена на передньому плані 

з використанням чорних та кольорових (відповідно до логотипу компанії) 

літер: Our mission is to organize the world’s information and make it universally 

accessible and useful  (рис. 2.32) [250].  
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Рис. 2.32. Місія компанії Google на корпоративному сайті [250] 

Під місією ми бачимо заклик до підтримки аналогічного проекту, в 

якому бере участь компанія Apple, однак в іншій словесній інтерпретації: 

компанія закликає підтримати Support Hurricane Florence relief efforts і 

розміщує посилання Donate now, тоді як компанія Apple пропонує більш 

логічну послідовність: «Зробіть внесок, щоб полегшити наслідки». 

Далі на сторінці розміщені новини компанії, характерною відмінністю 

яких є використання герундіальної форми дієслова: Welcoming…., Trying to 

sharpen your coding skills? [250]. Варто відзначити, що всі новини є і в 

соціальних мережах (Google plus, Instagram, Youtube, Twitter, Facebook, 

LinkedIn) і супроводжуються відповідними «хештегами» (#scholarship). 

Привертає увагу побудова компанією певної спільноти шляхом постійного 

вживання виразу Life at google (цей хештег і заголовок використовуються 

щодня – висновок зроблений на підставі аналізу новин за 390 днів). Цікавим 

є «вкраплення» неформального стилю у зверненнях до клієнтів: Hi, how can 

we help?, що підсилюється дієсловом у спонукальній формі: See what we 

build.  

Характерним для компанії є використання займенників our, we: Our 

commitments, How we contribute. Звернення компанії до споживачів 

характеризується переважно м’яким спонукальним стилем: Join us, Find us. 

Аналіз 56 сторінок сайту показав, що кожна сторінка-підрозділ містить 

пропозицію допомоги. Найкреативнішим є розділ Career, де в основній 

частині розміщено лозунг (чорний та кольори логотипу компанії) – Build for 
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everyone. Code for everyone. Design for eveyone. Create for everyone (Рис. 

2.33.).  

 

 

 

 

Рис. 2.33. Розділ Career на сайті Google [250] 

Пропозиція співробітництва викладена у стриманій формі: What do you 

want to do? і запропоновано чотири категорії для вибору: Job spotlight, 

Engineering & Technology, Sales, Service & Support, People, що 

супроводжуються двома опціями з використанням дієслова у спонукальній 

формі: Learn more, See jobs. Інформація, розташована в кінці сторінки, 

відображає емоційне навантаження, місію та позицію компанії, свідчить про 

її відповідність певному суспільству, яке дещо холодно, але готове прийняти 

нових членів: Equal opportunity. 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. Google is proud to be an equal opportunity 

workplace and is an affirmative action employer [250].  

Отже, загальний стиль матеріалів сайту компанії залишається в межах 

офіційно-ділового дискурсу. Сервісна культура компанії Google за форматом 

та реалізацією схожа на сервісну культуру компанії Apple: головним 

залишається створення ком’юніті як паралельного світу (At Google…) та 

корпоративний образ компанії.  

За змістом і відображенням сервісної культури сайт компанії Microsoft 

має схожий характер віртуального представлення. Складається враження, що 

сайт компанії є поєднанням концептів компаній Google та Apple. На головній 

сторінці ми бачимо логотип компанії, мінімалістичний стиль вдало 

поєднаний із графічними елементами (Рис. 2.34.).  
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Рис. 2.34. Головна сторінка сайту Microsoft [330] 

Загальний стиль сайту – офіційно-діловий з незначним використанням 

метафор і 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 [330]. Верхня частина містить логотип, опцію Sign 

in та доступ у меню сайту. Для компанії характерні описи продукції з 

подальшим безапеляційним спонуканням до дії: SHOP NOW. 

Нижня частина сайту складається із шести розділів (What’s new, 

Store&Supprot, Education, Enterprise, Developer, Company), які містять 

інформацію для програмістів, клієнтів, суспільства, студентів (рис. 2.35).

 

Рис. 2.35. Нижнє меню сайту компанії Microsoft [330] 

Аналіз інформації на головній сторінці сайту засвідчив: з 508 слів 12% 

– це назви бренду та компанії (60 слів), 5% –  дієслова в наказовій формі (24 

слова, з яких shop зафіксовано 6 разів). Ключовим завданням інформації на 

сайті є презентація бренду та продаж товарів. 

Сторінки, присвячені товару, оформлені у стилі інтернет-магазину з 

певними відмінностями: 1) кожному товару присвячена окрема сторінка; 2) 

стиль інформації переважно офіційний з вкрапленням емоційно забарвлених 

https://www.microsoft.com/
https://www.microsoft.com/
https://www.microsoft.com/
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повідомлень: Your versatile partner. Surface Go instantly adapts and adjusts for 

home, travel, and everyday tasks. Work smart Pack light. Just write [330].  

Компанія позиціонує свої продукти як невід’ємну частину життя 

людини, що adjusts for home, travel, and everyday tasks, прихована реклама 

наголошує на важливих і бажаних для кожної людини речах за допомогою 

метафоричних висловлювань: Take a break, Connect with friends and family, 

Get the muscle you need for demanding tasks without sacrificing style, Xbox 

Official Gear Fly your gaming colors [330]. 

На сторінці підтримки та зворотного зв’язку через певний час 

з’являється віконце з фотографією консультанта, питанням Need help? та 

двома опціями: Chat now, No thanks. У нижньому лівому куточку сайту на 

синьому фоні розміщений блок: Questions? Talk to an expert, що дозволяє 

зв’язатися з підтримкою, при цьому витримано логічну послідовність і 

наголос зроблено на отриманні професійної допомоги (рис.2.36).  

 

Рис. 2.36. Онлайн-підтримка на сайті компанії Microsoft [330] 

На основі аналізу віртуального корпоративного дискурсу компанії  

Microsoft можна зробити висновок, що, подібно до компаній Google та Apple, 

компанія Microsoft створює свій власний світ, підкреслюючи власні 

корпоративні цінності та позиціонування реальними діями, активною участю 

в численних сферах життя, серед яких – освіта, захист довкілля, повсякденне 

життя людини. Компанія Microsoft створює продукт, розрахований на 

https://www.microsoft.com/
https://www.microsoft.com/
https://www.microsoft.com/
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широку аудиторію споживачів незалежно від статі, віку, національності тощо 

для будь-якого періоду життя.   

Сервісна культура компанії має більш чітке відображення – активне 

спілкування з користувачами, сервіси онлайн-допомоги та підтримки, 

особливі цінові пропозиції. Можна зробити припущення, що чим більша 

популярність компанії, тим менше очевидних проявів стандартів сервісної 

культури. Компанія Microsoft є третьою у списку ТОП-компаній і має 

найбільш виражену сервісну культуру. Порівняльна характеристика 

віртуального дискурсу компаній представлена в таблиці у Додатку И. 

 
 

2.4. Сервісна і корпоративна культура як компоненти лінгвістичного 

ландшафту 

Сьогодні лінгвістичні ландшафти є повноцінною науковою категорію, 

об’єктом і предметом наукових конференцій, самітів, дискусій та досліджень. 

З 2015 р. цьому феномену присвячений журнал “Linguistic Landscapе”. 

Лінгвістичний ландшафт є результатом глобалізаційних проявів, серед 

яких міжнародний туризм, міжнародна торгівля, міжнародна взаємодія, 

міжнародний інформаційний простір. Потік відвідувачів з інших країн змушує 

сторону, яка приймає, реагувати відповідним чином, пропонуючи гостям 

інформаційні написи кількома мовами (рис.2. 37). 

 

Рис. 2.37. Лінгвістичний ландшафт Бейрута [314] 

Мова є «живим» явищем, яке віддзеркалює всі зміни, події, що 

відбуваються з нацією – спільнотою безпосередніх носіїв мови. Можна 
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стверджувати, що лінгвістичний ландшафт є індикатором глобалізації певної 

території, рівнем світового поширення впливу компанії або організації. Кількість 

мов, присутніх у лінгвістичному ландшафті, свідчить про наявність великої 

кількості відвідувачів-носіїв.   

Безперечним є факт, що англійська мова є найпоширенішою в об’єктах 

лінгвістичного ландшафту. Згідно з дослідженням “The Washington Post” 

кількість країн, у яких спілкуються англійською мовою, є найбільшою – 101 

країна, що становить 27% світу (рис. 2.38). 

 

Рис. 2.38. Поширеність мов. 

Вказана тенденція є, однак, предметом занепокоєння ЮНЕСКО й 

джерелом численних проектів збереження (порятунку) непопулярних мов, 

зокрема “Voices and Texts” та ін., що ставлять за мету стимулювання розвитку 

мультимовності, особливо інтернет-простору.  

Ще одним фактором «негативного» сприйняття лінгвістичного ландшафту 

є численні наукові праці про мовну дискримінацію, що є предметом діяльності 

Національного консульства з питань дискримінації. 
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У нашому випадку клієнтами є особи-іноземці, що відвідують  країну. 

Постачальником сервісу є іноземна держава, державні установи, заклади та 

приватні іноземні компанії. Сервісна культура на такому глобальному рівні 

набуває особливої значущості, що зумовлено тим, що комфорт перебування 

іноземців у країні впливає на: 1) взаємовідносини з іноземними партнерами; 2) 

популярність туристичних послуг (мінімум у 70 країн прибуток від туризму 

становить більшу частку ВВП), 3) надання широкого кола послуг для іноземців 

(освітні, оздоровчі, лікувальні заклади тощо).  

Це підтверджує й той факт, що напередодні Зимових Олімпійських ігор-

2022 уряд Китаю, однієї з країн, де є значні проблеми з реалізацією сервісної 

культури для іноземців у контексті лінгвістичного ландшафту, зобов’язав кожну 

організацію виправити некоректний переклад написів з китайської на англійську 

мову. За наказом уряду було створено веб-сайт (http://interview.qianlong.com), на 

якому кожен відвідувач може повідомити про напис із помилками, а прес-центр 

Муніципального комітету Пекіна розробив інструкції щодо реалізації 

правильного перекладу об’єктів лінгвістичного ландшафту. Необхідність 

реалізації вказаних інструкцій зумовлена тим, що деякі переклади не тільки 

ускладнюють процес взаємодії з іноземним клієнтом, але і є образливими, а отже, 

можуть стати причиною виникнення конфліктної ситуації (рис. 2.39). 

 

Рис. 2.39. Напис про часи роботи пральні в Пекіні [204] 
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 Вартими уваги є неточності й навіть казуси, які трапляються при 

перекладі написів на об’єктах лінгвістичного ландшафту. Наприклад, на дошці в 

парковій зоні в Сеулі напис англійською означає «не заходити», однак 

корейською – «цінуйте дерева» (рис.2.40). 

 

Рис.2.40. Знак «Обережно» в парковій зоні в Сеулі, Південна Корея [308] 

Натрапляємо й на досить незвичні підходи до повідомлень у 

лінгвістичних ландшафтах (рис. 2.41).  

 

Рис. 2.41. Знак у Північному Ванкувері [308] 

Об’єкти лінгвістичного ландшафту через некоректний переклад є 

предметом жартів: на рекламі в ресторані швидкого харчування написи 

виконані трьома мовами, англійський варіант трактує цю страву як curry of 

mini child (рис.2.42); некоректні переклади також колекціонують: в інтернет-

мережі є спільнота, яка розміщує фотографії об’єктів, на яких написи 

перекладені з помилками або мають яскраво виражений гумористичний 

характер (https://hiveminer.com/).  
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Рис. 2.42. Реклама в ресторані в Токіо [308] 

В.К. Абросимов, Р.С. Демидов, досліджуючи поняття «інформаційний 

ландшафт організації», пропонують цікаву концепцію аналізу сумісності 

інформаційних ресурсів з інформаційним ландшафтом організації. Учені 

наголошують на необхідності залучення таких змістових складників для 

створення коректного інформаційного ландшафту організації: необхідність і 

достатність інформаційного ресурсу; висококваліфіковані кадри, що можуть 

забезпечувати й підтримувати інформаційну систему, яка обов’язково 

повинна бути узгоджена з організацією бізнес-процесів, документацією та 

інформаційними практиками, властивими конкретній компанії/організації [1]. 

У свою чергу, активним споживачем та учасником лінгвістичного 

ландшафту є міжнародні компанії, які мають представництва в багатьох 

країнах або поставляють товари на іноземні ринки. Наприклад, компанія 

P&G має споживачів у понад 180 країнах (за даними на офіційному сайті), 

однак сам сайт компанії містить інформацію щодо представництв лише у 29 

країнах, а інформація на сайті викладена тільки 17 мовами.  

З позиції дослідження лінгвістичного ландшафту сервісної культури 

цікавим є краудсорсинговий проект китайської компанії AliExpress – 

(http://crowdsourcing.aliexpress.com), яка є однією з найбільш популярних у 

світі. Тільки в Україні, згідно з дослідженнями компанії GFK, проведеними у 

вересні 2017 р., 65% замовлень в інтернет-магазинах, зроблених громадянами 

України, припадає саме на AliExpress. Незважаючи на значну популярність 
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компанії та кількість різномовних відвідувачів інтернет-сайту, до сьогодні 

опис товарів на сайті AliExpress є предметом жартів і може посісти перше 

місце серед найгірших варіантів перекладу. Прикраси для волосся описані 

англійською так: AWAYTR Hair Sticks Hairwear for Women Fashion Flower 

Simulation Pearls Dangle Hair Sticks Hair Pins for Girls Hair Jewelry [181], а 

російською – AWAYTR шпильки украшения для волос для женщин Мода 

цветок моделирование жемчуг Висячие волосы палочки для волос шпильки 

обувь девочек украшения для волос. Ось приклад опису тримача для зубної 

щітки російською та англійською мовами: «1Set Toothbrush Holder Automatic 

Toothpaste Dispenser Wall Mount Stand Toothpaste Squeezer Bathroom 

Accessories Set Dropshipping», «1 компл.. зубная щетка держатель 

автоматическая Зубная паста дозатор настенный держатель подставка 

зубная паста соковыжималка аксессуары для ванной комнаты Набор 

дропшиппинг» [181]. При цьому, незважаючи на можливість отримати 

переклад кількома мовами, поряд з товаром ми бачимо опцію тільки 

переходу на англійську мову (рис. 2.43). 

 

Рис.2.43. Оформлення товару на сайті AliExpress [181] 

Кожен користувач сайту має можливість покращити переклад.  

У цій ситуації привертають увагу два аспекти:  
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1) «поганий» переклад не став перешкодою для зростання обсягів 

продажу компанії;  

2) «погані» переклади широко використовувалися компанією в рекламі.  

Цікавим є лінгвістичний ландшафтний підхід корпорації McDonalds, що 

представлений не тільки в текстовому вигляді. Меню, яке пропонує компанія 

різним країнам, відрізняється. Так, у Кореї представлений кукурудзяний суп та 

інші страви, які не доступні в інших країнах. При цьому меню й назви страв 

відрізняються: якщо на сайті корейського McDonalds перейти на англомовну 

версію, наприклад, Shanghai Chicken Snack Wrap (додане слово Shanghai, але 

назва з’являється лише при переході на корейському сайті на англійську 

версію, отже, можна зробити припущення, що англійська версія розрахована 

на китайців, які часто відвідують Корею), Egg McMuffin, Pineapple Fruit Cup. 

Банери на версіях одного сайту корейською та англійською мовами 

відрізняються, однак на версії корейською мовою всі назви дублюються 

англійською (рис. 2.44). 

Популярний нині лозунг McDonalds «I’m loving it» не дуже добре 

перекладається, тому що скорочення нелегко зробити короткими для гасел 

деякими мовами, зокрема Індії або Швейцарії. Компанія знайшла такий вихід 

із ситуації: вислів  I’m loving it розміщений англійською мовою на фотографії 

індійської сім'ї, яка відвідує супермаркет. Крім того, компанія може продавати 

продукти краще за допомогою фотографій у меню, хоча вони не перекладені 

мовою країни, у якій вона працює.    
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Рис. 2.44. Банер на корейському сайті компанії McDonalds [346] 

Компанія McDonalds зацікавлена в тому, щоб її продукція була легко 

доступною всім групам споживачів з погляду не лише політики 

ціноутворення, але й мовного ландшафту. Забезпечення потенційних 

споживачів повною інформацією про запропоновану продукцію допомагає їм 

швидше робити покупки (рис. 2.45).  

 

Рис. 2.45. Дублювання назв страв англійською мовою на сайті 

корейського McDonalds [346] 

Отже, сервісна культура компанії як компонент лінгвістичного 

ландшафту характеризується не тільки наявністю мовних особливостей, але й 

https://corporate.mcdonalds.com/corpmcd/scale-for-good/using-our-scale-for-good.html
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максимальною відповідністю традиціям і культурній специфіці певної 

території, що й зумовлює уявну простоту лінгвістичного ландшафту.  

Лінгвістичний ландшафт впливає на корпоративну культуру в тому 

сенсі, що він сприяє рівності та більш тісному співробітництву між 

працівниками. Це, у свою чергу, позитивно впливає на їхню мотивацію і 

дозволяє їм досягти вищих цілей у межах корпорації. При цьому якість 

перекладу/тлумачення має менше значення, ніж сам факт його наявності, як 

ми впевнилися на прикладі компанії AliExpress. Варто зазначити, що на сайті 

компанії 5 ключових мов: португальська, російська, французька, іcпанська та 

англійська. Підтримка інших мов реалізована за допомогою найпростішого 

інструменту – функції «гугл перекладача», що додає сайту 94 мови. 

Поширення туризму, посилення міжнародної взаємодії спричиняють 

розвиток лінгвістичного ландшафту, який, на наш погляд, у контексті 

корпоративного дискурсу варто розглядати з позиції ситуативних аспектів: 

1) сфери сервісу іншомовних клієнтів, які користуються товарами або 

послугами іноземних компаній (імпортовані товари, послуги 

зарубіжних авіаліній та ін.); 

2) сфери сервісу іншомовних клієнтів, які користуються 

товарами/послугами на території іноземних держав. 

У такому випадку об’єктом лінгвістичного ландшафту виступає сфера 

сервісу мультимовних клієнтів, які можуть бути як споживачами товарів/послуг 

на своїй території (за наявності представництва іноземних компаній, імпортних 

товарів/послуг), так і туристами. 

У такому випадку слід розглядати особливості лінгвістичного ландшафту з 

урахуванням характеру лінгвістичної взаємодії: 

1. Територія. 

1.1. Власна територія та іноземні товари/послуги. 

1.2. Іноземна територія та іншомовні клієнти. 

2. Державний або приватний об’єкт лінгвістичного ландшафту. 
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Під державним розуміємо об’єкт, мультимовний зміст якого асигнований 

урядом і стосується об’єкта державної власності, під приватним – об’єкти, що 

перебувають у приватній власності; у цьому разі рішення щодо розміщення 

написів кількома мовами прийнято власником на його розсуд. Наприклад, у 

Японії прийнятна кількість мов для державних об’єктів чітко регламентована й 

обмежена такими: переважно японська, англійська й іноді корейська та 

китайська (рис.2.46). Водночас кількість мов на приватних об’єктах значно 

більша й включає російську, німецьку та ін. 

 

Рис. 2.46. Офіційні державні знаки кількома мовами в Токіо. 

3. Корпоративний сектор, у якому лінгвістичний ландшафт можна 

поділити на дві категорії:  

3.1. Послуги: багатомовність зумовлена попитом, а отже, переважно 

стосується фінансових, транспортних, комерційних послуг, послуг 

салонів краси, медичних послуг. 

3.2. Товари: продовольчі товари, фармацевтичні товари, одяг, 

електроніка, товари для дому, додаткові товари. 

4. Тип об’єкт/знака: за формою, за місцем застосування, за характером 

напису/перекладу, за використанням елементів вербального/невербального 

характеру. 

На основі аналізу характеру застосування мов об’єктів сервісного 

лінгвістичного ландшафту можна запропонувати таку класифікацію: 

1. Переклад. 

1.1. Переклад дослівний. 
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1.2. Частковий переклад. 

1.3. Повний адаптований переклад. 

2. Міксування мов. 

2.1. Текстове. 

2.2. Структурне. 

2.3. Лексичне. 

2.4. Комбіноване. 

3. Переклад + міксування. 

4. Залучення візуальних/невербальних елементів. 

Найпереконливішим аргументом на користь дослідження особливостей 

лінгвістичного ландшафту є невдачі великих компаній на міжнародній арені. 

“Come alive with Pepsi” – некоректний переклад слогану компанії Pepsi 

завдав збитків на двох ринках: Китаю (переклад означав «Пепсі змусить ваших 

пращурів піднятися з могили) та Німеччини  («Ми змусимо вас піднятися з 

могил») [320].  

Інтернаціональний проект російської нафтогазової компанії разом із 

нігерійською компанією Nigerian National Petroleum Corporation мав назву 

«Nigaz», що викликало резонанс у міжнародній спільноті. 

Компанія MTS не набула популярності серед англомовних споживачів, 

оскільки вимова абревіатури схожа на нецензурний вислів. 

Дослідники компанії Forbes установили, що найбільшої популярності 

набувають саме компанії, які припустилися фатальних помилок в адаптації 

продукції для іноземного ринку, однак популярність такого характеру не 

сприяє монетизації. 

Класичний випадок, зумовлений лінгвістичними територіальними 

особливостями, а не складністю або помилковістю перекладу, стався з 

компанією Mitsubishi. Флагманський бренд компанії Mitsubishi Pajero для 

Латинської Америки був названий на честь дикої кішки Leopardus pajeros, 

що водиться в Аргентині. Однак значення слова неформальною мовою цього 

регіону перешкодило популярності продукту. 
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Як наголошує А. Павленко [111], економічні інтереси глобальних 

корпорацій часто не збігаються з політичними інтересами країн, на території 

яких розташовані їхні офіси, однак поширене використання мови стимулює 

деполітизацію та деідеологізацію мовного простору. З огляду на це постає 

питання про роль лінгвістичного ландшафту в корпоративній сфері, на яке 

важко дати однозначну відповідь. Отже, лінгвістичний ландшафт є складним 

явищем, яке вміщує в собі багатошарову систему мовних явищ. 

Функціонування лінгвістичного ландшафту схоже за характером на мову – він 

існує, розвивається, трансформується своїм власним чином унаслідок природних 

проявів глобалізації, отже, є абсолютно «живим» явищем, що відображає 

специфіку не лише навколишнього середовища, а й комунікативної взаємодії. 

Висновки до другого розділу 

У сучасних умовах базисним ядром сервісної культури є людина як 

особистість з індивідуальним світоглядом, сприйняттям навколишнього світу 

та власними, унікальними характеристиками: інтересами, уподобаннями, 

власними думками та позиціями стосовно політики, екології та ін. Підвищені 

вимоги до комунікації в бізнес-сфері й загальний міждисциплінарний 

характер розвитку лінгвістики зумовив появу нових лінгвістичних явищ. 

Сервісна культура як лінгвістичний феномен розглядалася крізь призму 

аспектів-ситуацій, що виникають у процесі бізнес-взаємодії компанії з її 

середовищем (клієнти, працівники, інвестори тощо). Запропоновано 

класифікацію ситуативного корпоративного дискурсу з огляду на суб’єктів і 

комунікаційні стадії взаємодії компанії: комунікативна ситуація «компанія –

соціум», «компанія – працівник», «компанія – клієнт» та змішані ситуації. У 

процесі взаємодії з компанією клієнт проходить чотири стадії: залучення, 

сервісу, фідбеку, ком’юніті. 

Дослідження корпоративного дискурсу ТОП-компаній за версією 

Forbes дозволило зробити висновок, що: 1) компанії використовують 

широкий спектр віртуальних інструментів (сайт, блог, соціальні мережі); 2) 
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для них характерні не тільки активна участь у віртуальному житті, а й 

стимулювання користувачів приєднуватися до віртуальних акцій, створювати 

власний віртуальний світ; 3) структура і стиль віртуального представлення 

більшості компаній є тотожними.  

Особливістю повідомлень є значний ступінь креолізації, що стає 

невід’ємною частиною віртуалізованого світу й відображає характер 

сучасних комунікацій. При цьому компанія CocaCola, незважаючи на значну 

віртуальну активність, надає перевагу фізичному (реальному) контакту зі 

своєю аудиторією. Важливість креолізованого повідомлення підтверджується 

рекламними заходами, які через невдало обраний візуальний контент 

отримали негативний фідбек суспільства й призвели до матеріальних і 

нематеріальних втрат. 

Корпоративному дискурсу компаній-лідерів притаманний здебільшого 

неформальний стиль. Ядром корпоративного дискурсу є базові засади 

ідеології компанії, а реалізацію корпоративних цінностей здійснюють її 

працівники.  

Корпоративна культура представлена місією, баченням та цінностями, 

що є не тільки законодавчими для загальної корпоративної стратегії, але і 

єдиними для всього оточення компанії (персонал, інвестори, клієнти тощо). 

У готельній сфері для показників якості використовують лексеми comfort, 

hospitality, а в ресторанній – fresh, quickly, friendly, cleanliness. Прагматична 

спрямованість фраз у контексті бачення компаній виражається за допомогою 

прикметників із позитивним оцінним значенням у формі вищого та 

найвищого ступенів порівняння, а також хронотопних маркерів. 

Характерним для корпоративного дискурсу в контексті сервісної культури є 

створення неологізмів, які активно використовуються в інформаційних 

повідомленнях, зокрема рекламного характеру.  

У дослідженні сервісної культури англомовних компаній особливого 

значення набувають віртуальний дискурс, що є актуальним форматом 

обслуговування в контексті сучасних умов функціонування бізнес-
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середовища, та лексико-семантичні особливості зворотного зв’язку, які є 

індикатором успішності взаємодії компанії з клієнтом. 

Для визначення особливостей віртуального корпоративного дискурсу 

були обрані компанії, які входять у ТОП за версією Forbes, що обумовлено 

припущенням щодо наявності прямого зв’язку між рівнем розвитку компанії 

і ступенем задоволеності клієнтів. Оскільки дослідження корпоративного 

дискурсу в контексті його відображення у віртуальному середовищі має 

особливе значення в сучасних умовах, це питання було проаналізоване у 

трьох аспектах: віртуальні інструменти корпоративного дискурсу; суб’єкти 

віртуальної сервісної культури; лексичні та структурні елементи 

віртуального дискурсу. 

Установлено, що корпоративному дискурсу притаманні такі 

характеристики: високий ступінь креолізації інформаційних повідомлень; 

наявність паралелі між продуктом та повсякденним життям людини; 

застосування симетрії, спонукання та метафор; централізація бренду 

(логотип, назва компанії та продукту); переважно мінімалістичний, тезисний 

стиль інформації. На окрему увагу заслуговує позиціонування компанії в 

контексті сервісної культури. Виявлено, що чим вища позиція компанії у 

списку Forbes, тим більш абстрактні, з одного боку, та глобальні, з іншого, 

риси притаманні сервісній культурі. Сервісна культура перестає бути 

сконцентрованою на задоволенні прямих потреб споживача, продажі 

продукції.   

Особливості корпоративного дискурсу компаній можна представити 

таким чином: 

– Корпоративному сайту компанії Apple притаманні характеристики 

рекламного та публіцистичного дискурсів. Переважають два типи 

комунікативних особливостей: спонукання до дії та вплив на реципієнта 

через підкреслення корисності та переваги продуктів. З лексичних одиниць 

на сайті  найчастіше використовують дієслова в спонукальній формі, назви 
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товарів та прикметники з позитивною оцінкою. Особливістю дискурсу сайту 

є постійний діалог з потенційним покупцем.  

– Компанія Google менше зосередилася на інформаційному оздобленні 

сайту. Контент на сайті представлений переважно у стилі ділового дискурсу. 

Значну увагу приділено корпоративним кольорам: місія та розділ «Кар’єра» 

зображені в символічних кольорах компанії. Однією з особливостей є часте 

використання займенників our, we.  

– Інформаційні повідомлення на сайті компанії Microsoft 

характеризуються офіційно-діловим дискурсом. Водночас засвідчено 

емоційно забарвлені повідомлення чи метафоричні висловлювання. Однак їх 

кількість є незначною. Продукти компанії представлені за допомогою 

прихованої реклами, яка акцентує увагу на бажаних для кожної людини 

речах.  

Установлено, що компаніям, які входять у ТОП-20 Forbes, притаманні 

такі особливості: вони мають схожі цілі, що характеризуються 

масштабністю; корпоративному дискурсу властиве використання 

перебільшень та форм найвищого ступеня порівняння прикметників; окрему 

увагу приділено трьом категоріям якості: якості роботи компанії, якості 

персоналу, якості товару/послуги. 

Лінгвістичний ландшафт є результатом глобалізації певної території, 

індикатором поширення впливу компанії або організації та закономірним 

елементом корпоративної сервісної культури міжнародних компаній. 

Виявлено, що активність міжнародних компаній на різномовних ринках і 

поширення глобалізаційної взаємодії між державами зумовлює виокремлення 

категорії лінгвістичного ландшафту в контексті сервісного корпоративного 

дискурсу, що включає дві категорії: сервіс іншомовних клієнтів, які 

користуються товарами або послугами іноземних компаній (імпортовані 

товари, послуги зарубіжних авіаліній та ін.); сервіс іншомовних клієнтів, які 

користуються товарами/послугами на території іноземних держав. На 

підставі аналізу реалізації сервісної культури компанії McDonalds можна 
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стверджувати, що лінгвістичний ландшафт не обмежується лише текстовими 

повідомленнями, а охоплює особливості ментального та культурного 

світосприйняття на певній території взаємодії з клієнтами. На матеріалі 

аналізу результатів адаптації компаніями інформаційних повідомлень 

зроблено висновок про необхідність урахування ментальних і світоглядних 

особливостей та традицій кожної окремої території, на якій представлена 

компанія та/або її продукти/послуги. 

Унаслідок проведеного дослідження лінгвістичного ландшафту в 

контексті сервісної корпоративної культури запропоновано класифікацію 

об’єктів лінгвістичного ландшафту за характером лінгвістичної взаємодії. 

Сервісний лінгвістичний ландшафт потребує подальшого дослідження для 

досягнення базових цілей компанії – задоволення клієнтів та отримання 

прибутку.   
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РОЗДІЛ ІІІ. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ РОБОТИ 

З КЛІЄНТАМИ КРІЗЬ ПРИЗМУ СЕРВІСНОЇ КУЛЬТУРИ 

3.1. Семіотичні та лінгвістичні особливості побудови системи 

персоніфікації досвіду клієнта (Secret Service System) 

 Інтенсивний розвиток сервісної економіки обумовлює закономірні 

трансформації в природі та в характері сфери товарів і послуг, що 

проявляється у значній диверсифікації їх видів, у збільшенні потреб 

населення в їх отриманні, що підкріплено платоспроможним попитом, у 

посиленні ролі сфери послуг у формуванні стандартів якості обслуговування 

та життя тощо. Водночас зростання пропозиції й викликана ним 

інтенсифікація конкуренції на ринку послуг ускладнює залучення нових 

клієнтів і призводить до концентрації стратегічних зусиль компанії на 

формуванні ефективних програм лояльності або персоніфікації, спрямованих 

на побудову емоційної прихильності клієнта до продукту або послуги та до 

організації в цілому. 

Сьогодні будь-який ринок приділяє значну увагу цілеспрямованому 

формуванню очікувань покупців від репутації компанії. Від рекламних 

компаній-одноденок індустрія переходить до довгострокових стратегій, де 

імідж компанії, проактивний її сервіс і лояльність до власних клієнтів 

важливі не менше, ніж представлений нею продукт чи послуга. 

Найвідомішою прихованою системою з надання клієнтові такого сервісу, 

який він буде довго пам’ятати, є система персоніфікації досвіду клієнта (Secret 

Service System), назва якої містить у своїй смисловій структурі акцент не на 

індивідуальність, персоналію, а на персону. Різниця між названими вище 

поняттями в тому, що персоніфікація орієнтує на конкретизацію всіх дій, 

витворених заради персони – клієнта. На основі такого сервісу компанія формує 

його стратегію, що допомагає їй виділятися серед конкурентів. Створення 

Secret Service System сприяє персоналізації клієнтського досвіду за допомогою 

проактивного сервісу та задоволенню вимог клієнтів.  
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Пропозиція такого сервісу створює особливий емоційний зв’язок між 

клієнтом та компанією, яка надає послуги чи реалізує товари. Основною метою 

такого персоналізованого сервісу є здивування клієнтів: «Як вони це 

дізналися?». Secret Service System є внутрішньою прихованою системою, яку 

використовують працівники, аби передбачити й задовольнити ті потреби 

клієнта, про існування яких він і не підозрював до моменту спілкування з 

компанією, за допомогою візуальних підказок і збереженої раніше інформації 

(історія покупок, місце роботи, місце проживання тощо) [32].  

За місяць до Дня Святого Валентина компанія Proflowers.com за 

допомогою електронної пошти нагадує своїм клієнтам про це свято, а також 

про можливість оформити заявку на придбання квітів до святкового 

підвищення цін на товар. Завдяки такому проактивному сервісу основний 

свій прибуток компанія отримує саме від онлайн-продажу квітів. 

Можна запропонувати такий сценарій дій для персоналізації досвіду 

клієнтів будь-якої компанії:  

1. Дізнатися імена клієнтів. Звертання до клієнта на ім’я допоможе 

йому зрозуміти, що він важливий для компанії, адже перестає бути 

анонімним (анонімність може сприйматися як певна агресія). У деяких 

випадках складно зрозуміти, як саме звертатися до клієнта – Mr., Mrs., Ms., 

Miss. Найкраще довідатися про це під час першого контакту, з’ясувавши, яке 

звертання є для клієнта найкомфортнішим (Mr. Richardson! Mrs. Johnson!  

Miss Valentine! Emma! John!). 

2. Необхідно дізнатися про особливу подію (якщо це причина візиту). 

Наприклад, під час запису на прийом у салон краси представник салону 

ставить досить просте питання What`s the occasion? Завдяки цьому клієнт, 

заходячи в салон, несподівано отримує подарунок та привітання від компанії. 

Крім того, запис у системі залишиться і надалі. 

3. Працівники компанії мають оперувати хоча б одним фактом з 

персоніфікованої інформації, наприклад, про враження клієнта від останньої 

покупки (Did you like your last visit to our shop / babershop?); подякувати за те, 
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що він порекомендував компанію знайомим (Thank you for recommending us); 

згадати в розмові про його професію чи місце роботи (People in your 

profession are very attentive); про когось із його родини (How is your mother, 

Mrs. Walsh?); про нещодавні особливі події (How did you celebrate your 

birthday?) [32]. 

Варто також відзначити, що для створення систем персоналізації 

досвіду клієнтів часто застосовують знаки як допоміжні елементи для 

ідентифікації клієнтів. Знаки-символи активно використовуються 

компаніями як Secret Service для ідентифікації нових або лояльних уже 

клієнтів [32].  

Наприклад, в одному з перукарських салонів деяким клієнтам видають 

картку іншого кольору. Це так званий знак для персоналу, що клієнт у салоні 

вперше і йому потрібно розповісти про всі наявні послуги, тобто забезпечити 

особливий підхід в обслуговуванні. Якщо картка того кольору, який означає, 

що клієнт тут уже був, то можна запитати в нього How did you like your last 

visit?  

Найпопулярнішим способом розрізнення клієнтів є використання в 

елементах різних кольорів, які задіяні в обслуговуванні. Колір є швидким і 

простим способом визначити постійних відвідувачів чи користувачів. 

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

чорного кольору для лояльних клієнтів та білого кольору для нових клієнтів 

(рис. 3.1). 

Завдяки цьому кожний співробітник салону знає диференціацію 

клієнтів. Колір накидок є візуальним індикатором їх персоніфікації. 

Водночас різниця в кольорах не означає, що одних клієнтів 

обслуговуватимуть краще, а інших – гірше. У такий спосіб співробітники 

салону отримують іншу інформацію: з лояльними клієнтами необхідно 

спілкуватися як із друзями, а новим відвідувачам потрібно приділити більше 

часу на роз’яснення [32]. 
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Рис. 3.1. Ідентифікація клієнтів у John Robert`s Spa  

У деяких ресторанах використовують різнокольорові серветки. 

Наприклад, про нових клієнтів сигналізують червоні серветки. Весь персонал 

виявляє особливий підхід при обслуговуванні такої категорії відвідувачів, що 

виявляється в більш детальному поясненні меню та спеціальних пропозицій 

чи акцій. Чорна серветка означає, що клієнт досить часто відвідує ресторан. 

А золота серветка призначена для топ-50 клієнтів, для яких офіціант повинен 

принести улюблений напій ще до того, як гість зробить замовлення. 

Кав’ярня Starbucks є популярною в усьому світі не тому, що вигідно 

розташована: більшість клієнтів обирають її за відмінне обслуговування. Так, 

працівники компанії навчені вітати відвідувачів дуже привітно та ввічливо, з 

усмішкою. Постійних гостей вони впізнають і знають, які напої відвідувачі 

обирають. Також існує особливий підхід до клієнта при оформленні 

замовлення: ім’я гостя написане на склянці, тому коли напій готовий, 

бариста запрошує забрати каву, звертаючись на ім’я [32]. 

Зауважимо, що персоналізація – це адаптація потреб конкретної 

людини до вже готових продуктів чи тих, що виробляються на індивідуальне 

замовлення. Така практика відома давно (гравіювання, вишивка, тиснення 

тощо) у сфері fashion, вона досить поширена й у виробництві 

високотехнологічних люкс-товарів (автомобілі, яхти, літаки, будівництво), і в 

сегменті люкс-послуг (у галузі туризму та релаксу).  
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Індивідуалізація ж передбачає «творення» продукту на етапі підготовки 

до виробництва. Колір і вид матеріалу, довжина деяких елементів (ручок у 

сумці), фурнітура, тиснення імені власника, брелки тощо, тобто 

дрібносерійність як технологія, запозичена з масової індустрії, знаходить 

своє місце й у сегменті лакшері. Це один з найефективніших шляхів досягти 

високого ступеня лояльності клієнта при спілкуванні з брендом. 

У сучасному світі єдина річ, яка відрізняє компанії одна від одної, – це 

стосунки між компанією і клієнтами. Якщо в компанії немає гарно 

вибудуваних стосунків, то єдиний шанс утримувати постійних клієнтів – це 

недорогий товар. Однак не всі компанії розуміють, як можна отримати 

інформацію від клієнта для того, щоб почати вибудовувати стосунки з ним.  

Якщо головним завданням Secret Service є розрізнення нових клієнтів і 

тих, що вже існують, то метод F.O.R.D. використовують для збору 

інформації, яка не стосується роботи. Принцип F.O.R.D. є акронімом для 

таких слів:  

– Family – те, що відбувається в родині. Про це можна дізнатися завдяки 

таким питанням: How did you two meet?, Are you the oldest or youngest 

out of your siblings?, How`s (name of cousin/daughter etc.) handling your 

recent move to (name of location)?, How are your children? How old are 

they?;  

– Occupation – чим займається клієнт: What line of work are you in?, How 

do you do like your job?, That`s interesting, how did you end up doing that 

sort of work?; 

– Recreation – як відпочиває клієнт: What do you like to do for fun?, What 

do you do on the weekends?, How was your trip to France?. Однак цю 

інформацію можна використовувати зі стратегічними клієнтами. 

Наприклад, адвокатська компанія дізналась через Facebook, що 

директор їхньої компанії-клієнта захоплюється відпочинком на 

природі, тому подарувала йому мангал із гравіюванням назви компанії 

на його День народження; 
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– Dreams – про що мріє клієнт: Where do you see yourself 10 years from 

now?, What have you always wanted to do?.  

Для того, щоб зберігати отриману інформацію про клієнтів на всіх 

стадіях їхнього життєвого циклу, клієнтоорієнтовані компанії 

використовують CRM-системи (Customer Relationship Management). За 

допомогою CRM-систем компанії покращують стосунки з клієнтами шляхом 

персоніфікації в комунікації між ними та представниками компанії.  

CRM-система – це набір додатків, які пов’язані єдиною бізнес-логікою 

та інтегровані в корпоративне інформаційне середовище компанії на основі 

єдиної бази даних [135]. Таким чином, CRM-система допомагає 

автоматизувати процеси в маркетингу та продажах і синхронізувати їхні 

стратегії, адже клієнт отримує унікальну персоналізовану пропозицію в 

конкретний визначений системою час через найзручніший для нього канал 

зв’язку.  

Сьогодні CRM-системи допомагають компанії оперативно реагувати на 

звернення клієнта й за лічені хвилини зрозуміти, що він має на увазі. Так, 

наприклад, коли клієнт телефонує в компанію, то оператори кол-центру, 

піднімаючи трубку, уже знають ім’я клієнта й бачать усі зроблені ним 

замовлення. Відповідно, оператор може наперед здогадатися, про що 

йтиметься й може продумати приблизний план розмови з варіантами 

пропозицій клієнту.  

CRM-система містить таку інформацію про клієнтів:  

– історія замовлень клієнта; 

– загальна сума, яку клієнт витратив за період користування послугами 

компанії; 

– персональна інформація (Secret Service, F.O.R.D.); 

– побажання клієнта (наприклад, вибраний канал комунікації).  
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Схема 3.1. Схема роботи CRM-системи [135] 

Усю інформацію з CRM-системи використовують не тільки оператори 

кол-центру, але й відділи маркетингу та аналітики. Завдяки збереженій у 

CRM-системі інформації можна сформувати таку пропозицію клієнтові, на 

яку він погодиться з високою вірогідністю.  

Д.В. Дорошкевич пропонує схему роботи CRM-системи, яка 

представлена на схемі 3.1. [135].  

Персональна інформація, отримана компанією про клієнтів, 

використовується для підтримання з ними постійного зв’язку шляхом 

надсилання таких листів:  

1. Листи про отримання запиту. Наприклад, Університет у Ноттінгемі 

фіксує звернення клієнта й надсилає йому листа, у якому звертається 

особисто на ім’я Dear Ryan, а не на прізвище (рис. 3.2).  
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Рис. 3.2. Лист Університету в Ноттінгемі [408] 

 

Компанія Airbnb також використовує персоніфіковане звертання в 

листах, однак у більш неформальному стилі (неформальне Hi замість Dear) 

(рис.3.3). У такому ж стилі написаний лист щодо отримання гранту: Hi 

James, Best of luck, Should you have any questions or run into any problems (рис. 

3.4); 

 
Рис. 3.3. Лист компанії Airbnb  [191] 



 

 

149 

 
Рис. 3.4. Лист про отримання гранту [197] 

2. Листи подяки. Благодійний фонд Casa надсилає листи подяки, у яких 

використано таку інформацію: ім’я (Dear Chuck), дату, місце проведення та 

назву заходу (Breakfast at Tiffany`s), на якому був присутній клієнт; назву 

подарунка/розмір благодійного внеску (a fully loaded… Chrysler… valued at 

$4000) (рис. 3.5). 

 
Рис. 3.5. Лист-подяка благодійного фонду Casa [339] 

3. Стимулювання активності. Компанія Facebook регулярно надсилає 

листи з особистим зверненням до клієнта і пропозицією виконати певні дії на 

сайті – оновити інформацію, відвідати групу (рис. 3.6). Компанія Apple 
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аналогічно зв’язується з клієнтами (рис. 3.7). Характерною мовною 

особливістю таких текстів є використання Present Perfect для того, щоб 

наголосити клієнтові на тому, чого він не зробив: You haven’t visited CoWork 

Greenville in a while, You have not yet uploaded a binary [371]; пропозиція 

виконати дію виражена наказовою формою дієслова: post a new update or 

photo, make sure all the parts, see our Page posting tips, then use Application 

Loader, first sign in to iTunes Connect and check that your app’s status is Waiting 

[371] 

 
Рис. 3.6. Лист компанії Facebook [371] 

 

Рис. 3.7. Лист від компанії Apple [294] 

Готельно-ресторанний комплекс Blue Fish Grill на основі даних про 

клієнтів пропонує їм свої послуги на проведення заходів, подібних до тих, які 
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вже відбувалися минулого року. У листі названо заходи, дати, прізвище 

клієнта (Dear Mr.Smith)  і зроблено запрошення обговорити деталі за обідом 

(Please come in and discuss your needs) (рис.3.8). 

 

Рис. 3.8. Лист компанії Blue Fish Grill [361] 

4. Акційні пропозиції. Компанія Starbucks не звертається на ім’я до 

клієнтів у листах, коли надсилає подарунковий сертифікат. Однак якщо 

клієнт хоче його роздрукувати, то йому потрібно ввести своє ім’я (рис. 3.9). 

 
Рис. 3.9. Подарункові сертифікати компанії Starbucks [386] 

Поширеною темою листів є привітання з Днем народження. Компанії 

використовують нагоду не тільки привітати клієнта (рис. 3.10), але й 

запропонувати йому подарунковий сертифікат, акцію (Get a free medium 
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beverage) (рис. 3.11) чи нагадати про необхідність скористатися послугою 

(Now`s good time to make your annual appointment) (рис. 3.12) [167]. 

 

Рис. 3.10. Привітання з Днем народження клієнта [322] 

 

                         

 

Рис. 3.11. Привітання клієнтів з Днем народження з пропозицією 

подарунків [228] 

Цікавими є прийоми персоніфікації клієнтів через ототожнення клієнта 

з компанією. У більшості компаній клієнт створює свій особистий акаунт і 
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розвиває свій профіль без допомоги компанії, а отже, самостійно 

персоніфікує свій досвід з компанією (Apple, Google, Facebook, Microsoft). 

Найяскравішим прикладом цього є особистий акаунт у X-box. Клієнт створює 

не тільки персональну сторінку, але й власний аватар (рис.3.13).  

 

Рис. 3.12. Лист-привітання з Днем народження з нагадуванням про 

необхідність скористатися сервісом компанії [167] 

 

Рис. 3.13. Особистий акаунт X-box [317] 

 



 

 

154 

Компанії також пропонують винагороду кожному клієнтові за 

створення акаунта (Earn rewards. Earn points for shopping and searching with 

Microsoft. Redeem points for gift cards, movies, music, games, or charity 

donations when you sign in with Microsoft [426]) чи можливість користуватися 

одним акаунтом для всіх сервісів одночасно (Your account for everything 

(Apple) [162]. A single Apple ID and password gives you access to all Apple 

services (Apple) [178], A free Microsoft account gives you easy access to all things 

digital (Microsoft) [426]). 

Звичайно, з розвитком інтернет-технологій усе більше клієнтів надають 

перевагу спілкуванню за допомогою таких месенджерів, як Viber, Whatsapp, 

Messenger, а не розв’язанню питань у телефонному режимі. Однак 

телефонний зв’язок та електронна пошта залишаються обов’язковими 

елементами конфігурації CRM-системи.  

Незалежно від форми та способу зв’язку з клієнтом будь-яке 

інформаційне повідомлення є прагматичним, адже створюється компанією 

для досягнення певної мети. Оскільки загальна мета компанії полягає в 

отриманні матеріального зворотного зв’язку, цілі повідомлень безпосередньо 

спрямовані на здійснення впливу на клієнта. Як зазначають дослідники 

М.О.Зайцева, Т.М. Артеменко, І.П. Липко, прагматична настанова лежить в 

основі породження різних типів констативів і визначає своєрідність 

структурно-семантичної організації висловлювання, добір відповідних 

мовних засобів, специфіку комунікативних різновидів констативів. Автори 

пропонують розрізняти констативи-зачини залежно від комунікативних 

інтенцій адресата, а отже, від ступеня впливу [56].  

До категорії низького впливу можна віднести загальноінформаційні 

листи, що стисло та в межах ділового дискурсу повідомляють про певні 

факти, події, ситуації. Для цих випадків характерні три змістові елементи:  

1) позначення ситуації, що склалася, для чого використовують пасивну 

форму дієслова та теперішній доконаний час: The message is confirmation of 

your request taken, I’d like to let you know that your application to the impact 

https://www.microsoft.com/en-lb/about
https://www.apple.com/
https://www.microsoft.com/en-lb/about
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Grant Program has been successfully moved into the second review stage [408], 

you have not uploaded a binary for your app, our records show that this app was 

created, you haven’t visited CoWork Greenville in a while [191];  

2) опис наступних подій, що відбудуться як наслідок попередньої 

ситуації, реалізується за допомогою форм майбутнього часу: Our esteemed 

board members will now take your proposal under consideration [197], the second 

review stage will take place, successful applicants will be notified, it will be 

deleted from iTiunes Connect, the app name will then be available for another 

developer to use, then we’ll send your coupon [294]; 

3) дії, які може вчинити адресат, позначено шляхом опису можливості 

за допомогою модальних дієслів you can log and view your calls, should you 

have any problems you can consult our list of FAQs or reach out to us directly, 

there are some quick things you can do to build interest in your Page [294] та 

спонукальної форми дієслів: for the latest information about our service 

availability see, never divulge your password to another person, never respond to 

an email, if in doubt contact the IT desk, to upload a binary first sign in to iTunes 

and check, then use Application Loader to upload your binary, if you have any 

questions regarding this notice click Contact Us, post a new update or photo, make 

sure all the parts of your Page are completed, see our Page posting tips, please 

come in and discuss your needs with me over lunch, take a look at your gift, click 

here [197]. Для позначення мети, з якою адресат буде чинити дії, 

використовується інфінітивна конструкція: to upload your binary, to increase 

engagement on your Page, to earn double A+ Rewards credits [317]. 

Для листів-подяк від благодійних фондів та соціальних об’єднань 

характерні високий ступінь впливовості та використання констативів з 

перлокутивною метою впливу на почуття та емоції адресата. Особисте 

звертання Dear Chuck підсилюється власноручним підписом представника 

компанії та супровідними коментарями в неформальному стилі з 

використанням прикметників із підсилювальним значенням awesome, very 

much та вигуком Wow.  
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Мета основної частини листа – викликати почуття радості, 

співпереживання, причетності до події та компанії: the event was a great 

success, and we thank you for your part in that success, you are helping CASA of 

Brown Country advance its mission [339]. Для підсилення емоційного впливу 

використано тактику протиставлення. З одного боку, для інтенсифікації 

відчуття жалю, незручності подано опис початкової ситуації за допомогою 

негативних прикметників: vulnerable children, interests of abused and neglected 

children. Потім продемонстровано, як змінюється ситуація в позитивний бік, 

за допомогою фразеологізмів giving them a voice та висловів hope for a better 

future, have someone they can trust, confide in, share their true feelings with, safe, 

loving homes where they can thrive [339].  

Мета листа-подяки полягає зокрема й у створенні відчуття задоволення 

собою в благодійника. Для цього як засоби інтенсифікації використано 

компліменти – позитивні підсилювальні прикметники, що стосуються опису 

особи благодійника та його вчинків: thank you for your very generous donation 

of the lease of a fully loaded 2011 Chrysler, we really appreciate that you are 

helping, we are grateful you have chosen to invest in the children …and thank you 

again for your generous support та прикметники у формі вищого ступеня 

порівняння: you are helping the most vulnerable children in our community, 

advocating for the best interests [339].  

У кінці листа розміщено найбільш впливовий елемент, у якому 

використано графічне виділення великими літерами концептів, метафору й 

анафоричне повторення: To give a child a CASA is to give them a VOICE, to give 

them a voice is to give them a HOPE, and to give them hope is to give them the 

WORLD [339]. 

Отже, персоніфікація клієнта − це одна з найважливіших тенденцій 

розвитку сфери товарів та послуг. Лінгвістична ефективність повідомлення 

прямо залежить від його персоніфікованості. У сервісному секторі 

персоніфіковані повідомлення використовують як засоби маніпуляції 

думкою клієнтів, що призводить до повторних звернень з боку споживачів. 
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Secret service створює емоційний зв’язок з компанією, яка надає послуги чи 

продає товар.  

 

3.2. Лексико-семантичні особливості зворотного зв’язку в сервісній 

культурі 

3.2.1. Лінгвістичні відмінності в методах збору оцінки сервісу  

 Рівень задоволеності споживача обумовлює ефективність діяльності 

компанії та рівень її доходу. Для того, щоб прийняти правильне рішення 

щодо подальшого функціонування компанії, важливо розуміти, наскільки 

клієнти задоволені отриманими товарами чи послугами. При цьому 

отримання такої інформації необхідне ще до того, як незадоволення клієнтів 

призведе до значних втрат прибутку. Саме це спричиняє зацікавленість 

науковців та практиків проблемами ідентифікації ступеня задоволеності 

споживачів і пошук механізмів, що дозволять якісно, інформативно і, 

головне, своєчасно мати відповідний зворотний зв’язок. 

Метою вказаних досліджень є отримання (формування) лояльного 

клієнта. Сьогодні компанії використовують численні прийоми для 

формування лояльності:  

- Прості методи, коли клієнт отримує певну винагороду за покупку 

товару чи послуг у вигляді балів /бонусів, які можна витрачати на 

майбутні покупки в тій самій компанії (цей метод часто 

використовують авіалінії – компанія Qatar Airways пропонує 

бонусні милі Exclusive flight offers for you. Earn bonus Qmiles on 

Qatar Airways [240], а також формує Privilege Club, який дає 

постійні приємні бонуси від компанії). До особливостей сервісної 

культури компанії Qatar Airways варто віднести креолізований 

характер привілеїв (рис. 3.14). На відміну від поширеного підходу – 

створення «привілейованого клубу» з трьома рівнями (Silver, Gold, 

Platinum), компанія додає четвертий –  Burgundy, який зображений у 

корпоративній стилістиці. Надання бонусів клієнтам позиціонується 
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компанією виключно як подяка за лояльність (Privilege Club is Qatar 

Airways’ way of saying thank you). 

 

Рис. 3.14. Рівні членства в привілейованому клубі Qatar Airways [240] 

- Ярусні методи, коли клієнт умотивований можливістю отримувати 

все більшу винагороду пропорційно до часу або суми покупок 

(компанія Virgin-Atlantic пропонує різнокольорові картки лояльного 

клієнта, кожна з яких надає ще більший бонус додатково до простих 

методів, які представлені в розділі Start rewarding adventures. При 

цьому компанія пропонує три рівні винагороди – від компанії On the 

flight and at the airport with us, додаткові Extras with us та бонуси від 

партнерів Extras with our partners (рис. 3.15.) [270]. 

 

Рис. 3.15. Три кольори членських карток [270] 

- Платні методи, коли клієнту пропонують внести певну суму, щоб 

отримати додаткові привілеї. Наприклад, компанія HubSpot 
 

пропонує за 79 доларів отримати безкоштовну доставку товарів на 

суму до 1 млн. доларів США [272]. 



 

 

159 

- Відкладений метод, коли свою винагороду клієнт отримує протягом 

певного часу: більшість компаній пропонують після покупки знижку 

в розмірі 15% (наприклад, компанія Amazon), якою можна 

скористатися лише до певної дати або протягом певного періоду. 

Компанія Google новим клієнтам надсилає фізичного листа з чеком 

на певну суму, яку можна витратити на послуги компанії за 

виконання певних умов, а також подарункові картки (рис. 3.16). 

 

Рис. 3.16. Реалізація відкладеного методу компанією Google [318] 

- Партнерство – коли за користування послугами однієї компанії 

клієнт отримує знижку або бонуси на обслуговування в інших. Цей 

метод особливо популярний серед банківських та фінансових 

установ. Наприклад, власники карт Mastercard отримують знижку в 

мережах магазинів та при замовленні різноманітних послуг від 3% 

до 20% (рис. 3.17). 
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Рис. 3.17. Speedy Rewards MasterCard [239] 

Одним із найновіших інструментів, що набувають популярності, можна 

вважати систему реальної плати за лояльність – Cashback, програми 

партнерства, завдяки яким клієнт отримує певний відсоток на свою карту за 

кожну покупку. Поширеними є два варіанти: 1) компанія самостійно 

пропонує клієнтові повернути частину грошей або додаткові послуги на 

вибір (рис. 3.18); 2) партнерські програми, у яких клієнт не обмежений 

однією компанією (рис. 3.19). 

 

Рис. 3.18. Пропозиція на вибір: «кешбек» або три роки гарантії [388] 

 

Рис. 3.19. Програма лояльності від компанії Citibank [398] 

Методи підвищення лояльності набувають популярності та стають 

різноманітнішими і креативнішими за змістом, однак вони не допомагають 

отримати інформацію, що саме змушує клієнтів перестати користуватися 
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послугами певної компанії. Як показують результати досліджень, 

задоволеність клієнта на 35% залежить від сервісу, на 20% від сприйняття 

бренду і тільки  на 15% – від якості продукту чи послуги [70]. Отже, на 

лояльність клієнтів неможливо на 100% впливати за допомогою 

матеріальних засобів, тому постає питання про відстеження якості сервісу, 

який отримує клієнт у  взаємодії з компанією. 

Безперечно, є загальноприйняті критерії якості обслуговування 

клієнтів, що знаходить своє відображення в корпоративних цінностях (місія, 

цінності, мета, бачення) компанії, юридичних документах внутрішньої 

(правила поведінки, стандарти обслуговування клієнтів, стандарти та 

нормативи якості) та зовнішньої спрямованості (статут компанії). Якість 

сервісного обслуговування може бути представлена таким чином: 

– Якість роботи компанії (забезпечення стабільного доступу клієнтів до 

послуг і товарів, своєчасне й досконале інформування персоналу та 

клієнтів про характеристики товарів і послуг, тренування персоналу). 

Сomplying with local laws and regulations, building trust with its various 

stakeholders including customers, shareholders, employees, business 

partners and local communities, aim to become one of the most ethical 

companies, practicing fair and transparent corporate management, high 

value on its people and technologies, contribute for common interests and a 

rich life, perform the mission statement by a member of the community 

[409]; to be one of the world’s leading producers and providers of 

entertainment and information [163]; Honor the language and spirit of the 

law of every nation and undertake open and fair business activities to be a 

good corporate citizen of the world. Respect the culture and customs of 

every nation and contribute to economic and social development through 

corporate activities in their respective communities [258]. 

– Якість персоналу (компетентність, увічливість, готовність допомогти, 

контактність обслуговуючого персоналу). Аpplying a strict global code 

of conduct to all employees, ethical management, make the extension of 
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human resource development and technical superiority with management 

principles [409], A commitment to excellence, creativity and innovation. Our 

executive team's vision and strategic direction deliver stories, characters 

and experiences that are welcomed into the hearts and homes of millions of 

families around the world … bringing a diverse range of knowledge, 

perspective and experience to guide and drive long-term value to the 

company [335], Foster a corporate culture that enhances both individual 

creativity and the value of teamwork, while honoring mutual trust and 

respect between labor and management. Pursue growth through harmony 

with the global community via innovative management [366], Creating a 

Better World Through Technology and Passionate Employees [215]. 

– Якість послуг та товарів. Create the products and services that give 

customers the best satisfaction, retain the 1st position in the world in the 

same line of business [409], seek to develop the most creative, innovative 

and profitable entertainment experiences and related products in the world 

[163], Dedicate our business to providing clean and safe products and to 

enhancing the quality of life everywhere through all of our activities. Create 

and develop advanced technologies and provide outstanding products and 

services that fulfill the needs of customers worldwide [367].
 
 

Глобальний характер діяльності компаній знаходить своє відображення 

в корпоративному дискурсі. Увагу передусім привертають такі особливості:  

- використання слів, які підкреслюють погляди й цілі компанії: 

worldwide, enhancing the quality of life;  

- зосередженість на оточенні з однаковим поцінуванням кожного: 

including customers, shareholders, employees, business partners and local 

communities;  

- наявність корпоративних цінностей, що є єдиними й уніфікованими 

для всіх компаній: building trust, high value; 

- цінності щодо якості продукту переважно виражені формами 

найвищого ступеня порівняння: outstanding, the best, the most.  
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Вважаємо раціональним підхід А.А. Бєлостоцької, А.В. Круглова [14], 

які пропонують трифазну модель сприйняття якості сервісу (рис. 3.20).  

Незважаючи на те, що модель є раціональною, на практиці виникають 

певні труднощі з виявленням реального ставлення клієнта до компанії та 

послуги/товару. Популярним інструментом є книга відгуків – у фізичній 

формі (книга розміщена у вільному доступі в приміщенні офісу/магазину) й у 

віртуальному просторі (це форма зворотного зв’язку на сайті, через яку 

клієнти можуть зв’язатися з керівництвом та висловити свою думку).  

 

Рис.3.20. Трифакторна модель сприйняття якості послуг/товарів 

Зазвичай ці інструменти використовують у ситуації, коли клієнт 

максимально незадоволений якістю наданих послуг і залишає скаргу. На наш 

погляд, відкритий конфлікт є позитивним явищем: споживач залишається в 

категорії «клієнт», а компанія, у свою чергу, отримує максимально важливий 

зворотний зв’язок, оскільки скарга клієнта виявляє слабкі або проблемні 

місця в процесі обслуговування. Ефективність опрацювання таких звернень 

набуває особливого значення, оскільки від реакції компанії залежить, чи 
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зможе вона зберегти клієнта й урегулювати конфліктну ситуацію. Тому це 

питання буде розглянуте детально в контексті сервісної культури. 

Однак бувають ситуації, коли клієнт залишається незадоволеним 

якістю обслуговування незначною або навіть значною мірою, але в обох 

випадках приймає рішення не повідомляти компанію про це. Саме такі 

ситуації змушують компанії шукати можливість отримати зворотний зв’язок 

від кожного покупця. Одним із поширених методів є «Таємний покупець», 

який дозволяє компанії побачити ситуацію як клієнт. Недоліком такого 

методу є те, що отримана інформація є суб’єктивною й залежить від таємного 

покупця, його особистих вимог до обслуговування. Суб’єктивність оцінки 

також пов’язана з тим фактом, що покупка для таємного покупця є роботою. 

Пошук індексів лояльності та способів вимірювання ступеня 

задоволеності клієнтів спричинив появу численних методів і програм: Індекс 

емоційної лояльності, Кнопка лояльності, Метод «Сritical incidents 

technique», Метод SERQUAL, Метод SERVPERF та інші. Усі ці методи 

розглядають оцінку сервісу як ієрархічний процес, базисним інформативним 

джерелом якого є проведення опитування. На особливу увагу заслуговує 

метод Net Promoter Score, в основі якого лежить простий, але достатньо 

цінний принцип – з’ясувати, наскільки клієнт схильний рекомендувати 

компанію друзям та знайомим. Оскільки авторам методу вдалося знайти 

ключовий аспект ставлення клієнта до компанії, семантичні та лінгвістичні 

особливості його реалізації вважаємо за доцільне розглянути в нашій роботі. 

 

 

3.2.2. Лінгвістичні особливості ефективного опрацювання скарг як 

компонент сервісної культури 

Забезпечення якісного обслуговування клієнтів та підтримання 

позитивної репутації ніколи раніше не було настільки складним, як сьогодні. 

Різноманітні додатки для соціальних мереж, мобільні додатки, низка веб-

форумів та блогів надають можливість клієнтам поділитися своїми відгуками 

про товар чи послугу. 



 

 

165 

Зазначимо, що комунікативний акт, який відбувається між адресатом й 

адресантом для реалізації певного завдання (передавання/отримання 

інформації), – це процес, що має прагматичний характер, а обставинні 

детермінанти в комунікативно-прагматичній інтенції мовця 

(адресата/адресанта) виконують комунікативне призначення. Негативні 

відгуки шкодять компанії, оскільки можуть вплинути на думку необмеженої 

кількості потенційних клієнтів у всьому світі. Тому всі скарги клієнтів 

вимагають негайної продуманої відповіді. Вдале вибачення або ввічлива 

відмова неможливі без ретельного добору слів й організації тексту. Для 

виникнення комунікативної ситуації «скарга» потрібні такі елементи: мотив 

(причина), адресант, адресат, власне дискурс скарги та відповідний 

перлокутивний ефект (pис. 3.21). 

Іншими словами, адресант, у якого є скарга, має свій власний досвід та 

ставлення до комунікативної ситуації, що виникла, й володіє 

комунікативними навичками, які розуміє адресат, звертається до адресата з 

метою розв’язати проблему, яка його турбує. Інституційний дискурс у цілому 

розрізняється на основі двох системотворчих ознак: цілей та учасників 

спілкування, детермінованих сервісною культурою. Основними учасниками 

інституційного дискурсу скарги є представники певного інституту (адресати) 

та люди, які звертаються до них (адресанти). Вони є базовою парою 

учасників й утворюють ядро інституційного дискурсу скарги. 

 

Рис. 3.21. Комунікативна ситуація «скарга»   



 

 

166 

Загальними ознаками скарги в корпоративному дискурсі є: 1) певні 

відносини між суб’єктами, один з яких надає послугу/товар, а інший 

приймає; 2) конфліктна ситуація, яка спричинила незадоволення, негативні 

емоції (хвилювання, образа та ін.); 3) взаємодія «заявник – відповідальний», 

імплікація звинувачення й вимога відповідальності за певні вчинені чи 

невчинені дії. 

Скарга корелює з такими концептами: accusation, annoyance, charge, 

criticism, disagreement, dissatisfaction, expostulation, objection, protest, 

formality. 

Для досягнення позитивного перлокутивного ефекту в англомовному 

дискурсі скарги використовують інформативний спосіб впливу, який 

здебільшого виражається експліцитно. Мовленнєвий акт інформування може 

містити перформативне дієслово із семантикою інформування та етикетний 

зворот або дієслово – посилання на канал комунікації, наприклад: I am 

writing to express my concern... або I am writing to you to complain about….  

Мова скарг включає емоційно забарвлену лексику (disgusted, infuriated, 

enraged, amazed). Для цього типу не характерні жорсткі претензійні 

формулювання та емоційно-експресивні елементи, а використання 

стилістично забарвленої лексики емоційно-експресивного характеру 

обмежується лексемами та словосполученнями негативної оцінки: 

unfortunately, still waiting, faulty, damaged, refund, insist.  

У текстах ділових скарг, як і в інших видах ділової комунікації, 

використовують офіційні кліше, наприклад: I am writing in response..., on a 

number of occasions..., І would be happy to provide you with references if 

required..., to prevent such accidents from occurring.  

Скарги, оформлені в офіційному стилі, переважно містять опис подій у 

форматі «коли (дія 1), то (дія 2)», що змальовують ситуацію: Unfortunately, 

when we opened this case we found it contained completely different articles from 

those ordered,  and we can only presume that a mistake has been made and that 
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this case is part of another order. Поширеним є використання сполучника 

because: disappointed because I was billed the wrong amount. 

В англомовному дискурсі скарга представлена у вигляді власне листа-

скарги, якому притаманні всі структурні особливості ділової кореспонденції 

в цілому. Лист-рекламація, або позов, є прерогативою юридичного дискурсу, 

завжди відрізняється жорсткою композиційною будовою, ділиться на 

невеликі абзаци, де коротко формулюються претензії адресанта, причому 

кожний абзац містить нову претензію-звинувачення:  

«Dear Sir or Madam:  

We have been receiving many complaints from our customers about your 

(item). They have not been satisfactory and, therefore, we have had to refund the 

purchase price on many of them. 

The trouble seems to be with the last shipment. The (item) before seemed 

sufficient and we did not have any complaints from our customers. 

Please check to see if there was an error in making these (item). We would 

also like to suggest that you check to see if they are being packed with enough 

protection for shipping.  

We have (amount left) left and we would like to have you send us a 

replacement shipment. We will wait for instructions from you before returning this, 

these (item). 

Sincerely», [315] 

Така композиційна чіткість разом з емоційно забарвленими елементами 

посилює враження категоричності, ще однієї з характерних рис цього 

дискурсивного жанру: I was shocked by the inferior quality of the fridge, which 

was sold to me at your shop last June. I insist that you replace the item at once 

[412]. 

Стиль скарги не завжди відповідає канонам ділового дискурсу, 

наприклад: «Gentlemen: Will you please send us the name of a good lawyer in 

your district? We may want to sue you. Sincerely», «George, I am gladFd much 

rather have tucked an order in this envelope... but darn it all, be prepared for a 
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complaint. It isn't world-shaking, but when you and I work out a satisfactory 

solution for our customer, we'll still keep a friend, you know» [87]. Ми 

спостерігаємо емоційну, неформальну скаргу, написану в живому 

публіцистичному стилі з використанням ненормативної лексики. 

Першим кроком у підготовці відповіді на скаргу, як і в кожній 

комунікативній ситуації сервісної культури, є аналіз цільової аудиторії. Це 

важливо для вибору відповідного стилю написання та лексичного рівня. Тоді 

як ґрунтовні офіційні листи з явними технічними деталями вимагатимуть 

аналогічного стилю й можуть включати спеціальну термінологію, невеликі 

зловтішні коментарі в соціальних мережах вимагають дотепних відповідей у 

стислому стилі. Крім того, критика та пропозиції щодо поліпшення сервісу 

можуть з’явитися навіть у дітей, особливо, коли вони адресовані виробникам 

іграшок, як у випадку з Lego “Lord of the Rings” (pис. 3.22). 

 

Рис. 3.22. Скарги на Lego “Lord of the Rings” [431] 

Такі листи, звичайно, потребують простих формулювань та чітких 

зрозумілих пояснень. Кожна скарга індивідуальна, а отже, відповідь потребує 

певної креативності, адже необхідно представити свою компанію як 

клієнтоорієнтовану. У влучних відповідях використовують стилістичні 

засоби, ідентичні тим, що вжиті в оригінальному коментарі.  
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Наведемо приклад, коли провідний мобільний оператор у Сполученому 

Королівстві O2 отримав повідомлення, яке містить експресивну і сленгову 

лексику, починаючи зі слів bastard big man ting. Відділ обслуговування 

клієнтів надав  технічну підтримку в такий самий спосіб: Have you tried to 

reset the router ting fam…?. Цей стиль знизив рівень напруги і допоміг 

зробити спілкування більш дружнім. У буквальному розумінні одна фраза 

допомогла оператору зробити необхідні інструкції більш зрозумілими та 

менш технічними. 

Ще одним повчальним прикладом є лист до компанії TESCO 

(Шотландія), який склали дві жінки в поетичному стилі [212]. Лист містив 

застарілу книжну лексику (bereavement, solace) (pис. 3.23). 

 

Pис. 3.23. Скарга компанії TESCO в поетичній формі [212] 

Голова компанії створив аналогічну поему у відповідь. Пояснення 

щодо «неможливості відновити улюблене майно» було однозначним, але з 

поетично-драматичним відтінком: “Alas dear ladies your woes are continued” 

(pис. 3.24) [212].  Цей вірш пом’якшив негативну інформацію. Отже, вибір 

стилю, аналіз комунікативного партнера і, якщо доцільно, цільової аудиторії 
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є важливими для прийняття рішення про використання лінгвістичних засобів 

переконання.  

Ефективне використання мови для відстоювання своєї позиції часто 

поєднує всі три риторичні елементи: логос, пафос та етос.  

 

Pиc. 3.24. Відповідь на скаргу компанії TESCO  [212] 

Найбільш ефективною в сервісній культурі є схема, що починається з 

пафосу (вираження розуміння почуттів клієнта), переходить до логосу 

(детальний огляд інциденту) та співвідношення з етосом (забезпечення 

надійності з пропозицією чогось безкоштовного, запевнення у вирішенні 

проблеми та запрошення до майбутніх покупок). Ефективність такої схеми 

обумовлена змістом цих риторичних звернень:  

- етос − апеляція до довіри та авторитету;  

- пафос − апеляція до емоцій;  
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- логос − апеляція до розуму та логіки [332]. 

Стрижневим у процесі відповіді на скаргу є наступний крок, зокрема 

вибір оптимального методу, який продукується залежно від змісту коментаря 

клієнта. Так, у ситуації об’єктивності викладених скарг, логічного викладу 

претензій респондентові варто звертатися до логосу. При цьому необхідно 

враховувати, що скарга стилістично продуктивна, оскільки містить у собі 

експресивну лексику, вигуки, вставні слова, а часом і ненормативні 

конструкції. Саме тому такою важливою є виважена відповідь на скаргу з 

акцентом на ієрархію організації, зокрема – топ-менеджера, який звернув 

увагу на викладену проблему. З одного боку, це збільшує довіру й створює 

умови для діалогу, з іншого – акцентує увагу на індивідуальному підході, 

який застосовують в організації для кожного клієнта. 

Наприклад, старший менеджер з виробництва систем Infinity Home 

Theater Systems обрав прості, але переконливі слова для відмови у 

відшкодуванні претензії. По-перше, вислів You’re absolutely right [257] визнає 

ті моменти претензії, які узгоджуються з фактами (наприклад, опис політики 

компанії щодо зіставлення цін). Далі той, хто готує відповідь, нагадує про 

суворі вимоги, яких потрібно дотримуватися, щоб отримати відшкодування, 

за допомогою такої лексики: guarantees, qualify, exact, verifiable proof. 

Зазначимо, що вказівка на помилки клієнта актуалізується за 

допомогою нейтрального слова however; використовуються порівняльні 

прикметники для ілюстрації відмінностей між придбаним товаром та тим, що 

рекламується на місцевому рівні за більш низьку ціну: wider, smoother, more 

compact, advanced. Апеляція до логосу реалізується шляхом уживання слова 

naturally, що означає: клієнт повинен був уже зрозуміти логіку ціноутворення 

та власну помилку. Крім того, такий характер цілого абзацу «створює довіру 

читача до мудрості покупки». 

Водночас прихильники пафосу використовують особові займенники, 

емоційну лексику та виразні вступні фрази. Речення може часто бути 

окличним або запитальним. Завдяки цьому повідомлення справляє бажаний 
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ефект. Яскравим прикладом такого спілкування є листування між Лейлою 

Джайн Дейлі та супермаркетом Sainsbury щодо черв’яка в салаті: у скарзі 

були використані мовні засоби, спрямовані на переконання опонента (рис. 

3.25). Незадоволена клієнтка, яка купила салат з черв’яком, написала про це в 

соціальній мережі Facebook  [252] і повідомила про незручності, спричинені 

цим інцидентом, за допомогою слів: starving, horrified, headbutting the wall in 

shock, complete madness і т. д.  

 
Рис. 3.25. Скарга покупця супермаркету Sainsbury [252] 
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Клієнтка продовжувала висловлювати обурення через риторичне 

запитання Do you want me to die? Вона категорично стверджувала: You should 

be ashamed of yourselves!, Fire all your stuff. Close down your business. There is 

no other way [252].  

Перебільшення та дещо абсурдність скарги були спрямовані на 

роздмухування масштабу цього інциденту і, ймовірно, провокування 

більшого відшкодування. Однак відповідь може конкурувати за емоційністю 

із самою скаргою (Рис.3.26). Так, відповідач виявив співчуття та розуміння за 

допомогою таких фраз: poor worm, hope, calm, alternative option, treat yourself 

to something nice [252].  

 
Рис.3.26. Відповідь магазину Sainsbury на скаргу [252] 

Підкреслення позитивних сторін (чіткі переваги ситуації) та вираження 

готовності до відповідальності (we can discuss) допомогли менеджеру 

Sainsbury заспокоїти незадоволеного клієнта (Рис.3.27). Наступна відповідь 

клієнта містить фрази: willing to consider, good idea, mull this over, make a 

deal.  
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Рис.3.27. Скарга покупця супермаркету Sainsbury[252] 

Використання гумору в описі долі хробака допомогло досягти 

консенсусу (Рис.3.28). Після успішного врегулювання конфлікту дві сторони 

надалі спілкувалися у дружній атмосфері, про що свідчать смайли.   

 
Рис.3.28. Відповідь магазину Sainsbury на скаргу [252] 

Отже, смайли дають візуальне уявлення про настрій та наміри того, хто 

їх використовує. Вони також служать заміною невербальної інформації, 

переданої за допомогою жестів та міміки під час особистої комунікації. За 
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словами Лоуренса Дж. Прерлі, «все, що розкривається через відтворення, 

одночасно приховує альтернативні можливості» [257].  

Зазначимо, що, оскільки відповіді на скарги передбачають збереження 

лояльності клієнта до бренду, рекомендовано звертатися до етосу. Відповіді 

на скарги закликають до довіри та запрошують до подальшої співпраці. 

Залежно від тону тверджень етос може бути або дружелюбно 

гумористичним, або апологетично серйозним. Наприклад, працівники 

компанії, яка виготовляє кондитерські вироби Freemans, відреагували на 

«натхненний лист» з такими гарантіями: anyone who imperils that hard won 

reputation is a danger to the organisation, following an appropriately Stalinesque 

inquisition we have summarily dismissed the biscuit breaking operative 

responsible for this outrageous negligence and had them blackballed from any 

equivalent employment for life  [227].  

Зазначимо, що хоча така відповідь звучить перебільшено, ці ретельно 

описані пропозиції відповідають авторитету виробника та готовності 

підтримувати високий рівень виробництва для задоволеності кожного 

окремого замовника. Отже, компанії, які цінують своїх клієнтів, 

забезпечують надійність та швидкість відповідей. Так, Дейв Мюррей був 

приємно здивований рівнем обслуговування клієнтів компанії Uber, коли він 

отримав відповідь на скаргу через декілька хвилин. У повідомленні 

зазначено, що “I was valued customer, and my issue was being researched” [238]. 

За цим повідомленням надійшов лист компанії про рішення, у якому 

було визнано помилку водія, тому клієнтові була запропонована прийнятна 

компенсація та знижка на майбутні поїздки. Цей комунікативний прийом 

виявився найбільш ефективним. Він забезпечив не тільки відчуття 

винятковості в клієнта, але й подальше користування послугами саме цієї 

компанії. Отже, здатність визнати свою провину є ключовим елементом 

удосконалення сервісу. Як вказує Джон  Ді.Джуліус, «скарга є подарунком, 

адже ви безкоштовно дізнаєтесь, що не так у вашому обслуговуванні» [210]. 

Окрім того, якщо скарга клієнта якісно оброблена, шанси на ведення бізнесу 

https://www.thedijuliusgroup.com/blog/2016/every-industry-has-an-uber-coming/978/
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саме з цією компанією знову збільшуються. Коли є очевидний дефект у 

сервісі, негативна інформація повинна подаватися обережно, щоб 

пом’якшити можливу емоційну реакцію з боку клієнта. По-перше, можна 

приховати погані новини для нього, якщо включити їх у якийсь із підпунктів 

або розмістити в середині абзаца [257].  

Також доцільно використовувати пасивний стан у випадку відмови 

клієнтові і надавати перевагу словам із позитивними конотаціями. У разі 

повідомлення негативної інформації потрібно запропонувати позитивні 

альтернативи. Наприклад, компанія Yahoo використовує деякі з цих засобів у 

своєму листі клієнту: 

− “inconvenience these issues may have caused” – пасивний стан 

допомагає визнати провину, одночасно відсторонюючись від причин її 

виникнення; 

− “If you were to offer more information… you could be approved”  − 

запропоновано можливі варіанти для уникнення прямої відмови; 

− “incorrect” – значно м’якше сприймається, ніж слово “wrong”, 

однак зміст практично однаковий. 

Окрім того, будь-яке повідомлення з вибаченнями повинне містити 

запрошення користуватися послугами компанії і надалі. Наприклад, лист, 

отриманий від кав’ярні Starbucks, містить у кінці фразу “We look forward for 

making your next drink”. Оскільки до цієї фрази ще додано подарунковий 

сертифікат, компанія сподівається на наступну покупку клієнта. 

Отже, ефективне опрацювання скарги сприяє підвищенню лояльності 

кожного, навіть незадоволеного клієнта. Це досягається завдяки таким 

прийомам:  

- апеляція до пафосу допомагає показати, що компанія поділяє почуття 

клієнта й висловлює співчуття (First we would like to express our deepest regret 

for the inconvenience caused by this unintentional and rare mistake [174]; We are 

sorry that you were not satisfied by our services and we assure you that your 

complaint will be handled in a strict and serious way [174]; We take full 
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responsibility for the error and we guarantee that such incidents will not occur in 

the future [389]; I would like to sincerely apologize to you for any inconvenience 

this may have caused [173]; We would like to offer our deepest apologies for the 

trouble you had to experience with our company [369]; It is with great regret that I 

received your complaint and it surprises me that such an unfortunate incident has 

happened to one of our valued customers [174]; I can’t describe to you how sorry 

and shocked I am to know about this [174]; Let me express my sincere apologies 

for the unintentional mistake and the inconvenience caused thereafter [389]; I 

have received your complaint letter and I'm both shocked and disturbed. I'm really 

not used to writing apology letters to our customers - usually it's only "I'm glad 

you're happy" letters [174]; I have received your complaint letter and I'm really 

sorry that we couldn't meet your expectations [173]; I'm really sorry about your 

disappointment. There has to be a logical explanation to what happened as these 

incidents don't happen every day. I want to apologize for the poor and inadequate 

service that you received from us) [369];  

- апеляція до логосу необхідна для огляду ситуації/підбиття підсумків 

(After a thorough review of your case, I have managed to pinpoint the reasons 

leading to this error [389]; I hope you find these actions satisfactory and up to 

your expectations. After studying the matter, this is clearly a mistake at our end 

and we take responsibility for it [369]; A lot of time has been invested to determine 

the root cause of this error [174]; We have taken many steps to narrow down the 

causes of this mistake [174]; I have ran a quick investigation to find out the 

reasons that led to this error [174]; Also an investigation will be carried out to 

determine the root cause of the problem [389]; I'm going to investigate the matter 

and find out the true cause of this confusion [173]; As a result of this failure, we 

are planning some major improvements to our processes to prevent similar issues 

from happening again [369]; This incident has been dually noted and the 

necessary precautions have been put in place as preventive measures) [174];   

- апеляція до етосу сприяє вирішенню проблемної ситуації шляхом 

пропонування приємного бонуса або знижки з одночасним посиланням на 



 

 

178 

високі стандарти компанії і висловленням надії на майбутню співпрацю (We 

value your business and we would like to retain you as a customer [389]; We do 

hope this resolution fulfills your expectations and helps clear any deformed image 

you might have had about our products, services or customer service [173]; You 

deserve the best and we will make sure that you will get it with us [174]; To fix this 

situation and regain your confidence in us, we will give you one year of free 

subscription [174]; In our best efforts to keep our customers happy and satisfied, 

we are going to give you a new item for free [369]; To prevent such errors in the 

future, we are going to implement further safeguards and introduce additional 

checks. It’s our ultimate goal that all of our customers go through an exceptionally 

gratifying experience [173]; We have a reputation of keeping our customers happy 

and we want to make sure it is kept upheld [389]; As a token of our regret, we are 

going to refund your money for the order. I hope this solution is satisfactory and 

meets your expectations; We will make sure to implement additional precautions to 

improve our services) [173]. 

Виокремлюють такі типи директивів: прескриптиви, реквестиви та 

сугестиви. Прагматичний аспект скарги охоплює характеристики всіх трьох, 

оскільки скарга передбачає конкретну дію – замінити товар або отримати 

грошове відшкодування, спонукає до певних дій.  

Залежно від того, яка причина викликала незадоволення клієнта 

(матеріальна – неякісний товар або послуга чи моральна – небажана ситуація 

чи некваліфікована поведінка працівника), інституційний дискурс скарги 

може набувати різних прагматичних різновидів, а саме: вимоги, прохання, 

визнання, звинувачення. Зазначені різновиди тісно пов’язані як з емоційним 

станом адресанта, так і з типом міжособистісних відносин.  

Супутніми жанровими характеристиками скарги можуть бути: 

а) прагнення мовця покарати силами адресата того, через чию провину в 

адресанта склалася погана ситуація; б) прагнення адресанта домогтися 

більшої уваги до себе тощо. За принципом стилю комунікативного 

спілкування текст скарги може бути агресивним (agressive), ствердним 
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(assertive), покірливим (submissive) та змішаним, що поєднує названі 

різновиди, залежно від певних лінгвальних та екстралінгвальних факторів, 

які й обумовлюють вибір конкретного комунікативного стилю.  

Зворотний зв’язок зі споживачем абсолютно необхідний у випадку 

незадоволення товаром чи послугою; споживач має знати про те, що Ви 

зацікавлені у встановленні зворотного зв’язку. Наприклад, у США номери 

телефонів, що починаються з цифр 800, призначені для висловлення своїх 

претензій або побажань певній компанії. Важливо також, щоб зворотний 

зв’язок досягав усіх рівнів управління й отримана інформація стала 

відправною точкою для вдосконалення якості товарів або послуг. Ефективна 

робота відділу у справах споживачів можлива у випадку дотримання певних 

умов, до яких належать: 

1. Наявність прямого контакту з вищою адміністрацією. 

2. Право невідкладно відшкодовувати збитки і вживати інших заходів 

для попередження небажаних для компанії дій з боку споживача. 

3. Доступ до всіх уповноважених підрозділів компанії для можливості 

контролю за змінами, спрямованими на поліпшення якості товарів і послуг. 

Підтримка зворотного зв’язку і післяпродажної комунікації зі 

споживачем є етичною необхідністю сервісної культури, не кажучи вже про 

те, наскільки це сприяє лояльності клієнта. Компанія General Electric 

розсилає за місцем проживання 700 тис. опитувальних карток на рік для того, 

щоб визначити рівень обслуговування клієнтів працівниками своєї компанії. 

Citybank постійно контролює якість обслуговування за результатами системи 

ART: Accuracy, Responsiveness, Timeliness.  

У компанії British Airways кожен працівник має право витрачати 

сумарно до $5000 на рік на те, щоб задовольнити скарги клієнтів. Тобто сума 

відшкодувань залежить від випадку та визначається індивідуально 

працівником. А в паризькому Disneyland біля кожного атракціону завжди є 

набір невеликих подарунків для розради засмучених відвідувачів, адже мета 

компанії – робити відвідувачів щасливими.   
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Отже, ефективність опрацювання скарг має особливе значення у 

стосунках компанії з клієнтом, адже саме від цього залежить, чи зможе 

компанія вирішити конфлікт та вмотивувати клієнта здійснити наступну 

покупку. Скарги характеризуються емоційно забарвленою лексикою та 

жорсткими претензійними формулюваннями. Найрезультативніші відповіді 

на скаргу містять стилістичні засоби, які є ідентичними тим, що були вжиті в 

тексті скарги. Для побудови відповіді на скаргу застосовують схему: пафос 

(співчуття клієнту) -> логос (розгляд ситуації/конфлікту) -> етос (вирішення 

проблеми). Також доцільно використовувати пасивний стан і лексику з 

позитивною конотацією та  уникати  прямої відмови.  

 

3.2.3. Мовні інструменти застосування індексів задоволеності споживача 

та лояльності суспільства як засіб підвищення якості сервісної культури 

Сучасні умови корпоративних комунікацій характеризуються 

поширенням антропоцентричного характеру корпоративного дискурсу, 

розвитком стратегій, ядром яких виступає орієнтація на клієнта, що 

знаходить своє відображення в усіх сферах корпоративної взаємодії зі 

споживачами. Однак обов’язковою умовою функціонування компанії 

залишається прибуток. 

Ф. Котлер, один із засновників маркетингових концепцій, установив 

певні закономірності роботи з клієнтами: 1) один задоволений клієнт 

прорекламує компанію 10 знайомим, один незадоволений клієнт 

поскаржиться 20 знайомим; 2) лояльність клієнта забезпечує 40–50% 

прибутку компанії [79]. 

Саме такі економічно-маркетингові постулати стали причиною для 

пошуку визначення ступеня задоволеності клієнта й основою для створення 

Net Promoter Score. Опитувальник, розроблений Ф. Рейхальдом, містить одне 

єдине питання: “How likely is it that you would recommend our 

company/product/service to a friend or colleague?” (рис. 3.29).  Респондентові 
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запропоновано надати відповідь за 10-бальною шкалою, яка проілюстрована 

смайликами, що виражають відповідні емоції [370]. 

 
Рис. 3.29. Опитуальник NPS [370] 

Перлокутивний ефект поставленого питання, яке має дейктично-

індексальний характер, досягається натяком на готовність вислухати клієнта 

та зацікавленістю емоціями клієнта, які є ключовим фактором його 

задоволеності/незадоволеності. Використання шкали із балами та 

смайликами має певні функції:  

1) спонукальну (від клієнта очікується мінімальна дія, яка не займатиме 

багато часу, щоб висловити свою думку);  

2) емоційну (емоції клієнта невербально співвідносяться із 

зображеннями). 

Чітка градація допомагає реципієнтові визначитися з оцінкою 

компанії/сервісу/продукту, яка трактується таким чином:  

1-6 – критична оцінка, що свідчить про вірогідність деструктивного 

впливу клієнтів; 

7-8 – нейтральна оцінка, що свідчить про відсутність як лояльності, так 

й агресії/негативної оцінки від клієнтів; 

9-10 – високий ступінь лояльності, що гарантує поширення 

рекомендацій клієнтом. 

Стандартний підхід до отримання фідбеку клієнтів полягав у 

використанні опитувальників, що містили багато запитань, які не давали 

вичерпної інформації щодо думки клієнтів, оскільки респонденти не були 

мотивовані витрачати багато часу, питання були складні й не виключали 
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можливості неоднозначної відповіді, а отже, отримана інформація була 

недостовірною.  

 

Рис. 3.30.  Збір фідбеку відвідувачів сайту virginatlantic.com [270] 

Наприклад, на сайті virginatlantic.com через деякий час з’являється 

запрошення відповісти на питання, сформульоване в розмовному стилі 

(рис.3.30.). Опитувальник містить 31 запитання й складну ієрархічну 

структуру відповіді, при цьому 96% запитань є обов’язковими, а 73% 

передбачають розгорнуту відповідь обсягом до 1000 знаків.  

Саме такі невдалі спроби збору фідбеків зумовили популярність 

простого опитувальника NPS. Дискурсивна концепція опитувальника 

знайшла широке застосування серед компаній з певними відмінностями. 

На рис. 3.31. представлена творча інтерпретація опитувальника 

компанії з надання послуг працевлаштування TheMuse. Характер 

опитувальника неформальний, з емоційним забарвленням. 
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Рис. 3.31. Опитувальник на сайті компанії TheMuse [274] 

 

Рис. 3.32. Опитувальник на сайті компанії Baremetrics [277] 

На рис. 3.32 ми бачимо застосування неформального стилю звернення, 

питання самого опитувальника скорочено, повідомлення містить такі 

емоційні слова, як an absurd amount, а вираз two quick questions наголошує на 

тому, що втрата часу з боку респондента буде мінімальною. 
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Рис. 3.33. Лист-опитувальник клієнтів компанії Hiveage [266] 

Аналогічну комунікативну стратегію застосовує компанія Hiveage: 

please take one minute, candid feedback, we continue to improve, our team, we 

want to know what you really think, thank you (Рис. 3.33.) [266]. 

Розширений характер повідомлення має звернення до клієнта компанії 

Clean. Використовуючи дружній неформальний характер звернення, 

компанія висловлює своє сподівання на те, що клієнт задоволений, а також 

наголошує на постійному розвитку компанії та сервісного обслуговування. 

Опитування завершується фразою, яка має мотивувати клієнта: all you have to 

do is click on a number (рис. 3.34) [214].  

 

Рис. 3.34. Лист-опитувальник компанії Clean [214] 
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Рис. 3.35. Опитувальник авіакомпанії JarvisAir [296] 

Мінімалістичним є опитувальник авіакомпанії JarvisAir (рис. 3. 35). 

Креативним підходом відрізняються опитувальники компанії 

TaskRabbit та ActOn, які пропонують реципієнтам додатковий бонус. 

Компанія TaskRabbit пропонує безкоштовний подарунок (рис. 3.36), а 

компанія ActOn використовує додаткові заохочення для клієнтів у вигляді 

бонусів (рис. 3.37). 

 

Рис. 3.36. Опитувальник компанії TaskRabbit [395] 

Компанія ActOn використовує we care, щоб наголосити на тому, що 

вона піклується про клієнтів, й засобами директивного дискурсу змушує 

клієнта взяти участь в опитуванні, аргументуючи “It is important … so we can 

continue to improve”. Компанія використовує експресивно-емоційне 

забарвлення пропонованих оцінок з використанням слів для підсилення 

значення змісту повідомлення not at all, extremely. 
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Розширений опитувальник представлений компанією Hilton у листі 

клієнтам, що користувалися послугами (рис. 3.38). Концептуально лист-

опитувальник містить звертання, подяку клієнтові за користування 

послугами, наголошення на тому, як важливо отримати зворотний зв’язок 

(We are really keen to understand that you thought of your stay with us [184]), 

аргументований заклик до дії, подяку і сподівання на майбутню співпрацю; 

формальне завершення листа – Yours sincerely. Про важливість для компанії 

відповіді клієнта свідчить те, що лист підписаний Головою обслуговування 

клієнтів. 

 

Рис. 3.37. Опитувальник компанії ActOn [342] 

 

Рис.3.38. Лист-опитувальник компанії Hilton [184] 

Для аналізу лінгвістичних особливостей текстів було обрано додатково 

вісім опитувальників, які мають певні відмінності та специфіку (приклади 

представлені у Додатку К).  
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Аналіз дозволив сформувати стандартну структуру опитувальника: 

логотип компанії, питання опитувальника, шкала оцінки з позначенням 

найнижчого та найвищого ступеня. Додатковими елементами, що 

використовують компанії, є: звертання, супровідний лист, фотографія 

співробітника, креолізовані елементи (смайли, зірки, виокремлення 

кольором). Опитувальник переважно спрямований на отримання зворотного 

зв’язку щодо наданого сервісу, але деякі компанії використовують його з 

метою дізнатися про враження працівників. 

Ключовим елементом опитувальника є питання щодо готовності 

рекомендувати компанію/сервіс своєму оточенню.  

56% опитувальників містять стандартне питання: How likely are you to 

recommend (name of the company) to (позначення особи). Стиль повідомлення 

публіцистичний, наявне пряме звертання до адресата you, обов’язковість 

виражена дієслівним словосполученням «початкове дієслово + іменник», 

експресивність підкреслюється синтаксичною структурою граматичної 

моделі. Питання сформульоване таким чином, ніби факт готовності 

рекомендувати з’ясований, залишається визначити ступінь готовності за 

допомогою питального словосполучення how likely. В опитувальнику 

ZaxSpeed та Acme використано іншу конструкцію How likely is it you would 

recommend. Модальне дієслово would створює другорядне співвідношення 

змісту речення з дійсністю, його вжито для підкреслення припущення. Ми 

бачимо, що категорія модальності тісно пов’язана з категорією оцінки, що 

зводиться до модифікації значення висловлювання в аспекті припущення 

щодо оцінки якості наданого сервісу. Позначення особи, якій будуть надані 

рекомендації, у 44% стандартне: to a friend or colleague. Невизначений 

артикль а акцентує увагу на будь-якій людині. Лексеми friend та colleague 

окреслюють коло інтересів компанії – соціальне та професійне оточення 

адресата. В опитувальнику компанії ActOn використано лексеми friend та 

family, що свідчить про увагу компанії до близького оточення. А компанія 

Pear Computers уживає friends та додатково лексему ділового дискурсу – 
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associates, що свідчить про b2b напрям роботи компанії з клієнтами. 

Компанія Fab обмежується одним словом – friend, компанія ZaxSpeed робить 

акцент на тому, в якому контексті її будуть рекомендувати, за допомогою 

частки as та конструкції «іменник + інфінітивна форма дієслова» a place to 

work.  

Висловити свою думку й надати відповідь на поставлене запитання 

можна за допомогою шкали оцінки, яка переважно є креолізованою й 

пропонує оцінки від 0 до 10 (63%), де здебільшого коментується найнижча та 

найвища оцінки, а інколи й нейтральна. Для деяких опитувальників 

характерне використання графічних засобів – емотиконів, що ілюструють 

найвищий, нейтральний або найнижчий ступінь схильності до рекомендації. 

Найнижча оцінка супроводжується заперечною часткою not та підсиленням 

at all з прикметником likely (38%). Менш категоричними є варіації not at all, 

not likely. Найвища оцінка виражена за допомогою прикметників, що 

інтенсифікують зміст повідомлення у словосполученні extremely likely або 

very likely. Позначення нейтральної оцінки засвідчене в 13% і виражене 

двома засобами: за допомогою лексеми neutral та із застосуванням 

специфічних креолізованих графічних одиниць. В опитувальнику на рис. 3.42  

ми бачимо, що емотикон зображений на цифрі 6, таким чином компанія 

позначає рівень початку вираження нейтрального ставлення споживачів. 

Тільки 25% опитувальників не містять жодних інших елементів, окрім 

запитань та логотипу. 75% опитувальників мають супровідні листи, різні за 

розміром та змістом. Супровідним листам притаманний здебільшого 

неформальний стиль повідомлення та використання побутової лексики, 

жаргонів. Граматика листів здебільшого проста, наближена до примітивної 

(короткі речення, обмежена кількість часів). 31% опитувальників 

починається з привітання, причому в 25% випадків – це особисте звертання 

(неформальний вигук Hi + імя), в інших випадках – загальний, неформальний 

засіб привернення уваги у вигляді вигуку – Hi there. Звертаючись до 

адресата, уживають займенник you, yourself, your; особові займенники we, 
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our, us у збірному значенні символізують компанію як спільноту, певну 

команду. 

Речення з дієсловами у спонукальній формі використовують для 

мотивації взяти участь в опитуванні: choose a number, take a moment, take a 

minute, explain why you gave, speak for yourself, skip this step, take one minute, 

don’t hold back, share your views and earn, click to get your free gift. 

Інтенсифікація констативів у позиції ініціальної репліки здійснюється за 

допомогою емоційно забарвленої лексики та вигуків we are really keen on, 

candid feedback, we always strive at, allow us to gauge, means absurd amount to 

us, Seriously!, словосполучень з перебільшенням in the world, growth and 

generally killin’ it, absurd amount, підсилювальних часток so, as, прислівників 

only, even, just, прикметників з підсилювальним значенням every, major, 

always, greatly, excellence, really, precious, entirely, wonderful, important, 

пом’якшувальних прикметників not totally sure, прикметників у формі 

вищого ступеня порівняння the best computers, паралелізмів each and every 

response.  

Для констативів з перлокутивною метою запевнення адресата в 

істинності повідомлення використовують форматори переконання, до 

семантичної структури яких входить of course, really. Здійснення впливу на 

адресата відбувається за допомогою констативів із перлокутивною метою 

переконання в необхідності взяти участь в опитуванні та, як ми 

спостерігаємо в опитувальнику компанії Майкрософт, надати пояснення 

щодо обраної оцінки: I need you to understand that. Використання займенника 

I та модального дієслова need підсилюють необхідність виконання дії. 

Спонукання адресата висловити свої думки пом’якшується за рахунок 

застосування умовних речень зі сполучником умовності if, модальних дієслів, 

призначених для вираження загальноприйнятої ввічливості, та лексем зі 

значенням ввічливості: please can you let us know, we’d appreciate it if you 

could, if you don’t mind, if you would take a moment, we would like you to simply 

click one button. Таке пом’якшення передбачає надання адресатові 
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максимальної свободи прийняти як позитивне, так і негативне рішення 

(відхилити пропозицію участі в опитуванні). Для того, щоб стимулювати 

адресата прийняти пропозицію, вдаються до позначення незначної кількості 

часу, необхідного для опитування, за допомогою фразеологізмів: if you have a 

minute, please take a moment, you could take just one minute, please take a 

minute, 15 seconds = free gift, if you would take a moment, please take one minute. 

Для підсилення значення використовуються лексеми two quick questions, just. 

Залежно від того, яку цифру за 10-тибальною шкалою обирає клієнт, 

його можна віднести до однієї з трьох категорій: detractors (1-6), passives (7-

8), promoters (9-10) (рис. 3.39).   

 
Рис. 3.39 

Належність до певної групи допоможе визначити більш 

персоналізований thank you message, який отримає клієнт:   

Тип клієнта Повідомлення 

Promoters Thanks for your feedback. It’s great to hear that you’re a fan of 

our company. Your feedback helps us discover new 

opportunities to improve our product and make sure you have 

the best possible experience [253]. 

Passives Thanks for your feedback. Our goal is to create the best 

possible product, and your thoughts, ideas, and suggestions 

play a major role in helping us identify opportunities to 

improve [253] 

Detractors Thanks for your feedback. We highly value all ideas and 

suggestions from our customers, whether they’re positive or 
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critical. In the future, our team might reach out to you to learn 

more about how we can further improve (our product or 

service) so that it exceeds your expectations [253] 

NPS вираховується за формулою: NPS = % promoters - %detractors.  

Мінімальне значення показника NPS може бути -100%, а максимальне 100%. 

Вважається, що будь-яке число, яке є додатним, показує, що загалом клієнти 

задоволені сервісом. А якщо показник перевищує 50%, то більшість клієнтів 

будуть рекомендувати компанію своїм знайомим та повернуться, аби 

здійснити повторну покупку.  

Отже, використання мінімалістичного опитувальника є досить 

поширеним серед компаній, що зумовлено необхідністю отримати зворотний 

зв'язок від клієнтів. Проаналізованим опитувальникам притаманні переважно 

неформальний стиль звернення, емоційне забарвлення повідомлення та 

використання засобів директивного дискурсу.  

Висновки до третього розділу 

У процесі дослідження практичної реалізації сервісної культури через 

корпоративний дискурс особливу увагу було приділено семіотичним та 

лінгвістичним особливостям побудови стратегії взаємодії з клієнтами. 

Ключовими змістовими елементами реалізації сервісної культури, що 

відповідають стадіям взаємодії компанії та клієнта, є персоніфікація досвіду 

клієнта, опрацювання звернень та визначення ступеня задоволеності клієнта. 

Система персоніфікації досвіду клієнта є результатом пошуку 

ефективних маркетингових інструментів реалізації стратегічних зусиль 

компанії щодо формування лояльності клієнтів. Основою побудови системи є 

персона клієнта, а не персоналія, індивідуальність чи задоволення потреб. 

Еволюційна форма проактивного сервісу спрямована на створення 

особливого емоційного зв’язку між клієнтом та компанією. Технічне 

завдання вирішується за допомогою CRM-систем, у яких акумулюється 

інформація про клієнта та фіксується історія його відносин з компанією. Це 
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допомагає компанії оперативно реагувати на звернення клієнта, а також 

створювати враження, що клієнт ніби повертається додому. Персоналізація й 

індивідуалізація клієнтського досвіду під час реальної взаємодії з клієнтом 

знаходить своє відображення в лінгвістичних прийомах (привітання на ім’я, 

згадка про особисті вподобання) та знаках-символах (різний колір карток, 

табличок, накидок).  

Підтримання постійного зв’язку реалізується переважно шляхом 

листування. Його основними цілями є інформування, висловлення вдячності, 

стимулювання активності, запрошення скористатися акційними 

пропозиціями, привітання зі святами. Кожне корпоративне інформаційне 

повідомлення є прагматичним і спрямоване на здійснення впливу на клієнта. 

Маніпулятивний вплив здійснюється через своєрідність структурно-

семантичної організації висловлення, використання мовних засобів, 

комунікативні констативи. Поширеним різновидом маніпуляції є вплив на 

емоції клієнта, що відображається у використанні позитивно і негативно 

маркованих лексем, модальних дієслів, інфінітивних конструкцій, великих 

літер, метафор, анафоричних повторень та протиставлення.  

Лояльність клієнтів сьогодні формується такими методами, як 

отримання бонусів за кожну покупку, винагорода, пропорційна сумам 

покупок, платні пакети послуг, знижки на наступний товар, партнерство з 

іншими компаніями тощо. Пропозиції взяти участь у програмах лояльності 

представлені креолізованими текстами, що містять дієслова у спонукальній 

формі, метафори та перебільшення. 

Листування є популярним інструментом в опрацюванні звернень 

клієнтів, зокрема скарг. Установлено, що у скаргах для досягнення 

позитивного перлокутивного ефекту в англомовному дискурсі 

використовується інформативний спосіб впливу, який виражається 

переважно експліцитно. Одна група скарг повністю відповідає канонам 

ділового дискурсу з характерними лексемами негативної оцінки без емоційно 

забарвленої лексики. Інша група представлена неформальними 
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повідомленнями з високим ступенем емоційності, містить ненормативну 

лексику та висловлювання з елементами гумору. Нестандартність і 

різноманітність форматів зумовлюють необхідність застосування 

креативного підходу до опрацювання скарг, що поєднує всі три риторичних 

звернення: логос, пафос та етос. 

Вищим ступенем лояльності клієнта та результативності сервісної 

культури є готовність клієнта рекомендувати продукцію та послуги своєму 

оточенню. Для визначення готовності використовують опитування. Однак 

отримання достовірної інформації ускладнюється великою кількістю 

запитань, що спричиняє небажання клієнтів брати участь в опитуванні й 

надавати коректні відповіді. Нині ефективним інструментом виявлення 

ступеня задоволеності клієнта є опитувальник Net Promoter Score. 

Стандартна структура опитувальника включає логотип компанії, одне 

питання, креолізовану шкалу оцінки з позначенням найнижчого та 

найвищого ступенів. До лексико-семантичних особливостей тексту 

опитувальника відносимо: експресивно-емоційний характер повідомлення, 

переважно неофіційний стиль звернення до клієнта, наголос на важливості 

участі в опитуванні й одночасно – на мінімальному часі, що потрібен для 

цього, застосування лексем з мотиваційною функцією та підсилювальним 

значенням. Вплив на адресата здійснюється за допомогою супровідного 

листа. Маніпулятивний характер підкреслюється синтаксичною структурою 

граматичної моделі, предикативним фоном речення, підсилювальними 

прикметниками, формами вищого ступеня порівняння, емоційно 

забарвленою лексикою, вигуками, констативами з перлокутивною метою, 

модальними дієсловами. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

У першому розділі досліджено теоретично-методологічні засади 

лінгвістичного складника сервісної культури. Установлено, що дискурс 

необхідно вивчати на перетині лінгвістики та інших антропоорієнтованих 

дисциплін, оскільки він передбачає обов’язковий аналіз соціального, 

психологічного, прагматичного, етнічного, культурного, інституціонального 

та когнітивного контексту. 

З’ясовано, що корпоративний дискурс є філософсько-прикладною 

законодавчою категорією, що формує характер лексичних відносин і містить 

макроелементні спеціалізовані дискурси, що виконують роль інструменту. 

Окрему увагу приділено віртуальному дискурсу, що відображає розвиток 

інформаційних технологій і віртуальні тенденції сучасності, а отже, є  

важливим еволюційним елементом корпоративного дискурсу, що поєднує 

вербальну й невербальну формації. У корпоративному дискурсі 

простежується внутрішній та зовнішній формат. При цьому базисним 

джерелом формування внутрішнього формату є принципи корпоративної 

культури, а ядром зовнішнього виступає сервісна культура, у контексті якої 

запропоновано класифікацію жанрів корпоративного дискурсу у вигляді 

мікроелементів інструментальних макродискурсів. Корпоративна культура 
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розглядається у вигляді моделі айсберга, що включає три рівні: артефакти, 

значення та цінності, базові погляди. 

Установлено, що технології візуалізації включають гіперподії, 

візуальний дискурс, медіавіруси й реалізуються переважно через 

креолізовані, мультимодальні тексти й 3-4-5D інформаційні моделі, аналізу 

яким приділено окрему увагу. Зокрема пропонуємо визначення 

креолізованого тексту як особливого лінгвовізуального феномену, певного 

візуального, структурного, смислового та функціонального цілого, що 

забезпечує комплексний прагматичний вплив на адресата і є поєднанням 

вербальних, іконічних та невербальних елементів, що функціонують у 

єдиному семантичному просторі, пов’язані між собою й тільки у поєднанні 

дозволяють отримати певний результат сприйняття інформаційного 

повідомлення.  

На підставі аналізу корпоративної символіки найвідоміших компаній та 

організацій виявлено, що в корпоративному дискурсі зростає роль візуальної 

інформації, зокрема особливу увагу приділяють кольорам, розміру, 

розташуванню і прихованому значенню візуальних елементів. Корпоративна 

культура в будь-якій організації формується людьми, які працюють у 

компанії. Здійснений нами аналіз засвідчив, що бракує уваги саме до 

сервісного складника корпоративної культури. Крім того, в інтересах 

розвитку компаній набуває актуальності формування саме позитивної 

корпоративної культури, адже суб’єктивний мовленнєвий задум адресанта – 

проінформувати споживача, переконати його і змусити звернути увагу на 

продукт чи послугу. Простий синтаксис сервісного бачення спрямований на 

досягнення ефекту швидкої дії та, як наслідок, спрощує акт комунікації. 

Спонукальні речення та повтор покликані переконати, спонукати, задати 

певну «парадигму поведінки» адресата. 

Таким чином, корпоративний дискурс окреслює основні цінності 

корпоративної культури, які у свою чергу впливають на комунікативну 

поведінку працівників. Місія, бачення та сервісне бачення як елементи 
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корпоративної культури повинні мотивувати співробітників перевершувати 

очікування кожного клієнта. Комунікабельність бренду – здатність торгової 

марки викликати емоції і формувати відносини зі споживачами. Апеляція до 

емоцій адресата є одним із найбільш ефективних прийомів, який має на меті 

створити атмосферу більш близького інтимного спілкування. У структурі 

корпоративної культури виокремлюють такі структурні елементи: система 

матеріальних і духовних цінностей, передбачень, вірувань, очікувань, норм і 

стилю поведінки, які підтримуються більшістю працівників, що визначає 

спосіб їхніх дій і міжособистісної взаємодії у професійній та повсякденній 

діяльності. 

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 

задоволеності споживача). 

Установлено, що сервісна культура є двошаровою: зовнішня (компанія 

– навколишнє середовище) і внутрішня (компанія – працівник), при цьому 

кожен із зазначених шарів не є автономним і перебуває в постійній взаємодії 

з іншим, а, отже, потребує комплексного аналізу. 

У другому розділі здійснено аналіз сервісної культури як 

лінгвістичного феномену. Виявлено, що з позиції сервісної культури жанри 

корпоративного дискурсу розглядалися крізь призму аспектів-ситуацій, що 

утворюються під час бізнес-взаємодії компанії з її середовищем (клієнти, 

працівники, інвестори тощо). Запропоновано класифікацію ситуативного 

корпоративного дискурсу з урахуванням суб’єктів і комунікаційних стадій 

взаємодії компанії: комунікативні ситуації «компанія – соціум», «компанія –

працівник», «компанія – клієнт» та змішані ситуації. У процесі взаємодії з 

компанією клієнт проходить чотири стадії: залучення, сервіс, фідбек, 

ком’юніті. Дослідження корпоративного дискурсу ТОП-компаній за версією 
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FORBES дозволило зробити висновок, що: 1) компанії використовують 

широкий сектор віртуальних інструментів (сайт, блог, соціальні мережі); 2) 

для них характерна не тільки активна участь у віртуальному житті, а й 

стимулювання користувачів приєднуватися до віртуальних акцій, створювати 

власний віртуальний світ; 3) структура і стиль віртуального представлення 

більшості компаній є тотожними.  

Корпоративному дискурсу притаманний здебільшого неформальний 

стиль і публіцистичний жанр. Ядром корпоративного дискурсу є базові 

засади ідеології компанії, а реалізацію корпоративних цінностей здійснюють 

працівники компанії. При цьому загальний стиль і жанр повідомлень 

зберігається незалежно від об’єкта інформаційного повідомлення та 

інструментів, що використовуються. 

Названа вище корпоративна ідеологія представлена елементами 

корпоративної культури: місія, бачення та цінності, що є не тільки 

законодавчими для загальної корпоративної стратегії, але і єдиними для 

всього оточення компанії (персонал, інвестори, клієнти тощо). 

У корпоративному дискурсі поширеним є використання дієслів у 

спонукальній та інфінітивній формах, а також прикметників у формі вищого 

та найвищого ступенів порівняння; кожній сфері властиве використання 

певних лексем, що є індикаторами вимог до якості. 

З’ясовано, що сервісне бачення концентрується не на продукті, а на 

тому, що цей продукт приносить споживачу і яким чином компанія може 

вплинути на життя кожного свого клієнта. Для сфери сервісу характерне 

цілеспрямоване формування очікувань покупців від репутації компанії та 

ототожнення важливості збереження/формування репутації і продажу 

товару/послуги. 

Окрему увагу приділено такому лінгвістичному феномену, як 

лінгвістичний ландшафт, та сучасним інструментам сервісної культури 

(системі персоніфікації досвіду клієнта, CRM-системам). Приклад компанії 

McDonalds дає підстави стверджувати, що лінгвістичний ландшафт не 
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обмежується лише текстовими категоріями, а має більш глобальний 

характер, що охоплює особливості ментального та культурного 

світосприйняття на певній території взаємодії з клієнтами. На підставі 

аналізу помилок, яких припустилися міжнародні компанії в адаптації 

інформаційних повідомлень, та спричинених ними наслідків зроблено 

висновок про необхідність урахування ментальних особливостей, традицій і 

бачення світу кожної окремої території, на якій представлена компанія та/або 

її продукти/послуги. 

Установлено, що сервісний лінгвістичний ландшафт є важливою 

науково неформальною соціолінгвістичною категорію, яка потребує 

подальшого дослідження з урахуванням не тільки особливостей перекладу, 

але й неформальної мови, сленгу тощо задля досягнення базових цілей 

компанії – задоволеності клієнтів та отримання прибутку.  

Третій розділ присвячено дослідженню практичної реалізації сервісної 

культури в корпоративному дискурсі англомовних компаній. Особливу увагу 

було приділено віртуальному дискурсу, що є актуальним форматом 

обслуговування в контексті сучасних умов функціонування бізнес- 

середовища, а також лексико-семантичним особливостям зворотного зв’язку, 

який є індикатором успішності взаємодії компанії з клієнтом у 

комунікаційному процесі. 

Показано, що корпоративному дискурсу притаманні такі 

характеристики: високий ступень креолізації інформаційних повідомлень; 

паралелі між продуктом і повсякденним життям людини; високий ступінь 

застосування симетрії, спонукання та метафор; централізація бренду 

(логотип, назва компанії та продукту); переважно мінімалістичний, тезисний 

стиль інформації. На окрему увагу заслуговує позиціонування компанії в 

контексті сервісної культури. Визначено, що чим вища позиція компанії у 

списку FORBES, тим більш абстрактні, з одного боку, та глобальні, з іншого, 

риси притаманні сервісній культурі. Сервісна культура перестає бути 

сконцентрованою на задоволенні прямих потреб споживача, продажу 
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продукції. Ядром стає створення певного ком’юніті, паралельного світу, в 

якому компанія існує виключно як постачальник інструментів реалізації 

бажань людини.  

Визначено, що рівень задоволеності клієнта є важливим, що зумовлює 

необхідність таких змістових елементів сервісної культури, як програми 

лояльності, опрацювання скарг та визначення ступеня задоволеності клієнтів. 

Установлено, що у скаргах для досягнення позитивного перлокутивного 

ефекту в англомовному дискурсі використовується інформативний спосіб 

впливу, який виражається переважно експліцитно. Мова скарг є 

різноманітною: від повної відповідності канонам ділового дискурсу з 

характерними лексемами негативної оцінки без емоційно забарвленої 

лексики до емоційних повідомлень з ненормативною лексикою, елементами 

гумору в переважно неформальному, публіцистичному стилі. 

Як об’єкт дослідження інструментів збору оцінки сервісу обраний 

опитувальник Net Promoter Score, орієнтований на виявлення ступеня 

задоволеності клієнта, що містить тільки одне запитання та варіант відповіді 

за десятибальною шкалою, яка виконує спонукальну та емоційну функції. На 

підставі аналізу практичного застосування компаніями концепції Net 

Promoter Score до семантично-лексичних особливостей тексту опитувальника 

відносимо: експресивно-емоційний характер повідомлення; переважно 

неофіційний стиль звернення до клієнта; наголос на важливості участі в 

опитуванні й одночасно на мінімальному часі, потрібному для цього; 

мотиваційні та підсилювальні лексеми. 
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ДОДАТОК А 

Підходи до тлумачення суміжних понять «корпоративний 

дискурс», «бізнес дискурс», «організаційний дискурс». 

Корпоративний дискурс, як різновид інституціонального, 

являє собою спілкування у заданих рамках 

статуснорольових відносин. 

В.І. 

Карасик 

[64] 

Бізнес-дискурс – як сукупність текстів, які об’єднані бізнес-

тематикою, так вербалізація ділового спілкування; є 

різновидом ділового дискурсу. 

Потапова 

А.В. [118] 

Корпоративний дискурс є цілеспрямованою комунікативною 

дією, що реалізується в інституційній сфері й виявляється в 

міжособистісних стосунках, обслуговує всі рівні 

функціонування компанії, відповідає основним положенням 

корпоративної культури й здійснюється з метою уніфікації 

поведінки працівників як представників однієї організації, 

гармонізації комунікації в середині корпорації у взаємодії з 

суб’єктами комунікативного континууму. 

Ананко 

Т.Р. [3] 

Корпоративний дискурс – це мова, що розглядається як 

цілеспрямована соціальна діяльність, що забезпечує 

самоідентифікацію групи (компанії) у свідомості адресата, 

що характеризується певними філософськими, ціннісними .. 

моральними постулатами й певним репертуаром мовних 

стратегій 

Колобова 

А.А. [74] 

Корпоративний дискурс – це різновид інституціональної 

комунікації спільноти (організації) чи інституту корпорації в 

цілому, що забезпечує професійну діяльність групи /…/ в 

Ромашова 

І.П. [122] 
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соціетальній та дискурсивних системах, що формують 

відчуття співпричетності групі й потреба здійснювати цю 

сумісну діяльність, а також позиціонування групи у 

свідомості зовнішніх та внутрішніх цільових аудиторій. 

ДОДАТОК Б 

Приклади логотипів компаній 
 

 

 

 

Логотип компанії Apple 

 

 

 

 

Логотип компанії Mercedes 

 

 

 

 

Логотип компанії Versace 

 

 

Логотип компанії Сolumbia 

Pictures 

 

 

 

Логотип ООН 
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Логотип компанії Starbucks 

 

ДОДАТОК В 

Корпоративна культура у співвідношенні з іншими поняттями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суспільне виробництво 

Матеріальне виробництво Нематеріальне виробництво 

Виробництво 

матеріальних благ 

Виробництво 

матеріальних 

послуг 

Виробництво 

нематеріальних 

послуг 

 

Виробництво 

нематеріальних 

благ 

Корпоративна культура 

Сфера послуг (ринок) 

Корпоративний дискурс 

Організаційна культура 

Сервісна культура 

Сервіс 
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ДОДАТОК Д 

Залучення відомих особистостей до розробки відомих брендів. 
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ДОДАТОК Е 

Аспекти комунікаційних процесів компанії Coca-Cola: адресати, 

стратегії. 

Адресат Стратегія взаємодії  Канали, жанри 

Партнери Спілкування кожного дня, планування, 

функціональні групи зі стратегічних 

питань, Глобальна Рада з питань 

навколишнього середовища 

Фізичний контакт 

– зустрічі; сайт; 

листування 

Споживачі Дослідження, тури з відвідування 

заводу, соціальні медіа, фокус-групи, 

опитування 

Фізичний контакт, 

сайт, листування, 

опитувальники, 

соціальні медіа 

Клієнти Регулярні візити, спільні ініціативи зі 

створення цінностей, центри 

піклування, залучення до соціальних 

медіа, опитувальники 

Фізичний контакт, 

сайт, листування, 

опитувальники, 

соціальні медіа 

Ком’юніті Зустрічі, партнерство з загальних 

питань, спонсорство, гранти, лекції в 

університетах 

Фізичний контакт, 

сайт, листування, 

опитувальники, 

соціальні медіа 

Працівники Опитування, вебінари, бізнес-групи, 

комунікаційні програми зі здоров’я та 

безпеки, програми з покращення 

життя, «гаряча лінія» з питань етики 

Фізичний контакт, 

сайт, листування, 

опитувальники, 

соціальні медіа, 

вебінари 

Уряди та 

урядові 

організації 

Зустрічі та залучення через 

торговельні асоціації та торговельні 

палати 

Фізичний контакт 

переважно, 

листування 

Неурядові 

організації 

Постійний діалог, партнерські 

відносини з керівними комітетами та 

Фізичний контакт 

переважно, 
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чергові збори, скликання зацікавлених 

сторін, члени бізнес- та промислових 

асоціацій 

листування 

ЗМІ Прямі запити, зустрічі особисто Виключно 

фізичний контакт 

Постачальники 

та повноправні 

партнери 

Ініціативи зі створення спільного 

значення, конференції постачальників, 

принципи керівництва постачальників, 

керівні принципи сталого сільського 

господарства, Форум з питань 

споживчих товарів 

Виключно 

фізичний контакт 

Власники акцій 

та аналітики 

Щорічні звіти про щорічні загальні 

збори за квартал та веб-трансляції, 

презентації інвесторів та особисті 

зустрічі, конференції інвесторів, 

щоквартальний інформаційний 

бюлетень акціонера та постійний 

діалог з інвесторами та аналітиками 

Баланс між онлайн 

і фізичним 

контактом, 

новинний формат 

взаємодії 

Торгівельні 

групи, а також 

промислові та 

політичні 

організації 

Співробітництво в галузі 

промисловості, спільні ініціативи, 

постійний діалог, діяльність щодо 

залучення політики. 

Фізичний контакт 

– зустрічі; 

листування 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК Ж 

Види місій відповідно до складу і функцій 
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Види 

місій 
Характеристика місії 

Приклад застосування 

Англомовний Україномовний 

1 2 3 4 
м

іс
ія

-г
а

сл
о
 

Це коротко сформульований 

принцип існування компанії на 

ринку. Зазвичай, місія-гасло 

висловлюється у формі 

звертання, ідеї, вимоги, 

завдання 

 

Create vehicles 

that are popular 

with consumers  

[407] 

 

Щодня ми 

працюємо, щоб 

бути першими і не 

залишати спраглих 

на планеті [343]  

м
іс

ія
-п

р
и

зн
а

ч
ен

н
я

 

Відомо, що слово 

«Призначення» вказує на 

ролького-небудь в існуванні; 

цілеспрямованість або мету 

створення чого-небудь. 

Саме тому, місія-призначення 

– це вузьке, але конкретне 

розуміння діяльності, 

продукту і послуг; 

усвідомлення змісту існування 

компанії. 

To be a 

company that 

inspires and 

fulfills your 

curiosity [384]  

Ми допомагаємо 

нашим клієнтам 

робити бізнес, 

здійснюючи 

доставку вантажів 

та кореспонденції 

по всій території 

України  [105] 
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Натомість, місія-орієнтація – 

це уявлення цінності, які 

існують в компанії та 

контролюються 

керівництвоміж 

співробітниками компанії, що 

сприяє формуванню поведінки 

компанії щодо споживачів і 

партнерів. 

 

FedEx 

Corporation will 

produce 

superior 

financial returns 

for its 

shareowners by 

providing high 

value-added 

logistics, 

transportation 

and related 

information 

services [208] 

Ми прагнемо 

постійно 

перевершувати 

себе у 

виготовленні 

натуральних 

харчових 

продуктів на 

основі 

внутрішнього 

професійного 

розуміння потреб 

та вподобань 

споживачів  [100] 
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У перекладі з 

грецького слово «політика» 

означає мистецтво управління. 

Відповідно, місія-політика 

компанії – це мистецтво 

управління компанією; 

уявлення про 

розвитоккомпаніїв 

майбутньому, тобто «бачення» 

перспектив компанії. 

Give customers 

what they want, 

and get it to 

them faster than 

anyone else  

[166] 

 

Бути світовою 

компанією зі 

збалансованим 

зростанням 

вартості компанії, 

операційною 

прибутковістю, 

сильними 

брендами [99] 
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ДОДАТОК З 

 

Дискурсивні типи лексико-семантичного забарвлення інформаційних 

повідомлень на сайті компанії Apple 

Симетрія Courses as intuitive as our products; Power for what you 

do today. And what you’ll discover tomorrow, It multitasks 

easily. So you can, too [162]; Incredible technology that’s 

incredibly simple to use [175]; Major sound, minor scale, 

Light. Years ahead, Turn the computer you have into the 

Mac you want [176];  Three rings. One goal, 50 million 

songs. 3 months on us [176]. 

Спонукання до 

дії 

Put your Apple products in the best hands, Buy a Mac and 

get Beats on us, Keep your growing library organized and 

accessible, Apple Pencil, Dream it up [177]. Jot it down, 

Unlock securely and shop easily with Touch ID, Find the 

iPad that’s right for you [178]. 

Семантичні 

метафори 

Power to the pro, Introducing our newest innovation [180]. 

You, Turn your current iPad into credit for a new one, Get 

the power to take your business to the next level, Business 

essentials for a better way to work [179], The most 

immersive way to experience augmented reality, Retina 

display [231]. As beautiful as it is functional [176], 

Designed with everyone in mind [231], When we waste 

nothing, that will truly be something [236] 

Неправильне 

сполучення 

слів 

macOS is the operating system that powers every Mac, A 

supply chain that empowers people and protects the planet, 

We set a high standard for fair work [290]. Then raise it, 
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Empowering women through health education [162], 

Digging deep to ensure that materials are responsibly 

sourced [236], Going further to fight bonded labor, 

Completely redesigned and packed with our most advanced 

technology, it will make you rethink what iPad is capable 

of, Use Face ID to unlock your iPad Pro, log in to apps, 

and pay with a glance [231],  Put all that power to work by 

multitasking with just a few swipes [287] 

Абстракція MacBook Light. Years ahead, The opportunities of 

tomorrow start with training today[179], It’s all new, all 

screen, and all powerful [231], The new all-screen design 

means iPad Pro is a magical piece of glass that does 

everything you need, any way you hold it [236] 

Перебільшення The vision is brighter than ever [231], More sites assessed, 

more top performers [177], It’s engineered for secure 

unlocking and works seamlessly whether you hold it in 

portrait or landscape [231], A12X Bionic is the smartest, 

most powerful chip we’ve ever made [247] 
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ДОДАТОК И 

 

Порівняльна характеристика віртуального корпоративного дискурсу. 

Елемент Apple Google Microsoft 

Наявність сайту + + + 

Структура сайту Комплексна, 

ієрархічна 

Комплексна, 

ієрархічна 

Комплексна, 

ієрархічна 

Головна 

сторінка 

Список товарів Максимально 

мінімалістична 

Послуги та товари 

Розташування 

логотипу 

Зліва, невеликого 

розміру 

Центральне 

розташування на 

головній сторінці 

По центру, розмір 

середній 

Формат сайту Вітрина інтернет-

магазину 

Акцент на бренд 

компанії та 

послуги 

Бренд та 

продукти/послуги 

Дискурсивні 

особливості  

Публіцистичний, 

рекламний 

Офіційно-

діловий, 

публіцистичний 

Офіційно-діловий 

(переважно), 

публіцистичний 

Наявність 

соціальних 

мереж 

- Своя власна 

соціальна 

мережа, 

Instagram, 

Twitter, 

Facebook, 

Linkedin, Youtube 

Facebook, Twitter, 

Youtube 

Стиль Публіцистично- Рекламний, Переважно 
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інформації рекламний публіцистично-

офіційний 

офіційний 

Найчастіше 

вживані слова 

1.Назва 

продукту/бренду 

2. Слова, що 

виконують 

функцію 

спонукання до дії 

3.Слова з 

позитивним 

значенням та 

емоційним 

забарвленням  

1.Назва компанії; 

2.Спонукальні 

слова 

1.Назва 

компанії/продуктів; 

2.Спонукальні 

слова 

Адресати 

інформації 

Споживач, 

партнери, 

інвестори, соціум 

Споживач, 

партнери, соціум 

Споживач, 

партнери, 

інвестори, соціум 

Характер 

звернення 

Неформальний 

(здебільшого) 

Офіційний Офіційний 
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ДОДАТОК К  

 

 

Опитувальник 

компанії MailChimp 

[289] 

 

 

Опитувальник 

компанії Fab [341] 

 

Oпитувальник 

компанії ACME [276] 
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Опитувальник 

компанії 

PearComputers [233] 

 

Опитувальник 

компанії Zaxspeed 

[233] 

 

Oпитувальник 

компанії Microsoft 

[233] 
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  Опитувальник 

компанії Casper 

[272] 

 

 

Oпитувальник 

компанії SiteGround 

[402] 
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