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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Полісеміотичний характер комунікації у XXI столітті зумовлений 

стрімким розвитком сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, 

урізноманітненням способів поширення даних, всебічною комп’ютеризацією 

сучасних соціальних і науково-технічних процесів та швидкою зміною 

наукових парадигм. Диференціація компаній потребує чітко 

систематизованої корпоративної культури, цінностей та встановлених правил 

корпоративного дискурсу, а також умілої реалізації власних стратегій у 

мережі Інтернет. 

У нинішніх умовах глобалізації світу та формування інтерактивного 

інформаційного суспільства компанії досягають своїх прагматичних цілей, 

поєднуючи різні семіотичні системи,  внаслідок чого у віртуальному просторі 

виникає мультимодальність і гібридизація дискурсу. Усе більшої ваги 

набувають нові засоби індивідуалізації бренду та персоналізації дискурсу. 

Сучасні тенденції розвитку віртуального корпоративного дискурсу 

компаній привертають увагу у зв’язку з реалізацією текстів корпоративного 

дискурсу компанії у мережі Інтернет та формуванням певного симбіозу 

корпоративного і віртуального дискурсів. Спілкування брендів з наявними та 

потенційними клієнтами у віртуальному просторі перетворилося на 

лінгвовізуальний феномен, надаючи інформацію про товари та послуги у 

вигляді полікодових повідомлень з використанням креолізованих текстів, 

відеофрагментів та візуальних знаків. 

Актуальність теми дисертації зумовлено посиленою увагою сучасної 

лінгвістики до вивчення віртуальної комунікації, а також тим, що 

формування потрібного іміджу компанії в інтернет-просторі потребує 

конвергенції особливостей корпоративного та віртуального дискурсу як у 

соціальних мережах, так і на сайтах компаній.   

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

Дисертацію виконано в межах наукової теми Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка ― Мови та літератури 

народів світу: взаємодія та самобутність (код 11 БФ 044-01), затвердженої 

Міністерством освіти і науки України. Тему дисертації затверджено Вченою 

радою Інституту філології Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка (протокол № 7 від 27 березня 2015 р.). Уточнену редакцію 

теми затверджено Вченою радою Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 31 від 26  

грудня 2017 р.). 

Мета дослідження полягає у визначенні лінгвопрагматичних та 

лінгвосеміотичних особливостей віртуального корпоративного дискурсу на 

сайтах компаній та в соціальних мережах. Досягнення мети передбачає 

розв’язання таких завдань: 



2 
 

 з’ясувати загальні особливості діяльності компаній у соціальних 

медіа; 

 виявити мовні засоби, які застосовуються компаніями в межах 

різних комунікативних стратегій для досягнення прагматичних 

цілей повідомлень у соціальних мережах; 

 розкрити закономірності мультимодальності, гібридизації і 

взаємозв’язку елементів повідомлень на корпоративних 

сторінках у соціальних мережах; 

 виокремити спільні і відмінні риси повідомлень комерційних та 

некомерційних організацій у соціальних мережах; 

 встановити лінгвістичні особливості офіційних сайтів компаній 

як складника віртуального корпоративного дискурсу; 

 виявити гібридизацію різних видів дискурсу на сайтах компаній;  

 встановити особливості реалізації корпоративної культури у 

віртуальному корпоративному дискурсі на сайті компаній; 

 з’ясувати вплив прагматичної оптимізації текстів сайтів для 

поліпшення позицій у результатах пошукових систем. 

Об’єктом дослідження є віртуальний корпоративний дискурс в 

англомовному середовищі в соціальних мережах та на сайтах компаній. 

Предмет дослідження  - лінгвістичні особливості віртуальних 

корпоративних повідомлень у соціальних мережах та офіційних сайтів 

компанії як складника віртуального корпоративного дискурсу. 

Матеріал дослідження становлять: 

 публікації за період з 1.01.2015 по 1.09.2017 у соціальних мережах 

Facebook, Twitter, Instagram комерційних компаній Starbucks, Dove, Go 

Pro, Netflix, Oreo, Apple, BMW, Airbnb, Taco Bell, Old Spice; 

 40 описів сторінок у соціальних мережах Facebook, Twitter, Instagram 

комерційних компаній Starbucks, Dove, Go Pro, Netflix, Oreo, Apple, 

BMW, Airbnb, Taco Bell, Old Spice; 

 публікації за період з 1.02.2017 по 1.05.2017 у соціальних мережах 

Facebook, Twitter, Instagram некомерційних організацій United Nations’ 

Children’s Fund (UNICEF), Human Rights Watch (HRW), Do Something, 

ACLU, Doctors Without Boarders, American Red Cross, World Wildlife 

Fund, Green Peace; 

 27 корпоративних сайтів компаній Apple, Coca-Cola, Disney, Dove, Intel, 

McDonalds, Microsoft, Starbucks, BP, Amazon, Shell, GSK, Roche, BASF, 

Maersk line, Bayer, Siemens, L’Oréal, ING, Unilever, Beiersdorf, Nivea, 

BAT, Nestlé, Total, Dell; 

 17 сайтів з прикладами використання мікрокопії: Mailchimp, Facebook, 

Issue, Mapiful, Chegg, Zappos, AllNurses, Pinterest, UsabilityHub, Twitter, 

Foursquare, Ladders, BuzzFeed, ProBoards, North.com, HubSpot, SSL.com. 



3 
 

Для реалізації поставлених завдань було використано такі методи:  

1) метод  спостереження – для систематичного збору текстів 

віртуального корпоративного дискурсу в мережі Інтернет з метою їх 

подальшого аналізу та порівняння; 

2) структурний метод – для виокремлення мовних засобів, які 

застосовуються для збільшення кількості переглядів та активізації 

аудиторії в соціальних мережах; 

3) метод аналізу й синтезу інформації – для виявлення головних 

особливостей віртуальної комунікації, визначення рис спілкування 

компаній у соціальних мережах та поєднання різних типів дискурсу 

при його гібридизації на корпоративних сайтах; 

4) порівняльно-зіставний метод – для виявлення схожих і відмінних рис 

віртуального корпоративного дискурсу комерційних та некомерційних 

компаній у соціальних мережах; 

5) гіпотетико-дедуктивний метод – для визначення і верифікації гіпотез 

щодо прагматичних рис мультимодальних та гібридних повідомлень на 

основі зібраного матеріалу; 

6) метод структурно-функціонального аналізу – для виявлення 

прагматичних особливостей допоміжних елементів розташування 

тексту в системі корпоративного сайту компанії; 

7) метод асоціативно-концептуального аналізу – для встановлення 

змісту повідомлень за допомогою співвіднесення вербальних 

компонентів та тих, які передаються через інші семіотичні системи; 

8) метод стилістичного аналізу – для виявлення  стилістичних тропів і 

фігур у текстах віртуального мультимодального простору; 

9) метод індукції – для виявлення типології мовних засобів, застосованих 

у межах віртуального корпоративного дискурсу. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що дисертація є 

першою спробою всебічного лінгвістичного вивчення віртуального 

корпоративного англомовного дискурсу компаній у соціальних мережах та на 

корпоративних сайтах.  

Наукова новизна одержаних результатів може бути узагальнена в таких 

положеннях, що виносяться на захист: 

1. Сучасні тенденції підвищення ролі корпоративної культури та 

цінностей компанії спонукають їх до створення і поширення власної 

корпоративної культури, яка втілюється у корпоративному дискурсі. 

Віртуалізація комунікації викликала потребу реалізації 

корпоративного дискурсу у віртуальному просторі — у соціальних 

мережах та на сайтах компаній - що сприяло формуванню 

віртуального корпоративного дискурсу. 

2. Спілкуванню в соціальних мережах притаманні публічність, 

персоналізація, віртуальність, швидкість поширення, 
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багатоканальність, відсутність контролю з боку компаній, 

конкурентність з іншими брендами, позитивність спілкування з 

клієнтами, що впливає на формування належної стратегії 

віртуального корпоративного дискурсу. Гібридизація і 

мультимодальність повідомлень, як наслідок диверсифікації 

віртуальної комунікації, сприяє уточненню значення завдяки 

конвергенції різних семантичних елементів. Водночас 

функціонально можливий лінгвістичний дизайн повідомлень у 

різних соціальних мережах сприяє ширшому використанню 

полікодових повідомлень, на відміну від монокодових, які, як було 

виявлено на основі проведеного аналізу, не отримують бажаної 

кількості переглядів. 

3. Віртуальний корпоративний дискурс у соціальних мережах повинен 

виконати три прагматичні завдання: покращити впізнаваність 

бренду, створити віддану групу прихильників та збільшити обсяг 

продажу компанії. Для досягнення цих цілей використовуються 

стратегії встановлення, підтримки та розірвання контакту, 

аргументативна, спонукальна, а також рекламна стратегія групової 

ідентифікації, кожна з яких реалізується за допомогою певних 

тактик та мовних засобів. 

4. Цільові аудиторії комерційних і некомерційних організацій є 

різними: у порівнянні з дискурсом некомерційних організацій, 

дискурс комерційних має більш розважальний характер, ніж 

інформативний, що виражається у більш поширеному вживанні 

стилістичних тропів та фігур. Однак мета організацій обох типів 

загалом спільна, так само притаманні їхнім повідомленням спільні 

мовні засоби і мультимодальність – збільшення кількості переглядів 

та активізація аудиторії. 

5. Гібридизація юридичного, рекламного, економічного, 

корпоративного та презентаційного дискурсів поєднується з різними 

модальностями, які підкреслюють мультимодальність віртуального 

корпоративного дискурсу на сайтах компаній. Обов’язкові елементи 

сайту – верхній колонтитул, головна частина сайту та нижній 

колонтитул – полегшують навігацію по сайту й доповнюються 

елементами, що випливають, і тексти яких спонукають відвідувачів 

до виконання потрібних дій на сайті. 

6. Віртуальний корпоративний дискурс реалізується безпосередньо і 

завуальовано на головних сторінках сайтів компаній у рекламних 

слоганах за допомогою малюнків та мікрокопії. Функціональне 

призначення тексту мікрокопії як одного з елементів сайту — це 

полегшення навігації, а також спрямування відвідувачів на 

виконання цільових дій на сайті. 

7. З прагматичного погляду, сайти компаній повинні бути не лише 

зручними у використанні, але й мати текстове наповнення, яке 
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відповідає правилам SEO, що сприяє кращій позиції гіперпосилання 

на сайт у результатах пошуку через різноманітні пошукові системи. 

У минулому SEO іноді негативно впливав на контент сайту, 

породжуючи ідентичний контент та надмірне використання 

ключових слів; однак у сучасному віртуальному просторі SEO 

мотивує компанії створювати сайти, які були б зручними у 

використанні й відображали б корпоративну культуру бренду. 

Теоретичне значення роботи полягає у встановленні прагматичних і 

семіотичних особливостей корпоративного дискурсу віртуальному просторі, 

а саме у соціальних мереж та корпоративних сайтах; у доповненні й розвитку 

положень теорії комунікації на основі аналізу спілкування брендів, в якому 

різні семіотичні системи (тексти, малюнки, відео) поєднуються з 

лінгвостилістичними та лінгвопрагматичними прийомами, створюючи 

мультимодальність тексту. 

Практична цінність роботи полягає в тому, що її результати та 

ілюстративний матеріал можуть бути використані в курсах з лінгвістики 

тексту, стилістики, дискурсології, теорії комунікації, прагматики, 

медіалінгвістики. Результати дослідження можуть застосовуватися 

компаніями України, які мають на меті постійний розвиток, використання 

найкращих інноваційних методів ринкування та досягнення 

конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках. 

Апробація результатів дослідження. Теоретичні положення та 

практичні результати дисертації висвітлено у формі доповідей і виступів на 

таких конференціях: конференція «Дух нового часу у дзеркалі слова і тексту» 

(м. Київ, 2015), Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора 

філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича (1935-2003), «Сучасний стан 

і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу» (Житомир, 

2015), конференція «Мова і література в глобальному і локальному 

медіапросторі» (м. Київ, 2016), конференція «Україна і сучасний світ: 

міжмовний та міжкультурний діалог» (м. Київ, 2016), 9-ий Міжнародний 

конгрес соціальних та гуманітарних наук (The Ninth International Congress on 

Social Sciences and Humanities) (Відень, 2016). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано чотири 

одноосібні статті у виданнях, затверджених ДАК МОН України як фахові, та 

дві статті ‒ у закордонних виданнях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з переліку 

умовних скорочень, вступу, трьох розділів із підрозділами, висновків до 

кожного розділу, загальних висновків; перелік використаної літератури 

містить 339 позицій. Загальний обсяг роботи становить 269 сторінок 

(основних текст - 198 сторінок). Викладений у дисертації матеріал унаочнено 

таблицею, 68 ілюстраціями, супроводжено 12 додатками та глосарієм. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

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

обґрунтовано актуальність та наукову новизну роботи, описано матеріал і 

методи дослідження, розкрито теоретичне значення та практичну цінність 

роботи, сформульовано основні положення, що виносяться на захист.  

У першому розділі «Теоретичні засади дослідження сучасного 

корпоративного дискурсу» розглянуто різноманітні підходи до визначення 

поняття дискурсу в сучасній лінгвістиці, віртуалізацію сучасної комунікації, 

типологію жанрів віртуального дискурсу, корпоративний дискурс у 

віртуальному середовищі, бізнес-лінгвістику як комплексний аналіз 

функціонування мови у бізнес-контексті, особливості діяльності компаній у 

соціальних медіа та функціонально-лінгвістичний дизайн повідомлень 

компаній у соціальних мережах. 

З поширенням і розвитком інформаційних технологій поняття 

електронний та комп’ютерний дискурси поступились місцем поняттю 

віртуальний дискурс. Комунікація вже не обмежується лише комп’ютерами 

чи веб-сайтами. Тому віртуальний дискурс тлумачиться ширше, оскільки 

включає в себе спілкування у віртуальному просторі не тільки за допомогою 

комп’ютера, а й за допомогою інших засобів. Отже, віртуальний дискурс, на 

відміну від електронного та інтернет-дискурсу, охоплює тексти, створені не 

лише в інтернет-середовищі, а й на мультимедійних пристроях 

(комунікатори, смартфони, електронні книжки тощо) та на т. зв. непаперових 

носіях (фільми, музичні диски, програми, аудіокниги, ігри та ін.). 

Віртуальний дискурс як мовленнєва діяльність, яка передбачає  обмін 

інформацією між людьми через мережу Інтернет за допомогою комп’ютера 

чи мобільного пристрою, є найзагальнішим поняттям, яке об’єднує всі види 

віртуальної комунікації.  

Віртуальній комунікації властива багатоаспектна і складна жанрова 

різноманітність. Жанрову диференціацію в межах феномену інтернет-

комунікації докладно розглядають такі дослідники, як Є.І. Горошко, 

Н.Г. Асмус, Є.Н. Галичкіна, Л.Ф. Компанцева, Д. Крістал, Є. Соколинська, 

Л.А. Капанадзе, О. Буторіна, Г.Н. Трофимова, Т.А. Ситнікова, Ф.О. Смирнов, 

С.А. Федорова, Л.Ю. Іванов, С.А. Андрєєва, J.P. Brewer, B.H. Davis, 

E. Jonsson та ін. У результаті аналізу різноманітних типологій жанрів 

віртуального дискурсу було виокремлено два головні жанри: мережевий та 

запозичений. Мережеві охоплюють усі жанри спілкування, які зародилися 

саме в Інтернеті, зокрема веб-сайт, електронна бібліотека, електронний лист, 

чат, соціальні мережі, рекламні банери тощо. Запозичені жанри притаманні 

іншим сферам суспільного життя (наприклад, медичний, спортивний, 

науковий, юридичний, рекламний, корпоративний дискурс тощо). 

Корпоративний дискурс є складником корпоративної культури, її 

втіленням у комунікації працівників, спілкуванні з клієнтами, партнерами та 
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охоплює великий діапазон текстів: від суто професійних до 

неспеціалізованих, від офіційних до розважальних. У нинішньому 

суспільстві інформаційних технологій компанії неабиякої ваги надають 

бренду, іміджу та спілкуванню з громадськістю. Якщо раніше компанії 

спілкувалися із зовнішнім середовищем лише через власні рекламні кампанії 

та прес-конференції, то тепер компанії повинні спілкуватися через соціальні 

мережі, через власні сайти та сайти інших компаній. Нова модель 

віртуального спілкування накладається на корпоративну культуру й 

реалізується у віртуальному корпоративному дискурсі, який поєднує в собі 

особливості віртуального та корпоративного дискурсів. 

Соціальні мережі домінують над іншими типами соціальних медіа, 

особливо з огляду на офіційну присутність у них брендів. Виокремлюють 

такі риси спілкування в соціальних мережах: публічність спілкування, 

необхідність особистого підходу, віртуальність спілкування, швидкість 

поширення інформації, багатоканальність, існування непередбачуваних 

комунікативних ситуацій, конкурентність комунікаційного середовища, 

загальна позитивна налаштованість користувачів. 

Кожна соціальна мережа надає різні функціональні можливості для 

спілкування користувачів із власним профілем та компаній з офіційними 

сторінками. Хоча більшість функціональних особливостей збігаються, 

порівняно з профілем окремого користувача, компанії, з одного боку, 

отримують додатковий функціонал, а з іншого – позбавлені деяких 

можливостей на своїх корпоративних сторінках. Хоча, на перший погляд, 

лінгвістичний дизайн усіх соціальних мереж може видаватися схожим, однак 

існують важливі відмінні риси, властиві кожній з розглянутих соціальних 

мереж окремо. Зокрема до індивідуальних рис належать такі: можливість 

створення подій, прив’язаних до головної сторінки компанії у Facebook, 

обмеженість твітів у  кількості символів у Twitter, можливість публікації 

повідомлень лише з мобільного телефона в Instagram. Лінгвістичний дизайн 

повідомлень у різних соціальних мережах залежить від можливостей, які 

надає та чи та мережа. Для всіх соціальних мереж дизайн кожного 

повідомлення здебільшого складається з візуального і текстового елементів. 

Оперуючи текстовим і візуальним матеріалом, корпоративні сторінки в усіх 

соціальних мережах використовують різні мовні засоби для збільшення 

кількості переглядів та активізації аудиторії. 

У другому розділі «Корпоративний дискурс у соціальних мережах»  

розглянуто прагматичні цілі компаній у соціальних мережах та комунікативні 

стратегії і тактики, які використовуються для їх досягнення, 

мультимодальність та гібридизацію повідомлень на корпоративних 

сторінках, особливості подання стислої інформації про компанію на її 

сторінках у соціальних мережах, лінгвістичні відмінності повідомлень 

комерційних та некомерційних організацій. 
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Віртуальний корпоративний дискурс у соціальних мережах виконує 

три прагматичні завдання: покращити впізнаваність бренду, створити віддану 

групу прихильників та збільшити обсяги продажу компанії. Для вирішення 

цих завдань використовують певні комунікативні стратегії. Інформативна 

комунікативна стратегія скерована на досягнення всіх головних цілей 

компанії. Це відбувається через залучення таких стилістичних засобів: гра 

слів (Saxappeal), зевгма (Glassy water, sunny skies and GoPro Karma), 

алітерація (Speaking of a sparkling personality), асонанс (Winner, winner, taco 

dinner), анафора (Help us help him help you) та паралелізм (I don't want feelings. 

I want Taco Bell). Головні тактики інформативної стратегії – це тактики 

запиту інформації та інформування. Для запиту інформації 

використовуються питальні речення різного типу. Найпоширенішим засобом 

реалізації тактики інформування є використання репрезентативів, які можуть 

поєднуватися з такими стилістичними засобами як оксиморон (compact in 

appearance, yet spacious) та апосіопеза (She has nothing left to lose… but they 
do). 

Мета аргументативної комунікативної стратегії – збільшення 

прибутку та формування відданої групи прихильників. Стратегія поєднує 

рекламний дискурс з корпоративним та реалізується через тактики 

позитивної перспективи, проведення аналогії та прихованого мотивування. 

Потрібний перлокутивний ефект тактики позитивної перспективи 

досягається через використання прикметників оцінки (awe-inspiring), 

особливо у суперлативній формі (the most wonderfilled). Слова з семою 

кохання сприяють апелюванню до емоцій (it was love at first bite) і 

поєднуються з такими стилістичними засобами як метафора (source of fun), 

метонімія (one hazelnut element), епітети (sweet orange-blossom pastry) та 

гіпербола (our scheduled dramatic exit into the sunset). Порівняння (As dark as 

the night), антитеза (a hot shower on a cold winter morning) та контекстуальні 

антоніми (a source of confidence, not anxiety) використовуються в тактиці 

проведення аналогії. А тактика прихованого мотивування реалізується за 

допомогою лексем зі спільним значенням (beauty, confidence, self-esteem),  

пов’язаним  із цінностями бренду. 

Спонукальна комунікативна стратегія сприяє втіленню прагматичної 

мети - збільшенню обсягів продажу, поєднуючи при цьому рекламний і 

корпоративний дискурси. Стратегія реалізується через тактики 

безпосередньої каузації та прихованої каузації. Тактика безпосередньої 

каузації використовує директиви, які закликають користувача до дії: 

заохочувати до взаємодії (Choose your favourite #BMW colour), спрямовувати 

читача до іншого контенту (…by clicking this link), збільшувати кількість 

підписок (Sign up here), надавати інформацію щодо продукту потенційним 

клієнтам (Check out all #GetOutThere episodes), скеровувати безпосередньо на 

продаж (Check out the must-have accessories) та мати риторичний характер 

(Enjoy more of everything). Тактика прихованої каузації реалізується через 
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використання комісивів (The responses will inspire you), які у формі обіцянок 

підкреслюють можливий результат дії. 

Стратегії встановлення, підтримки та розмикання контакту 

сприяють формуванню емоційних зв’язків при спілкуванні. Ці зв’язки є 

важливими для привертання уваги і підтримки прихильників та послів 

бренду. Стратегія встановлення контакту втілюється через тактики вітання 

(Good morning from @ExpatEdna!) і звертання (Congrats @VonMiller). Ці 

контакто-встановлювальні засоби створюють доброзичливу атмосферу на 

сторінці бренду. У стратегії підтримки контакту використовуються слова 

вдячності - для підсилення емоційного складника повідомлення (Thank you 

all for liking). Ця стратегія доповнюється використанням емоджі та 

емотиконів, які безпосередньо відображаючи певні емоції, наближають 

дискурс бренду до звичного спілкування між користувачами. Іноді 

комунікативна ситуація соціальних мереж потребує використання стратегії 

розмикання контакту - для ввічливого завершення розмови (That’s a wrap on 

#WorldNutellaDay), а також чіткого встановлення закінчення певної тематики 

- щоб прихильники марно не чекали на продовження. 

Рекламна стратегія групової ідентифікації поєднує рекламний 

дискурс із корпоративним на сторінках компаній у соціальних мережах. Ця 

стратегія застосовується для ототожнення компанії, її представників з 

іншими користувачами соціальних мереж. Головна прагматична мета цієї 

стратегії – збільшити кількіть клієнтів компанії. Тут типовими є тактики 

інклюзивності та  покликання на авторитет. У межах тактики інклюзивності 

використовуються займенники you/your (You are what you binge) та хеншеги 

(#TBT). Тактику покликання на авторитет застосовують як для згадки 

відомих, так і менш відомих персоналій, а іноді й для згадки звичайних 

прихильників бренду, що створює зв’язок між компанією та її послами 

бренду. Відмітки користувачів або інших компаній сприяють також 

кобрендингу. У межах тактики покликання на авторитет використовується 

також стилістичний засіб антономазії, який додає емоційної привабливості 

компанії. 

Гібридизація комунікації в соціальних мережах, хоча й істотно змінила 

вигляд тексту та особливості його сприйняття, водночас надає можливість 

використовувати мультимодальні засоби для кращого передання змісту, 

точнішої ідентифікації мети повідомлення та швидшого їх сприйняття, що 

відповідає вимогам сучасного світу. Крім того, мультимодальні частини 

повідомлень фокусують увагу користувачів на окремих елементах. Ці 

елементи поєднуються між собою одним з трьох типів кореляцій – 

паралельною, комплементарною або інтерпретативною. В межах одного 

повідомлення різні мультимодальні елементи можуть мати різний ступінь 

кореляції один з одним. 
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Відвідуючи офіційну сторінку будь-якого бренду в соціальній мережі, 

віртуальна аудиторія очікує отримати стислу інформацію про бренд: чим 

займається компанія, що виробляє та які цінності сповідує. Саме тому в усіх 

соціальних мережах є поля, на яких можна подати базову інформацію про 

компанію. Соціальні мережі Facebook, Twitter та Instagram мають невелике 

поле, в яке можна вмістити інформацію про компанію. Але тут встановлено 

певні обмеження: Facebook надає для тексту 155 символів, у Twitter можна 

написати 160, а в Instagram лише 150. Середня дозволена кількість символів 

для короткого опису компанії складає лише 155 символів, однак різні бренди 

використовують цей текстовий потенціал неоднаково. Деякі фокусуються на 

корпоративній культурі компанії, інші більше розповідають про саму 

компанію та закликають до дії. Деякі бренди приділяють увагу емоційним 

спогадам аудиторії, оголошують про інформацію, яку можна отримати на 

сторінці, та пропонують канал зв’язку. Відомі бренди,  зокрема Coca-Cola, не 

намагаються розповідати про себе, а лише вітають користувачів. Але не всі 

бренди настільки популярні, тому така дискурсивна стратегія для інших 

компаній може бути неефективною.  

У той час як дискурс комерційних організацій має переважно 

розважальний характер, дискурсу некомерційних організацій більшою мірою 

притаманна інформативна функція. Саме тому повідомленням 

некомерційних організацій менш властиві різноманітні стилістичні засоби, 

графічні методи спрощення тексту; загалом вони містять не тільки більшу 

кількість повідомлень, а й більшу кількість тексту в кожному з таких 

повідомлень. Головна з причин таких відмінностей — це різні цільові 

аудиторії комерційних та некомерційних організацій. Проте мета обох типів 

організацій та сама -  спонукати читача повідомлення до дії, тому й мовні 

засоби, спрямовані на підвищення переглядів та активізації аудиторії, також 

однакові. 

У третьому розділі «Лінгвістичні особливості офіційних сайтів 

компаній як складник віртуального корпоративного дискурсу» 
розглянуто гібридизацію дискурсу на сайтах компаній, прийоми фокусування 

уваги відвідувачів за допомогою елементів корпоративного веб-сайту, 

вербалізацію та візуалізацію корпоративної культури компанії на головній 

сторінці веб-сайту, мікрокопію як інструмент втілення духу й іміджу 

компанії та її лінгвальні особливості, прагматичну оптимізацію текстів сайтів 

для пошукових систем, іллокуцію текстів на корпоративних сайтах компаній. 

 Серед чинників, які мають вплив на дискурс веб-сайтів, є, насамперед, 

технічні можливості сайту, його інтерактивність, специфічність сприйняття 

інформації його цільовою аудиторією та різні методи, які використовуються 

для заохочення певної аудиторії до відвідування сайту. Дискурс веб-сайтів 

компанії — це гібридизоване поєднання одночасно декількох видів дискурсу. 

Поєднуються юридичний (Terms of Use), рекламний (Wireless. Effortless. 

Magical), економічний (fiscal quarter results), корпоративний (To ask less of the 
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Рис. 1 Приклад мікрокопії. SSL.com 

planet, we ask more of ourselves), презентаційний (Press Info) дискурси, а різні 

засоби (аудіо, відео, аудіо-відео тощо) сукупно створюють гібридизацію і 

мультимодальність дискурсу веб-сайтів. Різні види дискурсу об’єднуються на 

корпоративному сайті і реалізують корпоративний віртуальний дискурс. 

Чітку навігацію по корпоративному сайту створюють три головні 

структурні компоненти — верхній колонтитул (хедер), основна частина сайту 

та нижній колонтитул (футер). Ці обов’язкові елементи доповнюються 

іншими, які використовуються для привертання, допомагають привернути 

увагу користувача для того, щоб донести певну інформацію або заохотити до 

дії. Випливні елементи веб-сторінок із вміщеними на них текстами 

юридичного дискурсу виконують різні завдання: допомагають отримати 

згоду відвідувачів сайту, намагаються зупинити відвідувача, коли той має 

намір покинути сайт, збирають дані користувача для подальшого зв’язку. 

Серед інших елементів важливими є рухомий рядок під верхнім 

колонтитулом сайту, рекламні банери та каруселі на першому екрані 

головних сторінок корпоративних сайтів. Вони допомагають одразу надати 

користувачеві більше інформації як про цінності бренду, так і про їх 

застосування. Використання всіх додаткових елементів залежить від цільової 

аудиторії сайту. Корпоративні сайти, які працюють безпосередньо зі 

споживачем (B2C – business to client), наповненні рекламними текстами та 

розважальними елементами. Водночас корпоративні сайти компаній, що 

працюють з іншими компаніями (B2B – business to business), містять більше 

інституціонального дискурсу та менше розважального й рекламного. Крім 

того, компанії з великою кількістю брендів і продукції  можуть мати 

головний сайт - спрямований на компанії, та дочірні - зі спрямуванням на 

споживача. На основі проведеного дослідження було виявлено, що 

віртуальний корпоративний дискурс головного та дочірніх сайтів у такому 

випадку суттєво відрізняється: основна увага переміщується з корпоративної 

культури і цінностей на продаж товарів, оскільки головні сторінки вже 

позбавлені прикладів корпоративних цінностей. 

Мікрокопія відіграє 

важливу роль при текстовому 

наповненні сайту. Короткі вирази 

мікрокопії легко сприймаються 

користувачами сайту (You need to 

be logged in), використовуються 

для пояснення незрозумілих 

частин сайту (Customize the text 

simply by ...), наводять приклади 

доступних дій користувачів на 

сайті (Enter ISBN title, or author’s name), пояснюють можливості сайту 

клієнтам у розважальній формі (This is your moment of glory. Send Now). 

Мікрокопія допомагає будувати довіру і збільшувати лояльність клієнтів 

(Don’t worry, we'll only use your email address once.), відповідає на можливі 
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запитання користувачів (Not happy with the current labels on your map? No 

problem, just change to whatever you like.). Найчастіше мікрокопії вживаються 

в таких частинах сайту: повідомленнях підтвердження, повідомленнях 

привітання, повідомленнях про помилки, сторінці 404 (неіснуючі сторінки), 

сторінці помилки сервера, пошукових полях та різноманітних полях для 

збору інформації (Рис. 1). 

Хоча SEO (search engine optimization - оптимізація для пошукових 

систем), можливо, і мав негативний вплив на лінгвістичний складник сайтів у 

минулому, оскільки спонукав до надмірного використання ключових слів та 

тексту, сучасні результати транзакційних запитів показують, що тепер сайти 

компаній отримують перевагу над іншими сайтами у переліку видачі за 

лінгвістичні компоненти, які відповідають їхньому корпоративному 

дискурсу. Порівняно з інформаційним запитом (Samsung job), результати 

транзакційного запиту (buy Samsung galaxy 7 edge) показують краще 

використання опису сторінки (description), який підсумовує її контент та 

спонукає користувача до дії. До того ж, елементи корпоративного дискурсу 

містяться набагато частіше на сторінках, гіперпокликання на які наявні в 

результатах транзакційного запиту. В той час як кожна офіційна сторінка 

компанії Samsung з транзакційного запиту містить корпоративний дискурс 

компанії, це не є характерним для офіційних сторінок компанії з результатів 

інформаційного запиту. Таким чином, сучасний вплив SEO на віртуальний 

корпоративний дискурс сайтів є позитивним. Він мотивує компанії краще 

організовувати сторінки та контент на них з правильним використанням 

мета-тегів для того, щоб надати користувачеві якісний текст, який відповідає 

корпоративному дискурсу компанії. 

У віртуальному корпоративному дискурсі корпоративних сайтів 

компаній серед іллокутивних мовленнєвих актів переважають директиви, які 

чітко вказують відвідувачеві сайту, що він може зробити далі. Також велику 

частину сайту займають репрезентативи, які надають користувачеві потрібну 

інформацію про компанію. Інші мовленнєві акти, зокрема комісиви, 

експресиви та декларативи, менш притаманні дискурсу корпоративних 

сайтів. Хоча саме декларативи використовуються для отримання згоди від 

користувачів за юридичними вимогами. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення 

наукової задачі, що виявляється у визначенні особливостей лінгвопрагматики 

та лінгвосеміотики текстів компаній як частину віртуального корпоративного 

дискурсу та вплив віртуального спілкування на корпоративний дискурс. 

Сучасна епоха віртуалізації диктує правила віртуального спілкування і 

породжує диверсифікацію та мультимодальність інформації у віртуальному 

просторі. Як наслідок цих тенденцій, сформувався віртуальний дискурс, який 
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нині використовується на всіх електронних пристроях з доступом до мережі 

Інтернет та впливає на використання і жанрову специфіку інших типів 

дискурсів у віртуальному просторі. 

Внаслідок аналізу жанрів віртуальної комунікації було виокремлено 

мережеві та запозичені жанри. Якщо до мережевих належать жанри, 

сформовані саме в мережі Інтернет (веб-сайт, електронна бібліотека, 

електронний журнал, електронний лист, чат, віртуальна дошка оголошень, 

інтернет-каталоги, соціальні мережі, рекламні банера та ін.), то запозичені 

жанри, виникнувши поза інтернет-простором, віртуалізуються, формуючи 

нові, зокрема віртуальний корпоративний дискурс, який є продовженням 

корпоративної культури компанії. 

У зв’язку із сучасними тенденціями зростання уваги до корпоративної 

культури і цінностей компанії все більше брендів формують єдині чітко 

сформульовані правила, які породжують корпоративний дискурс компанії. 

Єдині стандарти спілкування в компанії сприяють успішній взаємодії 

співробітників один з одним, а також із клієнтами та партнерами. Хоча 

спілкування в межах компанії залишається поза увагою сторонніх глядачів, 

спілкування компанії в мережі Інтернет піддається всебічному 

неконтрольованому оцінюванню та обговоренню, особливо в соціальних 

медіа, що вимагає від компаній чітко встановленої стратегії та її дотримання 

при використанні віртуального корпоративного дискурсу. 

Спілкування в соціальних мережах характеризується публічністю, 

персоналізацією, віртуальністю, швидкістю поширення, багатоканальністю, 

відсутністю контролю, конкурентністю, позитивністю, що впливає на 

формування належної стратегії віртуального корпоративного дискурсу. Крім 

того, важливим чинником є також функціонально доступний лінгвістичний 

дизайн повідомлень у різних соціальних мережах. Повідомленням усіх різних 

соціальних мереж притаманна мультимодальність, поєднання одночасно 

тексту, малюнку, відео, гіперпосилання, емотикону та інших елементів, 

оскільки монокодові повідомлення не отримують бажаної кількості 

переглядів. Фокусування уваги на окремих елементах мультимодального 

повідомлення допомагає уточнювати зміст через гібридизацію повідомлень.  

У соціальних мережах компанії прагнуть досягти триєдиної 

прагматичної мети: покращити впізнаваність бренду (brand awareness), 

створити віддану групу прихильників та збільшити продажі компанії. Певні 

комунікативні стратегії використовуються для досягненні однієї або кількох 

прагматичних цілей. У межах інформативної комунікативної стратегії 

використовуються тактики запиту інформації та інформування. 

Аргументативній стратегії притаманні тактики опису позитивної 

перспективи, проведення аналогії та поетапного мотивування. Спонукальна 

комунікативна стратегія реалізується через тактики безпосередньої каузації 

та прихованої каузації. Тактики інклюзивності і покликання на авторитет 

використовуються в межах рекламної стратегії групової ідентифікації, яка 

поєднує рекламний і віртуальний корпоративний дискурси.  
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Комунікації у соціальних мережах властива мультимодальність та 

гібридизація. Ці процеси істотно змінили вигляд тексту, особливості його 

сприйняття. Спілкування у віртуальному просторі дозволяє використовувати 

мультимодальні засоби для кращого передання змісту, точнішої ідентифікації 

мети повідомлення та швидшого їх сприйняття, що відповідає вимогам 

сучасного світу. Крім того, мультимодальні частини повідомлень фокусують 

увагу користувачів на окремих елементах. Ці елементи поєднуються між 

собою одним з трьох типів кореляцій – паралельною, комплементарною або 

інтерпретативного. До того ж, в межах одного повідомлення різні 

мультимодальні елементи можуть мати різний ступінь кореляції один з 

одним. 

Повідомлення на сторінках бренду в соціальних мережах 

доповнюються презентаційними елементами їх сторінок. Соціальна мережа 

Facebook надає окрему сторінку під назвою About, на якій компанії можуть 

розташовувати інформацію про свою історію, корпоративну культуру, 

цінності, досягнення, правила спілкування на їхній корпоративній сторінці 

тощо. У тексті секцій цієї сторінки (Terms of Use, Privacy Policy, Disclaimer та 

Impressum) поєднано віртуальний та юридичний дискурси, які встановлюють 

правила і права користувачів та компанії при спілкуванні на сторінці в цій 

мережі. Але не всі правила сформульовано на основі юридичного дискурсу. 

На деяких сторінках компаній при написанні правил спілкування перевага 

надається розмовному стилю. 

Цільова аудиторія компанії впливає на графічні методи та стилістичні 

прийоми, які використовуються у віртуальному корпоративному дискурсі 

бренду. Оскільки цільові аудиторії комерційних та некомерційних 

організацій відрізняються, у порівнянні з дискурсом некомерційних 

організацій, дискурс комерційних має більш розважальний характер, ніж 

інформативний. Некомерційним організаціям також притаманна вища 

частотність публікацій, більша кількість повідомлень та частіше поширення 

повідомлень інших сторінок у соціальних мережах. Оскільки мета обох типів 

організацій загалом спільна, то і їхнім повідомленням притаманні спільні 

мовні засоби і мультимодальність, що спрямовано на збільшення кількості 

переглядів та активізацію аудиторії.  

Окрім публікацій у соціальних мережах, на офіційних корпоративних 

сайтах компаній також реалізовується віртуальний корпоративний дискурс. 

Гібридизоване поєднання юридичного, рекламного, економічного, 

корпоративного та презентаційного дискурсів комбінується з використанням 

різних модальностей (аудіо, відео, аудіо-відео), які підкреслюють 

мультимодальність віртуального корпоративного дискурсу. Обов’язкові 

елементи сайту –  верхній колонтитул, головна частина сайту та нижній 

колонтитул – полегшують навігацію по сайту й доповнюються випливними 

елементами, які виконують декілька функцій: затримати користувача, який 

покидає сайт, зібрати додаткові контактні дані, щоб зв’язатися з відвідувачем 

після того, як він покине сайт, провести опитування для отримання відгуків 
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задля майбутнього розвитку компанії. Доповнюючи перший екран сайтів 

такими нестандартними елементами, як рухомий рядок під верхнім 

колонтитулом сайту, рекламні банери та каруселі на першому екрані 

головних сторінок сайту, компанії у пришвидшеному темпі надають більше 

інформації користувачеві вже при відкритті сайту без потреби гортати 

сторінку вниз. 

Виявлено суттєву відмінність між віртуальним корпоративним 

дискурсом компаній B2C та B2B. У той час як компанії B2B надають 

перевагу інституційному дискурсу, на сайтах компаній B2C міститься більше 

розважального й рекламного дискурсу. Інституційний дискурс також домінує 

на корпоративних сайтах компаній, які застосовують ринкові технології 

одночасно для декількох брендів, оскільки такі сайти мають B2B 

спрямування, а сайтам окремих брендів цієї самої компанії притаманний 

дискурс компаній B2C. 

Реалізація ідей корпоративної культури компанії на головній сторінці 

корпоративного веб-сайту відбувається завдяки поєднанню віртуального 

корпоративного дискурсу зі втіленням цінностей бренду в рекламних 

слоганах. Окремі розділи для підкреслення соціальної відповідальності, а 

також тенденція до ідеї Diversity & Inclusion присутні на багатьох з 

досліджених сайтів, оскільки компанії прагнуть відповідати певним світовим 

тенденціям. Віртуальний корпоративний дискурс на головних сторінках 

сайтів може бути реалізований безпосередньо, приховано або бути відсутнім, 

якщо сайт компанії виконує не тільки презентаційну прагматичну функцію, 

але водночас є головним засобом продажу товару компанії. 

Мікрокопія — один з елементів сайту, який сприяє полегшеній 

навігації та скеровує відвідувачів до виконання цільових дій на сайті 

компанії. Цей елемент використовується в електронних анкетах на сайтах, 

різних повідомленнях та при помилках на сторінках. Рівень формальності 

мікрокопії залежить від корпоративного дискурсу компанії. 

Сайти компаній повинні бути не лише зручними у використанні, але й 

відповідати правилам SEO, що сприяє кращій позиції гіперпокликання на 

сайт у результатах пошуку через різноманітні пошукові системи. У минулому 

SEO іноді негативно впливав на контент сайту, породжуючи ідентичний 

контент та надмірне використання ключових слів. Але в сучасному 

віртуальному просторі  SEO тепер мотивує компанії створювати сайти, які 

були б зручними у використанні  і відображали б корпоративну культуру 

бренду.  

Серед іллокутивних мовленнєвих актів, які використовуються на 

сайтах компаній, домінують директиви, оскільки головна мета компаній — 

заохочувати користувача на виконання певної дії. Широко 

використовуваними є також репрезентативи, на відміну від комісивів, 

експресивів та декларативів. Для отримання юридичної згоди з умовами 

сайту компанії використовують декларативи. 
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Перспективним напрямком розвитку дослідження може стати 

лінгвістичний аналіз особливостей спілкування компаній в межах управління 

репутацією в мережі Інтернет, що включає аналіз оглядів брендів, відповіді 

на скарги та відгуки, а також дослідження використання ключових слів у 

текстах компаній у віртуальному просторі.   
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Київ, 2017. У дисертації досліджено особливості реалізації корпоративного 

дискурсу компаній у віртуальному просторі. Проаналізовано й узагальнено 

основні ознаки спілкування брендів з потенційними та наявними клієнтами в 

соціальних мережах, мультимодальність та гібридизація їх комунікації. 

Виявлено різноманітні емоційно-експресивні мовні засоби, які 

використовуються для збільшення кількості переглядів та активізації 

аудиторії. Розглянуто комунікативні стратегії і тактики, які застосовуються 

компаніями для досягнення прагматичних цілей у соціальних мережах. 

Проведено порівняльний аналіз спілкування комерційних та некомерційних 

організацій у соціальних мережах. Досліджено лінгвістичні особливості 

офіційних сайтів компаній, а саме: гібридизація дискурсу, фокусування уваги 

за допомогою елементів сайту, мікрокопія, прагматична пошукової 

оптимізація сайту.  
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В диссертации исследованы особенности реализации корпоративного 

дискурса компаний в виртуальном пространстве. Проанализированы и 

обобщены основные признаки коммуникации брендов в социальных сетях, 

их мультимодальность и гибридизация. Выявлены разнообразные 

эмоционально-экспрессивные средства, используемые для увеличения 

количества просмотров и активизации аудитории. Рассмотрены 

коммуникативные стратегии и тактики, которые используют компании для 

достижения прагматичных целей. Проведен сравнительный анализ 

коммуникации коммерческих и некоммерческих организаций в социальных 

сетях. Исследованы лингвистические особенности официальных сайтов 

компаний, а именно: гибридизация дискурса, фокусирование внимания с 

помощью элементов сайта, микрокопия, прагматическая оптимизация сайта.  
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ABSTRACT 

Kovalenko O.P. Linguopragmatics and linguosemiotics of English 

corporate discourse online. – 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, 2017 

The thesis is devoted to the analysis of the particularities of virtual corporate 

discourse. With the rise of importance of a clearly defined corporate culture, values 

and set rules of corporate discourse, these rules integrate into the virtual world of 

communication. The set standards contribute to more effective communication 

within the company and have a positive impact on communication with clients and 

partners. While the communication styles inside the company may remain outside 

of reach for bystanders, the communication of the company online is open to 

uncontrollable evaluation and discussion, especially in social media, which 

motivates companies to create clearly defined online corporate discourse rules and 

standards. 

The main features of brand communication in social media, its 

multimodality and hybridization, are analyzed. Company communication in social 

media is public yet personal, virtual and so escalates quickly, complicated and full 

of competition, and while it may have a predominate positive vibe, these trends 

require companies to set standards of their online corporate discourse. While the 

available functionality of different social networks creates limits and rules, 

corporate posts in all analyzed social networks are characterized by multimodality, 

combination of text, image, video, hyperlink, emoji and other elements, because 

monocode messages do not reach the desired amount of audience. The focus of 

attention on separate elements of a multi-code post, allows clarifying the main 

meaning through the hybridization of messages. 

Companies have three main pragmatic goals for all of their actions in social 

media: to increase brand awareness, to create a loyal group of brand ambassadors, 

and to increase the company’s profits. These pragmatic goals are met through the 

use of different communicative strategies, each with their own tactics and language 

means.  

The messages of a brand in social networks are also supplemented by the 

presentational elements on their official pages in social networks. Facebook has a 

separate page under the title “About” on which companies indicate the information 

about their history, corporate culture, values, achievements, and communication 

rules on their page. These page sections may also contain Terms of Use, Privacy 

Policy, Disclaimer and Impressum, which combine virtual and judicial discourse, 

and identify the behavior rules and the rights of the page visitors and the company 

as to the communication on the page in this social network. However, a limited 

number of rules are identified with judicial discourse. Some company pages use a 

more conversational style in laying out the rules of page communication.  

A comparative analysis of communication of for-profit and non-profit 

organizations in social networks is conducted. The target audience of companies 
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effects the graphic and stylistic means used as part of the online corporate 

discourse of brands. Because target audiences of for-profit and non-profit 

organizations differs, discourse of for-profit organizations is characterized by a 

more entertaining nature, while that of non-profit organizations is more 

informative. Communication of non-profit organizations in social networks is also 

characterized by a higher frequency and number of posts, more recurrent reposts 

and shares of other pages’ content. Because both types of organizations share a 

common general goal (to motivate viewers to act), their posts have some similar 

features, such as common linguistics means and multimodality, which intend to 

increase the number of viewers and motivate their active participation.  

Apart from social networks, online corporate discourse is also used on the 

corporate websites of brands. Hybridization of judicial, advertisement, economical, 

corporate and presentation discourses is combined with different modes of 

communication (audio, video, audio-video), which underline the multimodality of 

online corporate discourse. The mandatory elements of a website, such as a header, 

main part and footer, facilitate the navigation and usability of the website. They are 

complemented by pop-up elements, which have one of several functions: to retain 

the visitor, to collect additional contact information further communication with 

the visitor, to conduct a survey for future development of the company. 

Complementarity text elements also include a running line under the header, 

banners, and a carousel. 

A significant difference between B2B and B2C online corporate website 

discourse is identified. B2B companies use a more institutional discourse, while 

those of the B2C sector have more elements of entertainment and advertisement 

discourse. Institutional discourse also dominates on brand pages, which market 

several smaller brands.  

Microcopy text is one of the website elements, which facilitates the 

navigation and leads the visitor to reach specific objectives. This element is present 

in online application forms and different alerts. 

 The need for search engine optimization (SEO) motivates the companies to 

create websites, which are easy to use and reflect the company’s corporate culture 

through discourse. 

 

Key words: corporate discourse, virtual corporate discourse, multimodality, 

microcopy, search engine optimization, corporate site, illocutionary act.  


