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АНОТАЦІЯ 

Мозер М.Є. Маркетинговий дискурс в українській мові: 

лінгвокогнітивний та комунікативний аспекти. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.01 – українська мова. – Інститут філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. 

Дисертація присвячена лінгвістичній проблемі організації ефективного 

функціонування маркетингового дискурсу в українській мові. Рівень володіння 

маркетинговим текстом часто забезпечує успіх комунікації у сфері маркетингу і 

адресантові, і адресатові тексту. Дисертаційне дослідження зосереджено на 

лінгвістичних засадах впливу на споживача, що виявляється в кількох 

підрозділах лінгвістики: теорії тексту і комунікації, когнітивістики, прагматики. 

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

комплекс цілеспрямованих дій, факторів, які структурують узаємовідносини 

учасників маркетингової діяльності. 

Лінгвістичні проблеми організації дійового функціонування 

маркетингового дискурсу висуваються на перший план, оскільки природна 

мова є і формою вираження думок, і найважливішим засобом змістової 

організації спілкування, вираження знань і досвіду. Професійний рівень 

володіння маркетинговим дискурсом ефективно забезпечує успіх комунікації у 

сфері маркетингу й адресантові, й адресатові тексту. Дисертаційне дослідження 

присвячене лінгвістичним засобам впливу на споживача, що є предметом 

теорії тексту і комунікації, когнітивістики, прагматики. 

Ми досліджували когнітивні аспекти маркетингового дискурсу, зокрема 

використання лінгвальних засобів і способів реалізації ділового спілкування з 

метою досягнення запланованого прагматичного результату, оскільки в 

українському мовознавстві вони досі не були об’єктом спеціального наукового 

дослідження. Насамперед зосереджено було увагу на застосуванні системного 

лінгвістичного аналізу комунікативних стратегій маркетингового дискурсу в 
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українській мові. Актуальність нашого дослідження зумовлена позицією 

сучасного суспільства – необхідністю потреби підвищення ефективності у 

спілкуванні. 

На основі проведеного дослідження сформульовано постулати про: 

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

мові, 3) співвідношення форми і змісту мовних одиниць, 4) міждисциплінарний 

підхід до вивчення мовних явищ, зокрема залучення до мовознавчих студій 

здобутків таких дисциплін, як прагматика, когнітивна лінгвістика, термінологія, 

філософія, соціологія, психологія, економіка. 

Дисертаційне дослідження проведене із використанням комплексної 

методики лінгвістичного аналізу, яка складається з таких методів: основний – 

дискурсивний аналіз тексту (для з’ясування процесу мовленнєво-мисленнєвої 

діяльності з метою виявлення екстралінгвістичних, семантичних, когнітивних і 

мовленнєвих аспектів його формування та з’ясування функціональної 

спрямованості); прагматичний аналіз; контент-аналіз маркетингових матеріалів 

веб-ресурсів; лінгвокогнітивні методики концепт-аналізу; методика фреймового 

моделювання. 

Зміст та обсяг поняття «маркетинговий дискурс» осмислено щляхом 

поглибленого концептуального вивчення українськомовного маркетингового 

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

відбуваються у структуруванні мовної картини світу та проникнути в глибини 

народного світосприйняття в підгалузі економіки. Оскільки маркетингові 

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

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

елементів маркетинг-міксу, який складається з чотирьох «P» (Product 

(продукт – товар чи послуга), Price (ціна), Place (місце збуту – система 

дистриб’юції), Promotion (просування – інтегрований набір засобів комунікації, 

який застосовують маркетологи для передачі повідомлень від виробника / 

постачальника продукції до його цільової аудиторії), то маркетолог вибудовує 

маркетингову комунікацію – маркетинговий дискурс. Скориставшись 
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дискурсивним аналізом тексту – аналізом дискурсу, що сконструйований за 

законами мови, ми з’ясували спільне й відмінне в поняттях «текст» та 

«дискурс», Як текст, так і дискурс є результатом когнітивної діяльності 

людини. Отримання інформації з окремого тексту, поданого автором, породжує 

у свідомості певні думки, логічні висновки, емоційні враження і прийняття 

запроектованих рішень. Отже, текст і дискурс є поняттями не протилежними, а 

співвіднесеними, які взаємодіють між собою у різних мовленнєвих позиціях. 

Текст є повідомленням, якому властивий певний набір мовних одиниць, у яких 

закодовано певну інформацію. Дискурс, будучи безпосереднім процесом 

мовленнєвої взаємодії, передбачає усвідомлення й аналіз донесеної інформації 

та відповідну реакцію на неї. 

Мова є центром усієї когнітивної діяльності людини, яка репрезентує її 

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

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

вважається довершеним лише за умови повного опису її функціонування у 

процесі комунікації. Оскільки українське суспільство організоване і функціонує 

в умовах ринкових відносин, сфера маркетингу стає всеосяжною: маркетинг 

політичний, маркетинг виробничої / невиробничої сфер, маркетинг соціальних 

комунікацій. Вивчення тексту, зануреного у сферу маркетингу, породжує 

необхідність виокремлення його в окремий підвид інституціонального 

дискурсу – маркетинговий дискурс. Аналіз ефективності маркетингових 

комунікацій довів, що маркетинговий дискурс зумовлений як власне 

лінгвістичними причинами, так і змінами в суспільстві: процесами становлення 

національної економіки, підприємництва та соціального розвитку. Тому в 

дослідженні маркетингового дискурсу необхідно зосереджуватися на двох 

аспектах – лінгвокогнітивному та комунікативному. 

У дисертаційній праці проаналізовано великий обсяг матеріалу, яким став 

українськомовний корпус дискурсивних текстів професійного маркетингового 

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

близько 767 200 слововживань. Надалі цей корпус маркетингових текстів 

http://www.mova.info/
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слугував робочим матеріалом для проведення лінгвістичного аналізу текстів 

маркетингового дискурсу. 

Проаналізувавши найпоширеніші комунікативні стратегії, тактики та 

комунікативні моделі в українськомовному маркетинговому дискурсі, ми 

дійшли висновку, що комунікаційні стратегії посідають центральне місце в 

комунікаційних процесах. Вони сформовані чотирма основними складниками 

спілкування: комунікативною компетенцією, комунікативною метою, 

комунікативною інтенцією, комунікативним текстом. 

Головним у маркетинговому дискурсі є те, що комунікація в межах 

компанії розглядається в тісному взаємозв’язку з маркетинговою діяльністю як 

основним її складником. Зовнішні та внутрішні маркетингові комунікації 

забезпечують досягнення комунікативної мети, стратегічно запланованої 

підприємством. Мета спілкування програмує загальну стратегію ініціатора 

діалогу, відповідні стратегії співрозмовника, визначає тактичні ходи учасників 

діалогу, характер їхніх мовленнєвих дій. У формулюванні перспектив розвитку 

спілкування варто задіювати професійну лексику, яка концентрує увагу на: 

корпоративних комунікаційних програмах; формуванні 

внутрішньокорпоративної культури; моніторингу інформаційного поля; 

копірайтингу; неймінгу; POS-матеріалах; алгоритмах внутрішніх 

корпоративних зв’язків; проведенні комунікаційного аудиту; корпоративному 

кодексі. Вважаємо, що корпоративна комунікація буде якісною за дотримання 

умов, за яких адресант і адресат мають єдину або подібну систему кодування і 

декодування, мають свою спільну мову. 

Мова надає доступ до ментальності людини, до її концептуальних 

структур свідомості. Події в суспільному житті показують, що вивчення 

концептуальної картини світу маркетингу, його концептосфери в українській 

лінгвокультурі є надзвичайно актуальним. Досліджуючи концепти 

маркетингової концептосфери, культурно-ментальні мовні утворення, які 

структурують семантичний простір українськомовного маркетингового 

дискурсу, ми дослідили розвиток мови, спричинений зовнішніми економічними 
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чинниками. Для вивчення формування, структури та становлення певного 

концепту маркетингового дискурсу використано концептуальний аналіз, який 

послуговується різноманітними термінами, що допомагають відчути і пізнати 

концептуальну картину світу маркетолога. Конкретний продукт / послуга 

продажу – це для маркетолога конкретно-чуттєвий образ, образ конкретного 

предмета або явища в нашій свідомості (конкретний автомобіль, конкретна 

ювелірна прикраса, конкретна нотаріальна угода); уявлення – це узагальнені 

чуттєві образи різних предметів і явищ (уявлення про проведення перемовин 

продажу певного продукту / послуги); схема – це мисленнєвий зразок предмета 

чи явища, який має просторово-контурний характер; концепт містить найбільш 

загальні, істотні ознаки предмета чи явища, його об’єктивні, логічно 

модельовані характеристики. У теоретичному плані такий аналіз дає 

спроможність якісно відтворити маркетинговий дискурс для покращення 

інформаційного обміну професійних спеціалістів, створення необхідних 

підручників із використанням відповідних лексем, комфортних для сприйняття 

тими, хто їх опановує. 

На основі аналізу чотирьох основних концептополів маркетинговий 

дискурс ми встановили їхні лексико-семантичні парадигми. Теоретичними 

одиницями нашого дослідження виступили концепти ПРОДУКТ / ТОВАР / 

ПОСЛУГА / БРЕНД, ЦІНА / ВАРТІСТЬ, МІСЦЕ ЗБУТУ / ДИСТРИБУЦІЯ, 

ПРОСУВАННЯ / РЕКЛАМА, оскільки назви цих концептів є ключовими 

словами маркетингового дискурсу, що виступають основними маркетинговими 

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

маркетинг-міксу, розробленого в 1964 р. відомим маркетологом Дж. МакКарті. 

Уклавши на порталі www.mova.info частотний словник «МАРКЕТИНГОВА 

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

найвищий ступінь уживаності: маркетинг засвідчено з частотою 5 332; 

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

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

реклама – 1 372. 

http://www.mova.info/
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З допомогою методу когнітивного аналізу фреймової семантики мовних 

одиниць було вибудувано структури фреймів концептосфери маркетингу. 

Фрейм має вигляд сітки, що складається із вузлів та зв’язків між ними, а кожен 

вузол наповнений власним «завданням» тих чи інших властивих йому ситуацій. 

Для того, щоб вибудувати структуру фрейму, ми розробили логічну модель 

організації знань. Для кожного терму є набір властивих йому слотів із їхніми 

конкретними змістами. Сукупність слотів і перелік їхніх змістів окреслюють у 

мові картину концептуалізації загального поняття концепту. Когнітивний аналіз 

фреймової семантики мовних одиниць засвідчив, що маркетинг може бути 

урізноманітнений своїми видами діяльності. Суто лінгвістична інформація про 

різновиди маркетингу не все нам доносить. Тільки людина-маркетолог, яка 

займається цим процесом, відчуває специфіку кожного різновиду, яка 

виявляється в певній ситуації. 

Для того щоб повністю охопити маркетинговий дискурс у маркетингових 

інтернет-комунікаціях і провести дискурс-аналіз, необхідно будувати 

теоретичні моделі й описати як соціальні процеси, що спонукали до появи 

такого тексту, так і соціальні структури процесів, усередині яких індивідууми 

або групи як соціально-історичні суб’єкти створюють значення у взаємодії з 

текстами. Напрями дискурс-аналізу швидко розвиваються, і комунікативна 

перспектива проникає в усі нові сфери лінгвістичного дослідження, зокрема в 

галузі прагмалінгвістики, лінгвокогнітології. 

Шляхом проведення дискурс-аналізу маркетингових інтернет-комунікацій 

досліджено поведінку комунікантів, яка відповідає розробленим 

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

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

здійснюється будь-який примус з метою досягнення згоди; 3) учасники можуть 

діяти лише на підставі мотиву досягнення кооперативної та аргументованої 

згоди; 4) учасники перебувають у відносинах визнання взаємних позицій; 5) під 

час комунікації позиції сторін зазнають взаємної критики, інтерпретації, вони 

уточнюються, приймаються або відкидаються. Таким чином, схиляємося до 
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думки, що комунікація в соціальних мережах дає всім рівні шанси на 

висловлення власної думки, що підтверджує відповідність слів учасників їхнім 

особистим позиціям. 

Безпосереднє вивчення інформаційних джерел веб-ресурсів дало нам 

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

стратегії поведінки індивідів, соціальних груп і організацій, прогнозувати їхню 

поведінку в майбутньому, встановлювати засоби впливу на адресатів, що 

сприятиме розробці лінгвістичних методик проведення якісного контент-

аналізу маркетингових матеріалів. За такою методикою маркетологам буде 

зручно здійснювати аналіз конкурентного середовища. 

Найпотужнішими галузями дослідження мовленнєвого й комунікативного 

впливу є сугестивна лінгвістика і нейролінгвістичне програмування, у рамках 

яких проведено лінгвістичну експертизу сугестивних комунікацій 

маркетингового дискурсу. Лінгвістична експертиза маркетингових комунікацій, 

здійснена нами на порталі Facebook у період з червня до вересня 2018 р., дала 

змогу з’ясувати, як у такому інформаційному середовищі можна маніпулювати 

громадською думкою. Сугестивні тексти є відповіддю на такі запитання: 

пропозиція рішення, яке дійсно працює; оголошення безпосередньо тієї 

проблеми, яка хвилює й реципієнта. Успіх маркетингового сугестивного тексту 

полягає в дотриманні послідовності викладу інформації: 1) проблема; 

2) обіцянка; 3) переконання; 4) ціна. 

На основі укладеного частотного словника «МАРКЕТИНГОВА ГАЛУЗЬ» 

(обсяг словника 10 000 різних слів) здійснено лінгвістичний аналіз 

найчастотніших слів-термінів з маркетингової термінології. Частотний словник 

є видом одномовного словника, в якому лексичні одиниці схарактеризовано з 

погляду їх уживання в сукупності текстів із певної галузі науки, характерних 

для окремого профілю мови. 

Ми уклали інформаційно-пошуковий тезаурус предметної галузі 

«маркетинг» із використанням формалізованої методики конструювання 

маркетингового тезаурусу. Побудова тезаурусу з маркетингу передбачала 
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укладання визначення кожного терміна та вибудовування поняттєвих зв’язків 

між термінами. Терміни, переважно іменники або іменникові словосполучення, 

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

інформаційному порталі www.mova.info. 

У процесі здійснення сентимент-аналізу маркетингових текстів 

комерційних пропозицій і лексем-ярликів було вивчено думки та емоції, 

відображені в маркетингових текстових документах. Сентимент-аналіз (англ. 

Sentiment analysis) – це аналіз тональності тексту, яким займається галузь 

комп’ютерної лінгвістики для вивчення думок та емоцій у текстових 

документах. У маркетингових текстах ми розглянули найуживані словосполуки 

й фрази, які відображають сильні й дієві думки та емоції, що спонукають 

людину до прийняття певних рішень, а також уклали таблицю із коментарями 

сили їх впливу. Свідомість потенційного клієнта – це зона максимального 

впливу для маркетолога. Для впливу на цільову аудиторію маркетологи 

наповнюють тексти відповідними чинниками – лексемами-ярликами. 

Маркетологи використовують властивість людського мозку для плідного 

застосування складених ними дієвих текстів. Унаслідок цього вони досягають 

поставлених стратегічних цілей – збільшення обсягів продажу продукції. 

Оскільки маркетинговий дискурс є текстом, зануреним у сферу маркетингової 

діяльності, то когнітивно-дискурсивний аналіз показує, як усі особи 

(маркетологи, власники, інвестори, виробники, споживачі) через слово 

формують соціальні цінності. Отже, дуже важливо щоб людина, 

використовуючи слово і вибудовуючи текст, дискурс, усвідомлювала силу його 

впливу й ефект його результату. 

Апробацію результатів дослідження здійснено на 10-ти Міжнародних і 

Всеукраїнських науково-практичних конференціях, серед яких: наукові 

конференції Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

2014-2017; IІІ Міжнародна наукова конференція «Світ мови – світ у мові» 

(Київ, 2015); Оломоуцький симпозіум україністів Середньої і Східної Європи 

(Оломоуць, Чехія, 2016, 2018); ХІ та ХІІІ Міжнародні конференції «Мова як 

http://www.mova.info/
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світ світів: граматика і поетика текстових структур» (Київ, 2016, 2018); 

Всеукраїнські наукові читання за участю молодих учених «Філологія початку 

ХХІ сторіччя: традиції та новаторство» (Київ, 2017); ХXVІ Міжнародна наукова 

конференція «Мова і культура» імені професора Сергія Бураго (Київ, 2017); 

Міжнародна науково-практична конференція Люблінського науково-

технологічного парку (Люблін, Польща, 2017); ІІІ Міжнародна наукова 

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

університеті «Києво-Могилянська академія» (Київ, 2017). Дисертація 

обговорена на засіданнях кафедри української мови та прикладної лінгвістики 

Інституту філології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. 

Матеріали дисертаційного дослідження були апробовані 7 грудня 2017 р. 

на проведеній доповіді за темою «Українськомовність маркетингового 

дискурсу: практичні виміри» в Українському вільному університеті (Мюнхен, 

Німеччина). 

Основний зміст праці висвітлений у 18 статтях у фахових наукових 

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

наукових фахових українських виданнях, які входять до міжнародних 

наукометричних баз даних опубліковано в іноземних фахових виданнях; 

10 наукових праць апробаційного характеру, 2 з яких надруковано в зарубіжних 

виданнях. Усі результати дослідження отримані дисертанткою самостійно. 

Ключові слова: маркетинговий дискурс, маркетинговий текст, дискурс-

аналіз маркетингових комунікацій, лінгво-інформаційний пошуковий тезаурус, 

лінгвокогнітивні методики концепт-аналізу, лінгвістична експертиза 

сугестивних комунікацій. 
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ABSTRACT 

Moser M. Marketing Discourse in the Ukrainian Language and its 

Cognitive and Communicative Aspects. – Manuscript. 

Thesis for a candidate’s degree in philology, speciality 10.02.01 – the Ukrainian 

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

Kyiv, 2018. 

This dissertation examines how marketing discourse is effectively organized in 

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

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

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

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

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

cognitive linguistics, and pragmatics. 

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

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

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

study of linguistic phenomena, taking into account the achievements of pragmatics, 

cognitive linguistics, the study of terminologies, philosophical, sociological, 

psychological, and economic aspects of marketing discourse. 

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

on the following methods: first of all, methods from the field of discourse analysis 

(intending to explain linguistic and cognitional processes aiming to shed light on 

extralinguistic, semantic, cognitivistic, and intralinguistic aspects of its functional 

load); furthermore a pragmatic analysis and content analysis of relevant web 

resources; cognitive methods of content analysis and, finally, methods of frame 

modelling. 

Marketing discourse – is a connected text (texts) that is considered as a complex 

of purposeful actions, factors, which structure relationships of the participants of 

marketing activity. 
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The dissertation research conducted with the usage of integrated technique of 

linguistic analysis that consists of such methods: basic – discourse analysis of the text 

(for determination of process of speech and thinking activities with the purpose of 

detection of extralinguistic, semantic, cognitive and speech aspects of its formation 

and determination of functional directionality); pragmatic analysis; content analysis 

of marketing materials of web resources; linguo-cognitive techniques of concept 

analysis; technique of frame modelling.  

A content and extent of the concept «marketing discourse» is comprehended by 

means of in-depth conceptual study of marketing discourse of Ukrainian language in 

a cognitive view. By having used the discourse analysis of the text – the analysis of 

the discourse, that is designed according to the law of language, we have determined 

common and distinct in the concepts of «text» and «discourse». Both text and 

discourse are the result of cognitive human activity. For this reason, text and 

discourse are the concepts that are not opposite, but are correlated, which interact 

with each other in different speech positions. Text is a message, to which the 

particular set of language units is inherent, into which the particular information is 

encoded. Discourse, being a direct process of speech interaction, provides for 

understanding and analysis of delivered information and relevant reaction to it. 

During the research of marketing discourse it is necessary to concentrate discussion 

on two aspects – linguo-cognitive and communicative. 

A large volume of material has been analyzed in the dissertation, which emerged 

as a body of Ukrainian language of discourse texts of professional marketing 

direction, uploaded by us to the portal www.mova.info, with total amount about 

767 200 word usages. Further this body of marketing texts served as work material 

for conducting of linguistic analysis of the texts of marketing discourse. 

Language provides with an access to human mentality, to his or her conceptual 

structures of consciousness. Events in a social life show that the study of conceptual 

picture of world of marketing, its conceptsphere in the Ukrainian linguoculture is 

extremely important. While researching the concepts of marketing conceptsphere, 

cultural and mental language formations, which structure  semantic space of 
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marketing discourse of Ukrainian language, we have researched the development of 

language, caused by external economic factors. For the study of formation, structure 

and establishment of particular concept of marketing discourse the conceptual 

analysis was used, which has a variety of terms that help to perceive and experience 

the conceptual picture of world of marketing specialist. 

On the grounds of analysis of four basic conceptual fields of marketing 

discourse, we have established their lexical-semantic paradigms. The theoretical units 

of our research were the concepts PRODUCT / GOODS / SERVICE / BRAND, 

PRICE / COST, PLACE OF SALE / DISTRIBUTION, PROMOTION 

/ ADVERTISING, so far as the names of these concepts are the key words of 

marketing discourse that function as the basic marketing terms of «4P: Product, Prise, 

Plase, Promotion» due to the concept of a complex of marketing mix, developed in 

1964 by known marketing specialist J. McCarthy. Having placed the frequency 

dictionary «MARKETING SPHERE» with 10 000 words on the portal 

www.mova.info, we have determined that the names of these concepts have the 

highest degree of usage: marketing is verified with a frequency of 5 332; product – 

2 365; goods – 4 697; service – 3 436, brand – 263; price – 1 682; cost – 493; place 

of sale – 750; distribution – 32; promotion – 536; advertising – 1 372. 

With the help of the method of cognitive analysis of frame semantics of 

language units the structures of frames of conceptsphere of marketing were built. 

Frame looks like a grid that consists of nodes and connections between them, and 

each node is filled with its own «task» of one or another appropriate to it situation. 

We have developed a logical model of knowledges organization to build a structure 

of frame. For each term there is a set of appropriate to it slots with their specific 

contents. A combination of slots and list of their contents outline a picture of 

conceptualization of general idea of concept in a language. Cognitive analysis of 

frame semantics of language units has verified that marketing can be  diversified by 

its types of activity. Solely linguistic information on varieties of marketing does not 

deliver all to us. Only a human-marketing specialist, who deals with this process, 

feels the specifics of each variety that appears in a particular situation. 
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By means of conducting of discourse analysis of marketing internet 

communications, the communicants behavior that meets the rules of discourse 

communication developed by J. Habermas, was researched: 1) participation in 

discource is open and equitable with all the other participants; 2) in the process of 

communication there is no enforcement with a purpose of consent achievement; 

3) participants can act only on the grounds of motive achievement of cooperative and 

argumentative consent; 4) participants are in relations of recognition of mutual 

positions; 5) during communications the positions of the parties come under mutual 

criticism, interpretation, they are defined more accurately, they are accepted or 

rejected. Thus, we lean toward the idea, that communication in social networks gives 

equal chances of expression of personal opinion to all that confirm the 

correspondence of words of the participants to their personal positions. 

The most powerful spheres of research of speech and communicative influence 

are suggestive linguistics and Neuro-linguistic programming, in terms of which the 

linguistic examination of suggestive communications of marketing discourse was 

conducted. The linguistic examination of marketing communications, made by us on 

the portal Facebook for the period from June to September 2018, gave the possibility 

to determine how to manipulate public opinion in such information environment. The 

success of marketing suggestive text consists in keeping to sequence of information 

placing: 1) problem; 2) promise; 3) persuasion; 4) price. 

On the grounds of the placed frequency dictionary «MARKETING SPHERE» 

(dictionary size 10 000 different words) the linguistic analysis of the most frequency 

words-terms with marketing terminology was made. The frequency dictionary is a 

type of monolingual dictionary, in which the lexical units are characterized in view of 

their usage combined with the texts of particular sphere of science peculiar to a 

separate language profile. 

We have placed information retrieval thesaurus of subject sphere «marketing» 

with the use of formalized technique of marketing thesaurus design. The building of 

thesaurus of marketing provided for placing of definition of each term and alignment 

of verbal associations between the terms. The terms, mainly nouns or noun phrases, 
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the large amount of which borrowed from English, are placed on the language and 

information portal www.mova.info. 

In the process of making of sentiment analysis of marketing texts of commercial 

proposals and tokens-labels, the thoughts and emotions, reflected in marketing text 

documents, were studied. In marketing texts we have considered the most useful 

word-combinations and phrases, which reflect strong and effectual thoughts and 

emotions that stimulate human to make particular decisions, and also we have placed 

a table with comments of force of their influence. Consciousness of potential client – 

is a zone of maximum influence for the marketing specialist. For influence on target 

audience the marketing specialists fill the texts with corresponding factors – with 

tokens-labels. 

Marketing specialists use an ability of human brain to productive application of 

composed by them effectual texts. In consequence of this they achieve target strategic 

goals – increase in sales of production. So far as marketing discourse is a text, 

submerged to the sphere of marketing activity, so cognitive discourse analysis shows 

how all persons (marketing specialists, owners, investors, manufacturers, consumers) 

form social values through the word. For this reason, it is very important for human, 

while using word and while building text, discourse, to realize the force of its 

influence and effect of its result. 

Approbation of the research results was made at 10 International and All-

Ukrainian Scientific and Practical Conferences, among which are: scientific 

conferences of Taras Shevchenko National University of Kyiv 2014-2017; 

IІІ International Scientific Conference «World of language – world in language» 

(Kyiv, 2015); Olomouc symposium of Ukrainianists of Middle and Eastern Europe 

(Olomouc, Czechia, 2016, 2018); ХІ and ХІІІ International Conferences «Language 

as world of worlds: grammar and poetics of text structures» (Kyiv, 2016, 2018); All-

Ukrainian Scientific Readings with the participation of young scientists «Philology of 

the beginning of ХХІ century: traditions and  innovation» (Kyiv, 2017); 

ХXVІ International Scientific Conference «Language and culture» named in honour 

of professor Sergey Burago (Kyiv, 2017); International Scientific and Practical 



16 

Conference of Lublin Science and Technology Park (Lublin, Poland, 2017); 

ІІІ International Scientific Conference «Language: classical – modern – post-

modern» at National University of Kyiv-Mohyla Academy» (Kyiv, 2017). The 

dissertation has been discussed at the Meeting of the Department of Ukrainian 

Language and Applied Linguistics of Institute of Philology of Taras Shevchenko 

National University of Kyiv. 

The materials of dissertation research were approved on 7 December 2017 

during the conducted report on the subject «Ukraininan language of marketing 

discourse: practical measurements» at the Ukrainian Free University (Munich, 

Germany). 

The main content of the work explained in 18 articles of professional scientific 

collections. 3 of which are placed in scientific professional editions of Ukraine, 

5 articles in scientific professional Ukrainian editions, which are included into 

International Scientometric Databases, are published in foreign professional editions; 

10 scientific works of approbation nature, 2 of which are printed in foreign editions. 

All research results are obtained by author of dissertation through her own effort. 

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

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

improve our competence regarding official letters and business papers, public 

presentations, advertisements, and any linguistic performance related to the needs of 

persons who work in the marketing sphere. 

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

marketing communication, linguistic analysis of marketing texts, cognitivistic 

methods of linguistic content analysis, linguistic expertise of suggestive 

communication. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Інтерес до теми маркетингового 

дискурсу зумовлений еволюцією українського соціуму, що відбувається 

протягом останніх двох десятиліть, активними процесами соціального 

розвитку, становленням національної економіки, підприємництва. 

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

комплекс цілеспрямованих дій, факторів, які структурують взаємовідносини 

учасників маркетингової діяльності. 

Природна мова є і формою вираження думок, і єдиним та найважливішим 

засобом змістової організації спілкування, вираження знань і досвіду. Тому 

лінгвістичні проблеми організації ефективного функціонування маркетингового 

дискурсу висуваються на перший план. Рівень володіння маркетинговим 

текстом часто забезпечує успіх комунікації у сфері маркетингу й адресантові, й 

адресатові тексту. Дисертаційне дослідження зосереджено на лінгвістичних 

засадах впливу на споживача, що виявляється в кількох підрозділах 

лінгвістики: теорії тексту і комунікації, когнітивістики, прагматики. 

Українськомовний маркетинговий дискурс є основою культури ділових 

комунікацій і дієвим чинником досягнення успішних результатів у розвитку й 

становленні економічного потенціалу (стабільності / значущості / впевненості 

/ ваги) держави. Українські та зарубіжні мовознавці вивчали структуру ділового 

спілкування й розглядали свідоме ставлення носіїв мови до своєї 

комунікативної діяльності, уміння аналізувати причини конфліктів чи невдач у 

діловому спілкуванні (Ж.А. Андерсен [Andersen 1988], Н.Д. Арутюнова 

[Арутюнова 1995], М.М. Бахтін [Бахтин 1979], Ф.С. Бацевич [Бацевич 2009], 

Е. Бенвеніст [Бенвенист 1974], Д. Берло [Berlo 1960], Р. Водак [Wodak 1989, 

1997], Т.А. ван Дейк [ван Дейк 1989], В.І. Карасик [Карасик 2002], 

Ж.Т. Клеппер [Klapper 1960], О.С. Кубрякова [Кубрякова 2004 (2)], Ж.-

Ж. Ламбен [Ламбен 2006], М.М. Полюжин [Полюжин 2001, 2008], 
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Г.Г. Почепцов [Почепцов 1996, 1999 (2)], Н. Феркло [Fairclough 1995, 2003], 

І.Є. Фролова [Фролова 2006, 2009] та ін.). 

Маркетинговий дискурс, будучи важливим елементом соціальної 

структури та масової свідомості, впливає на характер соціальних практик 

суб’єктів, які, у свою чергу, сприяють відтворенню або зміні соціальних 

інститутів і структур. В українському мовознавстві об’єктом спеціального 

наукового дослідження досі не були когнітивні аспекти маркетингового 

дискурсу, зокрема використання лінгвальних засобів і способів реалізації 

ділового спілкування з метою досягнення запланованого прагматичного 

результату. Тому потреба системного лінгвістичного аналізу застосування 

комунікативних стратегій маркетингового дискурсу в українській мові з 

позицій піднесення ефективності у спілкуванні стверджує актуальність 

нашого дослідження. 

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

Дисертацію виконано в межах загальної наукової теми Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Україна і 

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

Метою дослідження є вивчення лінгвокогнітивного та комунікативного 

аспектів українськомовного маркетингового дискурсу (УМД). 

Досягнення мети дисертаційного дослідження передбачає розв’язання 

таких завдань:  

- осмислити зміст та обсяг поняття «маркетинговий дискурс»; 

- з’ясувати спільне та відмінне у поняттях «текст» та «дискурс»; 

- сформулювати методичні засади аналізу маркетингового дискурсу в 

українській мові; 

- укласти корпус маркетингових текстів, які слугуватимуть матеріалом для 

проведення лінгвістичного аналізу текстів маркетингового дискурсу; 

- проаналізувати найпоширеніші комунікативні стратегії, тактики та 

комунікативні моделі в УМД; 

- здійснити концептуалізацію дискурсивної діяльності маркетолога; 



26 

- розглянути концептуальне узагальнення соціального змісту розвитку 

маркетингу; 

- встановити лексико-семантичні парадигми концептополів 

маркетингового дискурсу; 

- з допомогою методу когнітивного аналізу фреймової семантики мовних 

одиниць вибудувати структури фреймів концептосфери маркетингу; 

- провести дискурс-аналіз маркетингових інтернет-комунікацій; 

- за лінгвістичними методиками провести контент-аналіз маркетингових 

матеріалів веб-ресурсів; 

- укласти словник із маркетингових термінів; 

- провести лінгвістичну експертизу сугестивних комунікацій 

маркетингового дискурсу; 

- виконати лінгвістичний аналіз маркетингової термінології в українській 

мові; 

- використовуючи формалізовану методику конструювання 

маркетингового тезаурусу, укласти інформаційно-пошуковий тезаурус 

предметної галузі «маркетинг»; 

- провести сентимент-аналіз маркетингових текстів комерційних 

пропозицій і лексем-ярликів. 

Об’єктом дослідження є сучасний українськомовний маркетинговий 

дискурс, який утворюється в контексті маркетингової діяльності компанії та її 

працівників у різноманітних комунікативних ситуаціях. 

Предмет дослідження – когнітивні та комунікативні структури 

українськомовного маркетингового дискурсу. 

Матеріалом дослідження є українськомовний корпус дискурсивних 

текстів професійного маркетингового спрямування, завантажений нами на 

портал www.mova.info [Корпус української мови. URL: 

http://www.mova.info/corpus.aspx?l1=209], загальним обсягом 767 195 

слововживань. До нього було введено: монографії, посібники, підручники, 

науково-популярні видання, наукові маркетингові статті економічних 

http://www.mova.info/
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конференцій, маркетингові статті періодичних журналів, корпоративне 

листування, корпоративні сайти, рекламні проспекти, публічні виступи 

власників, управлінців, співробітників компаній, внутрішньокорпоративні 

видання 2007 – 2017 років загальним обсягом близько 600 текстових 

фрагментів, а також тексти із 60 корпоративних Інтернет-сайтів та їх 

електронних сторінок компаній у соціальних мережах, із 30 корпоративних 

блогів. 

Методологічну основу дослідження становлять такі постулати: 

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

мові, 3) співвідношення форми і змісту мовних одиниць, 4) міждисциплінарний 

підхід до вивчення мовних явищ, зокрема залучення до мовознавчих студій 

здобутків таких дисциплін, як прагматика, когнітивна лінгвістика, термінологія, 

філософія, соціологія, психологія, економіка (дослідження Н.Д. Арутюнової 

[Арутюнова 1995], М. Вебера [Вебер 1998, 2010], А. Вежбицької [Вежбицкая 

1996], І.О. Голубовської [Голубовська 2011], Н.П. Дарчук [Дарчук 20010, 2013], 

Т.Р. Кияка [Кияк 1997, 2009], Дж. Лакоффа [Лакофф 1990], В.М. Лейчика 

[Лейчик 2006, 2009], Г.Г. Почепцова [Почепцов 1980, 1999 (1), 1999 (2)], 

К.С. Серажим [Серажим 2010], Н.В. Слухай [Слухай 2011, 2012], О.С. Снитко 

[Снитко 2011] та ін.). 

Методи дослідження. Мета й завдання дисертаційної праці зумовили 

використання комплексної методики лінгвістичного аналізу, яка складається з 

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

мовленнєво-мисленнєвої діяльності з метою виявлення екстралінгвістичних, 

семантичних, когнітивних і мовленнєвих аспектів його формування та 

з’ясування функціональної спрямованості); лінгвокогнітивні методики концепт-

аналізу; методика фреймового моделювання; прагматичний аналіз; контент-

аналіз маркетингових матеріалів веб-ресурсів; лінгвістична експертиза 

сугестивних комунікацій маркетингового дискурсу; лінгвістичний аналіз 

маркетингової термінології; сентимент-аналіз маркетингових текстів. 
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Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в дисертації вперше 

проводиться вивчення українськомовного маркетингового дискурсу в 

лінгвокогнітивному та комунікативному аспектах. Лінгвокогнітивний аналіз 

дозволив вивчити українськомовні тексти маркетингового дискурсу (УТМД) й 

дав змогу визначити їх семантичну структуру та виокремити ключові концепти, 

вербалізовані в цих текстах. Із допомогою лінгвістичної експертизи проведено 

системний аналіз застосування ділових комунікативних стратегій. Уперше на 

матеріалі сучасної української мови оцінено вплив принципу маркетингового 

стратегічного планування ділових комунікацій і засобів його реалізації на 

досягнення запланованих результатів. Новим є погляд на стратегічність як 

когнітивний принцип спілкування. 

Теоретичне значення дисертаційної праці полягає в тому, що її 

результати і висновки становитимуть певний внесок у розвиток деяких 

напрямків українського мовознавства. У теорії тексту та лінгвістичній 

жанрології вони можуть бути використані при вивченні функціональних, 

жанрових, соціолінгвістичних, прагматичних, когнітивних, стилістичних 

аспектів спеціальних (галузевих) текстів; у термінознавстві – при вивченні 

маркетингової термінології; у соціолінгвістиці – при вивченні питань 

професійної варіативності мовлення; у культурній антропології та 

лінгвокультурології – при вивченні питань формування та номінації реалій 

українськомовних маркетингових комунікацій. 

Практична цінність дисертаційного дослідження полягає у 

запровадженні нових технологій у системі маркетингових комунікацій та 

можливості використання отриманих результатів у практиці викладання 

української мови студентам економічних спеціальностей; курсів 

термінознавства, соціолінгвістики, жанрознавства, ділового мовлення, 

комунікативної лінгвістики, лінгвокультурології, міжкультурної комунікації, а 

також економічних дисциплін, таких як-от: маркетинг, менеджмент; у 

корегуванні словникових дефініцій жанрів маркетингового тексту. Отримані 

результати допоможуть, використовуючи застосування фреймів, переходити до 
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сценарію, який представляє собою концептуальну структуру маркетингового 

дискурсу, і покращать маркетингове планування, складання офіційних листів, 

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

нотаток із підготовки до перемовин для осіб, що займаються маркетинговою 

діяльністю. Для викладання відповідних курсів дисциплін у закладах вищої 

освіти. 

Апробацію результатів дослідження здійснено на 10-ти Міжнародних і 

Всеукраїнських науково-практичних конференціях, серед яких: наукові 

конференції Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

2014-2017; IІІ Міжнародна наукова конференція «Світ мови – світ у мові» 

(Київ, 2015); Оломоуцький симпозіум україністів Середньої і Східної Європи 

(Оломоуць, Чехія, 2016, 2018); ХІ та ХІІІ Міжнародні конференції «Мова як 

світ світів: граматика і поетика текстових структур» (Київ, 2016, 2018); 

Всеукраїнські наукові читання за участю молодих учених «Філологія початку 

ХХІ сторіччя: традиції та новаторство» (Київ, 2017); ХXVІ Міжнародна наукова 

конференція «Мова і культура» імені професора Сергія Бураго (Київ, 2017); 

Міжнародна науково-практична конференція Люблінського науково-

технологічного парку (Люблін, Польща, 2017); ІІІ Міжнародна наукова 

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

університеті «Києво-Могилянська академія» (Київ, 2017). Дисертація 

обговорена на засіданнях кафедри української мови та прикладної лінгвістики 

Інституту філології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. 

Матеріали дисертаційного дослідження були апробовані 7 грудня 2017 р. 

на проведеній доповіді за темою «Українськомовність маркетингового 

дискурсу: практичні виміри» в Українському вільному університеті (Мюнхен, 

Німеччина). 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження викладені в 

18 статтях у фахових наукових збірниках. Із них 13 уміщено в наукових 
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фахових виданнях України, 2 статті опубліковано в іноземних фахових 

виданнях. Усі результати дослідження отримані дисертанткою самостійно. 

Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів із 

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

позиція) та додатків: основні терміни, використовувані в дисертації в додатках; 

фрагмент частотного словника «МАРКЕТИНГОВА ГАЛУЗЬ» на 10 000 слів 

(найчастотніші слова-терміни). Основний зміст дослідження викладено на 

195 сторінках, загальний обсяг становить 282 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЛІНГВОКОГНІТИВНОГО ТА 

КОМУНІКАТИВНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ МОВИ В КОНТЕКСТІ 

АНТРОПОЦЕНТРИЧНОЇ ПАРАДИГМИ 

У сучасному мовознавстві ключовим принципом є антропоцентризм. Ідеї 

антропоцентричної парадигми ми вже зустрічаємо в працях В. фон Гумбольдта 

[Гумбольдт 1984] і Е. Бенвеніста [Бенвенист 1974]. Гумбольдт бачить мову як 

світ, що лежить між світом зовнішніх явищ і внутрішнім світом людини наче 

скарб, закладений у самій природі людини і необхідний для розвитку її 

духовних сил та формування світогляду. Він відзначає, що людина стає 

людиною тільки через мову і єдиною духовною енергією народу є мова 

[Гумбольдт 1984]. Е. Бенвеніст у своїй праці «Загальна лінгвістика» має 

підрозділ «Людина в мові», в якому розвиває думку про те, що у світі існує 

тільки людина з мовою, людина, що говорить з іншою людиною, і мова, таким 

чином, належить самому визначенню людини [Бенвенист 1974]. 

Теоретичні аспекти дослідження мови в контексті антропоцентричної 

парадигми зумовлюють появу нових напрямів лінгвістики, а саме –

дискурсології, когнітивної та комунікативної лінгвістики, які є новим рівнем 

наукового пізнання, успадкованого від логіки, філософії, психології, в яких 

вивчаються зв’язки між мовою та мисленням. Мова як єдина, цілісна, складна 

система систем є засобом спілкування, мислення, створенням думок і їх обміну. 

Мислення (думка) не тільки виражається словом, але й здійснюється в ньому 

[Кочерган 2004, с. 20]. 

 

1.1. Дефініція значень наукових термінів «текст» і «дискурс» 

Обидва поняття «текст» і «дискурс» є досить неоднозначними й 

трактуються представниками лінгвістичних напрямів по-різному. Сучасна 

лінгвістика наповнена різноманітними дефініціями тексту в межах різних 

мовознавчих парадигм. Такі вчені, як Д.X. Баранник, М.М. Бахтін, 
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І.Р. Гальперин, І.О. Голубовська, А.П. Загнітко, Г.В. Колшанський, 

М.П. Кочерган, В.В. Красних, О.С. Кубрякова, Г.Я. Солганик надають великої 

уваги процесам породження й розуміння тексту в його когнітивному та 

соціокультурному аспектах. Ми зосередимо свою увагу на дефініції значення 

наукового терміну «текст» у контексті антропоцентричної парадигми. 

За тлумаченням Д.X. Баранника в енциклопедії «Українська мова», 

текст – це «писемний або усний мовленнєвий масив, що становить лінійну 

послідовність висловлень, об’єднаних у ближчій перспективі смисловими і 

формально-граматичними зв’язками, а в загальнокомпозиційному, дистантному 

плані – спільністю тем і сюжетною заданістю. Одиницею тексту є реально 

вичленовуваний найменший словесний масив, що складається з лінійно 

розташованої сукупності речень, об’єднаних у тематичну і структурну 

цілісність, після якої йде інша цілісність того ж рівня. Найменша реальна 

одиниця тексту – надфразна єдність, абзац» [Українська мова: Енциклопедія 

2000, с. 568]. 

«Словник лінгвістичних термінів» за редакцією Д.І. Ганича та 

І.С. Олійника дає таку дефініцію: «Текст (від лат. textum – тканина, зв’язок, 

побудова) – повідомлення, яке складається з кількох (чи багатьох) речень, 

характеризується змістовою й структурною завершеністю і певним 

відношенням автора до змісту висловлення. Таким чином, текст становить 

сукупність речень, що пов’язані зі змістом (у кожному наступному реченні 

використана попередня інформація), і лексико-граматичними засобами 

(узгодження форм часу і способу дієслів, використання займенників, 

споріднених чи синонімічних слів тощо)» [Ганич, Олійник 1985, с.303]. 

І.Р. Гальперін текст бачить як «витвір мовленнєвого процесу, що 

відзначається завершеністю, об’єктивований у вигляді письмового документа, 

літературно оброблений відповідно до типу цього документа, твір, який 

складається з назви (заголовка) і ряду особливих одиниць (надфразних 

єдностей), об’єднаних різними типами лексичного, граматичного, логічного, 
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стилістичного зв’язку, і має певну цілеспрямованість і прагматичну настанову» 

[Гальперин 2006, с. 18]. 

За визначенням Г.Я. Солганика, поняття «текст – складна, ієрархічно 

організована структура, близька до мовленнєвого твору, що характеризуються 

цілісністю, зв’язністю, завершенністю» [Солганик 2005, с. 15]. 

У контексті антропоцентричної парадигми текст визначають як зв’язну й 

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

мисленнєво-комунікативну діяльність у широкому соціокультурному контексті, 

що є результатом поєднання лінгвістичних та екстралінгвістичних чинників. 

Вивчення сутності й особливостей дискурсу здійснюють у межах дискурс-

аналізу такі відомі вчені, як: Н.Д. Арутюнова [Арутюнова 1990, 1998], 

А.Д. Бєлова [Бєлова 2002, 2008], В.В. Богданов [Богданов 1993], Р. Водак 

[Wodak 1989, 1997], Т.А. ван Дейк [ван Дейк 2013], Г. Крес [Kress 1993], 

М.Л. Макаров [Макаров 2003], Н. Феркло [Fairclough 2003], З. Харріс [Harris 

1952], Д. Шифрін [Schiffrin 2003] та ін. Дискурс-аналіз є релевантним для 

аналізу МД, оскільки комунікація у процесі діяльності організації / 

підприємства / компанії має вимір дискурсивної практики. Дослідження 

науковців зосереджені на питаннях комунікації в установах та організаціях: 

ефективності горизонтальної та вертикальної комунікації, впливі корпоративної 

культури на комунікацію в компанії, особливості писемної форми комунікації, 

яка представлена текстами ділової документації (М. Альберт, Г.С. Каспарова, 

А.В. Лазарева, М.Х. Мескон, В.В. Нікітіна, Р. Уїльямс, Ф. Хедоурі). 

Одним із перших, хто описав механізми й закони дискурсивної діяльності, 

був М. Фуко. Класичними можна назвати праці З. Харріса, Е. Бенвеніста 

(дискурс як мовлення); Т.А. ван Дейка (прагматична природа дискурсу); 

Ю. Габермаса (дискурс як форма повсякденної взаємодії). Концептуальними є 

дослідження комунікативно-когнітивної природи дискурсу Н.Д. Арутюнової, 

В.З. Дем’янкова, Н.М. Миронової, Ю.С. Степанова; структури дискурсу, його 

диференційних ознак, специфіки функціонування й типології дискурсів у 

працях М.М. Бахтіна, В.З. Дем’янкова, В.І. Карасика, М.Л. Макарова та ін. 
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У лінгвістичній науці поняття дискурсу почали використовувати тільки 

наприкінці 1950-х рр. Термін дискурс-аналіз пов’язують із іменем 

американського лінгвіста З. Харріса. Він використовував його як один із 

дистрибутивних методів, що застосовується у зв’язному тексті з урахуванням 

соціокультурної ситуації, а саме поняття дискурсу З. Харріс сприймав як 

мовлення [Harris 1952]. 

За визначенням О.С. Мельничука, Мовлення – процес реалізації мовної 

діяльності, єдиний об’єктивний прояв мови. Поняття мовлення охоплює такі 

конкретні аспекти мови, як усне висловлення вголос, промовляння без 

сприйманої на слух артикуляції (т. з. внутрішнє мовлення), письмова фіксація 

висловлень у процесі її формування, а також тексти як письмове відображення 

чи усні повторення процесів висловлення і як результати цих процесів» 

[Українська мова: Енциклопедія 2000, с. 356]. 

Власне, поняття дискурсу обгрунтували в 1960-70-рр., коли такі 

дослідники, як Б. Палек, Т.А. ван Дейк і В. Дресслер, розглядали дискурс як 

гіперсинтаксис, макросинтаксис і синтаксис тексту [ЛЭС 2002, с. 136]. 

Різні лінгвістичні концепції, на наш погляд, поєднує Т.О. Ширяєва, яка 

розглядає визначення терміна дискурс через низку напрямів: лінгвістичний, 

семіотичний, соціальний, стилістичний, ідеальний, діяльнісний, інституційний 

та когнітивний. Усі підходи поєднані загальними властивостями, які так чи 

інакше репрезентують дискурс, а це – динамічність, узаємопроникнення через 

семіотичну систему й мовленнєва діяльність носіїв. Багатовимірність дискурсу 

пояснюється його джерелами, автори яких інтерпретують це явище в досить 

різних мовних системах [Ширяева 2006]. 

Наведемо найбільш авторитетні визначення дискурсу найвизначніших 

дослідників. 

Н.Д. Арутюнова: «Дискурс – зв’язний текст у сукупності з 

екстралінгвістичними – прагматичними, соціокультурними, психологічними й 

іншими факторами; текст, узятий у подійному аспекті; мовлення, розглянуте як 

спрямована дія, компонент, який бере участь у взаємодії людей і механізмів 
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їхньої свідомості. Дискурс – це мовлення, «занурене в життя» [Арутюнова 1990 

(2) , с. 136-137]. 

Ф.С. Бацевич визначає дискурс як тип комунікативної діяльності, 

інтерактивне явище, мовленнєвий потік, що має різні форми вияву (усну, 

писемну, паралінгвальну), відбувається у межах конкретного каналу 

спілкування, регулюється стратегіями і тактиками учасників; синтез 

когнітивних, мовних і позамовних (соціальних, психічних, психологічних 

тощо) чинників, які визначаються конкретним колом «форм життя», залежних 

від тематики спілкування, має своїм результатом формування різноманітних 

мовленнєвих жанрів [Бацевич 2009, с. 138]. 

Е. Бенвеніст у терміні «дискурс» підкреслює процесуальність мовленнєвої 

дії. При цьому текст є тільки результатом, частиною процесу. Ще в 1974 році 

Е. Бенвеніст вважав, що висловлювання приводить мову в дію за допомогою 

індивідуального акту її використання [Бенвенист 1974, с. 312]. 

Т.А. ван Дейк зосередив увагу на з’ясуванні комунікативної природи 

дискурсу. Зокрема, він розглядає текст як статичний об’єкт, а дискурс – як 

спосіб його актуалізації в певних ментальних та соціальних умовах [ван Дейк 

1989 (2), с. 113]. Чітко розмежовуючи поняття тексту та дискурсу, Т.А. ван 

Дейк визначає дискурс як «комунікативну подію», в яку включає «мовця та 

слухачів, їх особистісні та соціальні характеристики, інші аспекти соціальної 

ситуації» [ван Дейк 1989 (2), с. 122]. 

В.З. Дем’янков вважає дискурс довільним фрагментом тексту, що 

складається більш ніж з одного речення, концентрується навколо певного 

концепту, утворюючи загальний контекст, що презентує учасників комунікації, 

певні обставини, перебіг подій тощо і визначається не стільки послідовністю 

речень, скільки тим загальним світом, який вибудовується у процесі 

розгортання дискурсу [Демьянков 1982, с. 247]. 

В.І. Карасик: «Дискурс – текст у ситуації реального спілкування, що 

передбачає різні виміри. Дискурс – це проміжна ланка між мовою, 

спілкуванням, мовленнєвою поведінкою й фіксованим текстом. Виділена схема 
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функціонування дискурсу, в якій повинна бути також текстова координата – від 

мовлення як духовної діяльності до конкретної мовної дії, що переходить до 

культурно-ситуативного мовного утворення, тобто дискурсу. У ньому також 

накопичується досвід людства» [Карасик 2000, с. 5]. 

А.О. Кібрик: «Дискурс – комунікативна ситуація, що включає свідомість 

комунікантів (партнерів спілкування), і текст, який створюється у процесі 

спілкування» [Кибрик 1994, с. 126]. 

Г.Г. Почепцов стверджує, що «дискурс – це вже не суто лінгвістична 

структура, а соціолінгвістична. Він має відповідати нормам мовної ситуації, 

комунікативної ситуації та соціальної ситуації. Дискурс – це мовна дійсність, 

яку покладено на соціальні координати» [Почепцов 1999 (1), с. 99]. 

К.С. Серажим розуміє дискурс як складний соціолінгвістичний феномен 

сучасного комунікативного середовища. «Дискурс – це, образно кажучи, життя 

тексту в нашій свідомості, це накладання інформації, яку ми отримуємо з цього 

тексту, і нашого знання про обставини, спонуки його породження на 

ментально-чуттєве інформаційне поле нашого індивідуального «Я» [Серажим 

2002, с. 13]. 

П. Серіо виділяє вісім значень терміна «дискурс»: 1) еквівалент поняття 

«мовлення» (за Ф. де Соссюром); 2) одиниця, що за розмірами перевищує 

фразу; 3) вплив висловлення на його одержувача з урахуванням ситуації 

висловлювання; 4) бесіда як основний тип висловлення; 5) мовлення з позиції 

мовця на противагу розповіді (за Е. Бенвеністом); 6) вживання мовних одиниць, 

їх мовленнєва актуалізація; 7) соціально чи ідеологічно обмежений тип 

висловлювань (напр. політичний дискурс); 8) теоретичний конструкт, 

призначений для дослідження умов продукування тексту» [Карасик 2002, с. 

190]. 

І.С. Шевченко: «Дискурс в аспекті когнітивно-комунікативної парадигми 

як «інтегральний феномен, мисленнєво-комунікативна діяльність, яка є 

сукупністю процесу й результату та включає як екстралінгвістичний, так і 

власне лінгвістичний аспект, у якому, крім тексту, виділяються пресупозиція й 
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контекст (прагматичний, соціальний, когнітивний), що визначають вибір 

мовних засобів» [Шевченко 2005 (1), с. 106]. 

Підсумовуючи різні тлумачення й підходи до визначення дискурсу, 

аплікативно до об’єкта дослідження – маркетинговому дискурсу – можна 

охарактеризувати як усталену концептуальну модель етнокультурної 

мисленнєво-комунікативної поведінки комунікантів у соціально-зумовленому 

просторі маркетингової діяльності, відображену в усній і писемній формі у 

тексті як інтерактивний конструкт типологійної мовленнєвої діяльності, що 

регулюється позамовними чинниками, антропоцентричністю, соціумом, 

ментальністю і має на меті виконання комунікативного завдання. 

Маркетинговий дискурс (МД) – це мовлення, що розглядається як 

комплекс цілеспрямованих соціальних дій, які структурують взаємовідносини 

учасників маркетингових процесів та механізми їхньої свідомості. Учасниками 

маркетингового процесу можуть бути співробітники компанії, поширювачі 

(продавці) її продукції, постачальники, засоби масової інформації, органи 

державного регулювання комерційної діяльності, а також покупці. Основним 

завданням МД є максимізація ефективності комерційної діяльності шляхом 

побудови якісних маркетингових комунікацій. 

Проаналізувавши такі фундаментальні лінгвістичні поняття, як «текст» і 

«дискурс», Г.І. Приходько зробила такі висновки: «поняття «текст» і «дискурс» 

суть відображення одного й того ж явища – реального комунікативного акту; 

відмінність у трактуванні понять зумовлена лише різними підходами до 

вивчення комунікативного акту: текст – це результат вивчення комунікативного 

акту в статиці, а дискурс – у динаміці, тобто з обов’язковим і неодмінним 

урахуванням усіх аспетів процесу комунікації» [Приходько 2013]. Саме тому 

для ефективного дослідження маркетингового дискурсу в українській мові ми 

обрали два аспекти – лінгвокогнітивний і комунікативнй. 
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1.1.1. Дискурсивний аналіз та співвідношення «текст» – «дискурс» 

Мета дискурсивного аналізу тексту полягає у комплексному аналізі 

екстралінгвістичних факторів породження і сприйняття дискурсу. 

Дискурсивним аналізом охоплюється мовний рівень тексту як продукт 

мовленнєвої діяльності. Водночас досліджується текст у дискурсі, тобто в 

дієвому просторі з урахуванням зовнішніх і внутрішніх факторів розгортання 

текстової комунікації. 

Дискурсивний аналіз тексту – аналіз дискурсу, що сконструйований 

мовою (в широкому розумінні – усно чи письмово), організація якого є 

соціальними конструктами, які засновані на експліцитно-конструктивістській 

епістемології, що розглядає мову як явище, конститутивне і конструктивне, а не 

рефлективне і репрезентативне [Phillips 2002, с. 2]. 

Лінгвісти розглядають текст як цілісне, зв’язне висловлювання. 

Маркетологи акцентують свою увагу, в першу чергу, на діалогічності, очікуючи 

не лише усвідомлення тексту адресатом, а й певної реакції з його боку. 

Важливим для них, перш за все, є розуміння та сприймання мовного процесу – 

тих одиниць, що є складовими конкретного тексту, і того, яку вони відіграють 

роль у когнітивній діяльності людини. Саме таке сприймання тексту було 

названо дискурсом, що являє собою зв’язне мовлення у певних 

соціокультурних, психологічних умовах. У дискурсі представляється ситуація 

безпосередньої мовної діяльності, обмін інформацією з урахуванням форми 

спілкування, поведінки, жестів, міміки мовців. 

Як і текст, так і дискурс є когнітивною діяльністю людини, тобто 

отримання інформації з окремого тексту, поданого автором, що провокує 

свідомість на певні думки, логічні висновки, емоційні враження і прийняття 

запроектованих рішень. 

Таким чином, бачимо співвідношення діалогічної природи тексту, і його 

дискурсивності. Адресант і адресат певною мірою переслідують одну й ту ж 

мету – автор прагне зрозуміло й доступно подати свою інформацію до 
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реципієнта, а той у свою чергу намагається адекватно сприйняти й зрозуміти 

позицію автора. 

Отже, текст і дискурс є поняттями не протилежними, а співвіднесеними, 

які спричиняють одне одного, взаємодіють між собою у різних мовленнєвих 

позиціях. Текст є повідомленням, схарактеризованим певним набором мовних 

одиниць, у яких закодовано певну інформацію. Дискурс, будучи безпосереднім 

процесом мовленнєвої взаємодії, передбачає усвідомлення й аналіз донесеної 

інформації та відповідну реакцію на неї. 

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

розуміння тексту, усвідомлення його змістової природи, що зашифрована у 

мовних текстових одиницях. 

Міждисциплінарний підхід поєднав лінгвістику тексту і дискурсивний 

аналіз у дослідженні соціальної конструкції тексту. При дискурсивному аналізі 

текст досліджується у дискурсі, тобто в дієвому просторі з урахуванням 

зовнішніх і внутрішніх факторів розгортання текстової комунікації. 

Для дослідження маркетингового дискурсу необхідно залучати такі 

основні положення дискурсивного аналізу: 1) дискурс – комунікативна подія, 

яка містить мовленнєву інтеракцію, писпмний текст, асоціативні аспекти, 

образи та інші «семіотичні» та мультимедійні величини значення; 2) первинна 

інтенція повідомлення конструюється в процесі комунікації з адресатом, який 

«добудовує» його зміст; 3) вагоме значення мають соціокогнітивні аспекти 

відтворення й розуміння дискурсу; 4) мовний знак має бути досліджений крізь 

призму соціальних явищ; 5) мовні одиниці, мовленнєві акти, засоби виразності 

тісно пов’язані з такими екстралінгвістичними чинниками, як культура, 

суспільство, ідеологія; 6) контекст має важливе значення, адже значення 

частини можна зрозуміти лише в контексті цілого. 

Виходячи з того, що текст і дискурс можуть мати спільну характеристику – 

комунікативну спрямованість, надзвичайно цікавим і актуальним є вивчення 

питання переходу дискурсу в текст і тексту в дискурс. 
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Текст виступає серцевиною дискурсу, потрапляючи в потік свідомості 

людини, яка його сприймає. Дискурс – це текст в інтерпретаційній діяльності 

суб’єкта, в якій беруться до уваги соціальні, комунікативні, культурні та інші 

передумови його породження та функціонування. Аналіз дискурсу починається 

з проектування елементів змістово-смислової та композиційно-мовленнєвої 

організації тексту, що досягається за рахунок залучення екстралінгвістичного 

контексту, врахування когнітивних процесів породження і сприйняття, 

прагматичних параметрів, аспектів інтертекстуальності тощо. В якості об’єкта 

дискурсивного аналізу текст постає як конструктивна зумовленість трьох 

проявів: референтного, креативного та рецептивного, що різняться 

відношенням певного дискурсу до дійсності, мови, свідомості. 

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

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

низці праць вітчизняних та зарубіжних науковців маркетинговий дискурс 

розглянуто в аспекті взаємодії процесів текстопородження та інтерпретації, в 

контексті адресата, адресанта і теми, що їх об’єднує. 

 

1.1.2. Типологія дискурсу у співвідношенні з текстом 

У 1980 – 1990-х рр. збільшилась кількість досліджень дискурсу в різних 

галузях науки (філософії, семіотики, соціальної психології, теорії штучного 

інтелекту, літературознавства, теорії комунікації), а також у лінгвістичних 

напрямах, таких як психолінгвістика, когнітивна лінгвістика, 

прагмалінгвістика, етнолінгвістика, лінгвокультурологія. 

Аналізуючи мову реклами в статті, наприкінці ХХ століття американський 

лінгвіст З. Харріс упровадив одне із неоднозначних та широко обговорюваних у 

сучасній лінгвістиці поняття дискурсу [Harris 1952]. 

Представник критичного дискурсивного аналізу Т.А. ван Дейк виділяє такі 

різновиди дискурсу: політичний, медичний, судовий, освітній та науковий, 

медіа-дискурс, корпоративний текст та усне мовлення [ван Дейк 1989 (2)]. 
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Текст є компонентом будь-якого дискурсу. У процесі спілкування 

учасники творять тексти. Отже, текст і дискурс, будучи двома нероздільними 

поняттями, набувають співвідносних рис і характеристик. Дискурс набуває 

типології текстів, а типологія текстів – різних ознак. Мовознавство не дає 

єдиної дефініції терміну «тип тексту», тому що разом із цим поняттям 

використовують також класифікаційні категорії: клас тексту, вид тексту, форма 

тексту, зразок тексту. Всі ці терміни є синонімами і їх використовують згідно з 

поглядами того чи іншого мовознавця. Поки що єдиної ґрунтовної дефініції 

терміну «тип тексту» немає. 

Чотири етапи підходу до розуміння терміну «тип тексту» намагався 

розробити німецький вчений В. Хайнеманн. На першому етапі він бачить текст 

як граматичну єдність. Критерієм для виділення типів текстів є окремі елементи 

зв’язності тексту. Розуміючи, що для типології текстів недостатньо лише 

формальних ознак, на другому етапі постав підхід, у якому тип тексту є 

семантико-смисловою єдністю: у межах даного розуміння тип тексту 

визначається, виходячи з комплексних структур тексту і відповідних 

сукупностей значень, трактуючи їх семантично за способом викладу 

(наративний, дескриптивний та ін). Третій етап підходу: тип тексту як єдність, 

яку визначає ситуація та ситуативні аспекти, що є критерієм для типології 

текстів. І врешті на четвертому етапі тип тексту розглядається як єдність, що 

визначається комунікативною функцією [Heinemann, 2007]. 

Але в кожній окремій мові кількість типів тексту залежить від набору 

ознак для класифікації. Ми ж будуватимемо типологію текстів за 

комунікативними параметрами й співвіднесеними з ними лінгвістичними 

ознаками для типологізації дискурсу. Адже у процесі свого спілкування 

учасники комунікації створюють різноманітні типи дискурсу, одночасно 

породжуючи текст. Взаємодія дискурсу і тексту є основою їх типології. 

Дискурс постає як найважливіша категорія комунікації, тому, як бачимо, має 

широкий поняттєвий діапазон. 
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Тип дискурсу – це «клас об’єднаних загальною комунікативною метою 

текстів, які застосовуються в типових ситуаціях спілкування, мають однакову 

прагматичну установку та спільні лінгвостилістичні риси» [Карпчук 2006, с 11]. 

Дж. Лакофф згідно з критерієм інтенсивності впливу виокремлює 

«звичайну розмову» і «комунікативний дискурс», зазначаючи, що виділення 

типів дискурсу є досить складним завданням, оскільки будь-яка дихотомія 

щодо мови є умовною. 

О.М. Кожин, О.О. Крилова та В.В. Одинцов пропонують розглядати таку 

типологію дискурсу, яка практично збігається з функціонально-стильовою. 

Учені виокремлюють науковий, офіційно-діловий, газетно-публіцистичний і 

розмовно-повсякденний дискурси, врахувавши мовні характеристики тексту й 

екстралінгвальні умови та цілі спілкування у різних сферах суспільної 

діяльності [Кожин 1982, с. 91-129]. 

Особливу зацікавленість викликають деякі положення українських 

лінгвістів І.С. Шевченко та О.І. Морозової, які запропонували такі критерії 

розрізнення типів і підтипів дискурсу: 

1) за формою: усний і писемний; 

2) за видом мовлення: монологічний або діалогічний; 

3) за адресатним спрямуванням: інституційний і персональний (буттєвий); 

4) за умов різних настанов і комунікативних принципів: аргументативний, 

конфліктний та гармонійний; 

5) за соціально-ситуативним параметром: політичний, адміністративний, 

юридичний, військовий, релігійний, медичний, діловий, рекламний, 

педагогічний, спортивний, науковий, електронний (інтернет-дискурс), медійний 

(засобів масової інформації) тощо; 

6) за різноманітними характеристиками адресанта й адресата: соціально-

демографічний критерій (дитячий, підлітковий дискурси та дискурс людей 

похилого віку, дискурс жіночий і чоловічий, дискурс мешканців міста й села); 

соціально-професійний критерій: дискурс моряків, будівельників, шахтарів; 

соціально-політичний критерій (дискурс комуністів, демократів); 
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7) за функціональною та інформативною складовими: спілкування 

інформативне (емотивний, оцінний, директивний дискурси) та фатичне; 

8) за критерієм формальності та змістовності у функціонально-стильовому 

аспекті відповідно до жанрів і регістрів мовлення: художній, публіцистичний, 

науковий та інші, офіційний та неофіційний [Шевченко 2005 (1), с. 233-236]. 

На думку І.С. Шевченко та О.І. Морозової, статична типологія дискурсу як 

багатостороннє явище залежить від розробленої критеріальної бази, від 

«визнаних у лінгвістиці певного періоду евристичних засад нової парадигми». 

Отже, «типологія дискурсу завжди історично зумовлена та обирається 

дослідником згідно з потребами конкретного аналізу» [Шевченко 2005 (1), 

с. 234]. 

Незважаючи на численну кількість різних типологій, В.В. Красних статус 

типу дискурсу надає лише національним дискурсам: російському, 

англійському, іспанському та ін. На думку науковця, вищенаведені різновиди 

«не є окремі типи (у точному значенні) дискурсу, а лише деякі модифікації 

останнього, певним чином «адаптовані» відповідно до тієї сфери, в якій він 

функціонує» [Красных 2003, с. 114]. 

Огляд наукової літератури близького і далекого зарубіжжя, аналіз ситуації 

в україністиці щодо підходів та критеріїв класифікації дискурсів 

запропонований також у працях К.С. Серажим [Серажим 2002, с. 315]. Як 

справедливо зазначає дослідниця, класифікація дискурсів на сучасному етапі 

розвитку гуманітарної науки перебуває ще на стадії розробки. Представники 

різних галузей гуманітарного знання пропонують об’ємний список типологій 

дискурсів, котрі не тільки відрізняються за критеріями, покладеними в їхню 

основу, але й залежать від самого функціонально-діяльнісного навантаження 

цього терміна в інтерпретації вчених. 

Однією з найповніших вважають типологію дискурсу, запропоновану 

Г.Г. Почепцовим, класифікація якого будується на основі різних типів 

семіотичних знаків (літературний, фольклорний, міфологічний, ритуальний, 

театральний, неофіційний (позацензурний), неправдивий, лайливий, етикетний 
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дискурси та ін.). Дослідник виділяє також газетний, театральний, теле- і 

радіодискурси, кінодискурс, дискурс у сфері паблік рилейшнз (ПР), рекламний, 

політичний, релігійний (фідеїстичний) дискурси [Почепцов 1999 (1), с. 75-90]. 

В.І. Карасик виділяє типи інституційного дискурсу за каналами інформації: 

політичний, дипломатичний, адміністративний, юридичний, військовий, 

педагогічний, релігійний, містичний, медичний, діловий, рекламний, 

спортивний, науковий, сценічний і масово-інформаційний [Карасик 200, с. 5-

20]. 

Якщо ж розбудовувати типологію на основі різних типів семіотичних 

знаків, тоді матимемо такі типи дискурсу: 

- художній (О.А. Бабелюк, В.Б. Бурбело, І.А. Бехта, І.В. Смущинська); 

- політичний (П. Серіо, О.К. Павлова, О.Й. Шейгал, Г.М. Яворська); 

- аргументативний (Т. Ван Дейк, А.М. Баранов, А.Д. Бєлова, 

В.З. Демьянков, Н.К. Пригаріна); 

- науковий (О.М. Ільченко, Н.О. Мішанкіна, Т.В. Радзієвська); 

- професійний (Л.С. Бейлінсон, І.А. Колеснікова); 

- корпоративний (Т.Р. Ананко); 

- літературний (Ю.І. Черняк); 

- поетичний (К.Б. Рябих); 

- фольклорний (В.Л. Кляус, І.Е. Ратнікова); 

- казковий (І.С. Соборна, В.Є. Шабліовський); 

- магічний (О.В. Бабаєва, В.Ф. Філатова); 

- міфологічний (О.С. Колесник, Г.О. Чамишев); 

- містичний (В.В. Степанов); 

- ритуальний (М.Г. Ізвєкова); 

- неофіційний / позацензурний (Н.П. Карпчук); 

- тоталітарний (П.В. Зернецький); 

- дипломатичний (Т.О. Волкова, Н. Кащишин, О.В. Метелиця); 

- етикетний (Г.Г. Почепцов); 

- монологічний (Л.М. Гончарова); 
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- діалогічний (Н.В. Гончарова, О.Г. Хохловська); 

- наративний (Н.В. Єгоршина, О.А. Лященко); 

- журналістський (Є.С. Гладковська, Е.В. Чепкіна); 

- масмедійний (С.Я. Колтишева); 

- публічний (О.К. Павлова); 

- PR-дискурс (Т.Ю. Махортова); 

- інтернет-дискурс (Н.О. Ахренова, Л.Ф. Компанцева); 

- віртуальний (А.А. Андрухович, Н.Г. Асмус, Л.Ф. Компанцева, 

О.В. Лутовінова); 

- маніпулятивний (О.Л. Михальова, М.І. Парасуцька); 

- невербальний (Т.Л. Музичук); 

- дискурс конкретної мовної особистості (М.В. Ляпон); 

- оцінний (Н.Н. Миронова); 

- діловий або бізнес-дискурс (Ю.В. Данюшина, Л.П. Науменко); 

- маркетинговий (І.А. Гусейнова); 

- адміністративний (М.М. Панова); 

- банківський (Т.Ю. Махортова); 

- економічний (О.В. Колотніна); 

- навчальний (О.А. Клімакова); 

- педагогічний (Н.О. Антонова, Т.В. Єжова, К.Г. Кабаченко); 

- академічний (Н.Г. Бурмакіна); 

- родинний / парентальний (А.А. Бігарі, О.В. Проценко); 

- маритальний / матримоніальний (Є.В. Зимич, Л.В. Солощук); 

- риторичний (І.С. Заярна, В.Є. Фельдман); 

- передвиборний (О.В. Гайкова, В. Кулик, Н.Г. Левшина); 

- філософський (Т.А. Зарубіна, Р.В. Зімін); 

- телевізійний (О.Г. Ларіна, І.Є. Побєдоносцева, М.Є. Фролов); 

- театральний (Г. Веселовська); 

- сценічний (Н.В. Суленьова); 

- історичний (Т.Ю. Блєдних, Н.М. Єлуфімова, Д.О. Маркова); 
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- юридичний (Н.Є. Коваль, Л.Є. Попова, Л.В. Колеснікова); 

- правовий (Н.К. Кравченко, К.В. Кучумова); 

- емоційний (Я.В. Гнезділова, С.Е. Носкова); 

- аудиторний (Мухаммад Халід); 

- гастрономічний або глюттонічний (А.В. Олянич, Н.П. Головницька); 

- рекламний (І.Я. Балабанова, В.В. Зірка, Т.Ю. Ковалевська, І.О. Лисичкіна, 

С.Ю. Тюріна, І.М. Шукало); 

- молодіжний (А.Г. Русанова, М.Г. Чабаненко); 

- публіцистичний (О.В. Дудоладова, К.С. Серажим, Й.А. Стернін, 

О.В. Федорова); 

- російський (В.В. Красних); 

- масово-інформаційний (К.С. Серажим); 

- бібліотерапевтичний (С.А. Тамарченко); 

- ідеологічний (В. Лісовий, Н.Б. Отрешко); 

- медичний (М.І. Барсукова); 

- військовий / воєнний (Н.Т. Акульшина, Б.М. Галієв, Т.С. Юсупова); 

- спортивний (І.Є. Дубчак, О.О. Панкратова); 

- екологічний (О.В. Іванова, Н.О. Красильникова); 

- патріотичний (О.В. Декленко); 

- іміджевий (О.В. Шефер); 

- релігійний (К.В. Бобирьова, І.В. Богачевська, Т.А. Івасишина); 

- біблійний (О.С. Кирилюк, Т.А. Івасишина) та ін. [Корольов 2011, с. 11-

112]. 

Відсутність спільної думки серед лінгвістів щодо визначення дискурсу 

породжує проблему створення його типології. 

Виділення того чи іншого принципу класифікації дискурсу залежить від 

його актуальності для сучасної лінгвістичної парадигми та напряму 

дослідження. Підставою для виокремлення відповідних типів дискурсу можуть 

бути формальні, функціональні, змістові критерії. 
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1.1.3. Особливості жанру дискурсу 

Приділяючи увагу дослідженню контексту, науковці розглядають жанр як 

вмотивоване взаємовідношення між типом тексту та риторичною ситуацією. Їх 

дослідження більшою мірою спрямовані на виявлення цінностей, переконань, 

відносин членів певних мовних комунікацій. 

Варто зазначити, що єдиного визначення жанру не існує. У Словнику 

української мови в 11 томах подано таке тлумачення терміну «жанр»: «спосіб 

що-небудь робити; сукупність прийомів; стиль, манера» [СУМ: в 11 томах. – 

Том 2, 197, с. 508]. 

На відміну від традиційного розуміння жанру як виду тексту, в одній із 

найавторитетнішіх у галузі жанрового аналізу праці Дж. Свейлз «Аналіз 

жанру» його розуміють як комунікативні (соціальні) події. У цьому визначенні 

ціль, реалізована конкретним жанром, і структура тексту взаємозалежні. Крім 

того, за баченням Дж. Свейлза структура тексту певного жанру формується 

його комунікативною метою [Swales 1990]. 

«Комунікативна ціль – це і важливий критерій, і те, що діє для 

підтримання меж жанру, вузько зосередженим на певній риторичній дії. Крім 

мети, жанри схожі за структурою, стилем, змістом, цільовою аудиторією. Якщо 

реалізовані всі ймовірні очікування, жанр розглядають як прототипний 

дискурсивною спільнотою, яка його створила» [Swales 1990]. 

Дискурсивна спільнота, описана Дж. Свейлзом, визначається як «групи, 

що мають певні цілі чи наміри та застосовують комунікацію, щоб досягти цих 

цілей» [Swales 1990]. Дискурсивна спільнота характеризується спільними 

цілями, специфічними жанрами, спільною термінологією, матеріальними 

механізмами комунікації. Таким чином, підхід Дж. Свейлза охоплює три 

основні поняття: дискурсивна спільнота, комунікативна мета, жанр. 

Підхід до класифікації різновидів дискурсу Каролін Міллер ґрунтується на 

фокусуванні уваги на специфіці жанру комунікації [Miller 1984]. Класифікація 

повинна відбивати риторичний досвід комунікантів, тобто людей, які 

створюють та інтерпретують дискурс. Дослідниця вважає, що успішна 
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комунікація можлива за умови наявності в учасників загальних суспільно 

створених риторичних ситуацій. Тобто жанр створюють соціальні дії авторів, 

які становлять закономірності жанру. К. Міллер пропонує п’ять основних 

характеристик жанру [Miller 1994]:  

1. Жанр – це загальноприйнята категорія дискурсу, що базується на 

типіфікації риторичної дії. Як дія він набуває значення в ситуації та 

соціальному контексті, в якому виникає ситуація. 

2. Жанр інтерпретується як цілеспрямована дія за допомогою правил, які є 

відносно високим рівнем в ієрархії правил взаємодії знаків. 

3. Жанр має відмінність від форми: форма – більш загальний термін, 

використовуваний на всіх рівнях ієрархії. Жанр – форма одного рівня. 

4. Жанр для форм вищого рівня – основа. 

5. Жанр – риторичний засіб, що відіграє роль посередника між 

конкретними намірами та суспільною необхідністю, він вирізняє особисте від 

суспільного, одиничне від повторюваним. 

У працях М.М. Бахтіна і В.М. Волошинова зосереджено увагу на реалізації 

мови за допомогою конкретних висловлень, які змінюються залежно від виду 

діяльності. «Мовлення оформлюється в жанри, які спрямовують мовну 

взаємодію та які визначені соціальними структурами. Вони організовують наше 

мовлення так само, як це роблять граматичні форми. Ми вчимося оформлювати 

наше мовлення у вигляді жанрів, а потім, почувши мовлення інших, 

здогадуємося про жанр із перших же слів, ми пророкуємо певну довжину і 

певну композиційну структуру. Ми пророкуємо завершення, тобто із самого 

початку ми сприймаємо мовлення як ціле, яке деталізується пізніше у процесі 

мовлення» [Бахтин 1979, с. 7-8]. М.М. Бахтін розділяє всі жанри на два класи: 

«прості жанри» щоденного спілкування і «складні жанри» (романи, драми, есе). 

Представники Сіднейської школи Дж. Мартін, М. Хелідей пропонують 

такий напрямок у теорії жанру, який ґрунтуються на роботах у галузі системної 

функціональної лінгвістики. Школа спирається, в основному, на поняття 

соціальної мети жанру. В основу її досліджень покладено опис риторичних 
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структур, які беруть участь у досягненні конкретних цілей. Вчені Сіднейської 

школи розглядають жанр як поступовий цілеспрямований процес. За такого 

підходу жанри характеризують як не просто цілеспрямовані, а як інтерактивні. 

Жанр розгортається постадійно у вигляді етапів і пов’язаний із граматичними 

та лексичними явищами. Школа вивчає, як мовні явища пов’язуються з 

певними контекстами. 

Протягом довгого часу поняття лінгвістичної концепції жанру широко 

обговорювалося у науковій літературі й впровадилося у 80-их роках минулого 

століття. Жанр постає важливою комунікативною категорією дискурсу, певною 

типізованою моделлю, яка включає лінгвальні та екстралінгвальні чинники 

комунікативної взаємодії учасників дискурсивної спільноти, в яких є певні 

комунікативні наміри у межах певної комунікативної ситуації. 

 

1.2. Лінгвокогнітивний план проблеми маркетингового дискурсу 

Когнітивна наука вивчає ментальні процеси людини. Об’єктом когнітивної 

бази виступає когніція (англ. сognition – 1) «знання, пізнання»; 2) «пізнавальна 

здатність») – сукупність психічних структур і процесів, що охоплює всю 

людську пізнавальну діяльність [Мартинюк 2011]. 

Представники когнітивної науки, яка сформувалася у другій половині 

1970-х років у США, використовують методи комп’ютерного моделювання 

функціонування знань в інтелектуальних системах. Ця наука є 

міждисциплінарною, оскільки інтегрує зусилля науковців різних галузей 

(психологів, логіків, філософів, лінгвістів, психолінгвістів, математиків, 

програмістів, кібернетиків, антропологів та ін.) для того, щоб одержати 

найбільш повно й адекватно уявлення про людську свідомість і розум 

[Приходько 2008]. 

Когнітивно-дискурсивна парадигма вивчення різних аспектів мовних та 

мовленнєвих одиниць базується на здобутках європейських та американських 

лінгвістів у сфері когнітології, наприклад, таких як Дж. Брунер, Д. Лакофф, 
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Н. Хомський та ін. Розроблене підґрунтя теорії значення, образності, референції 

та номінації можна знайти в працях таких учених, як Н.Д. Арутюнова, 

Ф.С. Бацевич, М.П. Кочерган, О.С. Кубрякова, О.О. Уфімцева, Р. Якобсон та ін. 

Основою лінгвістичних досліджень у межах когнітивно-дискурсивної 

парадигми є дискурс, який розглядається не лише як текст, а й як 

комунікативна дія в комунікації, в якій поєднане вербальне і невербальне, а 

також психологічні, соціальні, культурні та інші компоненти. Когнітивно-

дискурсивний аналіз використовують для вивчення різномовних інформаційних 

потоків, які відображають різні мовні картини світу. У площині когнітивно-

дискурсивної парадигми проводять концептуальний аналіз тексту або 

текстових концептів. Когнітивно-дискурсивний напрям досліджень 

розробляють наукові школи таких мовознавців, як С.А. Жаботинська, 

О.П. Воробйова, І.М. Колегаєва, О.О. Селіванова та ін. 

Когнітивна лінгвістика сьогодення представлена декількома напрямами, 

кожний з яких відрізняється своїми установками, галуззю, процедурою, 

методикою та методами аналізу. Наприклад, американські вчені, розвиваючи 

ідеї генеративної лінгвістики, стверджують, що когнітивна лінгвістика повинна 

займатися ментальними репрезентаціями мовних одиниць, мовних категорій, 

усіх мовних явищ і пояснювати природу відображеного знання – competence. 

Європейські дослідження дещо відрізняються від американських. Певним 

чином вони повторюють традиційний поділ лінгвістики на окремі аспекти: 

семантику, граматику, лексикологію. У межах першої паралельно розвивались 

прототипова і фреймова семантика. 

Українські дослідження сфокусовано переважно на вивченні й 

моделюванні концептосфери української лінгвокультури (К.Ю. Голобородько, 

І.О. Голубовська, Н.І. Руденко, Н.В. Слухай), вивченні мовних картин світу 

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

Центром усієї когнітивної діяльності людини є мова, що репрезентує її 

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

/ народу, до структур її (його) свідомості. 
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У когнітивній лінгвістиці вивчають співвідношення когнітивних і мовних 

структур, і досліджується когніція в її мовному відображенні. Це дослідження 

мови у її зв’язку з мисленням і мозком [Приходько 2008]. 

Мета когнітивної лінгвістики і полягає у тому, щоб через осягнення мови 

проникнути у форми цих структур й описати наявну між мисленням і мовою 

залежність, пояснити, як улаштовані світ і людина, чим пояснюються ті чи інші 

фізичні, фізіологічні, психічні явища і процеси, які їхні наслідки. 

Знання – це упорядкована система інформаційних, змістовних одиниць, які 

закарбовані в довготривалій пам’яті та є структурованими й ієрархізованими 

[Луньова 2008, с. 62]. 

Операційними змістовими одиницями пам’яті, концептуальної системи і 

мови мозку є концепти [Кубрякова 1996, с. 90]. Ядром концепту є поняття, 

репрезентоване у вигляді пропозиційних структур і позначене певною 

одиницею [Вільчинська, Слухай, Снитко 2011, с. 62]. 

Представниками когнітивного підходу в семантиці є вчені А. Гольдберг, 

Р. Джекендофф, Р. Лангакер, Дж. Лакофф, Б. Рудзка-Остін, Л. Талмі, 

Дж. Тейлор, Ч. Філлмор, Ж. Фоконьє, А. Ченкі та ін. У відомій праці 

Р. Джекендоффа «Семантика і когнітивна діяльність» (1983) обґрунтовано 

зв’язок семантики з психологією. Зокрема, у ній доводиться, що при сприйнятті 

мовлення людина користується тими самими механізмами, що й при сприйнятті 

загалом (зоровому, музики тощо). 

Австралійська дослідниця польського походження А. Вежбицька 

[Вежбицкая 1996] запропонувала концепцію прототипів. Вона вважає, що 

прототипами є не самі об’єкти, а їх ідеалізовані, еталонні образи, ментальні 

утворення, які не належать до об’єктів, що піддаються спостереженню, але які 

концептуально відображають суттєві властивості нашого уявлення про об’єкт 

(типова чашка, типове вікно, типовий велосипед, типова школа тощо). Так, 

наприклад, до прототипу «велосипед» не належать такі предмети, як фари і 

сигнал-дзвінок. 



52 

Сучасний розвиток науки і техніки відкриває не тільки широкі 

перспективи дослідження будь-якої галузі, а й дає змогу підійти до вирішення 

тих чи інших проблем комплексно, із залученням результатів суміжних галузей. 

У 1960-і роки лінгвістика стає в центрі когнітивних досліджень із головною 

темою вивчення ментальних процесів, спрямованих на осягнення знань, 

пов’язаних із мисленням, людською поведінкою. 

Для когнітивної лінгвістики характерні такі загальні принципові 

настанови, як експансіонізм (виходи в інші науки), антропоцентризм (вивчення 

мови з метою пізнання її носія), функціоналізм (вивчення всього різноманіття 

функцій мови), експланаторність (пояснення мовних явищ) [Кочерган 2006, 

с. 150]. 

Умовні функціонально визначені структури свідомості та мислення 

людини, що відтворюють реальний світ в її уяві, втілюють і матеріалізують 

знання про нього та свої почуття, які він викликає, є поняттям ментальних 

репрезентацій, під якими розуміють теорією категоризації [Штерн 1998, с. 214-

215]. 

Отже, лінгвокогнітивною базою дискурсу є когнітивна семантика, яка 

вивчає концепти. Дослідження концептів у мові стало предметом багатьох 

студій когнітивістів. Можна констатувати, що нині існує декілька різновидів 

концептуального аналізу. 

 

1.2.1. Концепт – ключове поняття когнітивної лінгвістики 

У науці поняття «концепт» детерміновано багатоманітністю визначень та 

припущень з погляду різних гуманітарних наук, а отже, і множиною 

використання різних тлумачень цього поняття. Багато сучасних науковців 

таких, як Н.Д. Арутюнова [Арутюнова 1995], К.Ю. Голобородько 

[Голобородько 2002], В.Л. Іващенко [Іващенко 2003], В.І. Карасик [Карасик 

2002], Т.А. Космеда [Космеда 2000], О.С. Кубрякова [Кубрякова 1994, 1996], 

О.О. Селіванова [Селіванова 2013], Г.Г. Слишкін [Слышкин 2000, 2004], 

Н.В. Слухай [Слухай 2011], О.С. Снитко [Снитко 2011], Т.А. вaн Дeйк [вaн 
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Дeйк 1989 (1) (2)] та ін., працюють у галузі когнітивної лінгвістики. Вирішуючи 

завдання про зв’язки між мовою і мисленням та питання отримання, зберігання, 

обробки й застосування знань, вчені зосередилися на визначенні ключового 

поняття когнітивної лінгвістики. Варто зазначити, що у сфері маркетингового 

дискурсу досліджень замало. Метою нашого дослідження є спроба визначити й 

описати ключові концепти сучасного маркетингового дискурсу в українській 

мові. В.І. Карасик під концептом розуміє складне мисленнєве утворення, в 

якому виділяються образний, поняттєвий та цінністний компоненти [Карасик 

1999, с. 9]. 

У перекладі з англійської мови слово «concept» має значення поняття, ідея, 

загальне уявлення, але цим не вичерпується зміст цього міждисциплінарного 

терміна. 

Концепт – це зосередження, «згусток» найрізноманітніших смислів, які 

об’єктивуються в системі значень окремо взятої мови і виникають у процесі 

пізнавальної діяльності людини [Іващенко 2003, с. 205], це – конденсоване 

втілення змісту тексту [Селиванова 2002, с. 324]. 

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

узагальнює знання і досвід людини, відображає потенційні ресурси свідомості 

та репрезентує концептуальну картину світу мовної особистості [Голобородько 

2002, с. 28]. 

Мислення людини, побудоване концептами, формує постійно нові 

концепти як результати мислення, аналізуючи, зіставляючи та поєднуючи різні 

концепти в процесі мисленнєвої діяльності. 

Концептуальна картина світу репрезентована мовною картиною світу та 

має певні особливості. Результати про знання і взаємодії з навколишнім світом 

виражають у певній концептуальній системі – національній концептосфері – 

сукупності концептів нації, які репрезентовано за допомогою національної 

мови. 

Представники когнітивної лінгвістики обирають пріоритетом наукових 

досліджень важливі проблеми, що вже стали традиційними для мовознавства: 
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структура мовної свідомості, форми репрезентації знань, співвідношення 

логічної, мовної та концептуальної картин світу, картина світу та модель світу. 

Ці питання висвітлені у працях Н.Д. Арутюнової [Арутюнова 1995], 

А. Вежбицької [Вежбицькая 1996, Wierzbicka 1980], Ж.П. Соколовської 

[Соколовская 1999], В.М. Телії [Телия 1996] та ін. В останні десятиліття до 

розгляду постають когнітивна семантика, когнітивні категорії, когнітивна 

парадигма, когнітивні стратегії, когнітивні моделі. Такі питання розглядали 

С.А. Жаботинська [Жаботинская 1999 (1), 2011], М.П. Кочерган [Кочерган 

1980; 2004; 2006], О.С. Кубрякова [Кубрякова 2001, 2004 (1), (2)], Дж. Лакофф 

[Лакофф 1988, 1990], О.О. Селіванова [Селіванова 2008, 2011, 2013], 

Н.В. Слухай [Слухай 2011, 2012], О.С. Снитко [Снитко 2011], Р.М. Фрумкіна 

[Фрумкина 1989] та ін. 

У контексті антропоцентричної парадигми когнітивної лінгвістики 

посідають важливе місце концепт і концептосфера. Ці лінгвоментальні 

феномени осмислювалися у працях А.Д. Бєлової [Бєлова 2002, 2004, Белова 

2008], С.Г. Воркачова [Воркачев 2006], І.О. Голубовської [Голубовська 2003], 

В.З. Дем’янкова [Демьянков 2007], Д.С. Лихачова [Лихачев 1993], 

В.А. Маслової [Маслова 2008], Т.В. Радзієвської [Радзієвська 2010], 

Ю.С. Степанова [Степанов 1997, 2001] та ін. Основним семантичним поняттям 

у когнітивній лінгвістиці є «концепт», і саме цим когнітивна лінгвістика 

найбільшою мірою відрізняється від інших напрямів дослідження семантики 

(логічного, структурного тощо). 

Сприйняття світу і предметів довкілля відбувається у вигляді цілісних 

образів. 

 

1.2.2. Структура та типологія концептів 

Концепт (поняття) характеризується низкою концептуальних ознак 

(компонентів), тобто він має складну структуру, в якій розрізняють ядро (центр 

/ фокус) і периферію. Концепту притаманна багатошаровість. Складність і 

багатошаровість концепту виражається у тому, що в його структуру входять 
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елементи і раціонального, і емоційного осмислення дійсності. Концепт як 

одиниця структурованого знання не має жорсткої організації, оскільки він 

постійно змінюється, при цьому відбувається активізація різних його складових 

[Приходько 2008]. 

Упорядковане поєднання концептів у свідомості людини становить її 

концептуальну систему. Ці концепти можуть бути картиноподібні й 

мовоподібні. Концептосистему, таким чином, не можна зводити до ментального 

лексикону, тобто системи вербалізованих (ословлених) знань, яку ще називають 

внутрішнім лексиконом, тезаурусом, мовною пам’яттю. Концептосистема і 

ментальний лексикон перебувають у відношенні «ціле – частина», оскільки 

концептосистема – це єдиний рівень представлення знань, що поєднує мовну, 

сенсорну й моторну інформацію [Приходько 2008]. 

Багато дослідників розглядають багатоярусну і багатокомпонентну 

структуру концептів. У процесі пізнавальної діяльності та комунікативної 

практики людини, концепт у її свідомості набуває нових рівнів (шарів). 

С.Г. Воркачов для аналізу концепту виділяє три структурні складові: 

«поняттєву, що відображає його ознакову й дефініційну структуру; образну, що 

фіксує метафори, які підтримують концепт у мовній свідомості; і значущу, 

залежну від місця концепту у лексико-граматичній системі конкретної мови, 

куди ввійдуть також його етимологічні й асоціативні характеристики» 

[Воркачев 2002, с. 80]. 

С.Х. Ляпін у структурі концепту розрізняє три компоненти: понятійний, 

образний і тілесно-знаковий. Знакова природа передбачає закріпленість 

концепту за певними вербальними засобами реалізації [Ляпин 1997, с. 18]. 

О.О. Селіванова вказує на те, що структуру концепту можна 

репрезентувати через польову модель (ядро, периферія, базовий шар, додаткові 

когнітивні ознаки), мережеву структуру, метафоричну модель, ментально-

психологічний комплекс тощо [Селіванова 2006, с. 258]. 

Традиційним уже став польовий опис структури концепту, що зводиться 

до розрізнення в ній двох складових – ядерної і периферійної частин. Ядерну 
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частину зазвичай складають поняттєвий і знаковий компоненти, що включають 

в себе універсальні знання, виражені переважно іменем концепту. Периферійну 

частину, яка включає в себе образний компонент, формують також асоціативні 

зв’язки, відчуття. 

Концепт не має жорстко організованої структури. Його ядро складають 

конкретно образні характеристики. Абстрактні ознаки є похідними по 

відношенню до останніх. Взаєморозташування цих ознак не має чіткої 

послідовності і є індивідуальним, оскільки залежить від умов формування 

концепту в кожної окремої людини [Попова, Стернин 2007]. 

За концепцією М.М. Болдирєва [Болдырев 2000, 2009], у процесі 

формування типології вербалізованих концептів виокремлюються конкретно-

чуттєвий образ, схема, поняття, прототип, пропозиційна структура, фрейм, 

сценарій, гештальт. Представники лінгвокогнітивного напряму (А.П. Бабушкін 

[Бабушкин 1996], О.С. Кубрякова [Кубрякова 1994, 1996], З.Д. Попова [Попова 

2005, 2007 (1)], О.О. Селіванова [Селіванова 2012], Й.А. Стернін [Стернин 

2007] та ін.) розглядають концепт як ментальну одиницю оперативної 

свідомості, як глобальну мисленнєву одиницю, що представляє предмет 

реального чи ідеального світу та вербально зберігається у пам’яті носіїв мови. 

У типології А.П. Бабушкіна [Бабушкин 1996, с. 43-67] простежуються концепт-

картинка, концепт-інсайт, концепт-сценарій, концепт-фрейм. Кожен концепт 

має ідеалізовану когнітивну модель [Лакофф 1988], під якою розуміють усі 

наші уявлення про об’єкт зразу, в цілому, якийсь «нерозчленований образ», що 

зумовлює певну поведінку мовного знака (рольову структуру). 

Зазвичай у наукових роботах поділ концептів за типами відбувається 

безвідносно «до їхньої системної організації в типологічній ієрархії» 

[Вільчинська 2008, с. 63]. 

У сучасній лінгвоконцептології типологія концептів є одним із 

дискусійних питань. Юрій Степанов виділяє такі «два важливі типи концептів»: 

«рамкові поняття» (репрезентують основну актуальну ознаку або певну 

сукупність таких ознак, що становить основний зміст концепту, його рамку, але 
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не всі ознаки) і «поняття зі щільним ядром» (культурно значущі в своїй 

цілісності). Приклади останніх – «любов», «віра», «надія», «хата», «мати». 

Прикладами рамкових є концепти, зміст яких протягом певного часу суттєво 

змінився. Так, концепт «цивілізація» осмислюється сьогодні вже не як 

«соціальна структура, що створила принаймні такі культурні цінності, як 

протописьмо і протоміста», а як «соціальна структура, що має високий рівень 

матеріального, інформаційного, інфраструктурного, духовного, культурного 

розвитку». Або концепт «інтелігенція», який має різне смислове наповнення у 

дореволюційній Росії, у часи радянської влади і зараз у країнах 

пострадянського простору. Подібне стосується і концептів релігійної сфери: 

«Бог», «святість», «церква», «священик» та ін. [Вільчинська, Слухай, Снитко 

2011, с. 142] 

С.Г. Воркачов пропонує розрізняти концепти-автохтони, що є 

абстрагованими від значень своїх конкретних мовних реалізацій та містять у 

семантиці і «предметні», і етнокультурні семи; протоконцепти – «універсальні 

концепти», «ноеми» («добро – зло», «добре – нейтрально – погано»), які також 

є абстрагованими від мовних реалізацій ментальними одиницями, що 

забезпечують еталон порівняння, необхідний для міжмовного зіставлення і 

перекладу; метафізичні концепти («душа», «істина», «щастя», «воля») з 

властивим їм найвищим або граничним ступенем абстракції та потенційні 

концепти – ментальні структури, що не мають відповідних лексем для свого 

вираження, а також не є ціннісно значущими для мовної спільноти, оскільки не 

можуть бути описані за допомогою оцінних предикатів «добре», «погано», 

«байдуже» тощо [Воркачев 2002 (1)]. 

В україністиці спробу систематизувати концепти різних типів здійснює 

В.Л. Іващенко. Серед виділених нею концептуальних структур: концепти-

когнітиви, -емотиви, -конативи; концепти-етимони і культурні концепти; 

концепти-фрейми, -скрипти, -сценарії та багато ін. Загалом, як стверджує 

дослідниця, концепти можна типологізувати за такими основними 

класифікаційними параметрами: походженням, статусним виявом ментальності 
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щодо форми і змісту відображення, основними параметрами ментального 

простору, компонентним складом, характером об’єкта / суб’єкта відображення, 

а також критерієм цінності в культурі, способом відображення дійсності та 

особливостями вияву в ареалах мовних культур [Іващенко 2004 (4), с. 61]. 

Отже, доречно буде зосередитися у маркетинговому дискурсі на типології 

концептів запропонованій українськими лінгвістами. Поділ за типами 

уможливить якісне дослідження концептів маркетингового дискурсу. Ці 

теоретичні питання на практиці нами розглянуто в маркетинговому дискурсі. 

Про це див. Розділ 2. 

 

1.2.3. Фрейм – модель структуризації досвіду людини 

Національну специфіку концептів унаочнюють фрейми, які є 

компонентами концептосистеми. Фрейм (з англ. frame – «структура, рамка, 

каркас, тіло, будова, система, окремий кадр фільму» та ін.) [Мартинюк 2011] – 

це така структура, що репрезентує стереотипні, типізовані ситуації у свідомості 

(пам’яті) людини і призначена для ідентифікації нової ситуації, яка ґрунтується 

на такому ж ситуативному шаблоні. 

Поняття фрейму введено Марвином Лі Мінським у 1974 р. як ієрархічно 

впорядковану репрезентацію певної стандартної ситуації дійсності [Минский 

1979]. 

За М. Мінським, когнітивні фрейми тлумачать як «структуру даних для 

представлення стереотипної ситуації» [Минский 1979, с. 7]. Структурно фрейм 

містить слоти, які заповнюються конкретними даними досліджуваної ситуації. 

У вигляді обмеженого стандартного набору ситуацій, які оформлюються у 

вигляді фрейму можуть бути представлені події. Порівняння концептного 

наповнення стандартного фрейму дозволить виявити його специфіку в певній 

мові і культурі, зокрема українській мові маркетингового дискурсу. Одним із 

таких фреймів є «маркетинг» – це модель ситуації, яка має місце на всіх етапах 

розвитку суспільства, в різних типах ділових відносин. 



59 

За визначенням А.П. Мартинюка, фрейм – це одиниця структуризації 

досвіду людини [Мартинюк 2011, с. 132]. 

В теорії когнітивних моделей, розробленій Дж. Лакоффом, вивчаються 

когнітивні моделі, що структурують ментальні простори [Лакофф 1988, с. 46]. 

Ментальний простір – це певна сфера мислення, яка охоплює наше розуміння 

реальних і гіпотетичних ситуацій, абстрактних категорій. Ментальні простори 

мають суто когнітивний статус і не існують поза мисленням. Вони 

структуруються за допомогою різних когнітивних моделей: образно-

схематичних, пропозиційних, метафоричних, метонімічних, символічних. 

Ч. Філлмор називав ментальні простори фреймами. Фреймова семантика як 

лінгвістична концепція була вперше запропонована Ч. Філлмором у середині 

1970-х років і була розвитком його теорії відмінкової граматики. Під 

фреймовою семантикою розуміють засіб когнітивного та семантичного 

моделювання мови. Він дає можливість моделювати принципи структурування 

і відображення певної частини людського досвіду, знань у значеннях мовних 

одиниць, способи активації загальних знань, які забезпечують розуміння у 

процесі мовної комунікації [Гончаренко, Шингарева 1984]. Застосовуючи 

поняття фрейму, Ч. Філлмор спочатку розумів його суто лінгвістично як 

систему вибору мовних засобів – слів, граматичних правил і мовних 

категорій, – які асоціюються з прототипічними сценами або типовими 

ситуаціями [Филлмор 1988]. 

Пізніше поняття фрейму трактують із когнітивного погляду як особливу 

уніфіковану конструкцію знання чи схематизацію досвіду. Ще пізніше 

Ч. Філлмор визначає фрейми як когнітивні структури, знання яких 

передбачається концептами, репрезентованими словами [Филлмор 1988, с. 54]. 

Уважають, що структурування будь-яких концептуальних просторів, 

об’єктивованих одиницями мови і мовлення, можна здійснити за допомогою 

універсального інструментарію – обмеженого набору пропозицій, що є 

складниками когнітивних фреймів. С.А. Жаботинська виділяє п’ять базисних 

фреймів – предметний, акціональний, посесивний, ідентифікаційний і 
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компаративний [Жаботинская 2009, с. 7]. Фрейми називають базисними, 

оскільки репрезентують вихідні, найбільш узагальнені (схемні) принципи 

категоризації і організації вербалізованої інформації про предметний світ, що 

оточує людину. 

Різновидом когнітивного фрейму є сценарій або сценарний фрейм, який 

структурує стандартну послідовність подій, обумовлену певною рекурентною 

ситуацією (наприклад, шлюбна церемонія, відвідування театру тощо) 

[Гончаренко, Шингарева 1984, с. 14; 461]. Для сценарного фрейму характерна 

ситуативна прив’язаність і конвенціональність [Макаров 2003, с. 154]. 

У сучасній лінгвістиці фрейм визначають таким чином: одиниця знань, яка 

організована навколо концепту і містить у собі дані про суттєве, типове і 

можливе для цього концепту в межах певної культури [Болдырев 2000, с. 7]. 

Фрейм – це модель культурнозумовленого, канонізованого знання, яке є 

загальним хоча б для частини суспільства, він складається з вершини (теми), 

слотів або терміналів, які заповнюються пропозиціями. Основною одиницею 

збереження інформації є пропозиція [Кубрякова, Демьянков, Лузина, Панкрац 

1996, с. 188]. 

Для представлення фонових знань про певні явища в маркетинговій 

діяльності та для ефективного комплексного висвітлення інформації про явища, 

об’єкти, дії використано підхід до побудови фреймових структур у підрозділі 

2.3. про фрейм і семантичну сітку як статичну модель організації знань у 

маркетинговому дискурсі. 

 

1.3. Комунікативний план проблеми маркетингового дискурсу 

Сучасна лінгвістика вважає вивчення мови довершеним лише за умови 

повного опису її функціонування у процесі комунікації. Серед класичних праць 

із цієї проблематики можна виокремити дослідження Р. Барта, Ю. Габермаса, 

Т.А. ван Дейка, М.В. Ільїна, Г.Г. Почепцова, М. Фуко, О.І. Шейгал. За 

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

вимагає, щоб його дійові особи були розглянуті як суб’єкти, що говорять і 
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слухають, та пов’язані будь-якими відносинами з об’єктивним, соціальним або 

суб’єктивним світом, і одночасно висувають певні претензії на значущість того, 

про що вони говорять, думають, у чому вони переконані. Однією з реалій 

сучасного суспільства є менеджмент комунікацій, тобто організація ділових 

відносин шляхом управління мовленнєвою діяльністю суб’єктів. Оскільки 

українське суспільство організоване і функціонує в умовах ринкових відносин, 

сфера маркетингу стає всеосяжною: маркетинг політичний, маркетинг 

виробничої / невиробничої сфер, маркетинг соціальних комунікацій. 

Вивчення тексту, зануреного у сферу маркетингу, породжує необхідність 

виділення його в окремий підвид інституціонального дискурсу – 

маркетинговий дискурс. Інтерес до вивчення проблем ефективності 

маркетингових комунікацій зумовлений як власне лінгвістичними причинами, 

так і змінами в суспільстві: процесами становлення національної економіки, 

підприємництва та соціального розвитку [Кліщевська 2014, с. 89-92]. 

Учені схиляються до розуміння «дискурсу» як цілісного мовленнєвого 

твору в різноманітності його когнітивно-комунікативних функцій. 

Т.А. ван Дейк визначає дискурс як комунікативну подію (складну єдність 

мовної форми, значення і дії), відтворену учасниками спілкування; подію, в 

якій задіяна не лише мова в її фактичному використанні, але й ті ментальні 

процеси, які неминуче супроводжують процес комунікації [ван Дейк, Кинч 

1988, с. 153-212]. 

Комунікативні властивості тексту слугують чинниками формування 

маркетингового дискурсу в розумінні зв’язної ланки між мовою та соціумом. 

Ю.Є. Прохоров в останніх працях, присвячених структурі й змісту 

спілкування, акцентує свою увагу на розвиткові сучасного напрямку в науці – 

когнітивній лінгвістиці. Розроблений ним опис структури й змісту мовної 

комунікації є самостійною теорією, аналогів якій у лінгвістиці нема [Прохоров 

2004]. Текст і дискурс є формами комунікації (див. Рис. 1.1.), а комунікація має 

три складові: матеріальну форму дійсності; інтровертну форму тексту; 
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екстравертну форму дискурсу. Отже, запропоноване Ю.Є. Прохоровим 

поєднання «Дійсність. Текст. Дискурс» зобразимо так: 

 

Рис. 1.1. Складові комунікації 

 

Маркетинговий дискурс – це не просто спілкування, в ньому існують цілі й 

певні учасники зі своїми соціальними, психологічними, ментальними, 

культурними, статусними характеристиками. Важливим є те, що взаємозв’язок 

між цілями й учасниками залежить від дискурсу, тому між дискурсом і 

комунікацією існує кореляція. Ф.С. Бацевич визначає дискурс як «тип 

комунікативної діяльності, інтерактивне явище, мовленнєвий потік» [Бацевич 

2004, с. 322]. 

Зазначимо, що дискурс безпосередньо пов’язаний із мовленням, тоді як 

текст – із системою мови. Дискурс ще розглядають як комунікативну ситуацію, 

що включає свідомість комунікантів і текст, який створюється у процесі 

спілкування. У дискурсі відображаються фраґменти дійсності – зовнішня щодо 

дискурсу ситуація, яка є змістовним предметом, темою спілкування і 

комунікативне середовище як складник наочного оточення комунікантів у 

часі і просторі у процесі мовної взаємодії [Почепцов 2003, с. 16]. 

На думку декотрих учених, під прийомами комунікації маються на увазі 

мовно-мисленнєві операції, які застосовуються для вираження різних 
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інтелектуальних змістів. Критеріями їх дійсності є предметна обумовленість, 

предметна відповідність і дієвість партнерів. 

З позиції комунікативного підходу дискурс є усним чи письмовим 

повідомленням, отриманим у процесі спілкування. Поняття дискурсу як 

особливої мовленнєвої практики асоціюється зі способами викладу інформації 

та втілення прагматичної мети мовців, виявом правил спілкування та загалом з 

усіма виявами комунікації в суспільстві. 

 

1.3.1. Система маркетингових комунікацій як один із елементів 

комплексу маркетингу 

Мовленнєва, комунікативна діяльність посідає в роботі спеціалістів із 

маркетингу одне з головних і важливих місць. Оскільки соціум існує 

завдячуючи слову, бо «на початку було слово» [Іван Св. 1992, с. 112], то й 

основною формувальною силою всього існуючого є мовлення, бо воно і всім 

керує. А в таких галузях, як маркетингові комунікації, копірайтинг, неймінг, 

робота зі словом посідає провідне місце. 

Маркетингові комунікації – комунікативна діяльність людини в 

організації, спрямована на поширення й обмін необхідною інформацію 

каналами комунікації, а саме: інформування, повідомлення, переконання, 

нагадування споживачам про свої товари / послуги та на формування 

позитивного іміджу, створення бренду. До засобів маркетингових комунікацій 

належать реклама, зв’язки із громадськістю, прямий маркетинг, стимулювання 

збуту, спонсорство, участь у виставках, ярмарках та ін. [Кліщевська 2018, с. 75]. 

Вивчення МД розширює коло питань, які пов’язані з діловим 

спілкуванням, висвітлює його причиновий аспект, пояснюючи комунікативну 

поведінку працівників компанії, характер спілкування з керівником, колегами, 

клієнтами, споживачами, ЗМІ. 

Більшість організацій / підприємств ведуть спілкування з адресатами через 

інтернет, викладаючи на власних веб-сайтах PDF-файли своїх корпоративних 

видань, які видаються і в друкованій формі. Наведемо приклад висвітлення 
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керівником місії консалтингової компанії «Вісник Міжнародної Маркетингової 

Групи»: 

«Дмитро Руденко, директор: «Наше корпоративне видання під назвою 

«Вісник Міжнародної Маркетингової Групи» виходить щомісячно майже два 

роки. За цей час аудиторія зросла до 650 читачів, серед яких – наші постійні 

та потенційні клієнти, партнери, галузеві та ділові ЗМІ. Основні рубрики 

«Вісника» присвячені маркетингу і дослідженням, резонансним маркетинговим 

новинам, цікавим статтям маркетингової тематики, інтерв’ю з клієнтами, 

маркетинговим консультаціям читачів. Основною задачею проекту є 

утримання клієнтів в інформаційному полі компанії, і з цим завданням редакція 

успішно справляється.» [Тодорова 2010, с. 51]. 

Тексти, створювані спеціалістами з маркетингу, виявляються надзвичайно 

цікавим лінгвістичним матеріалом для дослідження. Це, по-перше, процеси 

формування та функціонування термінології, формульованої під сильним 

впливом англійської терміносистеми; по-друге, реалізація семантичних і 

прагматичних значень мовних одиниць в нових жанрових формах; по-третє, 

типові форми організації тексту і жанри маркетингу, а також умови їх 

ефективного застосування. Слід відзначити, що дослідження маркетингового 

дискурсу як лінгвістичного феномену на сьогоднішній день ще в наукових 

колах не обговорювалося. 

Текст у вузькому розумінні є «мовним матеріалом, фіксованим на тому або 

іншому матеріальному носії у писемній формі. Таким чином, терміни мовлення 

й текст будуть видовими стосовно об’єднуючого їх родового терміна дискурс» 

[Богданов 1993, с. 5-6]. 

Усі мовленнєві продукти, що створюють спеціалісти з маркетингових 

комунікацій (спеціалісти з реклами і зв’язків із громадськістю) із метою 

просування товару і стимулювання збуту – рекламу, листівки, пряму розсилку, 

анонси тощо, – слід віднести до маркетингового дискурсу. 
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Маркетинговий текст – вид тексту, який використовується в 

мовленнєвій діяльності учасників маркетингових процесів і забезпечує 

необхідні потреби. 

Досліджуючи текстові матеріали маркетингового дискурсу, виявляємо, що 

сучасний маркетинг функціонально забезпечує вирішення чотирьох основних 

завдань: робота з продуктом – створення нового товару / послуги, розширення 

асортименту товарів / послуг, забезпечення їх виробництва, сервісне 

обслуговування споживачів; цінова політика – визначення оптових і 

роздрібних цін продажу з урахуванням попиту та пропонування товарів / 

послуг; організація розподілу – створення системи розподілу, вибір каналів 

продажу / розповсюдження, виконання суто логістичних операцій із 

транспортування та зберігання товарів / послуг; маркетингова політика 

комунікацій – застосування заходів, які б максимально сприяли пошуку, 

отриманню й утриманню, активізації споживачів, покупців і посередників. 

Найдієвішим інструментом у вирішенні основних маркетингових завдань є 

комунікативна активність маркетологів. Спілкування виступає як інтеракція – 

сукупність зв’язків та взаємовпливів людей, що витворюється у спільній 

комунікативній діяльності. Комунікація зароджується у ситуації, коли виникає 

потреба зрозуміти іншого та вибудувати продуктивну спільну взаємодію. 

Маркетингові комунікації спрямовані на інформування, переконання, 

нагадування цільовій аудиторії про організацію / підприємство та його товари / 

послуги, стимулювання їх збуту / поширення, створення позитивного іміджу 

фірми у суспільстві та налагоджування тісних взаємовигідних партнерських 

стосунків між організацією / підприємством і громадськістю, а також дають 

змогу оцінювати ринкову ситуацію через зворотний інформаційний потік, що 

створює можливості для адаптації цілей організації / фірми до ситуації, яка 

склалася. У зв’язку з цим, маркетингові комунікації є базисом формування 

відносин на ринку та системою управління ними. В основу маркетингових 

комунікацій покладено поняття та значення комунікативного процесу. 
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Приклад: «Оксано, доброго вечора! Ознайомвшись із діяльністю Вашої 

компанії, ми дійшли висновку, що наші послуги будуть Вам цікаві та корисні. 

Пропонуємо Вам наступні види послуг:... З повагою і надією на взаємовигідну 

співпрацю, Іванов А., компанія «Б» P.S. Ціни вар’юються за підсумком наших із 

Вами перемовин. Ми відкриті для спілкування й обговорення та готові на 

компроміс. Запрошуємо на наш сайт:… Контактний тел..:…» [Тодорова 2010, 

с. 98]. 

Перспектива успіху спонукає виробника обирати стратегію виробництва, 

орієнтовану на створення перспективного продукту, та економічна залежність 

виробника від цілі отримання прибутку примушує його орієнтуватись на 

потенційного споживача та створювати якісні системи комунікації для 

оптимізації інформаційно-технічного сервісу і супроводу продукту. 

Маркетологам слід звернути увагу на так звані теорії комунікаційних 

ефектів, розглянуті Дж. Андерсоном і Т. Мейєром [Andersen, Meyer 1988], за 

такими чотирма напрямами: 1) посередник ефекту (це може бути зміст, намір, 

інтерпретація); 2) категорії ефекту (поведінка, переконання, вплив, 

інтерактивність, структурованість); 3) характер відношення між комунікацією і 

ефектом (прямий, непрямий, культурно чи соціально опосередкований); 

4) масштаб часу, за який відбулися ефекти (короткострокові, довгострокові). 

Накопичення людського досвіду призводить до змін і розвитку в теорії, що 

не є виключенням і для теорії маркетингових комунікацій, які згодом 

знаходитимуть своє відображення в реальному застосуванні у маркетингових 

практиках. Маркетинговий дискурс видозмінюватиметься також і під впливом 

розвитку загальнолюдського комунікативного досвіду. 

Система маркетингових комунікацій характеризується широким спектром 

традиційних інструментів: реклама, стимулювання збуту, персональний 

продаж, паблік рилейшнз, РОS-матеріали, мерчандайзинг, мобільний маркетинг 

тощо, спрямованих на досягнення маркетингових цілей. Система 

маркетингових комунікацій як один із елементів комплексу маркетингу має 
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бути чітко сформована та розрахована на перспективу для досягнення 

максимального ефекту. 

Моделювання системи комунікацій у маркетинговій діяльності (див. Рис. 

2.3.) реалізують за допомогою сукупності локальних інтеракцій, які корелюють 

із різними елементами структури, утворюючи бажану спільність комунікантів, 

їх дискурсивних ролей адресанта й адресата. 

Корелятивні зв’язки між параметрами маркетингового дискурсу 

визначаються комунікативно-прагматичними, соціокультурними, політичними 

й економічними складниками структури маркетингового дискурсу [Кліщевська 

2014]. 

Корпоративна комунікація в маркетинговому дискурсі є інтегрувальною 

цілісною системою сукупності сигналів, які організація (компанія 

/ підприємство) адресує різним аудиторіям, у тому числі клієнтам, продавцям, 

посередникам, дистрибуторам, постачальникам, акціонерам, органам 

управління, а також власному персоналу. 

 

 

Рис. 2.3. Системи комунікацій у маркетинговій діяльності. 
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Українськомовний маркетинговий дискурс утворюється й виявляється в 

контексті маркетингової діяльності організації (компанії / підприємства) та її 

працівників у різноманітних комунікативних ситуаціях і відображає основні 

норми корпоративної культури. 

На погляд маркетологів, вся маркетингова комунікативна діяльність 

зведена до комплексу маркетингових комунікацій, в який входять п’ять 

основних комунікативних інструментів: реклама, стимулювання збуту, 

зв’язки з громадськістю, особисті продажі, прямий або інтерактивний 

маркетинг [Котлер 2005, с. 602]. Маркетологи ставлять перед собою завдання 

чітко розуміти основні елементи ефективного комунікативного процесу, 

основними учасниками якого є відправник повідомлення і його отримувач, а 

основними комунікативними інструментами є текст звернення і медійні засоби. 

Маркетингова комунікація (англ. marketing communication) – 

комунікативна діяльність організації, спрямована на поширення й обмін 

необхідною інформацію каналами комунікації, а саме: інформування, 

повідомлення, переконання, нагадування споживачам про свої товари / послуги 

та на формування позитивного іміджу, створення бренду. Маркетинговий 

комунікаційний засіб – реклама, зв’язки із громадськістю, прямий маркетинг, 

стимулювання збуту, спонсорство, участь у виставках, ярмарках тощо 

[Кліщевська 2017, с. 21]. 

Обмін інформацією пронизує всі рівні функціонування організації 

(компанії, підприємства), тому маркетингову комунікацію розглядають як 

необхідну складову діяльності компанії та об’єднувальний процес у 

менеджменті (Л.О. Жданова, В.І. Курбатов, М.М. Максимцев, М.І. Мурашко, 

Р.М. Пушкар, Н.П. Тарнавська). Праці з маркетингу, менеджменту та ділової 

психології містять численні інтерактивні теорії, моделі формальних та 

неформальних міжособистісних узаємин, висвітлюють процеси соціальної 

перцепції, динаміку конфліктів, а також стратегії і тактики ділового 

спілкування. Усі ці напрями досліджень імпліцитно включають комунікативну 

складову. 
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Структурною складовою будь-якої комунікації є мовленнєвий акт – 

цілеспрямована мовленнєва дія, що здійснюється згідно з принципами і 

правилами мовленнєвої поведінки, прийнятими в даному суспільстві; 

мінімальна одиниця нормативної соціомовленнєвої поведінки, що 

розглядається в межах прагматичної ситуації. 

Комунікативна лінгвістика на сучасному етапі її розвитку розширює 

об’єкти своїх досліджень шляхом вивчення особливостей мовленнєвої 

поведінки комунікантів у різних ситуаціях спілкування: як у сприятливих, так і 

в аномальних, тобто конфліктних у маркетинговому дискурсі. Процес 

комунікації у маркетинговому дискурсі планують створити ефективним, чітко 

проектуючи діяльність комунікантів, тобто адекватно вибираючи стратегії і 

тактики спілкування. Традиційно стратегії розглядають як мистецтво 

керівництва, що засновується на правильних прогнозах мети спілкування, а 

тактики – як прийоми або способи досягнення цієї мети [Верещагин, 

Костомаров 1999]. У семантичному плані під стратегією розуміють  ідею 

планування дій, пов’язаних із соціальною конфронтацією, суперечностями 

[Иссерс 2002, 2008]. 

У міжкультурному вимірі [Тарасова 1992, с. 108-110] стратегія передбачає 

планування процесу мовленнєвої взаємодії залежно від конкретних умов 

спілкування й особистостей комунікантів, а також реалізацію плану бесіди. 

Прогноз майбутньої вербальної комунікації будується на епістемологічній 

основі про мовленнєвий акт, комунікативну взаємодію (з урахуванням мотивів і 

мети мовця і слухача, їхніх вербальних і невербальних дій), а також усієї 

ситуації в цілому [Иссерс 2002, с. 95]. 

Важливо зауважити, шо відмінності в мовних картинах світу виявляються 

не тільки в рамках лексичної мовної системи, а й більшою мірою у 

лінгвокультурних комунікативних стратегіях і тактиках. Принцип стратегії у 

сучасній когнітивно-дискурсивній лінгвістиці використовується дуже широко, 

набираючи різноманітних термінологічних номінацій: комунікативна стратегія, 

стратегія впливу, макро- мікростратегії в інтепретації тексту Т.А. ван Дейка 
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[van Dijk 1984] тощо. Під стратегією, як правило, маркетологи розуміють 

деякий план, зумовлений певною метою, який здійснюється поетапно у формі 

алгоритму. 

Прагмалінгвістичний аспект поняття стратегії пов’язується із загальним 

планом мовленнєвого діалогу, схемою мовленнєвих дій. Так, «суть 

застосування певної стратегії з боку А полягає в організації своїх мовленнєвих 

впливів на В під час спілкування так, щоб їхнім результатом була зміна значень 

релевантних параметрів В у потрібному для А руслі» [Сухих, Зеленская 1998, 

с. 42]. Стратегія поведінки, як відзначає Т.Н. Касенкова, «детермінована 

наміром і метою, є визначальним фактором у здійсненні вибору тих способів і 

засобів, що дозволяють досягти успіху у спілкуванні відповідно до своїх знань 

(досвіду), бажань й установок суб’єкта, передбачуваних планом дій» 

[Касенкова 2000, с. 19]. Отже, мовленнєва стратегія в даному функціональному 

аспекті становить певну схему дій у рамках комунікативного процесу, що 

визначає вибір мовних засобів вираження змісту, безпосередньо пов’язаного з 

досягненням мети комунікації маркетологів. Будь-який корпоративний лист –

електроннй чи паперовий – адресат оцінює зі звернення чи з першого абзацу. З 

перших рядків адресат уже перебуває під впливом повідомлення адресанта. 

Приклад: «Люба Оксано, Ваш піар-апетит породжує здорову заздрість. 

Ми згодні на Ваші умови. Готові до співпраці. Крім того, дозвольте 

запропонувати Вам наші рекламні можливості. З повагою Ігор Петров, 

Журнал «N» [Тодорова 2010, с. 98]. 

Когнітивна лінгвістика теж пропонує своє бачення стратегії, зокрема як 

плану комплексного мовленнєвого впливу, спрямованого на зміну моделі світу 

партнера, на трансформацію його концептуальної свідомості. Когнітивний 

аспект докладно аналізується Тео ван Дейком [ван Дейком 1988, с. 153-212] з 

позицій способів обробки складної інформації в пам’яті, когнітивних 

мисленнєвих процесів. Особливу увагу зосереджено на діалогових стратегіях – 

специфічних способах мовленнєвої поведінки, здійснюваних під контролем 

«глобального наміру». Такої ж точки зору щодо розуміння стратегії 
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дотримується й О.С. Іссерс [Иссерс 2002, с. 100], називаючи основними її 

складниками прогнозування і контроль над здійсненням плану. 

Комунікативні стратегії в деяких концепціях [Клюев 2002, с. 18-19] 

співвіднесені з теоретичними ходами, запланованими заздалегідь і 

реалізованими мовцем, а тактики – із практичними цілями спілкування. 

Приклад: Дотримуючись стратегії інтенсивного закріплення влади й 

створення позитивного іміджу керівника Київської міської державної 

адміністрації (КМДА), Віталій Кличко через Департамент суспільних 

комунікацій КМДА робить актуальний коментар у дайджесті новин управління 

інформаційної політики та комунікацій: «Кошти від підвищення тарифів у 

громадському транспорті будуть спрямовані на розвиток транспортної 

інфраструктури. Я розумію, що це питання, на жаль, перевели у політичну 

площину. Але вкотре зазначу: міській владі доводиться ухвалювати і 

непопулярні рішення, коли йдеться про забезпечення життєдіяльності міста. 

Коли йдеться про виживання і роботу транспортної сфери столиці.… Без 

жодної політики скажу: отримані від підвищення тарифів кошти підуть на 

розвиток транспортної інфраструктури, на ремонт і закупівлю рухомого 

складу, підвищення заробітних плат працівникам комунальних транспортних 

підприємств.» [Коментар у дайджесті новин Управління інформаційної 

політики та комунікацій Віталія Кличка 2018]. 

Синтезуючи різні погляди науковців щодо розуміння поняття стратегії, 

можна відзначити, що лінгвісти більше схиляються до тлумачення 

комунікативної стратегії як комплексу певних мовленнєвих дій, спрямованих 

на досягнення комунікативної мети. До того ж психологи наголошують на 

тому, що стратегія мовленнєвої поведінки є установкою на певні форми 

поведінки, в тому числі і в конфліктній ситуації спілкування [Корольова 2006, 

с. 119-122]. До конфліктного спілкування маркетологи відносять ситуації: 

конкуренції, уникання спілкування, невигідне співробітництво, пристосування, 

компроміс. 
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Приклад: Для налаштування комфортнішої співпраці за досить 

ризикованих умов співробітництва банків та страховиків, страхова компанія 

обирає стратегію, спрямовану на встановлення прозорих, недискримінаційних 

правил поведінки банків. Ці правила пов’язані з кредитуванням страховиків, 

інших зацікавлених осіб у процесі надання банком кредитів. За таких умов 

маркетологи вдаються до застосування комплексу певних мовленнєвих дій, 

спрямованих на досягнення комунікативної мети – створення комфортних умов 

співпраці. Банківське звернення: «Райффайзен Банк Аваль ретельно підходить 

до вибору партнерів – страхових компаній. Тому укладання договорів 

страхування в страхових компаніях – партнерах Банку – це, в першу чергу, 

захист Ваших інтересів, а також можливість співпраці з тими страховими 

компаніями, які можуть забезпечити високу якість обслуговування як під час 

укладання договору страхування, так і в ході здійснення виплати страхового 

відшкодування.» [Веб-сайт «Райффайзен Банк Аваль». 

URL: https://www.aval.ua/personal/all_services/insurance/ ]. Будучи жертвою 

фінансового стану банківської системи, страхові компанії намагаються 

відстояти свій імідж, щоб не втратити довіру клієнтів. Перший віце-президент 

страхової компанії «АХА Страхування» Андрій Перетяжко в конфліктній 

ситуації дає таке пояснення: «НБУ закриває банки з двох причин – за 

непроведення платежів і за невиконання зобов’язань за депозитами. Регулятор 

відразу бачить, котрий із банків не може здійснити платіж. А в страхуванні 

цей ефект накопичувальний: скарги надходять поступово і накопичуються 

зазвичай рік» [Форбс Україна URL: http://forbes.net.ua/ua/business/1381831-

chomu-strahoviki-gotuyutsya-do-bankrutstv ]. Звернення-скарга до страхової 

компанії клієнта, що потрапив в аварію на автомобілі, придбаному в кредит, 

виглядає так: «Мій автомобіль був у кредиті. Страхова направила лист до 

банку і зразу суму в двоє меншу зазначену. Незалежній експертизі на 

запитання до страхової «звідки така сума?» – не пояснили. Також я звернувся 

із заявою до банку. Банк погодився перерахувати на СТО. Я зробив через три 

місяці ще одну незалежну експертизу і звернувся із заявою перерахувати суму, 

https://www.aval.ua/personal/all_services/insurance/
http://forbes.net.ua/ua/business/1381831-chomu-strahoviki-gotuyutsya-do-bankrutstv
http://forbes.net.ua/ua/business/1381831-chomu-strahoviki-gotuyutsya-do-bankrutstv
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яка зазначена в експертизі на кредитний рахунок для погашення кредиту. 

Страхова перерахувала половину тої суми, яка була визначена в експертизі, і 

відповіла, що мені нічого більше не заборгувала. … Я звернувся до суду, і вони не 

з’явились. Надіюсь на справедливість і порозуміння керівництва страхової 

компанії, клієнтів треба завойовувати, а не позбавлятися не виплатами. 

Дякую. 14.11.2014.» [Василь Олексійович веб-портал Страхнадзор 

URL: https://www.strahnadzor.ua/comments/16595 ]. 

Однак маркетологи в комунікативних стратегіях вбачають лише 

комплексну програму дій, яка спрямована на вибір пріоритетних інструментів 

маркетингових комунікацій, їх оптимальне поєднання та посилення їх 

інтегративного впливу на споживачів. Звідси виводимо власний погляд на 

визначення комунікативної стратегії, що спирається як на поведінку 

комунікантів (їх мовленнєві й немовленнєві дії), так і на комунікативні цілі 

мовців із урахуванням певних психологічних установок. 

Приклад: «Вітаю! Розробка й обслуговування сайту – дорого, жахливо 

довго, але дуже індивідуально. Створення сайту в наш час стало не тідбки 

потрібним для компанії, а й необхідним. Унікальний і красивий дизайн! 

Система управління сайтом. Наповнення інформацією. Доменне ім’я 

безкоштовно. Підтримка сайту.» [Тодорова 2010, с. 101]. 

Процес спілкування допускає різні способи або тактики його реалізації – 

«мовленнєві уміння для побудови діалогу в рамках тієї або іншої стратегії» 

[Борисова 1996, с. 25]. Якщо комунікативні стратегії передбачають загальний 

розвиток діалогу, то тактики демонструють реалізацію цієї стратегії на 

кожному етапі перебігу ситуації спілкування. 

Приклад: Коли внутрікорпоративні комунікації потребують застосування 

спеціальних прийомів впливу. «Привіт усім! Хотіла б зустрітися з усіма й 

обговорити процедуру списання ваших підзвітних! Уже хочу надіслати файл 

на суми, які висять у програмі і котрі вже слід списати – ознайомтеся! 

Спасибі! Натуля-красотуля!» [Тодорова 2010,  с. 109]. 

https://www.strahnadzor.ua/comments/16595
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У кожному культурному прошарку суспільства і тим паче в професійних 

сферах існують власні правила ведення розмови, тісно пов’язані з культурно 

зумовленими засобами мислення й поведінки. Наприклад, англо-американські 

правила спілкування в маркетиннговій діяльності тісно пов’язані з загальними 

англійськими правилами соціальної психології: правилами «позитивного 

мислення» (positive thinking), «незалежності» (autonomy) тощо. У той же час 

англійці мають деяку внутрішню витонченість, віддають перевагу 

взаєморозумінню й контролю у спілкуванні з іншими. Українці переходять до 

суті справи відразу ж, без зайвих розмов. Системи комунікацій у різних 

культурах передаються від покоління до покоління й засвоюються у процесі 

спілкування. 

Незважаючи на те, що комунікативні стратегії є предметом багатьох 

лінгвістичних досліджень, однозначного визначення досі не існує. В результаті 

кожен дослідник пропонує своє розуміння даного явища. І.Н. Борисова 

стверджує, що комунікативна стратегія є способом організації мовленнєвої 

поведінки відповідно до задуму, інтенцій комунікантів. У широкому смислі 

комунікативну стратегію розуміють як надзадачу мовлення, що диктується 

практичними цілями мовця. Комунікативна стратегія мовлення є способом 

реалізації задуму, вона передбачає відбір фактів та їх подання в певному 

висвітленні з метою впливу на інтелектуальну, вольову та емоційну сферу 

адресата [Борисова 1999, с. 85]. 

Іноді під стратегією розуміють низку рішень мовця, комунікативний вибір 

тих чи інших мовленнєвих дій та мовних засобів. З іншої точки зору, стратегію 

пов'язують з реалізацією набору цілей у процесі спілкування. Ці два підходи не 

суперечать один одному, а навпаки, доповнюють, вони в сукупності глибше 

розкривають багаторівневу та поліфункціональну природу мовленнєвого 

спілкування та його побудову [Макаров 2003, с. 193]. 

У кожній комунікативній ситуації використовується своя комунікативна 

стратегія, яка сприяє досягненню цілей спілкування. У маркетинговому 

дискурсі стратегію розглядають як усвідомлення ситуації в цілому, визначення 
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напряму розвитку й організації впливу в інтересах досягнення маркетингових 

цілей організації (компанії, підприємства). Комунікативна стратегія 

реалізується в комунікативних тактиках, під якими розуміють мовленнєві 

прийоми, які дозволяють досягти поставлених цілей в конкретній ситуації. У 

різних комунікативних ситуаціях маркетингового спілкування дієвими є різні 

мовленнєві тактики. При мовленнєвому впливі на різні соціальні групи слід 

також вибирати відповідні мовленнєві тактики, пам’ятаючи при цьому, що 

жодна з тактик не є універсальною та ефективною у всіх ситуаціях [Гойхман, 

Надеина 2003, с. 163]. 

Комунікативні стратегії відрізняються гнучкістю та динамікою, оскільки у 

процесі спілкування вони зазнають постійних коригувань, безпосередньо 

залежать від мовленнєвих дій опонента та від контексту маркетингового 

дискурсу, що постійно доповнюється та змінюється [Макаров 2003, с. 194].  

На думку Т.А. ван Дейка, комунікативну стратегію варто характеризувати 

перед усім як «ознаку когнітивних планів, які являють собою загальну 

організацію певної послідовності комунікативних дій і включають ціль або цілі 

взаємодії, реалізація яких передбачає декілька способів, вибір яких регулюється 

комунікативною стратегією» [ван Дейк 1989, с. 272]. 

Проаналізувавши теоретичний матеріал, доходимо висновку, що 

комунікативна стратегія – це сукупність мовленнєвих дій, спрямованих на 

вирішення комунікативного завдання мовця [Кліщевська 2017, с. 22]. 

У сучасній лінгвістиці не розроблено однозначної класифікації 

комунікативних стратегій. Розглянемо декілька підходів до типології стратегій. 

Під кутом зору функціонального підходу О.С. Іссерс пропонує виділяти 

основні (семантичні, когнітивні) та допоміжні стратегії. Основною можна 

назвати стратегію, яка на певному етапі комунікативної взаємодії є найбільш 

значущою з погляду ієрархії мотивів і цілей. 

У більшості випадків до основних стратегій відносяться ті, які 

безпосередньо пов'язані із впливом на адресата, його модель світу, систему 

цінностей, його поведінку (як фізичну, так і інтелектуальну). Допоміжні 
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стратегії сприяють ефективній організації діалогової взаємодії, оптимальному 

впливові на адресата. Допоміжні стратегії включають: прагматичні 

(комунікативно-ситуативні) стратегії, які охоплюють стратегію 

самопрезентації, статусні і рольові стратегії, стратегії емоційного налаштування 

тощо; діалогові (конверсаційні) стратегії, які використовуються для контролю 

над темою, ініціативою, ступенем розуміння в процесі спілкування; риторичні 

стратегії, в межах яких використовуються різноманітні прийоми ораторського 

мистецтва і риторичні техніки ефективного впливу на адресата [Иссерс 2002, 

с. 106-108]. 

У лінгвістичній літературі виокремлюють кооперативні та некооперативні 

стратегії мовленнєвого спілкування. Кооперативні стратегії втілюються в 

інформативні та інтерпретативні діалоги (полілоги) – поради, обмін думками, 

розповіді, повідомлення тощо. Некооперативні знаходять своє втілення в 

конфліктах, суперечках, претензіях, погрозах, ухиляннях від відповіді тощо. 

Приклад: М’яка конфліктна ситуація неузгодженості бізнес-інтересів 

викликає в листування завуальовану манеру різкої відмови. «Ми вирощуємо 

тут їжу вже 500 років. Ця земля була завше прихильна до нас і до наших 

предків. Ми їй за це вдячні. Ми не будемо використовувати Ваші хімікати, 

тому, що картопля або пшениця, які виростуть будуть потім дуже 

засмучені.» [Тодорова 2010, с. 103]. 

Як правило, у разі кооперативного (неконфліктного) спілкування його 

стратегію визначають пошуки «cпільної мови», тобто діалогічного (чи 

полілогічного) співробітництва: добір мовних засобів представлення реального 

стану речей, вибір тональності спілкування, формування сприятливої 

атмосфери взаємодії всіх учасників комунікації тощо. 

Приклад: «Чекайте! Вже скоро-скоро! Спасибі Вам за довіру і підтримку, 

за питання і неймовірні історії! Ми завжди поруч із Вами, справжні, живі 

люди, захоплені своєю роботою і відкриті до друзів! Все буде добре! Місія 

нашої компанії: «Допомагати людям бути здоровими, красивими, успішними!». 

Генеральний директор Євген Демін і команда SPLAT» [Тодорова 2010, с. 104]. 



77 

На думку Ф.С. Бацевича, стратегія мовленнєвого спілкування, або 

комунікативна стратегія – оптимальна реалізація інтенцій мовця щодо 

досягнення конкретної мети спілкування, тобто контроль і вибір дієвих ходів 

спілкування і гнучкої їх видозміни в конкретній ситуації [Бацевич 2009, с. 133]. 

Тоді, коли проведені маркетингові дослідження показують сприятливу ринкову 

ситуацію (відсутність великої кількість конкурентів, можливість застосування 

вигідної цінової політики), розробляють стратегії маніпулювання. В іншому 

разі, якщо отримують погані результати маркетингових досліджень (небезпечна 

конкуренція, невигідна цінова політика), використовують стратегії агресії. 

Приклад: Звернення до колективу директора в умовах гострої конкуренції і 

нагативних результатів маркетингових досліджень із закликом до рішучих дій. 

«У нас ситуація в цілому, на жаль, поки що складається, м’яко кажучи, 

інакше. Але найбільш прогресивні, як правило, працюючі на експорт вітчизняні 

компанії також постійно відкривають для себе направлення кастом-

паблішингу. Поки що, звісно, обережно, промацуючи ґрунт, остерігаючись 

різких змін, намагаючись не робити зайвих рухів і, тим паче, – зайвих витрат.» 

[Тодорова 2010, с. 39]. 

 

1.3.2. Типологія комунікативних стратегій маркетингового дискурсу  

У маркетинговій діяльності організації комунікативна стратегія 

формується на основі встановлених цілей підприємства, стратегії розвитку та 

маркетингової стратегії підприємства. Інформаційною базою для прийняття 

стратегічних рішень є результати проведених маркетингових досліджень 

(аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища, аналіз споживачів, 

конкурентів, визначення цільових сегментів тощо). У рамках розроблення 

комунікативної стратегії маркетологи передбачають формування стратегії 

використання окремих засобів маркетингових комунікацій. 

Побудова комунікативних стратегій та їхня реалізація залежать від 

значного числа екстралінгвістичних факторів (етнічна належність, соціальний 
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статус, стать і вік комунікантів, природа комунікативних знаків, 

темпоральність, адресантно-адресатні відношення). А.Д. Бєлова систематизує їх 

у вигляді набору опозицій: універсальні / етнічноспецифічні, загальновживані 

/ індивідуальні, загальновживані / статуснозумовлені, загальновживані / вікові, 

унісекс / гендерно-марковані, вербальні / невербальні, атемпоральні / обмежені 

в часі, кооперативні / конфліктні, адресантноорієнтовані / адресатноорієнтовані, 

інформативні / спонукальні [Бєлова 2004, с. 11-16]. 

На сьогодні загальноприйнятої типології комунікативних стратегій 

мовознавцями ще не створено, оскільки через різноманітність комунікативних 

ситуацій існує проблема вибору оптимальних критеріїв для їх стратифікації 

[Семенюк, Паращук 2010, Яшенкова 2010]. Маркетологи вибудовують свої 

комунікативні стратегії, спираючись на загальноприйняті ключові маркетингові 

стратегії розвитку компанії та місії організацій. 

Для визначення типології комунікативних стратегій маркетингового 

дискурсу скористаємося матеріалом дослідження. 

Проводячи аналіз споживачів та вибір цільової аудиторії, маркетологи 

обирають види впливу на споживачів. У рекламних повідомленнях просування 

товарів / послуг зазвичай маркетологи використовують емоційні, раціональні та 

моральні мотиви впливу. Стратегії стимулювання збуту вмотивовують 

маркетологів використовувати стратегії маніпулювання. Рull strategy – стратегія 

протягування зорієнтована на маніпулювання свідомістю споживачів. Рush 

strategy – маркетингова стратегія спрямована на представників торговельної 

мережі (роздрібних та оптових продавців, дистрибуторів, брокерів, а також 

торговельний персонал). 

Більшу ефективність забезпечує паблік рилейшнз (PR – public relations), 

оскільки опрацьовує виділені стратегічні групи населення та проводить 

спеціальні комунікативні програми з метою розвитку й підтримки 

довгострокових взаємин між менеджментом організації та даними групами 

населення. Стратегія паблік рилейшнз (ПР) сформовують такі етапи: 

1) виявлення стратегічних груп населення, з якими підприємству необхідно 
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розвивати відносини; 2) планування, імплементація й оцінювання 

комунікативних програм, які сприятимуть формуванню відносин із цими 

групами; 3) вимірювання й оцінювання довгострокових взаємин між 

організацією та стратегічними цільовими групами населення. 

Окрім зовнішніх комунікацій, будь-яка організація для успішного 

існування зобов’язана вибудовувати внутрішні комунікації. Соціологічні 

опитування показали, що 73% американських, 63% англійських і 85% 

японських керівників вважають, що неефективні, нескореговані внутрішні 

комунікації є головною перепоною на шляху досягнення ефективності їхніми 

організаціями. Згідно ще одного опитування близько 250 тис. працівників 2000 

найрізноманітніших компаній, обмін інформацією для них є однією з 

найскладніших проблем в організаціях Центр соціологічних досліджень. 

URL: http://www.csr.co.ua/index.html . 

Такі опитування показують, що неефективні внутрішні комунікації є 

однією з основних сфер виникнення проблем. При обговоренні про обмін 

інформацією всередині організації зазвичай розмірковують про людей, що 

говорять у процесі особистого спілкування чи в групах на зборах, розмовляють 

по телефону чи читають і складають записки, листи й звіти. Хоча ці випадки 

складають основну частину внутріорганізаційних комунікацій, але комунікації 

являють собою більш розгалужений і складний процес. 

Ключовими складниками ефективних внутрішньорганізаційних 

/ внутрікорпоративних комунікацій є дані – це неопрацьовані цифри й факти, 

які відображають окремий аспект дійсності, а також інформація – це дані, 

представлені у вигляді або формі, що несуть сенсові навантаження. Інформація 

є цінною, якщо вона достовірна, своєчасна, повна й доречна. 

Комунікативний процес розпочинається тоді, коли одна особа (відправник) 

має потребу передати факт, ідею, думку чи іншу інформацію комусь іншому 

(одержувачу). Ця інформація має значення для відправника незалежно від того, 

чи вона проста й конкретна, чи складна й абстрактна. Наступна дія – це 

кодування інформації у формі, що відповідає ситуації. Кодування може 

http://www.csr.co.ua/index.html
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набувати форми слів, виразу обличчя, жестів, або навіть художнього вираження 

й фізичних дій. 

Після закодування повідомлення його передають відповідними засобами 

зв’язку (каналами). Звичайні засоби зв’язку в організаціях – це наради, 

електронна пошта, записки, листи, звіти та телефонні розмови. Далі 

відбувається декодування у форму, яка має значення для одержувача. Значення 

інформації може бути різним, і в багатьох випадках воно є підставою для 

відповіді, що призводить до утворення циклу, оскільки нове повідомлення в 

такій самій послідовності передається початковому відправникові. 

Складниками стратегії стають такі компоненти:  

аргументація – «Крім багаторічного досвіду в організації спеціалізованих 

міжнародних виставок і сучасних можливостей виставкового центру, 

«Євроіндекс» пропонує учасникам і відвідувачам високий рівень сервісів до, 

під час і після виставки. Ми прагнемо, щоб рівень цих сервісів став стандартом 

де-факто в українському виставковому бізнесі» [Про компанію «Євроіндекс» 

URL: www.euroindex.ua/?ide=1 ]; 

мотивація – «Міжнародна Маркетингова Група – це дослідницька 

компанія повного циклу з власним спеціалізованим колл-центром, 

всеукраїнською мережею польових дослідників (600 інтерв’юерів), 

кваліфікованим аналітичним відділом» [Міжнародна Маркетингова Група. 

URL: http://www.marketing-ua.com/ukr/about.php ];  

висловлювання емоцій (симпатій, антипатій) – «Хотів би звернути увагу 

читачів «Української правди» на важливий концептуальний текст Миколи 

Рябчука «Українська культура після комунізму: між постколоніальним 

визволенням та неоколоніальним поневоленням». Це підведення певного 

підсумку 20-річчю існування української культури в неначе незалежній Україні. 

Микола Рябчук показує її все ще постколоніальний статус у формально «своїй» 

державі Україні. З чого робить доволі сумні, проте, як на мене, справедливі 

висновки» [Блог Тараса Возняка, блогосфера веб-порталу «Українська правда». 

URL: www.blogs.pravda.com.ua/authors/voznyak/5148180b36ce9/ ]; 

http://www.euroindex.ua/?ide=1
http://www.marketing-ua.com/ukr/about.php
http://www.blogs.pravda.com.ua/authors/voznyak/5148180b36ce9/
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міркування, викладене письмово – «Україна сьогодні – єдина країна в 

світі, де лікарі мають найнижчу зарплату серед усіх професій. Зарплати 

наших медиків навіть нижчі, ніж у Зімбабве, де економічна ситуація вкрай 

важка вже багато років» [Веб-ресурс «Ціна держави». URL: http://cost.ua/ ]; 

виправдання – «Як ми вже відмічали в попередніх публікаціях, рік, що 

наступив, обіцяє бути цілком оптимістичним. І хоча ключові проблеми ринку 

маркетингових комунікацій як і раніше актуальні, є очевидний прогрес. Чимало 

великих рекламодавців демонструють гарний приклад партнерських відносин. 

Вони прагнуть налагодити конструктивну співпрацю з агентствами – 

формують адекватні пропозиції, приймають і реалізують справедливі умови 

контрактів. Такий взаємовигідний діалог у результаті призводить до 

ефективних кампаній і зростання бізнесу в цілому» [Професійні стандарти 

маркетингових сервісів. URL: www.mami.org.ua/news/mami-news/Profesijni-

standarti-marketingovih-servisiv--KLJUCHOVI-PRINCIPI-SPRAVEDLIVOYI-

SPIVPRACI ]; 

підбурювання – «Добре продумані дії у разі виникнення ДТП дозволять 

уникнути багатьох проблем у майбутньому. Але, як правило, ДТП – це значний 

стрес для усіх її учасників. А при таких обставинах досить легко розгубитись та 

наробити помилок, чи не звернути увагу на щось важливе. Саме тому дуже 

важливим є своєчасне звернення за кваліфікованою допомогою. Навіть усна 

консультація може мінімізувати отриманий збиток, уникнути незаконного 

обвинувачення» [Юридична допомога при ДТП. URL: www.strateg-

llc.com/uk/yuridichna-dopomoga-pri-dtp/ ]. 

Таким чином, комунікативні стратегії забезпечують досягнення мети 

спілкування. Це відображає модель мовної комунікації (див. Рис. 2.4.). 

 

http://cost.ua/
http://www.mami.org.ua/news/mami-news/Profesijni-standarti-marketingovih-servisiv--KLJUCHOVI-PRINCIPI-SPRAVEDLIVOYI-SPIVPRACI
http://www.mami.org.ua/news/mami-news/Profesijni-standarti-marketingovih-servisiv--KLJUCHOVI-PRINCIPI-SPRAVEDLIVOYI-SPIVPRACI
http://www.mami.org.ua/news/mami-news/Profesijni-standarti-marketingovih-servisiv--KLJUCHOVI-PRINCIPI-SPRAVEDLIVOYI-SPIVPRACI
http://www.strateg-llc.com/uk/yuridichna-dopomoga-pri-dtp/
http://www.strateg-llc.com/uk/yuridichna-dopomoga-pri-dtp/
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Рис. 2.4. Модель мовної комунікації МД. 

 

Комунікаційні стратегії посідають центральне місце в комунікаційних 

процесах. Вони сформовані чотирма основним складовими спілкування: 

комунікативною компетенцією, комунікативною метою, комунікативною 

інтенцією, комунікативним текстом (див. Рис. 2.5.). 

 

 

Рис. 2.5. Складові комунікативної стратегії. 

 

1.3.3. Комунікативні тактики й комунікативні ходи комунікацій 

маркетингового дискурсу 

Розуміння комунікативної ситуації і мовленнєвої тактики знаходиться в 

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

конкретний, одиничний акт мовлення. Таке розуміння зустрічаємо у 

дослідженнях багатьох відомих лінгвістів, наприклад, у роботах 

Є.М. Верещагіна. У лінгвістичній літературі існує й інша точка зору. Зокрема, 

Є.В. Клюєв [Клюев 2002] розглядає мовленнєву тактику (у термінології автора 
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«комунікативну») як «сукупність практичних ходів у реальному процесі 

мовленнєвої взаємодії, тобто комунікативна тактика, на відміну від 

комунікативної стратегії, насамперед співвіднесена не з комунікативною 

метою, а з набором комунікативних намірів», що є «практичним засобом руху 

до комунікативної мети» [Клюев 1998, с. 11]. 

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

тісному взаємозв’язку з маркетинговою діяльністю як основною її складовою. 

Провідними факторами, які визначають характер, організацію і реалізацію МД 

на всіх рівнях діяльності компанії, є основні напрями маркетингової діяльності 

компанії, стратегії і тактики, правила і норми поведінки, положення про 

трудову діяльність. Ця ознака фактично відокремлює МД від бізнес-дискурсу, 

аналіз якого значною мірою зосереджений на тематичному й інтеракційному 

аспектах ділової комунікації (О.І. Зарецька, Н.Г. Наумова, І.М. Подгайська, 

В.А. Співак, Т.В. Чрділелі, О.В. Яшенкова). 

За характером комунікації МД репрезентує переважно офіційне, 

підготовлене спілкування, хоча також можна спостерігати неформальну 

спонтанну комунікацію. Особливістю корпоративного дискурсу є певна 

впорядкованість та високий ступінь фіксованості тем, пов’язаних з 

обговоренням корпоративної проблематики. За формою висловлювання 

корпоративний дискурс поділяється на усний, писемний та електронний, 

останній набуває широкої популярності. 

У кожної організації в її маркетинговій діяльності особливої ваги набуває 

корпоративна культура – модель цінностей, переконань та норм, яка 

сформувалася у процесі розвитку компанії й виявляється через корпоративну 

структуру та поведінку працівників. Знайомство з корпоративною культурою 

певної компанії відбувається через її місію, котра описує основні цілі й 

стратегії компанії щодо позиції на ринку, а також складається з цінностей та 

норм поведінки. Місія компанії формулюється як девіз, який відрізняє її від 

інших компаній, що ведуть аналогічну діяльність. Усі гасла підтверджують 

спрямованість вектора діяльності компанії на клієнта й декларують її прагнення 
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забезпечити споживачів високоякісним обслуговуванням та продукцією. Ще 

однією складовою маркетингового дискурсу, яка відображає особливості 

корпоративної культури, є бачення перспектив розвитку компанії. Це 

своєрідний довгостроковий маршрут компанії, який демонструє цілі, що 

необхідно досягти у майбутньому. 

Приклад: Ганна Церковна, директор корпоративних проектів видавництва 

«Горизонтмедіа», спрямовує вектор корпоративної культури, звертаючись до 

колективу з висвітленням трендів ринку. «Пожвавлення ринку суспільних 

комунікацій – наслідок аналогічного процесу в різних пластах економіки. І 

одним із таких «бізнес-показників» найближчим часом стануть корпоративні 

видання. Декотрі з них впали першими в боротьбі власників бізнесу за 

оптимізацію бюджету. Ті, що вижили – стали символом стійкості компаній, 

що пронесли свій «прапор» через усі економічні бурі. Сьогодні можна 

прогнозувати, що ринок корпоративних видань почне активно розвиватися з 

першого півріччя 2010-го. …актуальними стануть корпоративні видання для 

банків, страхових, консалтингових, інвестиційних компаній, фармацевтичних 

мереж, оптово-роздрібних підприємств різних напрямків, гравців 

автомобільного ринку, мереж заправок, виробників слабоалкогольних, 

алкогольних, тютюнових виробів.» [Тодорова 2010, с. 41-42]. 

Зовнішні маркетингові комунікації спрямовані на організацію певного 

інформаційно-психологічного впливу на ринкових суб’єктів з допомогою 

різних механізмів, засобів і способів, дослідження кон’юнктури, формування 

взаємовідносин на ринку та управління ними. Основним завданням зовнішніх 

маркетингових комунікацій є створення тривалих партнерських стосунків між 

суб’єктами ринку для досягнення цілей організації / підприємства. 

Внутрішні маркетингові комунікації забезпечують надходження 

інформаційних потоків від однієї ланки управління до іншої відповідно до 

цілей та стратегій організації / підприємства, виступають регулятором 

швидкості прийняття раціональних управлінських рішень, підвищують 
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ефективність взаємодії усіх підрозділів організації / підприємства та 

працівників між собою. 

У процесі спілкування мовці ставлять перед собою комунікативну мету і, 

дотримуючись відповідної певної комунікативної інтенції, виробляють 

комунікативну стратегію, яка переростає (не переростає) у комунікативну 

тактику як сукупність комунікативних намірів (комунікативних завдань) 

[Клюев 2002, с. 17-20]. 

Є.В. Клюєв дає визначення основним комунікативно-мовленнєвим 

одиницям необхідним для запровадження тактик і ходів комунікативної 

стратегії. 

Комунікативна мета – стратегічна ціль, на яку спрямований 

комунікативний акт [Кітаєва 2014, с. 112]. 

Комунікативна компетенція – це набір комунікативних стратегій, 

властивих індивіду або групі індивідів [Кітаєва 2014, с. 112]. 

Комунікативна тактика – сукупність практичних ходів у реальному 

процесі мовленнєвої взаємодії, тобто комунікативна тактика, на відміну від 

комунікативної стратегії, перш за все співвіднесена не з комунікативною 

метою, а з набором комунікативних намірів [Кітаєва 2014, с. 111]. 

Комунікативний намір – тактичний хід, що є практичним засобом 

досягнення відповідної комунікативної мети. Уся сукупність таких практичних 

засобів у реальному процесі мовленнєвої взаємодії створює комунікативну 

тактику [Кітаєва 2014, с. 111]. 

Комунікативний досвід – сукупність уявлень про успішні та неуспішні 

комунікативні тактики, що призводять чи не призводять до реалізації 

відповідних комунікативних стратегій [Клюев 2002, с. 20].  

У професійному діловому спілкуванні маркетологи мають чітко 

сформульовану мету, поставлену маркетинговою стратегією, – досягнути 

комерційних цілей організації / підприємства. Мета спілкування програмує 

загальну стратегію ініціатора діалогу, відповідні стратегії співрозмовника, 

визначає тактичні ходи співрозмовників, характер їхніх мовленнєвих дій. На 
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різних етапах взаємодії комунікантів, залежно від кількості цілей або їхньої 

пріоритетності, партнери в процесі комунікації корегують свої мовленнєві дії. 

Це стає можливим, оскільки кожна мовленнєва стратегія характеризується 

набором певних тактик. 

Комунікативні тактики маркетингового дискурсу – виступають 

основою реалізації комунікативних стратегій [Кліщевська 2017, с. 40]. 

Комунікативна тактика стає конкретним шляхом і способом досягнення 

поставленої комунікативно-прагматичної мети, що сприяє реалізації 

комунікативної стратегії. 

Кожна тактика у вербальному вираженні являє собою певний стереотип, 

що може реалізовуватися досить великою кількістю варіативних висловлень. 

Розглянемо комунікативні тактики й комунікативні ходи, що визначають 

організацію корпоративної комунікації на матеріалі 5-ти фрагментів 

українськомовного маркетингового дискурсу. 

Приклад 1. Корпоративні комунікації: «Компанія «Unilever»: «Ми завжди 

відкриті до спілкування із зовнішньою аудиторією, тому важливу роль у 

відділі корпоративних відносин відіграють зовнішні комунікації. Креативні 

проекти PR, прес-конференції та брифінги, інтерв’ю наших топ-

менеджерів і прес-релізи, новини компанії та моніторинг ЗМІ – ми багато 

працюємо в цьому напрямі. Не забуваємо ми і про Інтернет-аудиторії: 

підтримуємо корпоративний сайт: www.unilever.ua, прагнучи зробити його 

максимально цікавим для Вас. 

Активно працюючи із зовнішньою аудиторією, не можна забувати і про 

співробітників Unilever. Внутрішньокорпоративні комунікації – ще один з 

напрямів нашої творчої діяльності, що спрямовані на підтримку та 

зміцнення нашої внутрішньої культури» [Відділ корпоративних комунікацій. 

Компанії Unilever. Декларація. 

URL: http://www.unilever.ua/Careers/our_dep/corporate_financies/ ]. 

Приклад 2: Внутрішня та зовнішня комунікація: «Компанія «Бритіш 

Американ Тобакко Україна». Відділ корпоративних зв’язків (Corporate & 

http://www.unilever.ua/Careers/our_dep/corporate_financies/
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Regulatory Affairs, або CORA) – це функція компанії, яка покликана 

забезпечити єдине тлумачення, адаптацію та ефективне відстоювання 

корпоративної позиції компанії зі стратегічно важливих питань. Відділ 

корпоративних зв’язків передусім займається питаннями, пов’язаними з 

репутацією компанії, внутрішньою та зовнішньою комунікацією, співпрацею 

з державними органами та іншими організаціями.» 

Управління репутацією: «Корпоративна соціальна відповідальність та 

управління репутацією є невід’ємними частинами діяльності «Бритіш 

Американ Тобакко Україна», оскільки для нас бути відповідальною компанією 

має дуже велике значення. Серед основних питань, пов’язаних з репутацією, 

ми виділяємо аспекти сталого розвитку бізнесу та корпоративної соціальної 

відповідальності, а також дотримання міжнародних маркетингових 

принципів. Для нас вкрай важливою є ефективна комунікація з усіма 

особами, які так чи інакше пов’язані з нашим бізнесом (працівники, споживачі, 

представники державних та недержавних органів та установ, засобів масової 

інформації тощо). До цього напрямку належать: управління корпоративним 

брендом; зовнішні комунікації та зв’язки зі ЗМІ; внутрішні комунікації.» 

Досягнення раціонального регулювання: «Компанія «Бритіш Американ 

Тобакко Україна» підтримує справедливе регулювання галузі та всіляко 

намагається співпрацювати з учасниками регуляторного процесу заради 

прийняття таких рішень, які  б враховували інтереси курців, людей, що не 

палять, а також держави і бізнесу» [Внутрішня та зовнішня комунікація. 

Компанія «Бритіш Американ Тобакко Україна». 

URL: http://www.bat.ua/group/sites/BAT_84VDXZ.nsf/vwPagesWebLive/DO962S6

8?opendocument&SKN=1 ]. 

Приклад 3. Коментар директора: «Директор Олексій Голуб, ТОВ 

«Мілкіленд Агро»: «У нашій компанії розроблена та успішно працюють 

Політика і Стандарти Компанії з внутрішніх комунікацій, якими 

займається Департамент з управління персоналом. «Свіжою» інформацією у 

розрізі компанії володіють як офісні співробітники, так і працівники 

http://www.bat.ua/group/sites/BAT_84VDXZ.nsf/vwPagesWebLive/DO962S68?opendocument&SKN=1
http://www.bat.ua/group/sites/BAT_84VDXZ.nsf/vwPagesWebLive/DO962S68?opendocument&SKN=1


88 

виробництв, підприємств, ферм, які займають всю географію України та 

входять у склад Холдингу. Системно, своєчасно і комплексно передають 

різноманітні ділові, емоційні, інтелектуальні мессиджі серед працівників 

та отримується зворотній зв’язок. Таким чином, вони відчувають свою 

причетність до бізнесу компанії і, як результат, підвищується лояльність 

персоналу, його мотивація, зменшується плинність кадрів» [Внутрішні 

комунікації: вчимось розмовляти. Журнал «Агробізнес сьогодні». 

URL: http://www.agro-business.com.ua/2011-05-11-22-48-24/1440-2013-03-14-06-

59-04.html ]. Комунікативна ситуація з конфігурацією “адміністратор – 

працівник” передбачає реалізацію керівної функції, при цьому адресатом може 

виступати весь колектив. 

Далі наведено приклад того, як саме експерти українських консалтингових 

агенцій тлумачать термін «корпоративні комунікації» і які послуги пропонують 

щодо їх конструювання. 

Приклад 4. Корпоративні комунікації: «Агенція комунікаційних технологій 

КОNТАКТ: «Розробка та реалізація корпоративних комунікаційних програм. 

Планування, підготовка, організація та проведення спеціальних заходів 

(корпоративні свята, дні компанії, ювілеї, урочистості тощо); формування 

внутрішньокорпоративної культури, створення внутрішнього Кодексу, 

Історії, Легенд; редагування та адміністрування корпоративних веб-ресурсів 

(оновлення новин, інформації про продукти/послуги та іншого контенту, 

актуалізація інформаційного наповнення та структури корпоративного 

сайту); підготовка, видання і наповнення контентом корпоративних видань 

(від ідеї до друку: газети, журнали, дайджести); формування іміджу та 

репутації в блогосфері і соціальних мережах (Web 2.0): моніторинг 

інформаційного поля; Копірайтинг, неймінг, креатив (промо та рекламні 

тексти, слогани тощо); розробка корпоративної презентаційної продукції 

(POS-матеріали); переклад і адаптація рекламних текстів (укр. / рос. / 

англ.)» [Програми ТОВ «Автошкола Унісерв». 

http://www.agro-business.com.ua/2011-05-11-22-48-24/1440-2013-03-14-06-59-04.html
http://www.agro-business.com.ua/2011-05-11-22-48-24/1440-2013-03-14-06-59-04.html
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URL: http://uniserv.kiev.ua/ua/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D1%96-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/ ]. 

Приклад 5. Внутрішні корпоративні комунікації: «Консалтингова агенція 

«Комунікаційна група PRT»: «Залежно від розміру Компанії, стадії її 

життєвого циклу й стратегічних цілей ми розробляємо й впроваджуємо різні 

алгоритми внутрішніх корпоративних зв’язків: консультації та програми 

керування корпоративною культурою (формування, зміцнення, зміна); 

розробка і впровадження програм підтримки змін у Компанії (зміна топ-

менеджменту, структури, злиття й поглинання), подолання опору 

співробітників змінам у Компанії; підвищення ефективності каналів 

комунікацій (або створення нових); поліпшення іміджу Компанії для 

співробітників; інструментарій підбирається тільки після проведення 

комунікаційного аудиту, а для нових Компаній після аудиту цілей і бачення; 

внутрішній комунікаційний аудит: глибинні інтерв’ю, анкетування, фокус-

групи; корпоративні ЗМІ, інтранет, інформаційні стенди; зустрічі з топ-

менеджментом, збори, наради, корпоративний кодекс (Кодекс 

корпоративної етики), корпоративні стандарти: тренінги зі створення 

команди; корпоративні заходи й акції; управління чутками» [Консалтингова 

агенція «Комунікаційна група PRT». URL: http://www.prt.com.ua/ukr/pr-

uslugi/pr-usluga/vnutrishni-korporativni-komunikaciyi ]. 

У формулюванні перспектив розвитку у прикладах 4, 5 важливе значення 

надається вибору професійної лексики. Напр.: Розробка та реалізація 

корпоративних комунікаційних програм; корпоративні свята; формування 

внутрішньокорпоративної культури; моніторинг інформаційного поля; 

копірайтинг; неймінг; POS-матеріали; алгоритми внутрішніх 

корпоративних зв’язків; проведення комунікаційного аудиту; інтранет; 

корпоративний кодекс. Вона акцентує на характері корпоративних послуг. У 

прикладах 1-3 на зовнішньому рівні МД компанія виступає як єдиний цілісний 

організм, незважаючи на індивідуальні особливості її працівників. Презентація 

іміджу компанії та її продукції реалізується за допомогою рекламних стратегій, 

http://uniserv.kiev.ua/ua/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/
http://uniserv.kiev.ua/ua/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/
http://www.prt.com.ua/ukr/pr-uslugi/pr-usluga/vnutrishni-korporativni-komunikaciyi
http://www.prt.com.ua/ukr/pr-uslugi/pr-usluga/vnutrishni-korporativni-komunikaciyi
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котрі відображають корпоративні принципи компанії. Рекламні стратегії, як 

правило, здійснюють маніпулятивний вплив на цільову аудиторію. 

Корпоративний імідж «надійності» реалізують за допомогою універсальної 

маніпулятивної тактики підміни цілей, коли інтереси клієнтів позиціонують як 

першочергові, а інтереси компанії-адресанта заховано між рядків. Тут слід 

зважати на процеси зіткнення кодів, закладених навіть у комунікації двох 

людей за моделлю Ю. Лотмана, оскільки коди навіть однієї мови у її різних 

носіїв можуть не збігатися [Почепцов 1999]. Якісна корпоративна комунікація 

можлива лише за умови, коли адресант і адресат мають єдину або подібну 

систему кодування і декодування, мають свою спільну мову. 

 

1.3.4. Комунікативна діяльність маркетолога як реалізація 

компетентнісних аспектів професійного мовлення 

Щоб успішно виконувати роль комуніканта, адресант повинен бути 

освіченим і володіти необхідними знаннями й вміннями. На думку 

Т.О. Вольфовської, «зміст прийомів взаєморозуміння між сторонами, які 

протистоять у конфлікті, полягає, насамперед, у розвитку комунікативної 

компетентності, що охоплює: 1) знання норм поведінки, характерних для 

спілкування; 2) вміння підпорядковувати свою поведінку; 3) здатність слухати 

співрозмовника, виражати своє розуміння» [Вольфовська 2001, с. 14]. Успішну 

реалізацію комунікативної тактики і стратегії адресантові забезпечує 

комунікативна компетентність. 

Компетентність – це складна інтегрована характеристика особистості, 

під якою розуміють набір знань, умінь, навичок, ставлень, що дають змогу 

ефективно провадити діяльність або виконувати певні функції, забезпечуючи 

розв’язання проблем і досягнення певних стандартів у галузі професії або виді 

діяльності. Найголовнішим видом діяльності для маркетолога є професійне 

спілкування. 

З антропоцентричного погляду розглянемо комунікативну діяльність 

маркетолога як реалізацію компетентнісних аспектів спілкування. Поняття 
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комунікації в маркетинговій діяльності має особливе значення, адже 

ототожнюється, насамперед, із поняттям «маркетингові комунікації». 

Від маркетолога очікують компетентності у питанні професійного 

спілкування. Професійне спілкування маркетологів включає знання психології 

спілкування, риторики, етики і культури ділового спілкування, фахової 

термінології та основ діловодства. Розглядаючи компоненти компетентності 

професійного спілкування маркетологів, виокремимо загальні складові: а) 

емоції; б) мотивацію; в) когніцію; г) ціннісно-смислові орієнтири; д) 

поведінкову складову. Для успішного виконання професійної діяльності перед 

маркетологом стоять завдання щодо високого рівня розвитку особистісних 

якостей, характеристик та професійної компетентності, зокрема й до 

компетентності професійного спілкування, оскільки вся діяльність маркетолога, 

незалежно від напряму професії, яку він обирає, тісно пов’язана із 

налагодженням контактів, веденням переговорів та знанням психології 

спілкування. 

Розглядаючи комунікативну діяльність маркетолога, доцільно розкрити її 

основні поняття – пізнання, світосприйняття, комунікацію, функції комунікації, 

комунікативну діяльність і комунікативний акт як одиницю комунікативної 

діяльності. У мовленні звернемо увагу на закономірності й співвідношення 

комунікативного й мовного актів, дискурсу й комунікації. 

У контексті комунікації розглянемо мову за Ф. де Соссюром: «Мова – це 

феномен суспільний». На думку Ф. де Соссюра, поняття мови не збігається з 

поняттям мовленнєвої діяльності: мова – це лише певна її частина, щоправда, 

найважливіша. Вона є водночас і суспільним продуктом, і сукупністю 

необхідних умовностей, прийнятих у суспільстві для забезпечення реалізації 

мовної здатності індивідами. У цілому мовленнєва діяльність, різноманітна й 

різнорідна, має дві сторони: індивідуальну та суспільну, причому зрозуміти їх 

окремо одна від одної неможливо. Треба від початку стати на ґрунт мови і 

вважати її за підставу (norme) для всіх інших проявів мовної діяльності 

[Соссюр 1998]. 
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Сучасні лінгвістичні дослідження звертаються до прагматичного аспекту 

мовної діяльності [Бацевич 2010; Почепцов 1980; Сухих, Зеленская 1998; 

Шевченко 2005], але й нині постійно уточнюють термінологічний апарат. 

Одним із актуальних питань у комунікативній теорії можна вважати проблему 

закономірності й співвідношення комунікативного й мовного актів, дискурсу й 

комунікації. Комунікація як категорія організації мовлення в її традиційному 

трактуванні має певні комунікативні ознаки й характеристики, структурні 

особливості й співвідношення понять у комунікації [Денисова 2004; Кусько, 

Полюжин, Кияк 2002; Павлюк  2009; Радзієвська 1993; Селіванова 2011 (2)]. 

Для завершення основного завдання нашого наукового аналізу в 

маркетинговому дискурсі маємо такі складові: 

- диференціація понять мовний акт, комунікативний акт, комунікативна 

ситуація, дискурс, комунікація; 

- визначення їхнього місця й статусу в комунікативній системі, 

конкретизація ознак і відмінностей. 

Тлумачення понять комунікативної системи тривалий час здійснюють 

Т.А. ван Дейк [ван Дейк 1989], Дж. Ліч [Leech 1983], Е.В. Клюєв [Клюев 1998, 

2002], О.Є. Кібрик [Кибрик 1992], В.В. Красних [Красных 1998]. Серед 

українських дослідників – це Ф.С. Бацевич [Бацевич 2003, 2009], Г.Г. Почепцов 

[Почепцов 1999], О.О. Селіванова [Селіванова 2011 (2)] та ін.  

Усупереч різним визначенням поняття комунікації, у більшості з них 

знаходимо спільні риси. 

Комунікація (від лат. сommunicatio – «роблю загальним, зв’язую, 

спілкуюся», communicare – «перебувати у зв’язку, брати участь, 

об’єднуватися») – спілкування, обмін думками, відомостями, ідеями тощо, 

специфічна форма взаємодії людей у процесі їх пізнавально-трудової 

діяльності. Комунікація має структури – глибинні (універсально-предметний 

код мислення, національно-мовна картина світу) і поверхневі (висловлення 

(текст)) + екстралінгвістичні фактори (ситуативна конкретність, пресупозиція, 
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національно-культурна позиція) + невербальні компоненти. Синонімом 

комунікації є спілкування [ЛЭС 2002, с. 233]. 

За визначенням Ф.С. Бацевича, комунікація – це смисловий та ідеально-

змістовий аспект соціальної взаємодії; обмін інформацією в різноманітних 

процесах спілкування [Бацевич 2009, с. 33]. Комунікацію як тип процесу 

взаємозв’язку дослідник розглядає в межах спілкування – сукупності зв’язків і 

взаємодій людей, суспільства, суб’єктів, у яких відбувається обмін 

інформацією, досвідом, уміннями, звичками та результатами діяльності. 

О.О. Селіванова комунікацію називає цілеспрямованим процесом 

інформаційного обміну між двома й більше сутностями за допомогою певної 

семіотичної системи [Селіванова 2011 (2), с. 243]. 

За твердженням О.О. Селіванової, комунікація є процесуальним явищем, в 

якому реалізується її характер як субстанції за рахунок комунікативної ситуації. 

У сучасних наукових розвідках знаходимо також й ототожнення дискурсу й 

комунікативної ситуації, розуміння яких слід уточнити [Селіванова 2012 (1), 

с. 223-229]. 

Комунікативна ситуація – лінгвосинергетичне явище, складна 

нерівнозначна система, яка функціонує через взаємодію її складників як 

окремих систем під впливом зовнішнього середовища. Основні параметри 

самоорганізації упорядковують нерівнозначність системної організації й 

протистоять різним деструктивним внутрішнім і зовнішнім факторам. 

Характеризується замкнутістю, цілісністю, системністю, діяльнісною 

динамічністю. 

Комунікацію формують комунікативні акти (одиниці комунікації), в яких 

беруть участь комуніканти, які продукують висловлення (тексти) і 

інтерпретують їх [ЛЭС 2002, с. 233]. 

На думку О.О. Селіванової, комунікативна ситуація як процес діяльнісної 

комунікативної взаємодії базується на комунікативному акті [Селіванова 2011 

(1), с. 39-41]. Отже, комунікативна ситуація є ширшим поняттям за 

комунікативний акт, адже містить разом із вербальним повідомленням 
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(текстом) інші складники (мовний фонд знань, екстралінгвістичні чинники, 

умови спілкування тощо). 

Співвідношення комунікативної ситуації, комунікативного акту, дискурсу 

по-різному розглядають у теорії мовної комунікації. 

О.О. Селіванова про широке тлумачення комунікативного акту наводить 

твердження В.В. Красних: від обміну думками, вимовленими усно або 

написаними у певній мовній системі, до рольової ситуації, в якій ролі 

регламентовані соціальним і національно-культурним середовищем, яке 

регулює за допомогою мовних і немовних стереотипів ієрархію мотивів 

відповідно до особистісних смислів комунікантів [Селіванова 2011 (1), с. 40]. 

У сучасній теорії мовної комунікації немає однозначного визначення 

комунікативного акту. Є.В. Клюєв комунікативним актом називає акт мовної 

взаємодії між носіями мови, у межах якого вони вирішують комунікативні 

завдання: спілкуються, обмінюються інформацією тощо [Клюев 2002, с. 254]. 

За визначенням В.В. Красних, комунікативний процес як загальне поняття 

теорії мовної комунікації актуалізоване у вигляді комунікативного акту – 

концептуально й структурно організованому обміні комунікативною діяльністю 

адресантом й адресатом у межах вербального контакту, в якому предметно-

знаковим носієм є дискурс, який спирається на певну ситуацію [Красных 2001, 

с. 201]. На думку В.В. Красних, комунікативний акт має два складники: 

ситуацію як фрагмент об’єктивно наявної дійсності, частиною якої є 

вербальний акт, і дискурс – вербалізовану мовно-мисленнєву діяльність, що 

містить не лише власне лінгвістичні, а й екстралінгвістичні компоненти. У 

комунікативному акті вона виокремлює: 

1) екстралінгвістичний аспект; конситуацію – умови спілкування та його 

учасників; 

2) семантичний аспект; контекст – імпліцитно чи експліцитно виражені 

смисли, реальні, що є частиною ситуації, відображені в дискурсі, й актуальні 

для поданого комунікативного акту; 
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3) когнітивний аспект; пресупозицію – зону перетину індивідуальних 

когнітивних просторів комунікантів разом із уявленнями про конситуацію; 

4) власне лінгвістичний аспект; мовлення – продукт безпосереднього 

продукування мовлення комунікантами [Красных 2001]. 

На думку В.В. Красних, два компоненти комунікативного акту – 

конситуація й мовлення – є «поверхневими елементами» його структури, які 

відіграють визначальну роль у встановленні меж та специфіки комунікативного 

акту. Контекст і пресупозиція, що імпліцитно представлені в структурі акту, 

утворюють макрокогнітивний пласт [Красных 2001]. 

У А.П. Загнітка комунікативний акт – це одноразове здійснення 

комунікації в межах певної комунікативної ситуації. У комунікативній 

лінгвістиці – це процес, що відбувається у відповідних часово-просторових 

координатах між адресантом та адресатом як носіями психосоціокогнітивних 

рис за тим чи за іншим мовленнєвим жанром, його результатом постає дискурс, 

текст; акт мовленнєвої взаємодії між суб’єктами спілкування, у процесі якого 

вирішують комунікативні завдання; сукупність мовленнєвих актів, 

здійснюваних комунікантами назустріч один одному; інтеракція [Загнітко 2012, 

с. 23]. 

Як будь-який процес, мовна комунікація піддається членуванню. 

Зважаючи на те, що найтиповішою формою вербальної комунікації виступає 

процес узаємодії двох або більше комунікантів – адресанта й адресата, 

функціонально цілісним є той фрагмент, який охоплює обмін мовленнєвими 

діями (мовними актами), здійснюваними на перетині векторів простору й часу 

(у певному місці й у певний час). Такий обмін називають комунікативним 

актом [Бацевич 2003, 305]. 

Комунікативні процеси відбуваються у певних знакових системних 

умовах, які нині називають дискурсом. Кожне значення дискурсу зумовлене 

певним розумінням і відношеннями поняттєвих потреб і модифікацій уявлень 

про мову й мовлення, текст, діалог і стиль тощо. 
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Узагальнене тлумачення схематичного процесу комунікації подає 

В.В. Красних [Красных 2001, с. 201], яке, на наш погляд, недостатньо 

завершене. Пропонована структура комунікативного процесу не уточнює, на 

якому рівні будуть перебувати мовні дії (мовні акти), або вони ототожнюються 

з вербальним контактом? До того ж, можна погодитися з О.О. Селівановою, що 

поняття комунікативної ситуації ширше, ніж комунікативний акт, хоча в схемі 

представлена інша ієрархія [Селіванова 2011 (1)]. 

Для визначення місця мовленнєвих актів у системі комунікації слід 

розглянути їхнє тлумачення й основні характеристики. У теорії мовленнєвих 

актів Дж. Остіна [Austin 1981] висловлення дорівнюють мовному вчинку, тобто 

вони є діями, здійснюваними словами (наприклад, констатація, питання, 

вибачення, вітання), і називаються мовленнєвими актами. 

Мовний акт – це мінімальна одиниця мовленнєвої комунікації, комбінація 

мовленнєвих дій, що має трирівневу структуру (локуція, ілокуція, перлокуція), 

цілеспрямована (інтенційно зумовлена) мовленнєва дія, що відбувається згідно 

з принципами та правилами мовленнєвої поведінки, заведеними в певному 

суспільстві; одиниця нормативної соціомовленнєвої поведінки, що 

розглядається в межах прагматичної ситуації; найпростіший мовленнєвий крок, 

правильно організований граматично та семантично, що має здатність 

розвиватися в діалозі як репліка [Бацевич 2009, с. 188-189]. 

На думку Ф.С. Бацевича, цілеспрямована мовленнєва дія, яку здійснюють 

згідно з принципами і правилами мовленнєвої поведінки, прийнятими в 

певному суспільстві; мінімальна одиниця нормативної соціомовленнєвої 

поведінки, яку розглядають у межах прагматичної ситуації, тобто з 

урахуванням особистостей адресанта, адресата, контексту і ситуації 

спілкування, специфіки комунікації та її чинників – це є мовленнєвий акт 

(МА) [Бацевич 2009, с. 186-194]. 

Головною особливістю теорії МА вважається підхід до них як до способу 

досягнення мовцем певної мети та розгляд реалізованих ним мовних 

(граматичних, лексичних, фонетичних) засобів [Бацевич 2009, с. 213]. 
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До кінця нерозв’язаними та суперечливими залишаються питання сутності, 

структури, форм та типології мовленнєвих актів, що постійно зазнають змін та 

варіацій [Бацевич 2009, с. 190-194]. Але чіткішими є ознаки мовленнєвих актів, 

що є істотним для з’ясування їхнього місця в компонентній структурі 

комунікативної системи, основними з яких виступають: 

- центральна позиція висловлення під час узаємодії комунікантів; 

- інтенційність; 

- цілеспрямованість; 

- конвенційність; 

- стратегічний підхід комунікантів; 

- прогностичний аспект; 

- ситуативний контекст і функційна орієнтація; 

- досягнення комунікативної мети у мінімальній комунікативній ситуації; 

- спрямованість на побудову конкретної комунікативної ситуації [Бацевич 

2009, с. 196]. 

У класичному розумінні [Селіванова 2012 (1), с. 223-229] МА зорієнтовані 

на окремі репліки та вплив, який здійснює ними мовець на слухача, власне за 

що і критикують теорію мовленнєвих актів як однобічну концепцію, що не 

враховує взаємодії двох мовців [Корольова 2006, с. 119-122]. Водночас сучасні 

класифікації мовленнєвих актів [Федорів 2010] досліджують їхню 

послідовність (порядок реплік, МА стимул-реакція), що можуть пояснювати не 

тільки їхній парадигматичний, й синтагматичний аспект як елементів 

структурно більших одиниць. Нині в лінгвістичній літературі використовують 

терміни макромовленнєві акти [ван Дейк 1989, с. 41-67], набір / серія 

мовленнєвих актів (speech act set), комплексні мовленнєві акти [Кабакова 2000], 

які називають послідовність висловлювань, об’єднаних загальною інтенцією 

учасників ситуації реального спілкування, набір реплік, що пов’язані спільною 

темою за умови взаєморозуміння. Комплекс таких мовленнєвих актів є 

частиною структури комунікативного акту. 
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Однією з головних властивостей сучасної людини є вміння 

використовувати свою мовну компетенцію в абсолютно різних ситуаціях і за 

різних обставин. У зв’язку з цим потрібно вміти аналізувати комунікативну 

ситуацію, розпізнавати її важливі риси й переключати мовний регістр залежно 

від типу і способу спілкування. Говорячи про компетенції, виділяють, з одного 

боку, когнітивну, перцептивну, ситуативну, соціальну компетенції [Кибрик 

1992, с. 35], а з іншого – мовну (граматичну, лексичну тощо) і комунікативну, 

орієнтовані на породження і розуміння текстів. У дослідженні природного 

інтелекту проведена екстраполяція досягнень із галузі когнітивної психології та 

програм штучного інтелекту. Це, насамперед, привело до розкриття ролі 

когнітивної компетенції як провідної в комунікативної (текстової) діяльності 

індивіда. В антропоцентричній науковій парадигмі людину розглядають як 

систему оброблення інформації. Тут, як зазначає А.Г. Баранов, основою 

текстової діяльності виступає індивідуальна когнітивна система (ІКС) суб’єкта 

спілкування, що включає різні види знань, які поділяються на субстанціональні 

і процесуальні, або декларативні та процедурні [Баранов, Добровольский 1997]. 

Для розуміння маркетингового дискурсу ми розглядаємо ці знання в організації 

у різні когнітивні структури – схеми, фрейми, плани, скрипти, сценарії. 

Комунікація є категорією організації мовлення в її традиційному 

трактуванні. Спілкування супроводжує всі види діяльності людини, чіткими 

важелями якого є комунікативні ознаки й характеристики, структурні 

особливості й співвідношення понять у комунікації. Комунікація, функції 

комунікації, комунікативна діяльність і комунікативний акт – це одиниці 

комунікативної діяльності [Почепцов 1999 (2); Радзієвська 1993; Селіванова 

2011 (2)]. 

Проаналізувавши поняття професійного спілкування маркетологів та 

складники щодо компетентності взагалі, ми визначили такі компоненти, які 

відображають структуру компетентності професійного спілкування майбутніх 

маркетологів. До них належать: мотиваційно-ціннісний; когнітивно-

пізнавальний; комунікативно-особистісний; діяльнісно-поведінковий 
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компоненти. Комунікацію виявляють в обміні інформацією між 

співрозмовниками, у передачі та прийомі знань, думок, почуттів, оцінок, ідей, 

пропозицій. 

 

Висновки до розділу 1 

Щоб якісно дослідити практичний досвід маркетологів у мовленнєвій 

сфері та весь маркетинговий дискурс ми насамперед зосередили свою увагу на 

теоретичному аспекті лінгвокогнітивного та комунікативного напрямків 

дослідження мови в контексті антропоцентричної парадигми. 

Розглянувши запропоновані вітчизняними та зарубіжними науковцями 

дефініції значень наукових термінів «текст» і «дискурс», ми дійшли висновку, 

що лінгвісти розглядають текст як цілісне, зв’язне висловлювання, а 

маркетологи акцентують свою увагу, в першу чергу, на діалогічності, 

очікуючи результативного наслідку. Для маркетологів текст виступає 

серцевиною дискурсу, потрапляючи в потік свідомості людини, яка його 

сприймає. Ментальні процеси людини потребують дослідження когнітивної  

системи, яка забезпечує виконаня основних функцій центральної нервової 

системи людини. Тут на допомогу приходить когнітивно-дискурсивна 

парадигма вивчення різних аспектів мовних та мовленнєвих одиниць. 

Використавши розробки українських дослідників (К.Ю. Голобородька, 

І.О. Голубовської, Ю.Л. Мосенкіса, Н.В. Слухай, О.С. Снитко), ми сфокусували 

увагу на вивченні структури й типології концептів, фреймів для подальшого 

моделювання концептосфери маркетингу й вивчення маркетингової мовної 

картини світу. 

Маркетологи є мовцями, для професійної діяльності яких безпосередньо 

необхідне мовлення, щоб забезпечувати обмін інформацією. М. Фуко описав 

механізми й закони дискурсивної діяльності, за якими  вивчення мови є 

довершеним лише за умови повного опису її функціонування в процесі 

комунікації. Ми дослідили комунікативні процеси маркетингового дискурсу 

проаналізувавши цікавий лінгвістичний матеріал – тексти, створювані 
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спеціалістами з маркетингу, і виявили характерні риси.  Ними є 1) формування 

та функціонування маркетингової термінології під сильним впливом 

англійської терміносистеми; 2) в нових жанрових формах реалізація 

семантичних й прагматичних значень мовних одиниць; 3) утворення типових 

форм організації тексту і жанрів маркетингу, а також умови їх ефективного 

застосування. 

Міждисциплінарний характер і перспектива дискурс-аналізу пов’язані між 

собою. Такий концептуальний підхід, як дискурсологія, когнітивна та 

комунікативна лінгвістика, становить ідеологічний фундамент, який дозволяє 

інтегрувати дослідницькі принципи, методи і методики різних напрямків 

дискурсивних досліджень. 

Є і критичні підходи до дискурсу, в яких дискурс розглядається як те, що 

конструює знання, суб’єктів та соціальні відносини. Однак в усіх цих підходах 

учені (Н. Феркло, Р. Водак) намагаються систематизовано аналізувати фактичні 

випадки використання мови відносно більш широкої соціальної практики, 

частиною якої є дискурсивна практика. 

Розглядаючи діяльність маркетолога, ми вбачаємо за доцільне зосередити 

увагу на пізнанні, світосприйнятті, комунікації, функції комунікації, 

комунікативній діяльності та комунікативному акті як одиниці комунікативної 

діяльності. Важливими є виявити закономірності й співвідношення 

комунікативного й мовного актів, дискурсу й комунікації. 

Відзначимо, що при дискурсивному аналізі зазвичай використовуються 

методи, які жодним чином не впливають на людину та не суперечать інтересам 

соціальних груп, з якими вона так чи інакше пов’язана. Таким чином, 

дискурсивний аналіз може стати якісним науковим інструментом, який 

дозволятиме «розкриття» такого типу знання  та продемонструвати, як дискурс 

формує та підтримує соціум. 
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РОЗДІЛ 2 

ЛІНГВОКОГНІТИВНІ АСПЕКТИ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ВИВЧЕННЯ 

МАРКЕТИНГОВОГО ДИСКУРСУ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 

Мова надає доступ до ментальності людини, до її концептуальних 

структур свідомості. Представники когнітивної лінгвістики, такі як 

А.П. Бабушкін [Бабушкин 1996], А. Вежбицька [Вежбицкая 1996], В.І. Карасик 

[Карасик 2002, 2005, 2010], О.С. Кубрякова [Кубрякова 1996, 2001, 2004 (2)], 

З.Д. Попова [Попова 2001, 2005, 2007 (2)], Н.В. Слухай [Слухай 2002, 2011, 

2012], О.С. Снитко [Снитко 2011], І.А. Стернін [Стернин 2001, 2007] та ін. 

одним із базових понять когнітивної лінгвістики вважають категорію 

«концептосфери». Концептосфера – це концептуальна картина світу, яка 

складається з концептів як одиниць та відображає світорозуміння мовця. Вони 

розглядають концепт як одиницю оперативної свідомості, як глобальну 

мисленнєву одиницю, яка відображає предмет реального в уяві та зберігається в 

національній пам’яті носіїв мови у вербально означеному вигляді [Вільчинська, 

Слухай, Снитко, с. 181]. 

Знання в концептосфері представлені за допомогою таких когнітивних 

структур, як: концепти, фрейми, схеми, сценарії, скрипти, гештальти і т.п., які 

перебувають у тісному взаємозв’язку між собою. Одне й те ж явище може бути 

концептуалізоване як у вигляді концепту, так і у вигляді фрейму, з огляду на 

близькість цих категорій. 

У когнітивній лінгвістиці витлумачується концепт як одиниця когнітивної 

лінгвістики. Дослідження концепту найбільш повно можна провести лише 

лінгвістичними засобами, оскільки він має складну структуру, зумовлену його 

формуванням на різних рівнях свідомості людини: індивідуальному, 

соціокультурному та ґендерному. 
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2.1. Загальна парадигма концептосфери маркетингу в українській 

мові 

Науковці дають таке визначення концептосфери: «сукупність концептів, 

що існують у вигляді узагальнених уявлень, розумових картинок, схем, понять, 

фреймів, сценаріїв, ґештальтів, що узагальнюють різноманітні ознаки 

зовнішнього світу» [Карасик 2005, с. 56]. 

За словами Д.С. Лихачова, «У сукупності потенції, що відкриваються у 

словниковому запасі окремої людини, як і всієї мови в цілому, ми можемо 

називати концептосферами» [Лихачев 1993, с. 5]. Концептосферою, у розумінні 

мовознавця, є сукупність концептів. 

У сучасній лінгвокогнітивістиці ґрунтовно досліджують різні 

концептосфери, приділяючи велику увагу структуруванню концептосфер. Ми 

досліджували концептосферу маркетингу, простежуючи розвиток поняттєвої 

структури окремих слів, щоб зосередитися на словниковому запасі. 

Концептосфера маркетингу – це сукупність концептів пов’язаних за 

принципом цілісності, взаємозв’язку, розумових картинок, схем, понять, 

фреймів у сфері маркетингу, що узагальнюють різноманітні ознаки 

зовнішнього світу [Кліщевська 2017, с. 71]. 

Поняття «концептосфери» як польової структури варто пов’язати із 

пізнавальним потенціалом, запасом знань та навичок, культурним досвідом як 

окремої особистості, так і народу загалом. Концептосфера має національно-

культурну своєрідність, непомітну зсередини, але вона виявляється у процесі 

порівняльного аналізу. Аналіз концептів дає змогу простежити розвиток 

поняттєвої структури як окремих слів, так і всього словникового запасу мови в 

цілому в діахронічному аспекті, побачити зв’язок цього процесу з 

особливостями національного менталітету [Храбан 2014, с. 75]. 

Дослідження концептосфери маркетингу в українській мові дає змогу 

відтворити відповідні фрагменти національної картини світу, проникнути в 

глибини народного світосприйняття та національної діяльності в підгалузі 

економіки. Концептосфера маркетингу є надзвичайно важливою для 
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української лінгвокультури, проте вона ще не потрапляла до центру уваги 

мовознавців. Події в суспільному житті показують, що вивчення цієї 

концептосфери в українській лінгвокультурі є надзвичайно актуальним. Тому 

об’єктом нашого дослідження є концептосфера маркетингу у свідомості носіїв 

української мови та культури (див. Рис. 3.6.). 

 

 

Рис. 3.6. Системна організація концептосфери маркетингу. 

 

Проведемо концептуальний аналіз, вивчаючи й досліджуючи концепти, 

культурно-ментальні мовні утворення, які структурують семантичний простір 

маркетингового дискурсу в українській мові, щоб дослідити розвиток мови, 

спричинений зовнішніми економічними чинниками. Теоретичними одиницями 

нашого дослідження виступатимуть концепти ПРОДУКТ / ТОВАР / ПОСЛУГА 

/ БРЕНД, ЦІНА / ВАРТІСТЬ, МІСЦЕ ЗБУТУ / ДИСТРИБУЦІЯ, ПРОСУВАННЯ 

/ РЕКЛАМА, породжені ключовими словами маркетингового дискурсу, які є 

основними маркетинговими термінами «4P: Product, Prise, Plase, Promotion», 
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концепцією комплексу маркетинг-міксу розробленого в 1964 р. відомим 

маркетологом Дж. МакКарті [Котлер 2005, с. 42]. В укладеному нами на 

порталі www.mova.info частотному словникові «МАРКЕТИНГОВА ГАЛУЗЬ» 

на 10 000 слів [Частотний словник «МАРКЕТИНГОВА ГАЛУЗЬ» 

URL: http://www.mova.info/cfq1.aspx?fdid=mrktng ] відповідні лексеми мають 

найвищий ступінь частоти: «маркетинг» зустрічається з частотою 5 332; 

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

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

«просування» – 536; «реклама» – 1 372. 

 

2.1.1. Концепт МАРКЕТИНГ 

Різні аспекти феномену маркетингової діяльності досліджували 

Н.В. Бутенко [Бутенко 2008], А.О. Длігач [Длигач 2012, 2014], Дж. Каллітон, 

Ф. Котлер [Котлер 2005], Ж.-Ж. Ламбен [Ламбен 2006] та інші вітчизняні й 

зарубіжні дослідники. Однак основна увага зосереджена на окремих етапах 

еволюції маркетингу, при цьому, зазвичай, не поєднано аналіз когнітивних і 

соціальних аспектів генезису маркетингу. 

Соціальний зміст розвитку маркетингу потребує висвітлення, 

концептуального узагальнення, аналізу сутності трансформацій маркетингу в 

процесі переходу від одного етапу свого розвитку до іншого. Поняття 

«маркетингова діяльність» є предметом вивчення різних наук: економіки, 

соціології, філософії (як пошук місця людини у світі, сенс існування), 

психології (як невід’ємний аспект самосвідомості, самовдоволення, концепції 

взаємовідносин особистостей, впливу одного на іншого), біології й медицини 

(анатомія й еволюція нервової системи, фізіологія поведінки людини, 

зоопсихологія, нейропсихологія, розвиток нервової системи), проте українських 

лінгвістичних праць не виявлено. 

Із лінгвістичного погляду в соціальному аспекті маркетингова діяльність – 

це налагодження ефективного комунікативного процесу, який забезпечить 

http://www.mova.info/
http://www.mova.info/cfq1.aspx?fdid=mrktng


105 

обмін всією необхідною інформацією учасників маркетингової діяльності для 

задоволення потреб і цілей зацікавлених сторін. 

Проведемо аналіз складників одного концепту МАРКЕТИНГ за 

матеріалом із корпусу текстів професійного маркетингового спрямування 

завантажений нами на портал www.mova.info [Корпус української мови 

URL: http://www.mova.info/corpus.aspx?l1=209 ], що виділені методом зональної 

вибірки з корпусу професійної української мови з маретингу (підручників, 

монографій, наукових маркетингових статей економічних конференцій, 

маркетингових статей періодичних журналів, текстів корпоративного 

листування, корпоративних медіа, рекламних проспектів, текстів публічних 

виступів власників, управлінців, співробітників компаній, текстів 

внутрішньокорпоративних видань, та інших видань маркетингової тематики) 

загального обсяг у 767 195 слововживань. 

На початку ХХ століття відомі вчені Р. Батлер та А. Шоу, Т. Бекман, 

П. Друкер та ін. вперше потрактували маркетинг як науку. У країнах Східної 

Європи та в Україні маркетинг поширився лише на початку 90-х років ХХ ст. 

Тому англійська маркетингова термінологія стала джерелом системного 

запозичення в цій галузі для інших мов, у тому числі й для української. В 

Україні для написання професійних економічних статей та підручників, для 

застосування у корпоративному спілкуванні використовують сучасну 

англійську маркетингову термінологію. Під час перекладу терміна для передачі 

його значення можуть використовуватися декілька термінів, які трапляються в 

термінології, використовуються синоніми, які збігаються не повністю. Серед 

них виділяють семантичні, стилістичні й семантико-стилістичні синоніми. Тому 

для зручності використовують прийом транскодування. Одним із найпростіших 

прийомів перекладу терміна є  спосіб транскодування, який полягає в передачі 

звукової або графічної форми слова вихідної мови засобами абетки мови 

перекладу [Грицик 2004]. 

Концепт МАРКЕТИНГ (marketing) в англійській мові вбирає в себе такі 

поняття, як РИНОК (market), КЕРУВАННЯ (manage), ДІЯЛЬНІСТЬ (activity), 

http://www.mova.info/
http://www.mova.info/corpus.aspx?l1=209
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СПРАВИ (affairs), ІНТЕРЕСИ (interests), ПІДПРИЄМНИЦТВО (enterprise 

/ undertaking / entrepreneurship), ЗАЙНЯТІСТЬ (occupation), ОРГАНІЗАЦІЯ 

(concern), ПІДПРИЄМСТВО (a business / an enterprise / an undertaking), 

РИЗИКОВАНЕ ПІДПРИЄМCТВО (venture), ОБ’ЄДНАННЯ, КОРПОРАЦІЯ 

(corporation), ДІЛОВА УГОДА (transaction / deal), РОБОТА (job), ПРОФЕСІЯ 

(profession), ДОБРОВІЛЬНА РОБОТА (voluntary work), ПОСАДА (оffice), 

КОЛО ОБОВ’ЯЗКІВ (function / duty), ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ (responsibility), 

ЗАНЯТТЯ, РІД ДІЯЛЬНОСТІ, ФАХ (line), ВИРОБНИЦТВО (production), 

ТОРГІВЛЯ (trade), РЕМЕСЛО (craft) [Desmet, Hekkert 1997, c. 338]. 

У науковій картині світу парадигма концепту МАРКЕТИГ базується на 

концепті РИНОК (market) та співвідноситься з концептом БІЗНЕС, СПРАВА, 

ТОРГІВЛЯ (business) через поняття МІСЦЕ ТОРГІВЛІ (place of business). The 

Oxford Dictionary of English Etymology датує вживання іменника германського 

походження market на позначення скучення людей для купівлі та продажу 

(gathering of people for buying and selling) XII ст., громадського місця, 

відведеного з цією метою (public place for this) – XIII ст., можливості або обcягу 

купівлі та продажу (opportunity for, rate of purchase and sale) – XVI ст., місця 

торгівлі (seat of trade) – XVII ст. [The Oxford Dictionary of Etymology 1996, 

c.556]. 

Отже, концепт МАРКЕТИНГ (marketing) ґрунтується на концепті РИНОК 

(market) і концепті КЕРУВАТИ (manage). Термін МАРКЕТИНГ (marketing) 

лексикографічно засвідчений у північному діалекті давньоанглійської мови як 

дериват від іменника «ринок» (market). РИНОК (market) також розгляється як 

ціла країна, коли мова йде про внутрішній або зовнішній ринки (domestic or 

foreign markets). 

 

2.1.2. Концепти ПРОДУКТ / ТОВАР / ПОСЛУГА / БРЕНД 

Концептополе з концептами ПРОДУКТ / ТОВАР / ПОСЛУГА / БРЕНД. 

Модель концепту ПРОДУКТ. 
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1) Спочатку проведемо аналіз словникових дефініцій ключового слова 

«продукт» і визначимось із досліджуваним нами поняттям «номінативне поле 

концепту». За визначенням З.Д. Попової – це є сукупність мовних одиниць, що 

об’єктивують зміст концепту в певний період розвитку суспільства [Попова, 

Стернин 2007 (2)]. Номінативне поле концепту ПРОДУКТ, його вербальне 

формулювання, в Економічній енциклопедії витлумачують так: ПРОДУКТ – 

1. Виготовлений матеріальний або нематеріальний результат людської праці 

(предмет, наукове відкриття, ідея тощо). 2. Речовина, отримана хімічним 

способом з інших речовин. 3. Наслідок, результат, породження чого-небудь 

[Eкономічна енциклопедія 2018]. 

ПРОДУКТ (англ. рroduct) – все, що може бути представлене на ринку з 

метою задоволення потреб споживачів [Економічний словник 2018]. 

У Словнику української мови (СУМ) знаходимо таке визначення: 

ПРОДУКТ – предмет, що є матеріальним результатом людської праці, 

діяльності. «Бездимний тютюн! Яка то велика річ! Правда, я ще не зовсім 

вигадав сей продукт, тепер я саме роблю досліди (Володимир Самійленко, II, 

1958, 252); Виникнення літературної мови не слід уявляти собі.. просто як факт 

першого з’явлення на письмі продуктів художньої творчості (Питання 

походження української мови, 1956, 16) [СУМ: в 11 томах. – Том 8, 1977, 

с. 174]. 

Етап вивчення структури концепту є дуже важливим і необхідним. 

2) Лінгвокогнітивні ознаки, що формують зміст концепту, відповідають 

семам і виявляються в результаті семантичного аналізу номінативного поля 

концепту, а також на основі лінгвокогнітивної інтерпретації асоціатів як 

мовних репрезентацій цих ознак. Дистрибутивний аналіз мовних вербалізаторів 

досліджуваного концепту показує, що досвід носіїв, закріплений у мові, часто 

проявляється у поведінці лексеми, у її властивостях сполучуваності. Приклад: 

якісний продукт; безпечний продукт; рідкісний продукт; інноваційний 

продукт; необхідний продукт; ефективний продукт; продукт, який 

забезпечить; продукт Вашої мрії; продукт харчування; програмний продукт; 
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кисломолочний продукт; м’ясний продукт; конкурентний продукт; 

структурний продукт; відгуки про продукт; валовий внутрішній продукт; 

банківський продукт. 

3) Верифікація отриманого лінгвокогнітивного опису проводиться шляхом 

перевірки отриманих даних у носіїв мови. Важливо вивчати периферійні ознаки 

концепту, що об’єктивуються паремійними та фразеологічними одиницями, 

зчаста використовуваними у професійній маркетинговій лексиці, які містять 

оцінку концепту: «дешева рибка» – продукт дещо дешевший, але низької 

якості; «аж слинка котиться» – йдеться про якісний продукт, що викликає 

бажання купівлі. 

4) Структура концепту, за словами О. Селіванової, визначає його складну 

ментальну репрезентацію, утворену кількома казуально пов’язаними 

елементарними репрезентаціями, які, в свою чергу, формуються в результаті 

первинної взаємодії людини з середовищем [Селиванова 2002, с. 215]. Ядерна 

частина концепту складається з лексеми ПРОДУКТ, а його базовий шар – 

сукупність когнітивних сегментів, що його утворюють. Навколоядерна зона 

розташовується між центром і периферією та виражається другорядними 

засобами реалізації категорії ПРОДУКТ. Лексичні експлікатори навколоядерної 

зони, що входять до структури концепту, представляють синоніми ключового 

слова і розглядаються як варіативні презентації концепту: МАТЕРІАЛ, 

РЕЧОВИНА, РІЧ, СИРЕЦЬ, НАПІВФАБРИКАТ. 

5) Концепт у схематичному вигляді, тобто концепти-схеми схожі на 

мисленнєві картинки, але менш деталізовані: «продуктова лінійка», 

«виготовити продукт», «просувати продукт», «рекламувати продукт», 

«продати продукт», «придбати продукт». 

6) Порівняльний аналіз об’єктивації концептів у мовній картині світу 

(МКС) проведемо на матеріалі двох мов – англійської й української. «A good 

product or service that most closely meets the requirements of a particular market 

and yields enough profit to justify its continued existence». «Що більший вибір ви 

даєте своїм клієнтам, то менша ймовірність, що вони придбають у вас 
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продукт». Таким чином, ми бачимо, що мова є найважливішою формою 

об’єктивації професійної свідомості та мислення. 

Модель концепту ТОВАР. 

1) Номінативне поле концепту: ТОВАР – продукт праці, який задовольняє 

певні потреби людини і виготовляється для продажу, обміну. Має дві 

властивості – споживну вартість – здатність задовольняти певні споживчі 

потреби людини (фізичні, фізіологічні, побутові, естетичні тощо) і вартість, яка 

встановлюється у процесі обміну товару на інші товари, тобто визначається 

кількістю і якістю суспільно необхідної праці, втіленої в товар при його 

виготовленні. Бувають товари споживчі – призначені для власного (особистого 

чи колективного споживання громадян) і виробничого призначення – для 

виробничого споживання [Економічна енциклопедія 2018]. 

За економічним словником маємо визначення: ТОВАР (англ. good) – усе, 

що може задовольнити потреби і пропонується ринком з метою привернення 

уваги, придбання, використання або споживання. Включає фізичні об’єкти, 

послуги, місце, організацію, ідеї та ін [Економічний словник 2018]. 

За Словником української мови в 11 томах: ТОВАР – призначений для 

обміну продукт праці, що має споживну вартість. Капіталізм є товарне 

виробництво на найвищому ступені його розвитку, коли і робоча сила стає 

товаром (Ленін, 27, 1972, 337); Що ж являють собою гроші з точки зору 

політекономії? Це особливий товар, у якому всі інші товари виражають свою 

вартість (Наука і життя, 3, 1961, 8) [СУМ: в 11 томах. – Том 10, 1979, с. 159]. 

2) Когнітивні ознаки концепту: споживчі товари, якісний товар, товар 

певного сорту, товари народного вжитку, товари культурно-побутового 

призначення, товари побутової хімії, група товарів, високоціннісним товаром 

сьогодення є емоції. 

3) Верифікація отриманого когнітивного опису: «берегти як зіницю ока» – 

ціннісне ставлення, відношення до продукованого товару. 

4) Структура концепту: КРАМ, ПРОДУКЦІЯ. 
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5) Концепт у схематичному вигляді: «управління товаром», «продукт 

людської праці», «матеріальні та нематеріальні активи», «цінні папери», 

«деривативи», «асортимент товару», «асортимент продукції», «обсяг 

товарів», «гуртовий (оптовий) і роздрібний асортимент товару», «сорт 

товару», «товарознавчі ознаки», «продукція підприємства», «товари 

реалізуються суб’єктом господарювання», «питома вага товарів», «види 

продукції підприємства», «виробничо-технічна продукція і надання послуг» – це 

теж є товар. 

6) Порівняльний аналіз об’єктивації концептів у мовній картині світу 

(МКС): «The model describes the various ways in which products can act as 

emotional stimuli and the matching concerns that can either correspond hr collide 

with these stimuli. Products can act as stimuli in three different ways: the product as 

such, the product (or designer) as an agent, and the products as a promise for future 

usage hr ownership. The corresponding concerns that are addressed are 

respectively: attitudes, standards, and goals» [Desmet, Hekkert 1997]. «Товар-

емоція у продажах бере верх над продуктом матеріальним. Продаючи 

продукт, маркетологи концентруються на емоції, яка супроводжує його 

ментальну картинку. Оскільки людина є емоційною істотою, то прийняття 

рішення про покупку базується на тому, які почуття обіцяє викликати у неї 

товар, ставши персональною власністю. Ось чому великі бренди процвітають 

у встановленні тісних емоційних зв’язків із покупцями. Або товар задовольняє 

наявні у людини емоційні потреби («Я хочу відчувати себе здоровим і 

успішним»), або він пропонує людині доступ до тієї ідентичності, яку вона 

хоче відчувати і виражати («Я спортсмен»)» [Менеджмент.com.ua «Just Do It» 

2015]. 

Модель концепту ПОСЛУГА. 

1) Номінативне поле концепту за економічною енциклопедією: 

ПОСЛУГА – трудова доцільна діяльність, результати якої відображаються у 

корисному ефекті, особливій споживній вартості. Особливістю послуги є збіг у 

часі та в просторі процесів виробництва, реалізації і споживання її споживної 
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вартості [Економічна енциклопедія, 2018 

http://slovopedia.org.ua/38/53407/383107.html]. 

За економічним словником: ПОСЛУГА (англ. service) – будь-який захід, 

який одна сторона може надати іншій, що переважно не сприймає на дотик і не 

призводить до володіння будь-чим [Економічний словник 2018. 

http://slovopedia.org.ua/105/53407/1093153.html]. 

За Словником української мови в 11 томах: ПОСЛУГА – дія, вчинок, що 

дає користь, допомогу іншому. Якщо буде потрібна яка-небудь з мого боку 

послуга, то я радніший виконати її на цій посаді, що займаю тепереньки (Панас 

Мирний, V, 1955, 431); – На все добре, Гервасію. Постарайся влагодити все 

ладком, а я не забуду твоєї послуги... (Михайло Стельмах, I, 1962, 289); Василь 

Іванович того не знав, з якою радістю я заходилась підігрівати чай. Було дуже 

приємно зробити для нього маленьку послугу (Олекса Гуреїв, Осок, друзі, 1946, 

55); (запропонувати) свої послуги кому – виявляти бажання, готовність 

допомогти кому-небудь у чомусь. Пристаркуватий ротний кравець довго 

вагався, доки, смішно надимаючись, зважився-таки запропонувати 

Ясногорській свої послуги (Олесь Гончар, III, 1959, 199); Машиніст, 

довідавшись, що ми солдати-втікачі і тепер хочемо якось добратися до Берліна, 

запропонував свої послуги (Петро Колесник, На фронті, 1959, 194) [СУМ: в 11 

томах. – Том 7, 1976, с. 341]. 

2) Когнітивні ознаки концепту. За дистрибутивним аналізом мовних 

вербалізаторів досліджуваного концепту: надання послуг, транспортне 

обслуговування, фінансові послуги, юридичні послуги, комп’ютерні та 

інформаційні послуги, бізнес послуги, посередницькі послуги, технічні послуги, 

лізингові послуги, персональні послуги, культурні послуги, рекреаційні послуги, 

виробничі послуги, туристичні послуги, ринкові послуги, послуги державних 

установ, адміністративні послуги, соціальні послуги. 

3) Верифікація отриманого когнітивного опису: «братися до діла», 

«братися за роботу» – розпочинати виконання певної послуги замовленої 

клієнтом. 
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4) Структура концепту: ОБСЛУГОВУВАННЯ, СЕРВІС, ОБСЛУГА, 

ЦІЛЕСПРЯМОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ. 

5) Концепт у схематичному вигляді: «сфера послуг – це третинний сектор 

економіки», «поняття послуг охоплює всі види діяльності», «сфера послуг», 

«ринок послуг». 

6) Порівняльний аналіз об’єктивації концептів у мовній картині світу 

(МКС): «Services include a broad range of items including telephone and utility 

service, legal and financial services, and travel and lodging services» [567]. В 

українській мові маркетологи концепт ПОСЛУГА об’єктивують так: 

«Доставка багажу з аеропорту або залізничного вокзалу прямо до дверей 

клієнта – послуга, яку надають багато транспортних компаній. FlyLite 

вирішила піти далі – і тепер не тільки доставляє багаж, але й наводить 

порядок у речах, а також зберігає деякий багаж у себе доти, поки він не 

знадобиться клієнтові». «Багатьом знайома така послуга, як «гарантія 

задоволеності», тобто повернення грошей у випадку, якщо клієнт буде 

незадоволений зробленою покупкою» [Менеджмент@БЛОГ, Блог авторів 

порталу Management.com.ua. URL: http://www.management.com.ua/blog ]. 

Модель концепту БРЕНД. 

1) Номінативне поле концепту: БРЕНД – розрекламована торгова марка 

певного товару. Бренд-колекція – зразки уніформи, що її замовляють фірми для 

своїх співробітників. 

БРЕНД (від англ.) – розрекламована торгова марка певного товару 

[Словник іншомовних соціокультурних термінів. 

URL: http://slovopedia.org.ua/39/53393/260698.html ]. 

БРЕНД (англ. brand) – торгова марка. Модель продукту, яка може бути 

впізнана за назвою або дизайном; brand awareness – знання споживачів про 

існування і якість торгової марки [Економічний словник. 

URL: http://slovopedia.org.ua/105/53393/1091531.html ]. 

Вільний тлумачний словник СУМу тлумачить концепт БРЕНД у 

визначенні слова «бутик»: бутик – невеликий модний магазин (одягу, 

http://www.management.com.ua/blog
http://slovopedia.org.ua/39/53393/260698.html
http://slovopedia.org.ua/105/53393/1091531.html
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аксесуарів тощо) або магазин предметів розкоші. На кожному кроці магазини, 

бутики яких хочеш брендів (Христина Лукащук, 2013) [Вільний тлумачний 

словник. URL: http://sum.in.ua/f/butyk ]. 

2) Когнітивні ознаки концепту: БРЕНД ідентифікує компанію, продукт, 

послугу або концепцію і є об’єктом купівлі-продажу. Трактування бренду 

пояснює суму всіх почуттів, спогадів, образів та емоцій, які виникають у 

людини. Маркетологи намагаються творити бренд таким, який обов’язково 

володіє дуже позитивним образом і говорить про високу якість та гарну 

репутацію свого власника. 

За дистрибутивним аналізом мовних вербалізаторів досліджуваного 

концепту зустрічаємо: брендинг, цінність бренду, капітал бренду, бренд манія, 

брендовий, брендований. 

3) Верифікація отриманого когнітивного опису: «на вагу золота» – так 

ідеться про щось виключно коштовне, рідкісне, яким собі уявляють 

маркетологи бренд.  

4) Структура концепту. Зчаста сприймають за лексичні експлікатори 

навколоядерної зони слова і словосполучення: ОБРАЗ, ІМІДЖ, РЕПУТАЦІЯ 

КОМПАНІЇ, ТОРГОВА МАРКА, ЗНАК ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ, 

ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА. 

5) Концепт у схематичному вигляді: «просування бренду», «вартість 

бренду», «ідентифікація бренду», «елементи бренду: ім’я, логотип, слоган, 

візуалізація, графіка, форми, кольори, смаки, аромати, звуки, рухи». Бренди не 

існують в реальному світі – це ментальні конструкції. 

6) Порівняльний аналіз об’єктивації концептів у мовній картині світу 

(МКС): англомовний варіант – «A corporate brand, which is based on the 

characteristics of the firm as well as its products, can play a critical role in a 

company’s brand portfolio. It can help differentiate the firm, support internal brand 

building, facilitate brand management, build credibility, and provide a vehicle for 

communicating with and maintaining support among broad external constituencies. 

However, defining and successfully managing the corporate brand requires the firm 

http://sum.in.ua/f/butyk
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to address a number of challenges, including maintaining its relevance to the 

company’s strategy, demonstrating its benefits to consumers, and avoiding negative 

associations or controversies» [Gregory, Wiechmann 1997]. Українськомовний 

варіант об’єктивації – «Бренд складається з емоцій споживачів, які вони 

відчувають при думці про ваш продукт або його використання» [Розвінчання 

міфів. Маркетинг – це не те, що ви думаєте. 

URL: http://ipress.ua/ljlive/rozvinchannya_mifiv_marketyng__tse_ne_te_shcho_vy_

dumaiete_4771.html ]. 

 

2.1.3. Концепти ЦІНА / ВАРТІСТЬ 

Концептополе із концептами ЦІНА / ВАРТІСТЬ. 

Модель концепту ЦІНА. 

1) Номінативне поле концепту: ЦІНА – грошова оцінка (вираз) вартості 

уречевленої в товарі праці, грошовий вираз вартості товару, величина його 

вартості. Визначається суспільне необхідним робочим часом на його 

виробництво і реалізацію. Вона може бути вища за величину вартості товару, 

коли попит значно перевищує пропозицію і утворюється значний обсяг 

незадоволеного попиту населення і, навпаки, нижчою за вартість – в умовах 

перевиробництва і значного надлишку пропозиції товару. У ринковій економіці 

внаслідок дії економічних законів складається певна система ціноутворення 

[Економічна енциклопедія 2018, http://slovopedia.org.ua/38/53414/385549.html]. 

ЦІНА (англ. рrice) – грошове вираження вартості товару [Економічний 

словник. URL: http://slovopedia.org.ua/105/53414/1093906.html ]. 

ЦІНА – вартість товару, виражена в грошових одиницях. Плата, 

винагорода, грошове відшкодування за що-небудь. Є такі видові значення 

родового поняття ЦІНА: 

Аукціонна ціна – ціна, що складається під час реалізації товарів на 

аукціонах у процесі зміни початкової ціни, оголошеної аукціоністом у бік 

підвищення чи зниження. 

http://ipress.ua/ljlive/rozvinchannya_mifiv_marketyng__tse_ne_te_shcho_vy_dumaiete_4771.html
http://ipress.ua/ljlive/rozvinchannya_mifiv_marketyng__tse_ne_te_shcho_vy_dumaiete_4771.html
http://slovopedia.org.ua/105/53414/1093906.html
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Відпускна ціна – ціна, за якою підприємство або збутова організація 

реалізують продукцію виробничим або торговим підприємствам для наступної 

її переробки або реалізації. 

Вільні ціни – ціни, що встановлюються підприємствами самостійно або на 

договірній основі із врахуванням попиту та пропозиції на ринку товарів. 

Демпінгова ціна – штучно занижена ціна продажу товарів, яка 

застосовується як засіб для витіснення конкурентів з ринку та збільшення 

обсягів збуту власних товарів. 

Договірні ціни – ціни, що їх за домовленістю встановлюють покупці та 

продавці товару. 

Закупівельні ціни – ціни, за якими сільськогосподарські виробники 

продають свою продукцію державним та приватним, заготівельним, 

переробним та торговельним фірмам. 

Комерційна ціна – різновид офіційних цін, що значно перевищують 

існуючі роздрібні ціни на предмети споживання. 

Оптова ціна – ціна товару за умови його продажу значними партіями 

(оптом). 

Роздрібна ціна – ціна, за якою реалізуються товари кінцевим споживачам. 

Ціна поділки (вимірювального приладу) – число одиниць вимірюваної 

величини, яке відповідає переміщенню покажчика приладу по шкалі на одну 

поділку [Великий тлумачний словник (ВТС) сучасної української мови. 

URL: http://slovopedia.org.ua/93/53414/1015457.html ]. 

У Словнику української мови (СУМ) знаходить таке відображення: ЦІНА 

– вартість товару, виражена в грошових одиницях. Сума вартостей всіх товарів 

даного суспільства збігається з сумою цін товарів (Ленін, 26, 1972, 60); Ціна на 

хліб раптом підскочила, і це так стурбувало Маланку, що вона щоночі бачила 

погані сни (Михайло Коцюбинський, II, 1955, 20); На всі наші товари, окрім 

щетини, падає ціна (Михайло Стельмах, I, 1962, 40); А чи не продав би ти своєї 

люльки? – поспитав Юрій Макарович. Натяк на ціну зацікавив чоловіка. Він 

завагався, замислився, яку б скласти ціну, ніби побоювався прогадати на 

http://slovopedia.org.ua/93/53414/1015457.html
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дідівському подарункові (Гордій Коцюба, Нові береги, 1959, 161); З рукава 

доччиного кожуха червоніє щось, – хустка! Новісінька, ще й ярличок з ціною не 

одірваний (Андрій Головко, II, 1957, 192) [СУМ: в 11 томах. – Том 11, 1980, 

с. 236]. 

2) Когнітивні ознаки концепту, які формують зміст концепту: ціна 

відповідна, ціна прогнозована, гідна ціна, ціна договірна, ринкова ціна. 

3) Верифікація отриманого когнітивного опису: «гріш тобі ціна» – 

жартівливо використовуване, говорить про низьку оцінку продукту, товару, 

послуги, дій, вчинків. 

4) Структура концепту. Лексичні експлікатори навколоядерної зони, що 

входять до структури концепту, представляють синоніми ключового слова і 

розглядаються як варіативні презентації концепту: РОЗПЛАТА, ПЛАТІЖ, 

ВИНАГОРОДА, ЗАПЛАТА. 

5) Концепт у схематичному вигляді: «грошова вартість одиниці товару», 

«товарна ціна», «еквівалентна ціна», «цінова диференціація», «ліміт цін», 

«оцінка майна», «ринок цін», «розрахунок цін», «установлення 

дискримінаційних цін», «установлення єдиної ціни», «ринок двосторонній», 

«установлення цін для стимулювання збуту», «прейскурант», «цінова 

дискримінація», «ціноутворення». 

6) Порівняльний аналіз об’єктивації концептів у мовній картині світу 

(МКС): «Your pricing strategy should reflect your product’s positioning in the 

market and the resulting price should cover the cost per item and the profit margin. 

The amount should not project your business as timid or greedy» [Мarketing Mix, 

Price (Pricing Strategy). URL: http://marketingmix.co.uk/price/ ]. «Навряд чи 

організація, націлена на найвищу якість, буде працювати за найнижчими 

цінами, а компанії, здатної задовольнити ряд різноманітних запитів, напевно 

не вдасться швидко виконувати замовлення. Намагаючись домогтися всіх 

чотирьох переваг: якості, ціни, розмаїтості й швидкості, – будь-яка компанія 

прирікає себе на невдачу» [Менеджмент.com.ua Принцип «сфокусованої 

фабрики». URL: http://www.management.com.ua/blog/1357 ]. 

http://marketingmix.co.uk/price/
http://www.management.com.ua/blog/1357
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Модель концепту ВАРТІСТЬ. 

1) Номінативне поле концепту: ВАРТІСТЬ – виражена у грошах ціна чого-

небудь. На гравюрі невеликої вартості Геркулес, піднявши здорову довбню, 

замірявся на страшного лева (Нечуй-Левицький, III, 1956, 39); Ці вагони 

коштували дуже дорого, їх вартість обчислювалась втричі більш від вартості 

вагонів американського типу (Микола Трублаїні, III, 1956, 423) [СУМ: в 11 

томах. – Том 1, 1970, с. 294]. 

ВАРТІСТЬ – 1. Втілена й уречевлена в товарі (наданих послугах) 

абстрактна праця, яка відображає суспільно-виробничі відносини 

товаровиробників, пов’язаних суспільним поділом праці й розподілом товарів. 

Вартість товару на відміну від споживної вартості робить усі товари 

порівнянними і є основою їхньої мінової вартості на ринку, тобто кількісних 

пропорцій в обміні одних товарів на інші. Величину вартості товару 

визначають кількістю суспільне необхідної праці, потрібної для його 

виготовлення за середніх суспільних нормативних умов виробництва і за 

середнього в даному суспільстві рівня уміння та інтенсивності праці 

товаровиробників. Чим більше витрачається суспільне необхідної праці, тим 

вища вартість товару, і навпаки. 2. Виражена в грошах цінність речей (товарів, 

послуг) або величина суспільних витрат на виробництво товару чи послуг 

[Економічна енциклопедія. URL: http://slovopedia.org.ua/38/53394/377943.html ]. 

ВАРТІСТЬ (англ. value) – економічна категорія, що виражає втілену й 

уречевлену суспільно необхідну працю. Існує в умовах товарного виробництва. 

Формою грошового вираження в. є ціна [Економічний словник. 

URL: http://slovopedia.org.ua/105/53394/1091594.html ]. 

ВАРТІСТЬ – (цінність чогось) ціна, (вагомість чогось) цінність, 

значущість, значимість, значення [555]. 

ВАРТІСТЬ – 1. Виражена у грошах ціна чого-небудь. 2. Позитивна якість, 

цінність. 3. Економічна категорія, властива товарному виробництву, яка 

становить втілену й уречевлену в товарі суспільно необхідну працю. Нижче 

наводяться видові терміни до концепту ВАРТІСТЬ. 

http://slovopedia.org.ua/38/53394/377943.html
http://slovopedia.org.ua/105/53394/1091594.html
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Балансова вартість – оцінка основних фондів і обігових коштів у 

бухгалтерському балансі. 

Вартість кредиту – сума, що її позичальник сплачує кредиторові за 

користування кредитом. 

Вартість мінімального споживчого кошика – показник мінімального 

рівня задоволення фізіологічних і соціальних потреб людини. 

Внутрішня вартість експортного товару – сума відпускної продукції в 

оптових цінах без податку з обігу. 

Додана вартість – різниця між вартістю (ціною) товару або наданої 

послуги та вартістю матеріалів, що їх було використано у процесі його 

виробництва (виконання, надання). 

Експортна вартість товару – вартість, яка подається іноземному 

покупцеві з вирахуванням прямих накладних витрат в іноземній валюті. 

Закон вартості – об’єктивний економічний закон товарного виробництва, 

за яким вартість товару визначається суспільно необхідною кількістю 

абстрактної праці, затраченої на виробництво цього товару. 

Імпортна вартість товару – сума валютних витрат на імпорт товару; 

валютна ціна, що її сплачено за імпортований товар, а також додаткові витрати 

на імпортування у валюті. 

Ліквідаційна вартість – а) сума коштів, що її передбачають отримати в 

разі ліквідації певного активу; б) вартість активів підприємства як цілісного 

майнового комплексу в разі його ліквідації. 

Митна вартість товару – сума, що її фактично сплачено чи яка підлягає 

сплаті за товар на момент перетину митного кордону. 

Мінова вартість товару – форма виявлення вартості через прирівнювання 

одного товару до іншого в процесі обміну. 

Ринкова вартість – вартість товарів, послуг, валюти і т. ін., яка 

формується в процесі вільного продажу на ринку. 
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Споживча вартість – властивість товару, речі задовольнити якусь потребу 

покупця [Великий тлумачний словник (ВТС) сучасної української мови. 

URL: http://slovopedia.org.ua/93/53394/835873.html ]. 

2) Ознаки концепту: грошова вартість, додаткова вартість, 

собівартість, мінова вартість, споживча вартість, первісна вартість. 

3) Верифікація отриманого когнітивного опису: «з легким серцем» – без 

будь-якої тривоги, з легкістю прийняте рішення вартості продукту, товару, 

послуги. 

4) Структура концепту: ЦІННІСТЬ, ЗНАЧУЩІСТЬ, ЦІНА, ОЦІНКА, 

РОЗЦІНКА. 

5) Концепт у схематичному вигляді: «грошова еквівалентність», 

«затрати праці», «спосіб виробництва», «товарні відносин у суспільстві 

визначають грошовий еквівалент», «продукт певної цінності отримує 

вартість». 

6) Порівняльний аналіз об’єктивації концептів у мовній картині світу 

(МКС): «The time value of money (TVM) is the concept that money available at the 

present time is worth more than the identical sum in the future due to its potential 

earning capacity. This core principle of finance holds that, provided money can earn 

interest, any amount of money is worth more the sooner it is received. TVM is also 

sometimes referred to as present discounted value» [ІNVESTOPEDIA, Time Value 

of Money – TVM. 

URL: https://www.investopedia.com/terms/t/timevalueofmoney.asp ]. «Яка 

вартість поточних запасів компанії? Чи зможете ви використовувати ці 

запаси? Або ж вони не відповідають наміченій лінійці продуктів?» 

[Менеджмент.com.ua 30 питань, які варто задати собі перед покупкою бізнесy. 

URL: http://www.management.com.ua/blog/1957 ]. Вартість наші маркетологи 

співвідносять із еквівалентною грошовою ціною продукту. 

 

http://slovopedia.org.ua/93/53394/835873.html
https://www.investopedia.com/terms/t/timevalueofmoney.asp
http://www.management.com.ua/blog/1957
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2.1.4. Концепти МІСЦЕ ЗБУТУ / ДИСТРИБУЦІЯ 

Концептополе із концептами МІСЦЕ ЗБУТУ / ДИСТРИБУЦІЯ. 

Модель концепту МІСЦЕ ЗБУТУ. 

1) Номінативне поле концепту: МІСЦЕ – 1. Простір земної поверхні, 

зайнятий або який може бути зайнятий ким-, чим-небудь. 2. Простір, пункт, де 

що-небудь розміщене, відбувається тощо. 3. Певний пункт, площина, признач. 

для кого-, чого-небудь. 4. Певна площина, спеціально влаштована для того, щоб 

на ній розміститися. 

Біржове місце – а) право брокерської фірми торгувати на фондовій біржі 

та мати трейдерів у її торговій зоні; б) стенд або стійка у біржовому залі, що їх 

надали члену біржі. 

Брокерське місце – членство на біржі, яке дає право на участь у торгах, 

змогу самостійно укладати угоди, брати участь в управлінні біржею та ін. 

Постійне робоче місце – місце, на якому працівник перебуває більше 50% 

свого робочого часу. 

Робоче місце – місце постійного або тимчасового перебування працівника 

в процесі трудової діяльності [Великий тлумачний словник (ВТС) сучасної 

української мови. URL: http://slovopedia.org.ua/93/53404/907266.html ]. 

ЗБУТ – Продаж готової продукції або сировини. Швидке зростання і 

розширення виробництва при капіталізмі, в умовах злиднів народних мас та їх 

слабкої купівельної спроможності, веде до застою в збуті товарів, до 

припинення виробництва та криз (Нова історія. Підручник для 8 кл., 1956, 130). 

Знаходити збут – знаходити попит, купуватися (про товар і т. ін.). В горах 

знаходив збут найгірший крам (Степан Чорнобривець, Визволена земля, 1959, 

34); Ринок збуту див. ринок [СУМ: в 11 томах. – Том 3, 1972, с. 456]. 

РИНОК – 1. Місце роздрібного продажу продуктів харчування та інших 

товарів; базар. Сірий ринок стояв похмурий, увесь у зморшках, як дід, що все 

вже бачив і розгубив надії (Михайло Коцюбинський, II, 1955, 178); В Талліні я 

купував квіти на маленькому ринку за церквою (Леонід Первомайський, Опов., 

1970, 85). Ринок збуту – місце, де збувають (у 1 знач.), продають що-небудь. 

http://slovopedia.org.ua/93/53404/907266.html
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Місто ставало ринком збуту хліба та інших продуктів вотчинного і селянського 

сільського господарства (Історія СРСР, I, 1957, 80); Чорний ринок: а) у 

капіталістичних країнах – місце для нелегальних валютних операцій; б) місце, 

де таємно продають товари перев. за спекулятивними цінами. 2. Сфера 

товарного обміну; пропозиція і платоспроможний попит на товари у масштабі 

світового господарства, країни або окремих її районів. Велике і складне 

завдання насичення ринку предметами народного споживання повинно 

розв’язуватись при стабільному рівні державних роздрібних цін (Матеріали 

XXIV з’їзду КПРС, 1971, 60); Проблема ринку була і залишається однією з 

найгостріших проблем капіталізму (Комуніст України, 6, 1966, 28). Світовий 

ринок – сукупність національних ринків країн, зв’язаних між собою 

зовнішньою торгівлею. Шкіра зайців тоненька і неміцна, але густе ніжне 

хутро їх являє собою цінний продукт, що йде на виготовлення високоякісних 

фетрових виробів і успішно експортується на світовий ринок (Наука і життя, 

1, 1955, 21) [СУМ: в 11 томах. – Том 8, 1977, с. 536]. 

ЗБУТ – продаж, реалізація продукції, товарів підприємством, організацією, 

фізичною особою з метою отримання грошової виручки, забезпечення 

надходжень грошей [Економічна енциклопедія. 

URL: http://slovopedia.org.ua/38/53399/379675.html ]. 

ЗБУТ – продаж готової продукції або сировини. Знаходити збут – 

знаходити попит, купуватися (про товар і т. ін.). Інтенсивний збут – 

підключення до програми збуту всіх можливих торговельних посередників 

незалежно від форми їх діяльності [Великий тлумачний словник (ВТС) сучасної 

української мови. URL: http://slovopedia.org.ua/93/53399/878675.html ].  

У Словнику української мови (СУМ) знаходить відображення: МІСЦЕ – 

простір земної поверхні, зайнятий або який може бути зайнятий ким-, чим-

небудь. От і вибрав [Пархім] собі місце на горбику (Квітка-Основ’яненко, II, 

1956, 477); Гарне, вигідне було місце, де вони поставили свої курені (Олесь 

Гончар, I, 1959, 40) [СУМ: в 11 томах. – Том 4, 1973, с. 751]. 

http://slovopedia.org.ua/38/53399/379675.html
http://slovopedia.org.ua/93/53399/878675.html
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Збут маркетологи розглядають не як окрему функцію бізнесу, а як 

підфункцію маркетингу, що дозволяє переорієнтувати збутовиків не на 

обслуговування виробництва, а на виявлення потреб клієнтів, на сприйняття 

власного бізнесу як на джерело цінних комерційних пропозицій, ідей. Це 

суттєво змінює роль та місце служб збуту, їх завдання та функції. До каналів 

збуту маркетологи відносять сукупність фірм чи окремих осіб, які виконують 

посередницькі функції щодо фізичного переміщення товарів і перебирають на 

себе або сприяють передаванню права власності на товари на шляху їх 

просування від виробника до споживача. 

2) Когнітивні ознаки концепту: стимулювання збуту; обсяг збуту; 

збутовий результат; прямий маркетинг; мерчандайзинг; посередницькі угоди; 

співпраця з посередниками; шляхи реалізації товарів чи послуг у місцях збуту; 

встановлення і підтримання зв’язків із потенційними споживачами шляхом 

налаштування мережі місць збуту; пристосування товару до вимог 

споживача: облаштування місць збуту, збут товару; збутова логістика; 

збутова система; організація товарного руху: транспортування і складування 

товару шляхом збуту. 

3) Верифікація отриманого когнітивного опису: «наламати дров» –

припускатися багатьох помилок у процесі налаштування каналів збуту, 

проведення переговорів, дотримання всіх правил збуту; «ні в тих, ні в сих» – 

надзвичайно неприємна ситуація в процесі посередницьких перемовин, що 

призводить до скрутного становища. 

4) Структура концепту. Навколоядерна зона розташовується між центром і 

периферією та виражається другорядними засобами реалізації категорії МІСЦЕ 

ЗБУТУ. Лексичні експлікатори навколоядерної зони: КАНАЛИ РОЗПОДІЛУ, 

КАНАЛИ РОЗПОДІЛУ ТОВАРІВ, КАНАЛИ ЗБУТУ, МІСЦЕ ПРОДАЖУ. 

5) Концепт у схематичному вигляді, у мисленнєвих картинках: 

«налаштування ефективних каналів продажу», «довжина і ширина каналів 

розподілу», «сортування, комплектування, монтаж, пакування товарів», 

«рівень каналу збуту», «оптові та роздрібні торгівці місць збуту», 
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«фінансування витрат на функціонування каналу», «ексклюзивний розподіл 

характерний для торгівлі новими, дорогими, престижними товарами визнаних 

торгових марок». 

6) Порівняльний аналіз об’єктивації концептів у мовній картині світу 

(МКС): в американській економічній термінології існує лише поняття «sales» – 

продаж, який є складовою комунікаційної політики, а такого як «збут» нема. 

«Indirect sales are the sale of a good or service by a third-party, such as a partner or 

affiliate, rather than a company's personnel. Indirect sales may be used in 

conjunction with a company's direct sales efforts or may be used in lieu of hiring 

sales staff. Indirect sales are often made through resellers, such as specialty stores 

and big box retailers» [ІNVESTOPEDIA, Indirect Sales. 

URL: https://www.investopedia.com/search/?search-terms=sales ]. «Янг аналізував 

складні взаємозв’язки між ціноутворенням, прибутковістю і каналами збуту. 

Він визнав, що продукт, заснований на вільно доступних компонентах, 

незабаром стане товаром. Будь-який роздрібний продавець електроніки зможе 

зібрати свій власний Linux-продукт і запустити його через свої добре 

розроблені канали збуту, залишаючи “Red Hat” без прибутку. Аналіз цих 

причинно-наслідкових зв’язків вніс багато нюансів у картину майбутнього 

галузі» [Як навчитися інтегративному мисленню (бізнес-модель Боба Янга). 

URL : http://www.management.com.ua/blog/647 ]. У професійній літературі 

маркетологів не існує єдиного тлумачення поняття збуту. Відомий вчений в 

галузі менеджменту збуту Петер Вінкельманн виділяє в теорії та практиці дві 

концепції щодо визначення місця збуту. В одній концепції маркетинг є ринково 

орієнтованим підприємництвом і базується на 4Р, а за іншою – у маркетингові 

збуту / продажу не відведено чіткої позиції [Winkelmann 2000]. Разом із тим 

збут має на меті забезпечити необхідний обсяг реалізації та розподілу товару. 

Збут є інструментом у межах маркетингу-міксу з концепцією 4Р як і 

продуктова, цінова та комунікаційна політика підприємства. Збут маркетологи 

розглядають як політику продажу, а місце збуту як точку продажу. 

Модель концепту ДИСТРИБУЦІЯ. 

https://www.investopedia.com/search/?search-terms=sales
http://www.management.com.ua/blog/647
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1) Номінативне поле концепту: ДИСТРИБУЦІЯ – розчленування, розподіл 

[Великий тлумачний словник (ВТС) сучасної української мови. 

URL: http://slovopedia.org.ua/93/53404/907266.html ]. 

Дистриб’ютор торговий – фірма або агент промислового підприємства, 

які здійснюють реалізацію продукції й виступають як торговці за договором на 

основі угоди про право на продаж в окремому регіоні [Дистриб’ютор, 

Вікіпедія – вільна енциклопеді. 

URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80

%D0%B8%D0%B1%27%D1%8E%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%82%D0%B

E%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9 ].  

2) Когнітивні ознаки концепту: канали дистрибуції, пряма дистрибуція, 

дистрибуція продукції, дистрибуція прибутку, дистрибуційна логістика. 

3) Верифікація отриманого когнітивного опису: «багатіти думкою» – 

потішання себе намірами, задумами, часто використовуване маркетологами як 

опис планування продажів шляхом дистрибуції; «втерти носа» – шляхом 

стратегічної дистрибуції вигравати в конкурентних перегонах; «не чуючи ніг» – 

намагання встигнути й осягнути, здійснити заплановане призводить до 

знесилення, безсилля. 

4) Структура концепту: РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ПРОДУКЦІЇ, ЛОГІСТИКА, 

РОЗПОДІЛЬНА ЛОГІСТИКА, ДОСТАВКА. 

5) Концепт у схематичному вигляді: «доставка до місця продажу». 

6) Порівняльний аналіз об’єктивації концептів у мовній картині світу 

(МКС): «A distribution channel is a chain of businesses or intermediaries through 

which a good or service passes until it reaches the end consumer. It can include 

wholesalers, retailers, distributors and even the internet itself. Channels are broken 

into direct and indirect forms, with a “direct” channel allowing the consumer to buy 

the good from the manufacturer, and an “indirect” channel allowing the consumer to 

buy the good from a wholesaler or retailer.» [ІNVESTOPEDIA, Distribution 

Channel. URL: https://www.investopedia.com/terms/d/distribution-channel.asp ]. 

Щоправда в американській економічній терміносистемі є ще й таке бачення: 

http://slovopedia.org.ua/93/53404/907266.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%27%D1%8E%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%27%D1%8E%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%27%D1%8E%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9
https://www.investopedia.com/terms/d/distribution-channel.asp
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«Distribution also refers to a company's payment of stock, cash or physical products 

to its shareholders. Mutual fund companies give earnings and other payouts to 

shareholders as a distribution. Distribution is an allocation of capital gains and 

income that mutual funds generate for their investors periodically during a calendar 

year. Distribution is a payment of interest, principal or dividend by the issuer of a 

security to the shareholders on a regular basis» [ІNVESTOPEDIA, Distribution. 

URL: https://www.investopedia.com/terms/d/distribution.asp ]. «Дистриб’ютори 

купують товар у виробника і перепродують його на певній території (у країні 

або її частині) на певних умовах, тобто займаються оптовою торгівлею (хоча 

допустимі і прямі продажі кінцевим споживачам). Дистриб’ютори можуть 

мати в країні дилерів (від англ. deal – угода), які продають товар кінцевим 

споживачам, тобто займаються роздрібною торгівлею» [Дистриб’юція: збут 

із привілеями. URL: https://uteka.ua/ua/publication/Distribyuciya-sbyt-s-

privilegiyami ]. В українській ментальності дистрибуція більше співвідноситься 

з продажами, логістичною мережею і дилерськими схемами. 

 

2.1.5. Концепти ПРОСУВАННЯ / РЕКЛАМА 

Концептополе із концептами ПРОСУВАННЯ / РЕКЛАМА. 

Модель концепту ПРОСУВАННЯ. 

1) Номінативне поле концепту: ПРОСУВАННЯ – щоб охопити 

найближчим часом бібліотечним обслуговуванням кожний населений пункт, 

кожну сім’ю, багато бібліотек республіки застосовують різноманітні форми 

просування книги до читачів (Комуніст України, 3, 1960, 46) [СУМ: в 11 

томах. – Том 8, 1977, с. 308]. 

ПРОСУВАННЯ – просування товару – будь-яка форма повідомлень, що 

використовується фірмою, підприємством для інформації чи нагадування про 

свої товари [Великий тлумачний словник (ВТС) сучасної української мови. 

URL: http://slovopedia.org.ua/93/53407/967635.html ]. 

https://www.investopedia.com/terms/d/distribution.asp
https://uteka.ua/ua/publication/Distribyuciya-sbyt-s-privilegiyami
https://uteka.ua/ua/publication/Distribyuciya-sbyt-s-privilegiyami
http://slovopedia.org.ua/93/53407/967635.html
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2) Когнітивні ознаки концепту: просування на ринок, частиною просування 

товару є пабліситі, маркетингова комунікація. 

3) Верифікація отриманого когнітивного опису: «альфа і омега» – як 

основа всього, найсуттєвіше й найважливіше для організації продажів є 

просування; «брати за душу» – зворушувати ефективними засобами 

просування, бути на «слуху» та на «вустах» у громадськості. 

4) Структура концепту: УЛАШТУВАННЯ, ПРИЛАШТОВУВАННЯ, 

ПРОШТОВХУВАННЯ, ПРОТЯГУВАННЯ. 

5) Концепт у схематичному вигляді: «попит споживачів», «передача 

споживачеві певної інформації про товар», «маркетингова комунікація», 

«процес виходу на ринок», «отримати зворотній відгук», «заохочення 

потенційного клієнта у зверненні до консультанта-продавця», «керування 

громадським сприйняттям певного суб’єкта комунікацій». 

6) Порівняльний аналіз об’єктивації концептів у мовній картині світу 

(МКС): «In marketing, promotion refers to a different sort of advancement. A sales 

promotion entails the features – via advertising and/or a discounted price – of a 

particular product or service. Product promotions can also be classified as “sales” 

or “specials”. In investments, promotion refers to creating awareness to little known 

stocks in the hopes of increasing demand, and thus, the price of the stock» 

[ІNVESTOPEDIA, Promotion. 

URL: https://www.investopedia.com/terms/p/promotion.asp ]. Отже, в 

американській терміносистемі концепт PROMOTION відноситься до різного 

роду просування. У маркетингові його сприйняття говорить виключно про 

розповсюдження і донесення стратегічної інформації зорієнтованої на 

заохочення потенційних клієнтів до прийняття рішення купівлі товару, а от уже 

в інших галузях це більш широкодієвий процес. «Присутність в Інтернеті у 

вигляді статей, посилань зі спеціалізованих сайтів, тощо, збільшує видимість 

компанії. Потенційний клієнт, користуючись пошуком, відразу помічає про 

кого пишуть і говорять частіше. Останнім часом журналісти і редактори 

традиційних засобів медіа (преса, радіо, телебачення) дедалі частіше 

https://www.investopedia.com/terms/p/promotion.asp
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використовують саме Інтернет для первинного пошуку інформації, яка потім 

буде використовуватися у їхніх публікаціях. Тому, якщо кампанія просування в 

Інтернеті буде ефективною – у вас є всі шанси потрапити на сторінки 

друкованої преси або навіть на телебачення» [Менеджмент.com.ua 9 переваг 

просування продукції в Інтернеті. 

URL: http://www.management.com.ua/blog/849]. 

Модель концепту РЕКЛАМА. 

1) Номінативне поле концепту: РЕКЛАМА – 1. Популяризація товарів, 

видовищ, послуг і т. ін. з метою привернути увагу покупців, споживачів, 

глядачів, замовників і т. ін. Торговельна реклама допомагає покупцеві швидко 

відібрати і придбати необхідний товар (Хлібороб України, 11, 1966, 41); 

Микола Віт[алійович] має номерів з 12 Гейне в музиці і все дуже гарні речі. 

Коли б їх можна було тут надрукувати, то була б нам реклама!.. (Леся 

Українка, V, 1956, 112); // Поширення відомостей про кого-, що-небудь для 

створення популярності. Тілько не думайте, щоб так вже легко було пролазити 

в європейську пресу та ще й заробляти тим гроші. Перш усього й тут треба 

протекцію, рекламу, а од мене тепер вернуть рило деякі навіть із моїх 

попередніх приятелів з європейських писателів (Михайло Драгоманов, II, 1970, 

534); Не для реклами, а для серйозної роботи потрібні нам нові члени парти 

(Ленін, 39, 1973, 210). 2. Плакат, об’ява і т. ін., що використовуються як засіб 

привертання уваги покупців, споживачів, глядачів, замовників і т. ін. Правої 

башти не було. На її місці висилися три величезні кольористі реклами: 

«Біоскоп Люкс», «Ілюзіон Маяк» і «Синематограф бр. Пате» (Юрій Смолич, II, 

1958, 112); Федір Архипович глянув на Нерчина, який уважним зором стежив з 

вікна машини за гамірливою юрбою і обплетеними неоновими рекламами 

будинками (Натан Рибак, Час, 1960, 860); Біля вітрини крамниці взуттєвого 

короля – Баті товпився гурт селян, придивляючись до реклами. Манекен за 

вітриною показував пальцем на черевики і хитав головою (Михайло Томчаній, 

Готель, 1960, 112) [СУМ: в 11 томах. – Том 8, 1977, с. 493.]. 

http://www.management.com.ua/blog/849
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РЕКЛАМА (від лат. reclamare – вигукувати, reclamo – вигукую) – відкрите 

оповіщення фірмою потенційних покупців, споживачів щодо якості товарів і 

послуг, їх достоїнства і переваги, а також про досягнення і заслуги самої фірми. 

Реклама є одною з важливих складових маркетингу [Економічна енциклопедія. 

URL: http://slovopedia.org.ua/38/53408/383683.html ]. 

РЕКЛАМА (англ. аdvertisement) – відкрите повідомлення про товар, 

послуги за допомогою окремих видань (проспектів, каталогів, платівок, 

листівок), періодичної преси (статей, оголошень, вкладок), кіно, телебачення, 

радіо, пряма поштова реклама, реклама посилкової торгівлі, реклама, поширена 

за принципом “у кожен дім”, виставок та ін. Реклама є складовим елементом 

маркетингу і забезпечує просування товару на ринку [Економічний словник. 

URL: http://slovopedia.org.ua/105/53408/1093355.html ]. 

2) Когнітивні ознаки концепту: рекламний ролик, рекламування, рекламна 

інформація, нетоварна реклама, некомерційна реклама, популяризація 

соціальних проблем, пропаганда здорового способу життя, протореклама, 

стимулювання збуту, комерційна комунікація, рекламний слоган, вербальний 

вплив, емоційний вплив, рекламний вплив, онлайн-реклама, медійна реклама, 

Інтернет-реклама, мобільна реклама, інтерактивна реклама, дисплейна 

реклама, рубрична (тематична) реклама, радіореклама, відеореклама, 

друкована реклама, контекстна реклама, пошукова реклама. 

3) Верифікація отриманого когнітивного опису: «баки забивати» – часто 

використовуване маркетологами в процесі творення, оцінки й аналізу рекламної 

кампанії. 

4) Структура концепту: ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ТОВАРІВ, ПРИВЕРТАННЯ 

УВАГИ, ОГОЛОШЕННЯ, ПОВІДОМЛЕННЯ. 

5) Концепт у схематичному вигляді, у мисленнєвих картинках: «поширення 

інформації про когось / про щось»; «привертання уваги покупців, споживачів, 

глядачів, замовників, потенційних клієнтів»; «візуальна та інша медіа-

продукція – плакати, оголошення, відеокліпи, що використовуються як засіб 

привертання уваги потенційних споживачів», «таргетування», «вплив реклами 

http://slovopedia.org.ua/38/53408/383683.html
http://slovopedia.org.ua/105/53408/1093355.html
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на свідомість людини», «реклама спонукає потенційного клієнта до прийняття 

рішення купівлі», «популяризація товару», «реклама є частиною 

загальнолюдської культури», «рекламний ринок». 

6) Порівняльний аналіз об’єктивації концептів у мовній картині світу 

(МКС): «The Investment Advisers Act of 1940 defines advertising as any letter, 

notice, circular or other written communication addressed to more than one person, 

as well as any notice in a publication or by radio or TV that contains: 

- Graphs, charts, formulas or other devices used to determine how to choose a 

security or when to buy or sell a security; 

- Information that offers analysis, reports or publications concerning securities 

or when to buy or sell a security;  

- Any other investment advisory service that relates to securities.» 

[ІNVESTOPEDIA, Advertising. URL: https://www.invest.opedia.com/exam-

guide/series-65/communication-compensation/advertising.asp ]. 

«Девіду Огілві вдалося створити кілька рекламних кампаній, які 

сприймаються в рекламному світі як прекрасно виконана робота. Проте, він 

належав до тих людей, хто дотримувався третьої точки зору: хороша 

реклама – це реклама, за допомогою якої можна продати товар, не 

привертаючи до себе уваги. Автор реклами повинен акцентувати увагу 

споживача саме на товарі. Людина, яка читає рекламне оголошення або 

дивиться телевізійний рекламний ролик, не повинна говорити: «Яка прекрасна 

реклама», необхідно, щоб він подумав: «Я не знав про це раніше. Я повинен 

обов’язково купити цей товар» [Менеджмент.com.ua Що таке хороша реклама? 

URL: http://www.management.com.ua/blog/1324 ]. Рекламне оголошення 

створюється з допомогою тексту, а передаватися може і в аудіо, відео, шоу, 

флеш форматах. Рекламний текст підлягає ряду вимог: шаблонності та легкості 

засвоєння і сприйняття; він повинен бути живим і емоційно надихати, 

найсуттєвіше та найцінніше має перебувати на початку та в кінці рекламного 

звернення. До формули творення рекламних аргументів відносять: бажаність 

https://www.invest.opedia.com/exam-guide/series-65/communication-compensation/advertising.asp
https://www.invest.opedia.com/exam-guide/series-65/communication-compensation/advertising.asp
http://www.management.com.ua/blog/1324
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(збудження емоцій), оригінальність (естетичне оформлення) та привабливість 

(привертання уваги). 

2.2. Лінгвокогнітивні методики концепт-аналізу в маркетинговому 

дискурсі 

У сучасній лінгвістиці термін «концептуальний аналіз» поширився 

відносно недавно (насамперед, у працях Ю.Д. Апресяна [Апресян 2006], 

Н.Д. Арутюнової [Арутюнова 1998], В.І. Кононенка [Кононенко 2004], 

О.С. Кубрякової [Кубрякова 2004 (1)], Дж. Лакоффа [Лакофф 1988], 

О.О. Селіванової [Селіванова 2012 (1)], Б.А. Успенського [Успенский 2007]), 

проте сьогодні його вважають провідним методом дослідження в різних 

гуманітарних науках – когнітології, філософії, лінгвістиці, гендерології, 

культурології, теорії міжкультурних комунікацій, соціології, психології. На 

думку О.С Кубрякової, концептуальний аналіз (КА) – це метод когнітивної 

науки, що полягає у спробі поєднати дані різних наук, гармонізувати і знайти 

смисл у їхніх співвідношеннях [Кубрякова 1994, с. 35-36]. 

У 1930-1950-і роки вітчизняний психолог Л.С. Виготський провів серію 

експериментів, у результаті яких було підтверджено гіпотезу про діалектичну 

єдність мови і мислення у дорослої людини і доведено взаємовплив: внутрішнє 

мовлення впливає на розумові процеси, а пізнавально-розумова діяльність, у 

свою чергу, формує лінгвокогнітивні структури, що є основою мовної 

діяльності [Приходько 2008, с. 45]. 

Для вивчення формування, структури та становлення концепту 

використовують концептуальний аналіз, який послуговується різноманітними 

термінами: конкретно-чуттєвий образ – це образ конкретного предмета або 

явища в нашій свідомості (конкретне дерево, конкретна країна); уявлення – це 

узагальнені чуттєві образи різних предметів і явищ; схема – це мисленнєвий 

зразок предмета чи явища, який має просторово-контурний характер; 

поняття – концепт, що містить найбільш загальні, істотні ознаки предмета чи 

явища, його об’єктивні, логічно модульовані характеристики; прототип – це 



131 

категорійний концепт, який уможливлює уявлення про типовий член певної 

категорії; пропозиційна структура, або пропозиція – це спосіб 

концептуальної організації людських знань; фрейм – це об’ємний, 

багатокомпонентний концепт, що містить «пакет» інформації, знання про 

стереотипну ситуацію; сценарій, або скрипт – це динамічно поданий фрейм як 

розгортання в часі певних послідовних етапів, епізодів та гештальт – це 

концептуальна структура, цілісний образ, який суміщує в собі чуттєві і 

раціональні компоненти у їхній єдності й цілісності як результат цілісного, 

нерозчленованого сприйняття ситуації, вищий рівень абстракції – недискретне, 

неструктуроване знання [Бабушкин 1996, с. 76]. 

Із досліджень американського науковця з психології, неврології, 

когнітивної нейробіології Лізи Барретт [Барретт 2018] відомо, що після того, як 

людина читає слово, її мозок поєднує певні частинки знань про об’єкт, 

змінивши тип збудження нейронів у сенсорних ділянках, створюючи психічну 

модель концепту. Таким чином у людській свідомості народжується концепт. 

Концептуальний аналіз активно використовують у лексиці та фразеології, 

застосовують для визначення семантичної структури лексики, для створення 

моделі концептуального аналізу тексту. Поняття концепту та методів його 

аналізу входять у зміст когнітивних досліджень, розробляють і вивчають різні 

дослідники: С.А. Аскольдов-Алексєєв [Аскольдов-Алексеев 1997], 

В.З. Дем’янков [Демьянков 1986, 2007], С.А. Жаботинська [Жаботинская 1997, 

1999 (1) (2)], В.Г. Зусман [Зусман 2003, 2007], О.С. Кубрякова [Кубрякова 1994, 

2001], В.І. Карасик [Карасик 2002; 2005], Д.С. Лихачов [Лихачев 1993], 

А.М. Приходько [Приходько 2008], М.М. Полюжин [Полюжин 2001, 2008], 

Ю.С. Степанов [Степанов 1995 (1), 2001 (2)], Й.А. Стернін [Стернин 2001, 2007] 

та ін. Концепт-аналіз має на меті виявлення парадигми культурно значущих 

елементів та опис їхньої концептосфери, тих компонентів, що становлять 

ментальне поле концепту [Степанов 1995, с. 51]. 

Ю.С. Степанов наголошує на тому, що концепт – це нібито згусток 

культури у свідомості людини, який має динамічну та двоїсту природу. Це 
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зумовлено, з одного боку, діахронією – вертикаль смислу; з іншого – 

синхронією, тобто безліччю одночасних контекстів – горизонталь змісту 

[Степанов 1995, с. 40, 50]. 

Концепт – це універсалія людської свідомості, чому сприяє формування 

універсального поля, межі якого у свідомості суб’єкта визначаються 

«культурною пам’яттю», причетною до духовної традиції [Лихачев 1981, с. 10]. 

В.І. Карасик зводить вивчення концептів до двох основних 

взаємододаткових типів досліджень – дослідження концепту як 

лінгвокогнітивної та лінгвокультурної сутності [Карасик 2002, с. 139]. 

О.С. Кубрякова визначає концепт як фрагмент світу, представлений 

когнітивною структурою, як сутність, яка не піддається прямому 

спостереженню [Кубрякова 2004 (1), с. 36]. 

Необхідність розрізнення понять «поняття» і «лексичне значення» 

зумовила появу нового терміна, яким і став концепт, що охоплює і поняття, і 

значення. Отже, концепт – це нова категорія, поява якої симолізує відхід 

мовознавства від вузько лінгвістичних методів. Виникнення цієї категорії 

свідчить про те, що лінгвістична наука спрямувала увагу на суб’єкт мовної 

діяльності – людину, набуваючи такої ознаки, як антропоцентричність [Колодій 

2013]. 

У нашому випадку маркетолог є носієм професійної мови, який разом із 

тим є носієм певної концептуальної системи маркетингового дискурсу. 

Kонцептуальна система – це система знань і думок людини про світ. Вона 

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

рівні, проте не зводиться до будь-якої лінгвістичної суті. Складниками 

концептуальної системи є окремі смисли або концепти, які сформувались у 

процесі пізнання світу і відбивають інформацію про нього. 

При виборі концептуального аналізу для вивчення тексту маркетингового 

матеріалу зустрічаємо двозначність, яка випливає з подвійного розуміння 

ключового терміна концепт. З одного боку, концептуальний аналіз є аналізом 

концептів, культурно-ментально-мовних утворень, які структурують 
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семантичний простір маркетингового тексту. З іншого, він виступає способом 

дослідження, яке здійснюють за допомогою концептів. У такому випадку 

концепт є не що інше як теоретична одиниця, яку конструюємо для зручності в 

осмисленні і систематизації матеріалу маркетингового тексту. 

Потреба в концептуальному рівні подання змісту мовних одиниць 

описується у сфері комп’ютерної лінгвістики, зокрема під час створення 

програм людино-машинного діалогу. Так, у праці Р. Шенка описано 

концептуальний рівень, який містить у собі декілька ролей: діяч, акт, об’єкт, 

реципієнт, спрямування. Звідси такі поняття концептуальної інформації: 

фізичні об’єкти, дії, властивості, поняття часу і місця [Шенк 1980, с. 21]. 

Дискусійність питань із проблем когнітології призводить до цікавих 

результатів – у практиці концептуального аналізу ми зосереджуємося на 

вивченні семантичної організації тексту. Концепти багатокомпонентні: мають 

ядро і периферію. Велике значення в їхньому формуванні мають слова, 

повторювані в тексті, й такі, що мають різну назву: слова-лейтмотиви, лексичні 

домінанти, ключові слова, тематичні лексеми [Варшавская 1984]. Ключові 

домінантні смисли слів передбачають «зв’язки синонімії, антонімії, а також 

морфологічне походження, семантичну спільність» [Варшавская 1984, с. 131]. 

Когнітивно-пропозиційну структуру (КПС) дискурсу формує сукупність 

однорідних елементів, у яких є загальні, інтегровані та істотні диференційні 

ознаки. Інтерпретація концептів і концептосфери полягає в семантичному 

просторі близьких за смислом груп слів – тематичних, семантичних, у 

типовому наборі істотних семантичних ознак, що зумовлюють базовий 

концепт. 

Базовий концепт (БК) дискурсу є основою його когнітивної структури, яка 

несе інформацію пізнавального і естетико-художнього характеру з будь-якої 

сфери людської діяльності [Кузнецова 2013, с. 116]. 

Тому можна стверджувати, що мовна характеристика мовця, особливості 

його розумового процесу дають можливість визначити концептуальні 

параметри його мовленнєвого дискурсу. 
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Розгляд дискурсу як процесу соціально зумовленої взаємодії дозволяє 

описувати його в термінах соціально значущих дій мовців у межах, 

релевантних для певної культури, комунікативних ситуацій. Таке розуміння 

лежить в основі концептуального аналізу дискурсу. 

Найпродуктивнішою когнітивною методикою аналізу визнано теорію 

прототипів Дж. Лакоффа [Лакофф 1990] з огляду на її найбільший емпіричний 

потенціал. За вченням О.О. Потебні [Потебня 1926], нами здійснювано спробу 

доповнити прототипний підхід етимологічним аналізом, спираючись на вчення 

про внутрішню форму слова. 

Когнітивний підхід до мови на сьогодні набуває визнання нової парадигми 

лінгвістичного знання про співвідношення свідомості та мови. Когнітивна 

здібність людини в обробці, збереженні та передаванні інформації пояснюється 

характеристиками мови. За визначенням Дж. Лакоффа наше знання 

організовується за допомогою структур, які мають назву ідеалізованих 

когнітивних моделей, а структура категорій і прототипні ефекти є побічними 

продуктами цієї організації.  

Стверджуючи, що когнітивні моделі опосередковують сприйняття й 

осмислення людиною певного її досвіду, Дж. Лакофф фактично визнає, що 

саме досвід і є єдиним джерелом будь-яких категорій, як, власне, і всього 

нашого знання про навколишній світ. 

Як відомо, ні Е. Сепір і Б.Л. Уорф, ні Дж. Лакофф не були першими в 

історії мовознавства, хто висловив подібні міркування. Випереджаючи свій час, 

зазначену лінгвістичну й загальнофілософську проблему майже в усіх аспектах 

сформулював О.О. Потебня. Навівши подібні до Уорфових приклади, зокрема з 

однієї з малайських мов, де особові займенники не відрізняються від 

прислівників місця [Потебня 1926], він не тільки одним із перших у 

європейській думці запропонував певне емпіричне підтвердження своїх 

переконань щодо зазначеної проблеми, а й висунув думку про зв’язок між 

розвитком мов та становленням і еволюцією світоглядних систем. Так йому 

вдалося продемонструвати свій погляд на виникнення деяких фундаментальних 
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категорій людської свідомості, зокрема категорії причини та розуміння 

причинно-наслідкових зв’язків на тлі розвитку мови. 

За допомогою аналізу концептів проводять вивчення глибинних структур і 

механізмів, які стоять за мовними формами вираження ментальних утворень. 

Застосовуючи методологічні підходи концептології, вибудовуючи модель 

концепту, досліджують мовну картину світу. Щоб дослідити маркетинговий 

дискурс, нам варто розглядати маркетингові поняття як ментальні, ментально-

мовні, когнітивні одиниці пізнання дійсності. 

Моделювання мовних схем концептів, ментальних структур та когнітивних 

моделей зустрічаємо в працях С.А. Жаботинської [Жаботинская 1997, 1999 (1) 

(2)], В.Л. Іващенко [Іващенко 2003, 2004 (1) (2) (3) (4)], В.А. Маслової [Маслова 

2008], М.В. Піменової та О.М. Кондратьєвої [Пименова, Кондратьева 2011], 

З.Д Попової та І.А. Стерніна [Попова, Стернин 2005], О.О. Селіванової 

[Селіванова 2006]. Розглядаючи когнітивні моделі в мовних схемах, тобто в 

мовних знаках, можемо сказати, що вони являють собою відносну простоту 

структурних типів, представляють послідовну систему, побудовану на 

універсальних законах [Пименова, Кондратьева 2011]. М.В. Піменова та 

О.М. Кондратьєва бачать у когнітивній моделі певний стереотипний образ, 

який структурує знання, досвід і їхню оцінку. В.А. Маслова моделює концепт 

як угрупування схеми, фрейму й скрипту. Схема тут є словниковим 

тлумаченням імені концепту. Фрейм має вигляд мережі з вузлами та зв’язками 

між ними і кожен вузол має своє «завдання» з характерними ознаками ситуації, 

якій він відповідає. Ці вузли можна розглядати на двох рівнях: вищому і 

нижчому рівнях. Вузлом вищого рівня є макропропозиція, або тема фрейму, яка 

представляє назву ситуації, дію, уявлення зорового образу. Вузол нижчого 

рівня є терміналом, чи слотом для зберігання інформації. Ці вузли можуть бути 

компонентами різних фреймів і, поєднуючись, утворювати мікрофреймову 

мережу [Науменко 2006]. За теорією М. Мінскі, фрейм є когнітивною моделлю 

пам’яті людини, структурою даних для репрезентації стереотипної ситуації 

[Minsky 1980]. 



136 

Для побудови фрейму необхідно виконати такі завдання: 

- окреслити предметну галузь діяльності, тобто маркетинг. Матеріалом 

дослідження слугують тексти маркетингового дискурсу; 

- віднайти ключові концепти та похідні від них, застосувавши метод 

пошуку тематичних домінант у фахових маркетингових лексикографічних 

джерелах; 

- з допомогою термінологічних словників, словників синонімів, тезаурусів, 

професійних маркетингових текстів віднайти спеціальну синонімічну лексику, 

яка допоможе прояснити зміст концепту; 

- ім’я концепту порівняти із семантичним наповненням; 

- провести діахронічний анліз лексеми-номінатора концепту і віднайти 

концепт-етимон; 

- з’ясувати основні та периферійні спільні значення, які репрезентують 

логічні зв’язки між відповідними поняттями з допомогою семантичного 

аналізу; 

- скористатися методом словникових дефініцій слів-вербалізаторів 

концептів для визначення поняттєвого обсягу концепту й окреслення його межі 

у формі визначень; 

- у фахових маркетингових текстах віднайти додаткові смисли слів-

вербалізаторів концептів і з’ясувати їхній термінотвірний потенціал; 

- здійснити опис поділу професійного поняття на відповідні субконцепти 

(субпоняття) і з’ясувати логіко-смислові зв’язки досліджуваних понять із 

іншими маркетинговими поняттями; 

- виокремити когнітивні ознаки концепту, які формують його семантичні 

ядра (смислові центри) і віднайти мовні репрезентанти концептів 

маркетингового дискурсу з допомогою аналізу лексичної сполучуваності слова, 

методу дистрибутивного аналізу вживання слова та методу когнітивної 

інтерпретації; 
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- віднайти мовні форми вираження образів-картинок, образів-прототипів, 

образів-стереотипів, національних антропосимволів, що присутні у тих чи 

інших концептах маркетингового дискурсу; 

- здіснити лінгвістичний опис моделей – фреймової, скриптової структур 

концептів маркетингового дискурсу. 

Здійснення аналізу професійних маркетингових концептів відповідно до 

поданого алгоритму методичних процедур дасть змогу аналітично дослідити 

маркетинговий дискурс в українській мові. 

Отже, концептуальні фрейми формують наші знання про картину світу, 

про поведінку людини в навколишньому світі у тій чи іншій ситуації. Ці знання 

як «пакети» запам’ятовуваної інформації зберігаються у нашій свідомості й 

забезпечують обробку стандартних ситуацій, подій, вчинків, дій. 

У колективній свідомості такі концепти українськомовного 

маркетингового дискурсу, як МАРКЕТИНГ, ПРОДУКТ / ТОВАР / ПОСЛУГА 

/ БРЕНД, ЦІНА / ВАРТІСТЬ, МІСЦЕ ЗБУТУ / ДИСТРИБУЦІЯ, ПРОСУВАННЯ 

/ РЕКЛАМА, які прийшли в нашу мову з англомовного маркетингового 

дискурсу, групуються у фрейм-структуру більш загального родового поняття 

«діяльність» («activity»). Фрейм-структура «activity» в англійській мові 

розкладається на компоненти або слоти (комірки для зберігання інформації): 

«subject», «object», «aim», «means», «mode», «result», – українською мовою: 

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

Таким чином, концепт МАРКЕТИНГ структурує акціональний фрейм зі 

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

«створення маркетингової стратегії» з наступними етапами: «бачення цілі», 

«проведення маркетингового аналізу», «зваження результатів», «прийняття 

рішень», «контроль за виконанням маркетингового стратегічного плану». 

Подальше глибше дослідження розглядається в підрозділі 2.3., де вибудовано 

структури фреймів для відповідних термів. 

У кожній із фреймових структур вершиною стає ім’я-вербалізатор 

концепту, а слоти заповнюють відповідні мовні одиниці, які увиразнюються в 
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маркетингових термінах, словосполученнях, пропозиційних структурах, міні- 

та макроконтекстах, що описують окремі ознаки концепту. Такі концепти 

формують у колективній свідомості маркетологів акціональні фрейми зі 

схемою каузації: «ХТОСЬ-каузатор робить ЩОСЬ-фактитив ТАМ-місце з 

допомогою ЧОГОСЬ-інструменту ЯК-у певний спосіб» та схемами контакту: 

«ХТОСЬ-агенс діє на КОГОСЬ-пацієнс»; «ХТОСЬ-агенс діє на ЩОСЬ-пацієнс з 

МЕТОЮ» [Науменко 2016]. 

Оскільки концепти маркетингового дискурсу мають природу професійного 

знання, їх організовують на базі поняттєвого компоненту, увиразнюють у 

семантичних ядрах (смислових центрах), які складають дискурсивні практики 

маркетингового дискурсу й жанрові форми. Образні, символічні, стереотипні, 

формально-структурні об’єктивації утворюються в професійній колективній 

свідомості маркетологів. У семантико-когнітивному аспекті когнітивної 

лінгвістики досліджується концепт безпосередньо через значення номінативних 

мовних одиниць. Опис-моделювання маркетингового дискурсу слід 

здійснювати за методологічними процедурами, розробленими такими 

науковцями, як М.М. Болдирев [Болдырев 2000, 2009], А. Вежбицька 

[Wierzbicka 1980], С.Г. Воркачов [Воркачев 2002 (1) (2)], В.Л. Іващенко 

[Іващенко 2003, 2004 (1) (2) (3) (4)], В.А. Маслова [Маслова 2008]. 

 

2.3. Фрейм і семантична сітка як статична модель організації знань у 

маркетинговому дискурсі 

У когнітивістиці процес концептуалізації дискурсивної діяльності 

розглядають через теорію фреймів. Теорія фреймової семантики є найбільш 

популярною серед семантичних теорій і носить міжпредметний характер, 

поєднуючи лінгвістичні та нелінгвістичні знання. Вона пояснює багато мовних 

явищ із позиції когнітивного аналізу [Никонова 2008, с. 224]. Фреймова 

семантика є методом когнітивного аналізу мовних одиниць. 



139 

Семантична сітка об’єднує сукупність концептів концептосфери 

маркетингу, які перебувають у зв’язках, цілісності, структурованості у вигляді 

фреймів. Такі слова пов’язані парадигматичними або синтагматичними 

відношеннями. За М. Мінським, фрейм можна уявити у вигляді сітки, що 

складається із вузлів та зв’язків між ними, а кожен вузол має бути наповнений 

власним «завданням», яке представляє ті чи інші характерні властивості 

ситуації, якій воно відповідає. Загалом у фреймі можна виділити декілька 

рівнів, які ієрархічно пов’язані між собою. Вузли фрейму, що належать до 

верхніх рівнів, представляють більш загальні поняття, які завжди правдиві по 

відношенню до цієї ситуації. Ці вузли відповідно вже наповнені своїми 

завданнями. Вузол найвищого рівня фрейму зазвичай наповнений назвою 

ситуації (наприклад, назва зорового образу, «продукт»; назва дії «просування»). 

Вузли нижніх рівнів не наповнені своїми завданнями, їх називають 

терміналами. Вони мають бути наповнені конкретними даними, що 

представляють їх потенційні завдання у процесі підлаштування фрейму до 

конкретної ситуації із того класу ситуацій, який цей фрейм представляє. 

Фреймова семантика є засобом когнітивного та семантичного 

моделювання мови. Такий засіб дає змогу моделювати принципи 

структурування і відображення певної частини людського досвіду, знань 

маркетологів у значеннях мовних одиниць, які забезпечують розуміння в 

процесі мовної комунікації. Фреймова семантика наголошує на необхідності 

пов’язування значення слова з фреймом, що лежить в його основі. 

Ч. Філлмор зазначає, що фрейм є системою концептів, які взаємопов’язані 

таким чином, що для розуміння одного з концептів необхідно зрозуміти усю 

систему [Fillmore 1992, с. 20-32.]. Представлення одного з концептів робить 

можливим доступ до всіх інших. У фреймовій семантиці слово представляє 

категорію досвіду, частина дослідження передбачає виявлення причин 

створення суспільством категорії, яку представляє це слово, і додавання цієї 

причини до опису значення слова. 



140 

Отже, структурою представлення знань маркетингу про ознаки та будову 

об’єктів – термів є фрейм. Термом є об’єкт певної предметної галузі або певної 

типової ситуації, представлення знань про ознаки та будову якого, структурує 

фрейм, створюючи логічну модель організації декларативних знань, знань про 

те, “що” становить модельований об’єкт [Карпіловська 2006, с. 116]. Основою 

структури фрейму є ядро (центр / фокус), що включає окремі ознаки фрейму. 

Фрейм як структура даних має слоти (графи) або термінали, які є 

когнітивними компонентами, що входять до наших уявлень про типові явища, 

події та об’єкти навколишнього світу. 

За Граматикою конструкцій Ч. Філлмора, мова має конструкцію з 

конвенційних і некомпозиційних мовних знаків, які можуть бути пояснені 

тільки за допомогою поєднання форми та значення їхніх компонентів. 

Конструкція має власне значення, яке залежить не від слів, що її наповнюють, а 

від компонентних частин із їх зв’язками. Метою Граматики конструкцій є 

обґрунтування визначальних властивостей усіх типів мовних виразів. Адже 

будь-який тип мовної структури має інформаційну цінність, яку пояснює 

розуміння природи мови як певного типу когнітивної та соціальної поведінки. 

Декларативні знання про той чи інший терм ділянки дійсності, яку 

моделює фрейм, у нашому випадку є суто мовними. Наприклад, для ділянки 

дійсності, як «продукт», носії української мови передусім виділять терм хліб з 

рядом термів, пов’язаних відношенням належності до спільної предметної 

галузі «продукт, харчування, зроблене своїми руками, здобуте своєю працею». 

Встановлюючи ознаки, за якими можна описати зміст цього терму, можна 

відслідкувати важливість і позамовної інформації для побудови ефективного 

фрейму. Тут важливо уявити й відслідкувати всі можливі ознаки терму: чи це 

продукт харчування, чи це продукт для побутового вжитку; чи цей продукт 

довготривалого зберігання, чи для термінового вжитку; чи цей продукт 

вироблено із певних матеріалів з певною ціллю власними руками, чи його 

здобуто власною працею із природних родовищ; чи це є матеріальна річ 

важлива для життя, чи це є послуга без якої життя неможливе. Це все вказує на 
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важливість концептуалізації світу в українській мові. Крім того, пригадаємо, що 

в економічній термінології зафіксовано семантичну структуру слова продукт і 

як товар, і як послуга. 

Вибудувати семантичну сітку можна лише, виконавши певні процедури 

аналізу й опису окремої сукупності однорідних об’єктів, а саме: 1) виявити всі 

складники лексико-семантичного об’єднання; 2) визначити їхню семантичну 

будову; 3)  визначити семантичні відношення між ними [Карпіловська 2003, 

с. 117]. 

Отже, ми бачимо значущість використання фреймових структур для 

представлення фонових знань про певні явища та для ефективного 

комплексного висвітлення інформації про явища, об’єкти, дії. Концепції вчених 

Дж. Лакоффа, М. Мінського, Ч. Філлмора та ін. зробили значний внесок не 

лише у розвиток комп’ютерних досліджень, а й у когнітивну лінгвістику. Тео 

ван Дейк відзначає можливість використання категорії фрейму у лінгвістичних 

дослідженнях дискурс-аналізу, для укладання тезауруса окремого виду текстів. 

 

2.3.1. Структура фрейму для терму маркетинг 

Щоб вибудувати структуру фрейму слід розробити логічну модель 

організації знань. Для кожного терму є набір властивих йому слотів із їхніми 

конкретними змістами. Сукупність слотів і перелік їхніх змістів окреслють у 

мові картину концептуалізації загального поняття концепта. 

За словами Є.А. Карпіловської [Карпілоська 2003, с. 113], фрейм – це 

сукупність певних термів, важливих або визначальних для тієї чи іншої ділянки 

дійсності: предметної галузі або стереотипної, типової ситуації, логічна 

«рамка» для організації їхнього змісту або наших знань про них. 

За словами М. Мінського, фрейм має вигляд сітки, що складається із вузлів 

та зв’язків між ними, а кожен вузол наповнений власним «завданням», тих чи 

інших властивих йому ситуацій. У фреймі виділяють кілька рівнів, які 

ієрархічно пов’язані між собою. Вузли фрейму, які перебувають у верхніх 

рівнях, представляють більш загальні поняття, які завжди правдиві по 
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відношенню до цієї ситуації. Вузол найвищого рівня фрейму зазвичай 

наповнений назвою ситуації. У нашому випадку назва зорового образу 

«супермаркет», назва дії «продаж продуктів харчування». Вузли нижніх рівнів 

не наповнені іншими – своїми завданнями, вони називаються терміналами. 

Вони повинні бути наповнені конкретними даними, що представляють їхні 

потенційні завдання у процесі підлаштування фрейму до конкретної ситуації, із 

того класу ситуацій, який цей фрейм представляє. М. Мінський вважає, що 

кожен термінал може ставити умови, яким повинні відповідати його завдання, а 

групи фреймів мають бути об’єднані в систему фреймів [Кибрик 1994, с. 128]. 

На думку Є.А. Карпіловської [Карпілоська 2003, с. 113], терми у складі 

фрейму в цілому та окремих його підфреймів становлять певні вузли, так звані 

термінальні вузли. Ознаки термів, значення параметрів їхнього опису дістали 

назву слоти (від англ. slot «щілина, люк»). Слоти є тими нішами, в які 

«пакують» вміщують знання про певний терм. Конкретне значення слота – це 

його зміст. Декларативні знання про той чи інший терм залежно від завдання, 

яке ми ставимо перед собою, вивчаючи ту ділянку дійсності, яку моделює 

фрейм, можуть бути суто мовним, або знаннями про назву того поняття, яке 

виражає, або ж позамовними, енциклопедичними, або знання про характер 

вживання, особливості побутування реалії, або явища з такою назвою в 

певному спеціальному середовищі. 

Для такої ділянки дійсності, як «торгівля», носії української мови 

передусім виділять маркетинг з рядом термів, пов’язаних із ним відношенням 

«частина-ціле» або відношенням належності до спільної предметної галузі 

«торгівля, процес ринкових відносин». Встановлюючи ознаки, за якими можна 

описувати зміст цього терму, ми пересвідчимося у важливості позамовної 

інформації для побудови ефективного фрейму. Істотною ознакою для змістової 

будови терму маркетинг є «сфера застосування виробнича / невиробнича», де 

також є важливою не лише опозиція «завод-фабрика чи взагалі надання 

послуг», а й опозиція за ознаками виду діяльності «міжнародний-внутрішній». 

Існування окремих найменувань маркетингу за тією чи іншою ознакою 
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конкретизації загального поняття, вираженого словом-назвою терму – 

маркетинг-мікс, трейд-маркетинг, засвідчує важливість такої значеннєвої 

класифікації для носіїв української мови, вказує на особливості 

концептуалізації світу в українській мові. Семантичну структуру слова 

маркетинг-мікс Тлумачний словник висвітлює: маркетинг-мікс – комплекс 

заходів, які визначають позиціонування продукту на ринку; зазвичай у нього 

включають 4 елементи: продукт, ціну, доставку продукту споживачеві та 

просування продукту. [Тлумачення СЛОВНИК.ua. 

URL: https://www.slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%

BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-

%D0%BC%D1%96%D0%BA%D1%81]. Отже це слово означає поєднання 

чотирьох дій для забезпечення ходу однієї діяльності маркетинг. А от 

семантичну структуру слова трейд-маркетинг Тлумачний словник висвітлює: 

Трейд-маркетинг (торговий маркетинг, trade-маркетинг) – один з напрямків 

маркетингу. Трейд-маркетинг – це комплекс знань і дій, спрямованих на 

збільшення попиту на рівні оптової та роздрібної торгівлі, тобто маркетингові 

комунікації та інші заходи здійснюються безпосередньо в місцях продажу і 

мережах дистрибуції [Трейдмаркетинг. Вікіпедія. 

URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B

4-

%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D

0%B3 ]. 

Таблиця 3.3. Структура фрейму для терму маркетинг 

Терм Слот Зміст слота 

маркетинг ринок 
сукупність організацій і приватних осіб, що 

купують товари і послуги 

 керувати (менеджмент) 
вертикальна маркетингова система, яка 

координує діяльність 

 діяльність спрямована на формування попиту 

 справи поточна діяльність фірми 

 інтереси споживачі і суспільство в цілому 

 підприємництво 
процедура планування, організації і 

здійснення безперервного, постійно 

https://www.slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%BC%D1%96%D0%BA%D1%81
https://www.slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%BC%D1%96%D0%BA%D1%81
https://www.slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%BC%D1%96%D0%BA%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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оновлювального процесу розширеного 

відтворення товарів і послуг з метою 

задоволення економічних, соціальних і 

екологічних потреб суспільства і отримання 

прибутку 

 зайнятість виконання обов’язків 

 організація 

планування і здійснення збутових операцій, 

забезпечення умов для стійкої реалізації 

товару 

 підприємство 

господарюючий суб’єкт, який створюється і 

функціонує на основі чинного законодавства, 

тобто виступає в ролі юридичної особи, 

займається підприємницькою діяльністю в 

певній сфері господарства, функціонує на 

принципах комерційного розрахунку, тобто 

суворо враховуючи витрати, результати, веде 

бухгалтерський облік тощо, підпорядковуючи 

свою діяльність комерційному успіху 

 об’єднання, корпорація організована підприємницька структура 

 ділова угода заключення договору 

 робота праця для виконавців поставлених задач 

 професія 
освіта, фактичні характеристики людини для 

забезпечення рівня доходу 

 добровільна робота неоплачувана праця 

 посада 
службове становище, пов’язане з виконанням 

певних обов’язків у якій-небудь установі 

 коло обов’язків задачі за займаною посадою 

 відповідальність 

обов’язок економічного (майнового) суб’єкта 

відповідати за взяті ним зобов’язання 

виконувати угоди 

 
заняття, рід діяльності, 

фах 

вид заняття, трудової діяльності, що вимагає 

певної підготовки 

 виробництво 

процес, у ході якого використовують речовини 

й сили природи і створюють продукти, 

необхідні для існування й розвитку 

суспільства 

 торгівля 

форма обміну товарів, за якої рух їх із сфери 

виробництва до сфери споживання або зміна 

одного власника товару іншим відбувається на 

основі купівлі-продажу 

 ремесло 

дрібне виробництво готових виробів для 

задоволення побутових потреб, що 

ґрунтується на ручній техніці за відсутності 

внутрівиробничого поділу праці 

 місце торгівлі місце реалізації товарів, обладнане 
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електронним контрольно-касовим апаратом 

або де є товарно-касова книга, в яких 

фіксується виручка від продажу алкогольних 

напоїв і тютюнових виробів незалежно від 

того, чи оформляється через них продаж 

інших товарів 

 

Отже, маркетинг може бути урізноманітнений своїми видами діяльності. 

Суто лінгвістична інформація про різновиди маркетингу не все нам доносить. 

Тільки людина-маркетолог, яка займається цим процесом відчуває його 

відмінності, які себе виявляють при аналізі певної ситуації. За Л.П. Науменко, 

ми маємо такий акціональний фрейм, конституентами якого є декілька 

предметів, які наділяються семантичними ролями, акцент зміщується на 

взаємодію одного предмета з іншими зі схемою каузації: «ХТОСЬ-каузатор – 

маркетинг робить ЩОСЬ-фактитив – діяльність / виробництво: продукт 

/ товар / послуга / бренд, торгівля, керує (менеджмент); ТАМ-місце – місце 

торгівлі, ринок, місце збуту; з допомогою ЧОГОСЬ-інструменту – реклама, 

просування, ЯК-у певний спосіб – ділова угода» [Науменко 2016]. 

Сукупність слотів і перелік їхніх змістів окреслюють властиву українській 

мові картину реалізації загального поняття – концепту МАРКЕТИНГ, у 

певному наборі термів – його реалізаторів або, іншими словами, картину 

концептуалізації цього поняття в українській мові. 

 

2.3.2. Структура фреймів для термів продукт / товар / послуга / бренд 

Таблиця 3.4. Фрейм для терму продукт 

Ім’я фрейму «продукт» 

Слоти Значення слотів 

Учасники Клієнт 

Власник 

Виробник 

Продавець 

Партнер 

Дії учасників Вивчити потреби ринку 

Отримати дозвіл на виробництво 

Виготовити 
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Провести перемовини 

Заключити угоди 

Реклама 

Вибір 

Продаж 

Купівля 

Доставка 

Об’єкти дії Документація дозволу на: 

виготовлення, продаж, доставку 

Паспорт та ідентифікаційний код 

Планові книги 

Звітові книги 

Бухгалтерська документація 

Місце дії Магазин 

Офіс 

Завод 

Фабрика 

Каталог замовлень 

Канал зв’язку 

 

Таблиця 3.5. Фрейм для терму товар 

Ім’я фрейму «товар» 

Слоти Значення слотів 

Учасники Клієнт 

Власник 

Виробник 

Продавець 

Партнер 

Дії учасників Отримати дозвіл на виробництво 

Виготовити 

Провести перемовини 

Заключити угоди 

Реклама 

Вибір 

Продаж 

Купівля 

Обмін  

Доставка 

Об’єкти дії Документація дозволу на: 

виготовлення, продаж, обмін, доставку 

Паспорт та ідентифікаційний код 

Планові книги 

Звітові книги 

Бухгалтерська документація 
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Місце дії Магазин 

Ринок 

Офіс 

Завод 

Фабрика 

Каталог замовлень 

Канал зв’язку 

 

Таблиця 3.6. Фрейм для терму послуга 

Ім’я фрейму «послуга» 

Слоти Значення слотів 

Учасники Клієнт 

Власник 

Виконавець 

Організатор 

Продавець 

Партнер 

Дії учасників Створити 

Запатентувати 

Провести перемовини 

Заключити угоди 

Реклама 

Вибір 

Продаж 

Купівля 

Обмін 

Об’єкти дії Документація дозволу на: 

створення, продаж, обмін 

Паспорт та ідентифікаційний код 

Планові книги 

Звітові книги 

Бухгалтерська документація 

Місце дії Магазин 

Ринок 

Офіс 

Завод 

Фабрика 

Каталог замовлень 

Канал зв’язку 

 

Таблиця 3.7. Фрейм для терму бренд 

Ім’я фрейму «бренд» 

Слоти Значення слотів 
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Учасники Клієнт 

Власник 

Виробник 

Продавець 

Партнер 

Дії учасників Вивчити потреби ринку 

Створити 

Запатентувати 

Заключити угоди 

Реклама 

Вибір 

Продаж 

Купівля 

Обмін 

Об’єкти дії  

Місце дії Магазин 

Ринок 

Офіс 

Завод 

Фабрика 

Каталог замовлень 

Канал зв’язку 

 

2.3.3. Структура фреймів для термів ціна / вартість 

Таблиця 3.8. Фрейм для терму ціна 

Ім’я фрейму «ціна» 

Слоти Значення слотів 

Учасники Клієнт 

Власник 

Виробник 

Продавець 

Партнер 

Дії учасників Вивчити потреби ринку 

Вирахувати 

Провести перемовини 

Заключити угоди 

Реклама 

Вибір 

Продаж 

Купівля 

Обмін 

Об’єкти дії Планові книги 

Звітові книги 
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Бухгалтерська документація 

Місце дії Магазин 

Ринок 

Офіс 

Завод 

Фабрика 

Каталог замовлень 

Канал зв’язку 

 

Таблиця 3.9. Фрейм для терму вартість 

Ім’я фрейму «вартість» 

Слоти Значення слотів 

Учасники Клієнт 

Власник 

Виробник 

Продавець 

Партнер 

Дії учасників Вирахувати 

Провести перемовини 

Заключити угоди 

Реклама 

Вибір 

Продаж 

Купівля 

Обмін 

Об’єкти дії Планові книги 

Звітові книги 

Бухгалтерська документація 

Місце дії Магазин 

Ринок 

Офіс 

Завод 

Фабрика 

Канал зв’язку 

Свідомість 

 

2.3.4. Структура фреймів для термів місце збуту / дистрибуція 

Таблиця 3.10. Фрейм для терму місце збуту 

Ім’я фрейму «місце збуту» 

Слоти Значення слотів 

Учасники Клієнт 

Організатор 
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Власник 

Виробник 

Продавець 

Партнер 

Дії учасників Провести перемовини 

Отримати офіційний дозвіл 

Заключити угоди 

Реклама 

Вибір 

Продаж 

Купівля 

Обмін 

Об’єкти дії Документація дозволу на таку діяльність 

Паспорт та ідентифікаційний код 

Планові книги 

Звітові книги 

Бухгалтерська документація 

Місце дії Магазин 

Ринок 

Офіс 

Завод 

Фабрика 

Канал зв’язку 

 

Таблиця 3.11. Фрейм для терму дистрибуція 

Ім’я фрейму «дистрибуція» 

Слоти Значення слотів 

Учасники Клієнт 

Власник 

Організатор 

Виконавець 

Продавець 

Партнер 

Дії учасників Отримати офіційний дозвіл 

Провести перемовини 

Заключити угоди 

Реклама 

Вибір 

Продаж 

Купівля 

Обмін 

Розподілення продукту / товару / послуги 

Об’єкти дії Документація дозволу на таку діяльність 

Паспорт та ідентифікаційний код 
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Планові книги 

Звітові книги 

Бухгалтерська документація 

Місце дії Магазин 

Ринок 

Офіс 

Завод 

Фабрика 

Канал зв’язку 

 

2.3.5. Структура фреймів для термів просування / реклама 

Таблиця 3.12. Фрейм для терму просування 

Ім’я фрейму «просування» 

Слоти Значення слотів 

Учасники Клієнт 

Власник 

Організатор 

Виконавець 

Продавець 

Партнер 

Дії учасників Отримати офіційний дозвіл 

Провести перемовини 

Заключити угоди 

Реклама 

Проведення популяризації продуктів / товарів / послуг 

/ брендів 

Вибір 

Продаж 

Купівля 

Обмін 

Об’єкти дії Документація дозволу на таку діяльність 

Паспорт та ідентифікаційний код 

Планові книги 

Звітові книги 

Бухгалтерська документація 

Місце дії Магазин 

Ринок 

Офіс 

Завод 

Фабрика 

Канал зв’язку 
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Таблиця 3.13. Фрейм для терму реклама 

Ім’я фрейму «реклама» 

Слоти Значення слотів 

Учасники Клієнт 

Власник 

Організатор 

Виконавець 

Продавець 

Партнер 

Дії учасників Створити 

Отримати офіційний дозвіл 

Провести перемовини 

Заключити угоди 

Реклама 

Проведення популяризації продуктів / товарів / послуг 

/ брендів 

Вибір 

Продаж 

Купівля 

Обмін 

Об’єкти дії Документація дозволу на: 

створення, продаж, обмін 

Паспорт та ідентифікаційний код 

Планові книги 

Звітові книги 

Бухгалтерська документація 

Місце дії Телебачення 

Білборди 

Дошки оголошень 

Періодика 

Флаєри 

Візитівки 

Торгові центри 

Громадські місця активності 

 

2.3.6. Сценарій фрейму маркетинг 

Коли фреймова модель створюється для опису складної події або для 

динамічної ситуації, яка стрімко розвивається, говорять про сценарії (scripts). 

Сценарії можуть самі по собі представляти систему зв’язаних між собою 

фреймів. Таким чином, складні екстралінгвістичні ситуації МАРКЕТИНГ 

добре описуються за допомогою сценаріїв див. в таб. 3.14. У сценарію 
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«МАРКЕТИНГ» в якості елементів виступають фрейми: продукт, товар, 

послуга, бренд, ціна, вартість, місце збуту, дистрибуція, просування, 

реклама. 

Таблиця 3.14. Сценарій «МАРКЕТИНГ» 

Сценарій «МАРКЕТИНГ» Слоти Значення 

Фрейм 1 продукт Виготовлення  Якісний з високим попитом 

  Реклама Донесення інформації до клієнта 

  Вибір Клієнт здійснює вибір 

  Продаж 
Продавець виконує робоче завдання 

Власник отримує прибуток 

  Купівля Клієнт оплачує вибране 

  Доставка Клієнт отримує придбане 

    

Фрейм 2 товар Виготовлення  Якісний з високим попитом 

  Реклама Донесення інформації до клієнта 

  Вибір Клієнт здійснює вибір 

  
Продаж Продавець виконує робоче завдання 

Власник отримує прибуток 

  Купівля Клієнт оплачує вибране 

  Доставка Клієнт отримує придбане 

    

Фрейм 3 послуга Виготовлення Якісний з високим попитом 

  Реклама Донесення інформації до клієнта 

  Вибір Клієнт здійснює вибір 

  Продаж 
Продавець виконує робоче завдання 

Власник отримує прибуток 

  Купівля Клієнт оплачує вибране 

  Виконання 
Клієнт отримує придбане 

Виконавець виконує 

    

Фрейм 4 бренд Створення Трендова річ 

  Реклама Донесення інформації до клієнта 

  Вибір 
Клієнт здійснює вибір 

Клієнт віддає перевагу 

  Продаж 
Продавець виконує робоче завдання 

Власник отримує прибуток 

  Купівля Клієнт оплачує вибране 

    

Фрейм 5 ціна Оцінка продукції 

Власник підраховує витрати на 

створення продукту / товару/ послуги 

/ бренду і додає вартість на прибуток 

Клієнт дає оцінку якості 

  Оголошення клієнтам Для здійснення продажу 
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Фрейм 6 вартість Оцінка продукції 

Власник оцінює попит, ціну продукту 

/ товару/ послуги / бренду для клієнта 

і витрати понесені у процесі 

виробництва 

    

Фрейм 7 місце збуту 
Ринок продуктів / 

товарів / послуг 

Місце, в якому можуть відбуватися 

процеси продажу, обміну 

    

Фрейм 8 дистрибуція 

Розповсюдження 

продуктів / товарів 

/ послуг 

 

    

Фрейм 9 просування 

Докладання зусиль 

для здійснення 

продажу, обміну, 

вивляення відповідної 

продукції: продуктів 

/ товарів / послуг 

/ брендів 

Забезпечується донесенням 

інформації, рекламою, проведенням 

прермовин, заключенням вигідних 

угод, проведення акцій збуту 

    

Фрейм 10 реклама 

Проведення 

популяризації 

продуктів / товарів / 

послуг / брендів 

Для передачі споживачеві певної 

заохочувальної переконливої 

інформації про продукт / товар 

/ послугу / бренд 

 

Від фрейму можна перейти до сценарію, який представляє собою 

концептуальну структуру для процедурного представлення знань про 

стереотипну ситуацію або стереотипну поведінку. Процедурні знання більшою 

мірою зв’язані з культурною традицією, ніж декларативні. 

У результаті застосування сценарію для конкретної проблемної ситуації 

формується план. На відміну від сценарію, план пов’язаний з певною 

конкретною ситуацією, конкретними завданнями, конкретним виконавцем і 

переслідує мету. План співвідносить мету з послідовністю подій. У загальному 

випадку план включає послідовність процедур, які переводять початковий стан 

системи у кінцевий, що призводить до досягнення конкретної підмети і мети. 

Вибір плану регулюється ресурсами виконавця. В елементарному випадку план 

в інтелектуальній системі являє собою просту послідовність операцій; у 
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складніших версіях план пов’язується з конкретним суб’єктом, його ресурсами, 

можливостями, цілями, з складною інформацією про проблемну ситуацію 

тощо. 

Прописаний і структурований нами сценарій динамічно поданого фрейму 

маркетинг, як розгортання в часі певних послідовних етапів, епізодів, дає 

змогу маркетологам бачити глобальну картину своєї діяльності. Внісши в таку 

таблицю всі елементи, маркетологові далі зручно формувати план дій для 

запровадження маркетингової стратегії. Вид системи моделі світу, якою 

керується людина, дуже важлива для прийняття рішень, аргументації, 

подальших практичних дій, оскільки в різних системах будується різна 

структура: предикатна, мережева, фреймова тощо. Маркетологам зручно в своїй 

концептосфері маркетингу керуватися фреймовою моделлю світу, оскільки 

фрейми підсвідомо допомагають їм утримувати в розумовій діяльності 

глобальну картину того об’єкта, над яким вони зосереджено працюють. 

Чарльз Філлмор вказує на те, що навіть найпростіший фрейм включає в себе 

дані про сполучуваність цільового слова, з точки зору семантичних ролей тих 

контактних елементів, які зв’язані з ним синтаксичними відношеннями (в 

межах рамки валентностей або моделі керування). Такий фрейм складається з 

мітки імені, слотів з мітками семантичних відмінків і значень слова, тобто 

лексичних одиниць контексту. Тим самим відмінкові фрейми є зручним 

способом формалізації моделей керування або рамок валентностей, а також 

формальним засобом, який використовується у Граматиці конструкцій. 

 

Висновки до розділу 2 

Сучасна лінгвокогнітивістика надає можливість ґрунтовно дослідити різні 

концептосфери, приділяючи велику увагу їх структуруванню. Ми дослідили 

концептосферу маркетингу, простеживши розвиток поняттєвої структури 

окремих слів, щоб зосередитися на словниковому запасі маркетологів. 

Нами проведено концептуальний аналіз маркетингового дискурсу.  
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Ми розглянули концепти маркетингової концептосфери, культурно-

ментальні мовні утворення, які структурують семантичний простір в 

українській мові й змінюють світосприйняття суспільства. Мовними 

одиницями нашого дослідження виступили концепти ПРОДУКТ / ТОВАР 

/ ПОСЛУГА / БРЕНД, ЦІНА / ВАРТІСТЬ, МІСЦЕ ЗБУТУ / ДИСТРИБУЦІЯ, 

ПРОСУВАННЯ / РЕКЛАМА, породжені ключовими словами маркетингового 

дискурсу, які є основними маркетинговими термінами «4P: Product, Price, Place, 

Promotion». В укладеному нами на порталі www.mova.info частотному словнику 

«Маркетингова галузь» на 10 000 слів [Частотний словник «МАРКЕТИНГОВА 

ГАЛУЗЬ». URL: http://www.mova.info/cfq1.aspx?fdid=mrktng ] відповідні 

лексеми мають найвищий ступінь частоти. 

Оскільки концептуалізація є результатом довербальної стадії розвитку 

людини, то концептуалізація маркетингового дискурсу сприяє формуванню 

концептуальної системи маркетологів, складниками якої є маркетингові 

концепти – інформаційні структури свідомості. 

Концепт і концептосфера посідають важливе місце у контексті 

антропоцентричної парадигми когнітивної лінгвістики. У маркетинговому 

дискурсі концепт – це основна змістова одиниця ментального лексикону 

маркетолога, його концептуальної системи мовної картини маркетингового 

світу. 

Концепт складають концептуальні ознаки (компоненти), тобто він має 

складну багатошарову структуру, в якій розрізняють ядро (центр / фокус) і 

периферію. Складність і багатошаровість концепту виражається тим, що до 

його структури входять елементи і раціонального, і емоційного осмислення 

дійсності. Концепт як одиниця структурованого знання не має жорсткої 

організації, оскільки він постійно змінюється, при цьому відбувається 

активізація різних його складових. 

Вивчення ядерного складу мікросистеми доповнюють системним підходом 

до лексики, досліджуючи значення слів-супровідників, їх побічні смисли та 

http://www.mova.info/
http://www.mova.info/cfq1.aspx?fdid=mrktng
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емоційні навантаження. Оскільки емоція породжує відчуття, а відчуття в мозку, 

формуючи лексему, структурує концепт. 

Отже, в результаті проведення концептуального аналізу маркетингового 

дискурсу в українській мові було виявлено, що українська маркетингова 

терміносистема інтенсивно формується, користуючись не тільки виключно 

англіцизмами й американізмами, а й опираючись на власні словотвірні засоби. 

Було здійснено аналіз маркетингових концептів як когнітивних одиниць мовної 

картини маркетингового світу, моделювання їх структури (часто у вигляді 

схеми, яка репрезентує ядро та периферію досліджуваного концепту), 

виділення інформаційно-поняттєвого та інтерпретаційного полів, 

представлених концептуальними ознаками основних маркетингових концептів, 

а також встановлення зв’язків з іншими концептами. 

Застосовуючи лінгвокогнітивні методики дослідження формування, 

структури та становлення концепту, ми використовували концептуальний 

аналіз. Перш ніж перейти до конкретного аналізу, ми визначили основні 

методологічні засади концептуального аналізу. При виборі концептуального 

аналізу для вивчення тексту маркетингового матеріалу зустрічали двозначність, 

яка випливає з подвійного розуміння ключового терміна «концепт». 

Концептуальні фрейми формують наші знання про картину світу, про поведінку 

людини в навколишньому світі у тій чи іншій ситуації. Ці знання як «пакети» 

запам’ятовуваної інформації зберігаються у нашій свідомості й забезпечують 

обробку стандартних ситуацій, подій, вчинків, дій. 

У дослідженні здійснено концептуальний аналіз маркетингового дискурсу 

в українській мові, спираючись на методику, розроблену попередніми 

дослідниками концептів, зокрема зарубіжними вченими З.Д. Поповою, 

І.А. Стерніним та українськими науковцями І.О. Голубовською, 

Л.Ф. Компанцевою, Н.В. Слухай, О.С. Снитко. Проведений концептуальний 

аналіз маркетингового дискурсу в українській мові дозволяє нам не лише 

з’ясувати структуру і зміст основних концептів, але й виявити їх специфіку в 
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національних концептосферах, провівши порівняльний аналіз об’єктивації 

концептів в англійській та українській мовних картинах світу. 

Виявивши всі складники лексико-семантичного об’єднання, визначивши 

їхню семантичну будову та семантичні відношення між ними, ми вибудували 

семантичну сітку маркетингу. Ми побачили значущість використання 

фреймових структур для представлення фонових знань про певні явища та для 

ефективного комплексного висвітлення інформації про явища, об’єкти, дії. 

У когнітивістиці процес концептуалізації дискурсивної діяльності 

розглядають через теорію фреймів. Прописаний і структурований нами 

сценарій динамічно поданого фрейму маркетинг як розгортання в часі певних 

послідовних етапів, епізодів дає змогу маркетологам бачити глобальну картину 

своєї діяльності. Внісши в таку таблицю сценарію всі елементи, маркетологові 

далі зручно формувати план дій для запровадження маркетингової стратегії. 

У дослідженні збудовано фрейми для опису основних об’єктів 

маркетингового дискурсу в українській мові, вибудовано структури фреймів 

для відповідних термів, укладено сценарій фрейму маркетинг спираючись на 

методику, розроблену дослідниками Н.П. Дарчук, Є.А Карпіловською, 

Дж. Лакоффом, М. Мінським, Ч. Філлмором. 
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РОЗДІЛ 3 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ УКРАЇНСЬКОМОВНОГО 

МАРКЕТИНГОВОГО ДИСКУРСУ В КОМУНІКАТИВНОМУ АСПЕКТІ 

Значення феномену комунікації в теперішній час розвитку суспільства 

важко недооцінити. Комунікаційні зв’язки заповнюють усі сфери 

життєдіяльності. Дослідженням комунікації займаються різні науки: економіка, 

менеджмент, право, політологія, соціологія, філософія, культурологія ті інші. 

Надзвичайно важливим аспектом дослідження маркетингової комунікації є 

оцінка її ролі в суспільно значущих досягненнях. Методологічні засади нашого 

дослідження передусім базуються на доцільності в їхній ціннісній 

зумовленності. 

Мета й завдання дисертаційної праці зумовили використання й поєднання 

лінгвістичних методик дослідження. Ми досліджуємо українськомовний 

маркетинговий дискурс у лінгвокогнітивному та комунікативному аспектах за 

допомогою комплексних методик лінгвістичного аналізу, які містять такі 

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

мовленнєво-мисленнєвої діяльності з метою виявлення екстралінгвістичних, 

семантичних, когнітивних і мовленнєвих аспектів його формування та 

з’ясування функціональної спрямованості); прагматичний аналіз; контент-

аналіз маркетингових матеріалів веб-ресурсів; лінгвокогнітивні методики 

концепт-аналізу; методику фреймового моделювання. 

 

3.1. Дискурс-аналіз маркетингових інтернет-комунікацій: 

лінгвістичний аспект 

Дискурс-аналіз – це методологія, що пояснює способи пізнання 

соціального світу і система методів, необхідних для вивчення будови, 

структури, функціонування та розвитку суспільства [Klapper 1960, с. 3]. 

Дискурс-аналіз серед усього розмаїття типів і видів лінгвістичних методів, 

незалежно від матеріалу, до якого він застосовується, має чітко виражену 
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специфіку, яка зумовлена такими факторами: 1) дискурс завжди 

функціональний, завжди синхронічний, завжди актуальний; 2) для декодування 

повідомлення не менш ніж вербальні компоненти важливі семіотичні, 

соціологічні, психологічні, паралінгвістичні тощо складники; 3) зміст терміна 

«дискурс», незважаючи на широту підходів до його трактування (від 

висловлення / тексту до соціальної дискурсивної практики, тобто до соціально 

зумовленого узусу вживання в певній комунікативно-граматичній ситуації) 

[Селіванова 2008, с. 120-123], найчастіше пов’язують із реальними явищами 

лінгвального або соціального планів – ширше з людською діяльністю. 

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

перші зразки ДА. ван Дейк припускає наявність у читачів соціальних знань, які, 

як айсберг, семантично доповнюють виражену в тексті інформацію. 

Т.А. ван Дейк представляє ДА в якості нової крос-дисципліни, розвиток якої 

пов’язаний із постійним розширенням предметної галузі дослідження, з 

підключенням до вивчення дискурсу все нових дисциплін, що в підсумку 

призводить до утворення різноманітних галузевих напрямів ДА в гуманітарних 

і соціальних науках. 

На відміну від інших парадигм, у лінгвістиці тексту і дискурсу, ДА 

маркетингових інтернет-комунікацій сфокусований не тільки на усних або 

писемних текстах, а й на персонах (потенційних клієнтах, партнерах, власниках 

бізнесу, маркетологах). 

Для того щоб повністю охопити маркетинговий дискурс у маркетингових 

інтернет-комунікаціях, необхідно побудувати теоретичні моделі й описати як 

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

структури процесів, усередині яких індивідууми або групи як соціально-

історичні суб’єкти, створюють значення у взаємодії з текстами. 

На думку Р. Водак, у будь-якому випадку ДА неминуче охоплює три 

концепти: концепти впливу (влади), історії (розгляд подій) та ідеології (думки, 

переконання потенційних клієнтів / партнерів) [Водак 1997]. 
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До числа основних питань, що визначають лінгвістичне дослідження 

маркетингового дискурсу, відносяться такі: 1) як відбувається натуралізація 

ідеології (думок, переконаннь потенційних клієнтів / партнерів)? 2) які 

дискурсивні стратегії роблять контроль (маркетинговий аналіз) легітимним, а 

соціальний порядок «природним»? 3) як у мові виражається вплив? 4) як 

відбувається розуміння певних видів дискурсу? 5) хто є суб’єктом розуміння і 

які результати цього процесу? Для відповіді на ці непрості питання ми 

вважаємо за потрібне сформулювати такі загальні характеристики, цілі та 

принципи, що конструюють ДА, скориставшись розробками австрійської 

вченої Р. Водак [Wodak 1989]: 

1) прихильність споживачів / партнерів. Викриття нерівності і 

несправедливості, позбавлення ідеологій їх природності. Розкриття відносин 

домінування (у разі розгляду партнерських відносин) і влади / впливу. 

Специфічні інтереси і цінності визначають вибір тих суб’єктів, які аналізуються 

лінгвістикою; 

2) проблемно-орієнтоване дослідження. ДА у маркетингових інтернет-

комунікаціях досліджує мовну поведінку у звичайних щоденних ситуаціях, що 

мають безпосередню соціальну значущість (інституційний дискурс, дискурс 

засобів масової інформації, шкільні підручники, всі види дискримінації тощо); 

3) відношення між мовою і суспільством. У ДА розглядається мова і 

суспільство не як окремі, але як діалектично взаємопов’язані сутності. Мовні 

характеристики іноді стратегічно затемнюються внаслідок певних ідеологічних 

установок (корпоративно вигідних) з боку авторів текстів, унаслідок 

маркетингових стратегій (організацій / підприємств) на макро- і мікрорівнях 

суспільства, а також унаслідок історичної інтертекстуальності; 

4) інтердисциплінарні дослідження. Соціальні феномени дуже складні і не 

можуть бути висвітлені лише однією дисципліною. Когнітивні, психологічні, 

соціологічні, психоаналітичні та інші моделі повинні в разі потреби 

застосовуватися, але не в довільному порядку, а так, щоб вони відображали 

статус, походження й інтереси відповідних теорій і категорій; 
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5) історична перспектива. Теорія, методологія та інтерпретація даних дає 

можливість спроектувати соціальні процеси. Історія на мікрорівні специфічних 

взаємодій індивідуумів або інститутів, на мезорівні групових взаємодій або на 

макрорівні історії дискурсивних змін є істотним компонентом для 

проектування впливу текстів на потенційних адресатів; 

6) дискурс як дія. МД слід розглядати як форму соціальної дії. Він завжди 

визначається цінностями і соціальними нормами, умовностями (як природних 

ідеологій) і соціальною практикою, завжди обмежений і знаходиться під 

впливом структур організаційних (компаній / підприємств) та історичних 

процесів; 

7) адресованість соціальна. Результати дослідження ДА маркетингових 

інтернет-комунікацій повинні мати інтерес не тільки в академічних прошарках, 

а й реалізуватися в пропозиції для практичного втілення, наприклад в якості 

принципів орієнтування мовного питання в маркетингових комунікаціях. 

Напрями ДА швидко розвиваються, і комунікативна перспектива проникає 

в усі нові сфери лінгвістичного дослідження, зокрема в галузі 

прагмалінгвістики, лінгвокогнітології. 

Для нашого проведення ДА маркетингових інтернет-комунікацій 

скористаємося алгоритмом, розробленим Л.Ф. Компанцевою [Компанцева 2018, 

с. 115-116]. Здійснюючи ДА, достатньо буде задіяти ті зазначені параметри, які 

дають змогу вирішувати певні обрані для дослідження комунікативні завдання. 

Приклад проведеного дискурс-аналізу маркетингових інтернет-

комунікацій (ДАМІК) під час запровадження нового проекту українського 

правопису 

1) Визначення дискурсоутворювальних параметрів інтернет-ресурсів: 

20 серпня 2018 р. на сайті Міністерства освіти і науки України, 

повідомляючи про затвердження рішенням від 27 червня 2018 р. проекту нової 

редакції Українського правопису, опубліковано статтю «Про нову редакцію 

(проект) українського правопису» [Міністерства освіти і науки України. 
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URL: https://mon.gov.ua/ua/news/pro-novu-redakciyu-proekt-ukrayinskogo-

pravopisu ]: 

«Українська національна комісія з питань правопису, створена відповідно 

до Постанови Кабінету Міністрів України № 416 від 17 червня 2015 р., до 

складу якої ввійшли мовознавці з установ Національної академії наук України 

та університетів, що представляють усі регіони нашої держави, після 

тривалої й копіткої роботи затвердила своїм рішенням від 27 червня 2018 р. 

проект нової редакції Українського правопису, розроблений на фундаменті 

української правописної традиції з урахуванням новітніх мовних явищ, що 

набули поширення в різних сферах суспільного, наукового й культурного 

життя. Правописна комісія виходила з розуміння того, що український 

правопис, як і правопис будь-якої іншої мови, не може бути вичерпним; він 

кодифікує засадничі, найбільш поширені або спірні орфографічні положення.». 

а) Лінгвокультурна історія інтернет-ресурсу: ми оглянули кілька сайтів 

із найвищим рівнем ранжування пошуковості. Починаючи з 20 серпня 2018 р. і 

завершуючи 20 вересня 2018 р., зібрано такі повідомлення та коментарі 

зацікавлених осіб із різних сайтів, веб-порталів, соціальних мереж: 

Інформацію взято з веб-порталу «Радіо Свобода», тема «Новий проект 

Українського правопису: основні зміни та думки експертів»: «Міністерство 

науки і освіти України презентувало новий український правопис. Його 

розробила Українська національна комісія з правопису. Нові правила постали 

на фундаменті української правописної традиції з урахуванням новітніх мовних 

явищ, що набули поширення в різних сферах суспільного, наукового й 

культурного життя.» [«Новий проект Українського правопису: основні зміни та 

думки експертів», Радіо Свободва. 

URL: https://www.radiosvoboda.org/a/29447833.html ]. 

Інформацію взято з веб-порталу Телеканалу «24 канал», тема «Новий 

проект правопису: що змінять в українській мові та чому це важливо»: «Для 

чого нам новий проект правопису? Як кажуть розробники – то все заради того, 

аби українці користувались правописом, створеним на фундаменті української 

https://mon.gov.ua/ua/news/pro-novu-redakciyu-proekt-ukrayinskogo-pravopisu
https://mon.gov.ua/ua/news/pro-novu-redakciyu-proekt-ukrayinskogo-pravopisu
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правописної традиції з урахуванням новітніх мовних явищ, що набувають 

поширення в різних сферах суспільного, наукового та культурного життя. 

Правописна комісія повернула до життя низку особливостей "харківського" 

правопису, який затвердили в 1928 році. На переконання членів комісії, їхнє 

поновлення має наукове підґрунтя. Автори впевнені, що саме так ми зможемо 

повернутись до "питомої української мови".» [Коментар із сайту «24 канал». 

URL: https://24tv.ua/noviy_proekt_pravopisu_shho_zminyat_v_ukrayinskiy_movi_t

a_chomu_tse_vazhlivo_n1020295 ]. 

Інформацію взято з блогосфери веб-порталу «Українська правда», блог 

Ірини Фаріон, тема «Проєкт правопису 2018 – дитя компромісу: і вашим, і 

нашим»: «Для чого потрібно реформувати Правопис і чому зараз? а) Чинний 

Український правопис (ост. вид. 2012 р.) – це узаконення так званої української 

совєцької мови, яку "нормалізовано" у 20-30-і роки ХХ ст. через насильнцьку 

зміну внутрішньої структури мови (фонетику, морфологію, синтаксис) та 

зовнішній демографічний вплив на носія цієї мови (Голодомор, репресії та 

терор: лише за один 1933 рік ЗНИЩЕНО 1649 науковців-"націоналістів" та 10 

млн. замордовано Голодом). Ухвалений чужинцями (Й. Сталін, Н. Каганович, 

А. Хвиля (Олінтер), П. Постишев, В. Затонський) Правопис 1933 року в чужих 

словах – це норми московської, а не української мови (Афіни, соціальний, 

аудиторія, проект, Іуда, Ейнштейн, Хемінгуей, уікенд, у бюро; натомість 

ТРЕБА: Атени, соціяльний, авдиторія, проєкт, Юда, Айнштайн, Гемінґвей, 

вікенд, у б’юрі).» [«Проєкт правопису 2018 – дитя компромісу: і вашим, і 

нашим», «Українська правда». 

URL: https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/5b8c59e9296a4/ ]. 

Інформацію взято з веб-порталу «Освіта.ua», тема «Оприлюднений проект 

нового Українського правопису»: «Українська національна комісія з питань 

правопису запропонувала до уваги громадськості проект нової редакції 

Українського правопису. Проект документа оприлюднений Міністерством 

освіти і науки. Автори Українського правопису зазначають, що він розроблений 

на фундаменті української правописної традиції з урахуванням новітніх мовних 

https://24tv.ua/noviy_proekt_pravopisu_shho_zminyat_v_ukrayinskiy_movi_ta_chomu_tse_vazhlivo_n1020295
https://24tv.ua/noviy_proekt_pravopisu_shho_zminyat_v_ukrayinskiy_movi_ta_chomu_tse_vazhlivo_n1020295
https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/5b8c59e9296a4/
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явищ, що набувають поширення в різних сферах суспільного, наукового та 

культурного життя. Правописна комісія виходила із розуміння того, що 

Український правопис, як правопис і будь-якої іншої мови, не може бути 

вичерпним; він кодифікує засадничі, найбільш поширені або спірні 

орфографічні положення.» [Коментар із веб-порталу «Освіта.ua». 

URL: https://osvita.ua/news/61632/ ]. 

Інформацію взято з веб-порталу інформаційного агенства «УНІАН», тема 

«"Проєкт" замість "проект": у МОН розповіли, які зміни планують внести до 

правопису української мови»: «Громадське обговорення проекту нової редакції 

Українського правопису триватиме до 15 вересня. У Міністерстві освіти та 

науки презентували проект нової редакції Українського правопису. Як передає 

кореспондент УНІАН, в рамках презентації директор Інституту мовознавства 

імені О.О. Потебні НАН України Богдан Ажнюк зауважив: «Під час 

обговорення змін до українського правопису, комісія не орієнтувалась на 

якийсь певний правопис. Проект розроблявся на основі новітніх мовних явищ, 

на основі української мовної системи та обставин, за яких в цю мовну систему 

потрапляють елементи з інших мовних систем.» [«"Проєкт" замість "проект": у 

МОН розповіли, які зміни планують внести до правопису української мови», 

«УНІАН». URL: https://www.unian.ua/society/10234137-proyekt-zamist-proekt-u-

mon-rozpovili-yaki-zmini-planuyut-vnesti-do-pravopisu-ukrajinskoji-movi.html ]. 

Інформацію взято із сайту «ZAXID.NET», тема «Проєкт нового правопису. 

Як саме пропонують змінити українську мову?»: «На сайті Міністерства 

освіти і науки опублікували проект нової редакції українського правопису, над 

яким працювали 25 авторитетних науковців. Його автори стверджують, що 

новий правопис врятує мову від русифікації та осучаснить її, однак чимало 

філологів уже почали критикувати запропоновані зміни. Зараз проект 

правопису виставили на громадські обговорення, після яких документ 

представлять в Академії наук України, після чого мають подати на 

затвердження в Кабінет міністрів.» [«Проєкт нового правопису. Як саме 

https://osvita.ua/news/61632/
https://www.unian.ua/society/10234137-proyekt-zamist-proekt-u-mon-rozpovili-yaki-zmini-planuyut-vnesti-do-pravopisu-ukrajinskoji-movi.html
https://www.unian.ua/society/10234137-proyekt-zamist-proekt-u-mon-rozpovili-yaki-zmini-planuyut-vnesti-do-pravopisu-ukrajinskoji-movi.html
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пропонують змінити українську мову?» «ZAXID.NET». 

URL: https://zaxid.net/noviy_ukrayinskiy_pravopis_n1463668 ]. 

б) Концепція «адресат – адресант», її реалізація на мовно-мовленнєвих 

рівнях: на різних інтернет-ресурсах, веб-порталах, у соціальних мережах ми 

відбираємо коментарі, що відображають реакцію потенційної аудиторії на 

нововведення. Провівши аналіз вибраного масиву, можна відзгначити 

вподобання суспільства / потенційних клієнтів. Для маркетологів це необхідна 

операція для прийняття рішення в складанні маркетингової комунікаційної 

стратегії. 

Коментар 1. «Oksana Ilnitskaya: Замість того, щоб наближати правопис 

до сучасних звичних форм вводять якісь анахронізми. Діти і так важко 

сприймають українську мову, а ви ще їх хочете навчити "индик" писати... 

Може піти ще далі: в Умані і в Жашкові кажуть "гиндик, гоїрки, гУмань"...» 

[«Радіо свобода». URL: https://www.radiosvoboda.org/a/29447833.html ]. 

Коментар 2. «Валентина Зеленська: Підтримуємо написання «и» та «і» на 

початку слова перед приголосними "н" та "р". Індик та индик будуть 

правильними. В іншомовних словах та прізвищах людей можна вживати як "г" 

так "г". Слова з пів пропонуємо писати, як у сучасному правописі. Не 

підтримуємо у словах грецького походження з літерою "ф" такі варіантне 

написання літери "т". Повинно бути кафедра, а не катедра, міф, а не міт.» 

[Коментар із сайту «Радіо свобода». 

URL: https://www.radiosvoboda.org/a/29447833.html ]. 

Коментар 3. «Микита Мітюков: Я тільки підтримую запровадження 

латінки і все, а те що стосується правопису - я проти.» [Коментар із сайту 

«Радіо свобода» 2018, https://www.radiosvoboda.org/a/29447833.html]. 

Коментар 4. «Денис Куйбіда: Я до цього часу не розумію навіщо буква "Ґ" в 

алфавіті. Що вона змінила?» [Коментар із сайту «24 канал». 

URL: https://24tv.ua/noviy_proekt_pravopisu_shho_zminyat_v_ukrayinskiy_movi_t

a_chomu_tse_vazhlivo_n1020295 ]. 

https://zaxid.net/noviy_ukrayinskiy_pravopis_n1463668
https://www.radiosvoboda.org/a/29447833.html
https://www.radiosvoboda.org/a/29447833.html
https://24tv.ua/noviy_proekt_pravopisu_shho_zminyat_v_ukrayinskiy_movi_ta_chomu_tse_vazhlivo_n1020295
https://24tv.ua/noviy_proekt_pravopisu_shho_zminyat_v_ukrayinskiy_movi_ta_chomu_tse_vazhlivo_n1020295
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Коментар 5. «Вікторія Живицька: Ви, що, там зовсім з глузду з’їхали?» 

[Коментар із сайту «24 канал». 

URL: https://24tv.ua/noviy_proekt_pravopisu_shho_zminyat_v_ukrayinskiy_movi_t

a_chomu_tse_vazhlivo_n1020295 ]. 

Коментар 6. «Владимир Сиволоцкий: Украинский и так не очень популярен, 

но язык красивый, зачем вы уроды так усложняете ему жизнь? Как его кто-

то будет знать, если это второе или третье издание правописания? Каждое 

поколение изучает свой Украинский?! Вы там совсем дауны?» [Коментар із 

сайту «24 канал». 

URL: https://24tv.ua/noviy_proekt_pravopisu_shho_zminyat_v_ukrayinskiy_movi_t

a_chomu_tse_vazhlivo_n1020295 ]. 

Коментар 7. «Nick Bug: А де ділися "жид", "фльот", "клюб"?» [Коментар із 

блогу Ірини Фаріон, «Українська правда». 

URL: https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/5b8c59e9296a4/ ]. 

Коментар 8. «Igor Ovchar: Дякую Вам, пані Ірино, за такий вичерпний 

аналіз проєкту нового правопису (чи потрібно ще писати "проекту"?). В 

українській мові існує таке явище, як пошанна множина. Але жоден правопис 

не згадує про неї. Чому? Ви, як досвідчений фахівець (вибачте, але я не знаю, як 

"фахівець" буде жіночого роду), можете щось прояснити в цьому питанні?» 

[Коментар із блогу Ірини Фаріон, «Українська правда». 

URL: https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/5b8c59e9296a4/ ]. 

Коментар 9: «Andrij Ďakiv-Kuźmenko: Треба вже давно кодифікувати 

«експортне» (тобто латинське) написання українських власних назв. У цій 

сфері, на жаль, і досі панує абсолютна анархія. Ми не відчували незручностей 

через відсутність стандартного латинського написання українських назв, поки 

перебували за «Залізною завісою». Але зараз, живучи в Німеччині, я 

усвідомлюю, наскільки все це серйозно.» [Коментар із веб-порталу «Освіта.ua». 

URL: https://osvita.ua/news/61632/ ]. 

Коментар 10: «Злата: Для Andrij Ďakiv-Kuźmenko: зіткнулася з тим, що 

треба було пояснити іноземцям, чому Viena українською мовою це Відень. Не 

https://24tv.ua/noviy_proekt_pravopisu_shho_zminyat_v_ukrayinskiy_movi_ta_chomu_tse_vazhlivo_n1020295
https://24tv.ua/noviy_proekt_pravopisu_shho_zminyat_v_ukrayinskiy_movi_ta_chomu_tse_vazhlivo_n1020295
https://24tv.ua/noviy_proekt_pravopisu_shho_zminyat_v_ukrayinskiy_movi_ta_chomu_tse_vazhlivo_n1020295
https://24tv.ua/noviy_proekt_pravopisu_shho_zminyat_v_ukrayinskiy_movi_ta_chomu_tse_vazhlivo_n1020295
https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/5b8c59e9296a4/
https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/5b8c59e9296a4/
https://osvita.ua/news/61632/
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змогла, бо сама й гадки не маю,чому. Коли навчалася в школі, це питання якось 

оминали, після школи- КПІ, де були лише точні науки. Скажіть, будь ласка, Ви 

не знаєте, чому Відень? Для мене слово "відень" завжди асоціювалося з 

кровотворною системою. Думала,що Viena на всіх мовах звучить однаково...» 

[Коментар із веб-порталу «Освіта.ua». URL: https://osvita.ua/news/61632/ ]. 

Коментар 11. «Галина Комарова: Так тільки-но нові підручники для 10 

класу видали. Тепер будемо переписувати. Бо раптом вирішили, що пів треба 

писати окремо. Та й слова етер та анатема тепер доведеться пояснювати, 

словники перевидавати. Краще б було подумати, як позбутися суцільної 

безграмотності, яка нагло шкіриться з бігбордів,афіш, реклам, назв установ, з 

уст високопосадовців та, на жаль, журналістів. І ще: не думаю, що новий 

правопис допоможе українській мові стати дійсно державною. До речі, слово 

проєкт не дуже зручне для вимови.» [Коментар із сайту «ZAXID.NET». 

URL: https://zaxid.net/noviy_ukrayinskiy_pravopis_n1463668 ]. 

в) Перформативність – розігрування життєподібної ситуації, у 

маркетингових інтернет-комунікаціях не знаходимо, оскільки тема досить 

природна. Зачіпає чимало різних прошарків, груп суспільства. 

г) Психолінгвістичні технології формування віртуальної ідентичності 

учасників комунікації не застосовано, оскільки тема «національної української 

мови» досить гаряча на сьогодні. Її запроваджують і її використовують. 

д) Мобілізаційний потенціал маркетингового дискурсу маркетингових 

інтернет-комунікацій під час запровадження нового проекту Українського 

правопису продовжує формуватися. Комунікації набули практичної реалізації 

та зумовили створення саме «кола своїх»: група в соціальній мережі Facebook 

«Український правопис-2018» («Ця група присвячена ВИНЯТКОВО проблемі 

інформування про роботу Нацкомісії з питань правопису та стан його 

реформування.» [«Український правопис-2018», група в соціальній мережі 

Facebook. URL: https://www.facebook.com/groups/177824792769309/about/ ]. 

Створена 8 листопада 2017 р.); група в соціальній мережі Facebook 

«Громадська Ініціатива «Я спілкуюся українською мовою» (створена на 

https://osvita.ua/news/61632/
https://zaxid.net/noviy_ukrayinskiy_pravopis_n1463668
https://www.facebook.com/groups/177824792769309/about/
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підтримку української мови 26 серпня 2014 р.); група в соціальній мережі 

Facebook «Україномовний Київ» (створено 16 серпня 2016 р. та зініційовано 

створення ще 18 реґіональних підрозділів на кшталт «Україномовний Харків», 

«Україномовний Херсон» і т.д.), група в соціальній мережі Facebook 

«Українська мова – код Української Нації» (створена на підтримку Руху 

захисту української мови 5 травня 2016 р.); група в соціальній мережі Facebook 

«Умовні посиденьки» (створена 9 лютого 2015 р. на базі кафедри української 

мови та прикладної лінгвістики Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка) тощо. Ілокутивна установка комунікантів 

сприяє формуванню маркетингового дискурсу мовного питання держави, що 

сприяє укріпленню опозиційного дискурсу російськомовній пропаганді. 

У результаті проведення ДАМІК бачимо поведінку комунікантів, яка 

відповідає розробленим Ю. Габермасом правилам дискурсивної комунікації: 

1) участь у дискурсі відкрита рівноправна з усіма іншими учасниками; 2) у 

процесі комунікації не здійснюється будь-який примус з метою досягнення 

згоди; 3) учасники можуть діяти лише на підставі мотиву досягнення 

кооперативної та аргументованої згоди; 4) учасники перебувають у відносинах 

визнання взаємних позицій; 5) під час комунікації позиції сторін піддаються 

взаємній критиці, інтерпретації, вони уточнюються, приймаються або 

відкидаються [Габермас 1996]. Комунікація в соціальних мережах дає всім рівні 

шанси на висловлення власної думки, що підтверджує відповідність слів 

учасників їхнім особистим міркуванням. Таким чином, маркетинговий дискурс 

набуває характеристик правдивості, свободи, певних спільно вироблених норм 

поведінки. 

 

3.2. Міждисциплінарний підхід до лінгвістичної експертизи 

маркетингового дискурсу 

Лінгвістична експертиза – це спеціалізоване мовознавче дослідження 

текстових матеріалів, продуктів мовленнєвої діяльності та інших мовних 
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одиниць для виявлення об’єктів, що призводять до формування 

прагмалінгвістичних висновків. Об’єктами дослідження є тексти усного та 

писемного мовлення, словесні, літерні, фонетичні та комбіновані позначення 

[Компанцева 2018, с. 10]. 

Лінгвістична експертиза маркетингового дискурсу є мовознавчим аналізом 

маркетингових текстів із застосуванням трьохаспектного підходу до дискурс-

аналізу, який запропонував Н. Феркло [Fairclough 1992 (2)]. Трьохаспектний 

підхід спрямований на аналіз текстів у межах дискурсів, вдаючись до вивчення 

авторів, відносин і практик. Застосовуючи лінгвістичну експертизу до 

маркетингового дискурсу із застосуванням триаспектного підходу, результатом 

стає консультативний висновок і прогноз щодо впливу маркетингової 

комунікації на соціальні дії учасників. 

Вивчення процесів мовного розвитку, зокрема в аспектах вияву 

експресивних потенцій мови професійного спілкування, є актуальною 

гуманітарною проблемою, тому що в цілому стосується мови як вияву духовної 

культури народу. 

В останній третині минулого століття виникла когнітивно-дискурсивна 

лінгвістика як молода галузь мовознавчої науки з утвердженням діяльнісного 

стилю мислення (Л. Вітґенштейн [Витгенштейн 1985], М. Гайдегґер [Гайдегґер 

2007], Т.А. ван Дейк [ван Дейк 1989], С.А. Жаботинська [Жаботинская 1997, 

1999 (2)], Дж. Лакофф [Лакофф 1988, 1990], М.  Фуко [Фуко 1994]), яка піддає 

критичному аналізу репрезентаційну теорію пізнання і створює передумови для 

формування принципово нового усвідомлення мови. Уявлення про мову як 

засіб комунікації – обмін інформацією замінилося на нове усвідомлення: мова – 

це складна знакова комунікативна система. 

Дискурсивний напрям надає нові можливості для дослідження концептів, 

дозволяючи виокремити особливі смисли, яких набувають засоби його мовного 

втілення в дискурсі. 
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Когнітивний напрям передбачає використання нових підходів до вивчення 

мови, зокрема термінологічної лексики. Це створює можливість вивчати 

терміни як слова в їх прямому зв’язку з науковими поняттями. 

Вітчизняні та зарубіжні вчені І.О. Голубовська [72, 74], В.В. Жайворонок 

[106], В.І. Карасик [140, 142], О.С. Кубрякова [204, 205, 209], О.О. Селіванова 

[Селіванова 2006, 2008], Н.В. Слухай [Вільчинська, Слухай, Снитко 2011] та 

ін., єднаючи лінгвальні й концептуальні аспекти характеристики явищ 

дійсності, розкривають в мовних теоріях картин світу національно-культурну 

своєрідність людей і те, що мовну картину світу формує передусім система 

ключових концептів. 

На сучасному етапі розвитку антропоцентричної лінгвістики її провідним 

напрямом є когнітивний підхід, тому адекватне застосування концептуального 

апарату набуває особливого значення. 

Кожна термінологія системно організована відповідно до системних 

зв’язків наукової галузі, яку вона обслуговує. Термін становить структуру 

спеціального значення, що утворилася на основі професійного досвіду в 

результаті процесу концептуалізації. 

Маркетингова терміносистема є не лише сукупністю спеціальних одиниць, 

а складним лінгвістичним утворенням, що акумулює загальномовну та 

спеціальну інформацію, в якій термін є інструментом пізнання. Оскільки 

отримання, збереження, перероблення та передавання інформації у часі і 

просторі є надзвичайно актуальними, з’являється новий науковий напрямок 

дослідження – когнітивне термінознавство [Голубовська, Корольов 2011; 

Голубовська 2017; Голубовська, Жалай, Биховець, Линник 2012]. 

Застосовуючи методи когнітивної та дискурсивної лінгвістики до вивчення 

та аналізу термінологічних структур певної сфери наукового знання, вчені 

намагаються виявити, яким чином професійний досвід впливає на професійне 

мислення, в який спосіб представники відповідних професій класифікують і 

категоризують навколишню дійсність, які концепти є для них базовими 

[Ширяева 2006]. До прикладу, кажімо, застосування термінів: концентрований 
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маркетинг (concentrated marketing) – збагачений, згущений, зосереджений на 

кому-, чому-небудь, спрямований на когось / щось маркетинг – спонукає 

працівників маркетингового відділу до автоматичного 

відтворення / уподібнення в особистісній професійній діяльності; реклама 

недоброякісних товарів (deceptive advertising) – передусім ідеться про 

заборонені види реклами (прихована реклама), недобросовісна, антиреклама, 

контр реклама, невмотивовано порівняльна й оманлива реклама – заохочує 

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

selling brand) – розрекламована модель продукту найпопулярнішої торгової 

марки, яка може бути впізнавана за назвою чи дизайном – призводить 

співпрацівників до вибору відповідної стратегії поведінки, якої набувають 

перебуваючи в атмосфері маркетингового дискурсу. 

Спроба побудувати й схематично відтворити концептуальну структуру 

маркетингу відтворює мету нашої праці. Для цього необхідно сконцентрувати 

увагу на базових категоріях, які відносяться до маркетингової діяльності. 

Завданням нашого дослідження є потреба в чіткому застосуванні 

когнітивних та дискурсивних методик для аналізу об’єктивації концептів 

маркетингової діяльності. 

Мова, як відомо, має три плани – план предметної дійсності, план думки і 

план вираження цієї думки мовними засобами [Жайворонок 2002, с.51]. 

Мовними засобами маркетингової діяльності є терміни, які створюють цілісну 

маркетингову терміносистему в українській мові. Терміносистема є більш 

високим ступенем організації лексичних одиниць, ніж термінологія. Кожна 

термінологія системно організована в терміносистему відповідно до системних 

зв’язків наукової галузі, яку вона обслуговує. 

Оскільки «концептуальна картина світу – це не лише система понять про 

сукупність реалій довкілля, але й система смислів, утілених у ці реалії через 

слово-знак і слово-концепт» [Жайворонок 2002, с. 53], то терміносистема є не 

лише сукупністю спеціальних одиниць, а складним лінгвістичним утворенням, 
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що акумулює загальномовну та спеціальну інформацію, в якій термін є 

інструментом пізнання. 

Тим самим кожна мовна одиниця зорієнтована на концептуальний простір 

довкілля, стаючи мовленнєвим виявом того чи іншого його фрагмента. Окільки 

концептуальна картина світу (а отже і її фрагменти) – явище динамічне, а не 

статичне, мовні одиниці, що її відображають, зазнають усіляких перетворень і 

набувають концептуальних значень, що розширюють семантичне поле того чи 

іншого мовного знака. У результаті останній функціонує часто не просто як 

слово-номінація з одним чи кількома лінгвістичними значеннями, а як слово – 

культурний концепт [Жайворонок 2002, с. 51]. Таким чином, у маркетинговому 

дискурсі слова-номінації, обертаючись словами-концептами, створюють 

сукупність концептів маркетингової діяльності. 

Українська маркетингова термінологія належить до тієї групи сучасних 

терміносистем, що перебувають ще на стадії розвитку. Тому лексична 

об’єктивація маркетингових концептів є узуальним синтетичним прийомом 

«ословлення» концептів, оскільки це полегшує сприйняття англійської 

маркетингової термінології, яка стала джерелом системного запозичення в цій 

сфері для інших мов, у тому числі й для української. Термін – це слово або 

усталене словосполучення, що чітко й однозначно позначає наукове чи 

спеціальне поняття. Термін не називає поняття, а, навпаки, поняття 

приписується терміну, додається до нього [Біловус 2003]. У наш час велика 

кількість маркетингових термінів, які раніше були невідомими, тепер 

використовуються у професійному спілкуванні (гіпермаркет, супермаркет, 

мінімаркет, мікс-маркетинг, позиціонування, топ, ко-воркінг, аналіз бізнес-

портфеля, генерація ідей, пабліситі, директ-мейл та ін.) [Кліщевська 2017, 

с. 19]. Лексична об’єктивація концептів маркетингової діяльності є сферою 

засобів, що формують відповідні когнітивно-семантичні простори, тобто тим 

значеннєвим субстратом, який слугує посередником між планом змісту і 

планом вираження концепту. Лексичний знак – основна одиниця цього рівня. 
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Синтаксична об’єктивація маркетингових концептів є одним із 

аналітичних (дискретних) прийомів вербальної репрезентації певного 

ментального конструкта через словосполучення. А.П. Загнітко наголошує, що 

одне слово є найпростішим способом вираження концепту, а 

словосполучення – більш складним у силу того, що воно є розгорнутою 

номінацією складного об’єкта [Загнітко 2006, с. 205]. 

Концепт може об’єктивуватися за допомогою фразем (фразеологізмів). За 

визначенням М.Ф. Алефіренко «фразеологізм (від фраза і грецького логос – 

слово), фразеологічна одиниця, фразеологічний зворот, фразема – нарізно 

оформлений, але семантично цілісний і синтаксично неподільний мовний знак, 

який своїм виникненням і функціонуванням зобов’язаний фраземотворчій 

взаємодії одиниць лексичного, морфологічного та синтаксичного рівнів» 

[Українська мова: Енциклопедія 2000, с. 770]. Фразеологічна об’єктивація 

маркетингових концептів – це прийом аналітичного втілення концептів у тому 

розумінні, що фразеологічні одиниці є кристалізованими дискурсивними 

знаками, які тематизують певну предметно-референтну ситуацію. Така 

об’єктивація має дві площини: мовну (фразеологічна одиниця дорівнює 

певному концепту) і мовленнєву (фразеологічна одиниця висвітлює якусь рису 

концепту). 

У маркетинговому дискурсі найбільш розповсюдженою серед трьох 

вищезгаданих об’єктивацій є лексична, оскільки є узуальним прийомом 

виведення концептів на поверхню. Фразеологічну й синтаксичну об’єктивації 

можна вважати периферійними в тому розумінні, що вони об’єктивують значно 

меншу кількість концептів, причому саме ті з них, які викликають сумніви 

щодо їхньої ментальної кваліфікації. Проте й мають одну спільну рису: вони є 

основою регулярної реалізації концепту знаком, що підтримує його у 

стабільному стані, роблячи загальновідомим. 

Поряд із цим серед засобів об’єктивації існують і варіативні способи 

виведення концепту. Зазвичай вони актуалізуються безпосередньо в ході 

спілкування з метою максимізувати ментальне поле концепту. 
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3.3. Лінгвістичні методики контент-аналізу маркетингових матеріалів 

веб-ресурсів 

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

характеризується об’єктивністю висновків і строгістю процедури та полягає у 

квантифікаційній обробці тексту з подальшою інтерпретацією результатів 

[Костенко, Іванов 2003, с. 11]. 

Безпосереднє вивчення інформаційних джерел дає можливість виявити 

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

індивідів, соціальних груп і організацій, прогнозувати їхню поведінку в 

майбутньому, встановлювати засоби впливу на адресатів. 

У якості головного джерела інформації для нашого дослідження 

виступають маркетингові матеріали веб-ресурсів. Зазвичай це текстові 

матеріали, розміщені компаніями в соціальних мережах і на персональних 

сайтах, матеріали ЗМІ, а також листи читачів, статистичні звіти, картки 

персонального обліку (наприклад, бібліотечні формуляри при вивченні 

читацького попиту), адміністративні інструкції, політичні листівки, рекламні 

тексти і т.д. 

Суть контент-аналізу маркетингових матеріалів (КАмм), із лінгвістичної 

точки зору, полягає в тому, щоб на рівні слів, словосполучень корпусу 

маркетингових текстів зробити припущення про його зміст, а також висновок 

про наміри, цілі та цінності, які відобразив автор цього тексту. 

Для цього скористаємося алгоритмом контент-аналізу, розробленим 

засновницею наукової школи з інтернет-лінгвістики в Україні 

Л.Ф. Компанцевою [Компанцева 2018, с. 140-142]. 

1. Визначення змістових одиниць КАмм, що стабільно повторюються: 

- певні слова або словосполучення; 

- гіперпосилання за певною темою; 

- події, факти; 
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- імена та прізвища певних осіб; 

- поняття, терміни; 

- теми, виражені в цілих змістовних абзацах, частинах текстів, статтях, 

певній частині гіпертексту, чи всьому масиві гіпертексту тощо; 

- звернення до потенційного адресата. 

2. Виділення одиниць рахунку, які можуть збігатися або не збігатися з 

одиницями аналізу. В першому випадку процедура зводиться до підрахунку 

частоти згадки виділеної змістової одиниці, у другому – дослідник сам висуває 

одиниці рахунку, якими можуть бути: 

- протяжність текстів; 

- об’єм усього тексту, заповнений змістовими одиницями; 

- кількість рядків, абзаців, знаків, колонок тексту; 

- тривалість трансляції по радіо або ТБ; 

- метраж плівки аудіо- та відеозаписів; 

- кількість малюнків із певним змістом, сюжетом; 

- кількість соціальних мереж; 

- кількість позитивно / негативно відображених лексем у всьому 

гіпертексті; 

- кількість посилань на певний ресурс; 

- кількість перепостів. 

3. Оброблення результатів дослідження: 

- встановлюється кількість одиниць у заданому пошуковому корпусі; 

- встановлюється співвідношення заданих одиниць пошуку до всього 

об’єму текстового масиву; 

- здійснюється кількісне оцінювання певних закономірностей. 

4. Визначається шкала подання результатів: 

- вербальна; 

- кількісна (така, що визначає позицію в балах); 

- графічна. 

5. Визначається тип шкали: 
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- номінальна (набір якісних об’єктивних характеристик або мотивів); 

- порядкова (ранжована) – шкала впорядкування проявів досліджуваних 

властивостей у строгому порядку; 

- інтервальна – шкала різниць між упорядкованими проявами 

досліджуваних якостей. 

6. Робляться висновки у зіставленні з результатами інших застосованих 

методів. 

Приклад проведеного нами контент-аналізу маркетингових матеріалів 

веб-ресурсів за темою «Ціна». 

1. Обравши слово з найвищою частотністю вживання у веб-ресурсах, 

змістовою одиницею КАмм стала «ціна». «Вартість» використано у назві 

сторінки Facebook (ФБ – фейсбук) лише один раз – «LifeCost - Вартість Життя». 

Відбираємо всі об’єкти, в назві яких міститься змістова одиниця «ціна», 

зберігаючи основні характеристики і ранжуючи за кількість відвідувачів, які їх 

уподобали. 

Таблиця 2.1. Назви сторінок, які містять лексему «ціна» 

Назва сторінки ФБ 
Характеристи

ка назви 

Кількість осіб, 

що вподобали 

сторінку, 

звернувши увагу 

на назву 

«Ціна життя» спільнота 95 тис. осіб 

«Ціна держави» неприбуткова 

організація 

31 тис. осіб 

«IKEA lovers – Найкраща ціна та доставка» компанія 9,2 тис. осіб 

«Якісні фабричні сумки – доступна ціна» товари / послуги 1,3 тис. осіб 

«Ціна Демократії – The Price of Democracy» фільм 764 особи 

«Ціна Ритму – Price Of Da Rhythm» музичний гурт 629 осіб 

«Двері вхідні у будинок, квартиру, 

міжкімнатні двері. Ціна Акційна.» 

будівельні матеріали 389 осіб 

«Вигідна ціна» роздрібна компанія 312 осіб 

«One Price – Ціна Єдина» роздрібна компанія 291 особа 

«Натяжний паркет» ціна від виробника 

Вінниця» 

товари / послуги 267 осіб 

«Оптова Ціна %% Знижка» роздрібна компанія 222 особи 

«Громадська виборча ініціатива «Ціна 

питання» 

спільнота 160 осіб 

«J’erelia – преміум якість, помірна ціна» здоров’я / краса 130 осіб 
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«Вигідна ціна: все купуємо в неті» купівля та продаж 84 особи 

«Lavazza: краща ціна. Київ» спільнота компанії 64 особи 

«БФ «ЦІНА Життя» неприбуткова 

організація 

50 осіб 

«Фабрична Ціна %%% Знижка» товари / послуги 48 осіб 

«Найкраща ЦІНА НА Піротехніку» товари / послуги 42 особи 

«Якісні товари, Оптимальна ціна» веб-сайт 32 особи 

«Сама Низька Ціна %» роздрібна компанія 30 осіб 

«Краща Ціна» одяг (бренд) 26 осіб 

«Ціна життя Черкащини» спільнота 21 осіб 

«Взуття Супер Ціна» веб-сайт 19 осіб 

«Шок ціна» товари/послуги 17 осіб 

«CREDO – стиль, якість, ціна.» товари / послуги 15 осіб 

«Рідкі Обої «ХОРОША ЦІНА» будівельні матеріали 12 осіб 

«299 грн% Сама Доступна Ціна» роздрібна компанія 10 осіб 

«Акція% Найнижча Ціна%» роздрібна компанія 5 осіб 

«Супер ціна Матеріали для нарощення вії.» товари / послуги 5 осіб 

«Створення логотипу, замовити логотип, 

розробка логотипу ціна» 

консалтингове 

агентство 

2 особи 

«Фабрична Ціна %%% Знижка» товари / послуги 1 особа 

«Купити Газоблоки: Піноблоки Ціна» компанія 1 особа 

«Ціна на пароконвектомат Unox 

Xevc0711e1r в Україні» 

продуктовий 

магазин 

1 особа 

«ВІКНА ДВЕРІ Надійна Якість Краща 

Ціна» 

місцевий бізнес 0 осіб 

 

2. На жаль, у сторінки «Ціна життя» з найбільшою кількістю відвідувачів 

(95 тисяч осіб) припинена активність ще в 2016 р. Останнє повідомлення на 

сторінці у ФБ розміщене 19 вересня 2016 року. Характерна риса сторінки – 

білінгвізм. Матеріали спільноти в основному носять соціальний бунтівний 

характер. Доступу до сайту за зазначеною адресою в інформації на сторінці 

спільноти нема http://cina.org.ua/. Матеріалів, які мають відношення до цієї 

сторінки, не знайдено в інтернеті. 

Сторінка неприбуткової організації «Ціна держави» (див. Таб. 2.1.) має 

кількість осіб, що її вподобали 31 тисяча. Обираємо її для проведення КАмм. За 

даними, що розміщені на сайті організації, маємо інформацію таку: «Проект 

«Роз’яснення виборцям вартості державних послуг» реалізується центром 

соціально-економічних досліджень CASE Україна, у партнерстві з Центром 

http://cina.org.ua/
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протидії корупції, в рамках Програми сприяння громадській активності 

«Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку 

(USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст проекту є винятковою 

відповідальністю CASE Україна i не обов’язково відображає погляди USAID 

або уряду США.» [Веб-ресурс «Ціна держави». URL: http://cost.ua/ ]. 

Інформація зі сторінки в ФБ: «неприбуткова організація, заснована в липні 

2014 р. Адреса: вул. Полтавська, 10, Київ, е-мейл: malukha@case-

ukraine.kiev.ua, http://www.cost.ua». 

Мета: «Розтлумачимо бюджет так, щоб Ви зрештою взнали, куди 

діваються сплачені Вами податки, і почали на це впливати.» 

Нагороди: «Найкращий україномовний сайт/блог громадського активізму 

2016 року за версією «Німецької хвилі». [«Ціна держави», сторінка в соцмережі 

Facebook. 2018, 

URL: https://www.facebook.com/pg/cost.ukraine/about/?ref=page_internal ] 

Активістський громадський рух організації «Ціна держави» охоплює всю 

Україну. Постійно проходять заходи в усіх регіонах України (за виключенням 

анексованого Криму і східних Луганської та Донецької областей, де зараз 

проходить війна) донесення інформації щодо бюджету, податків, бізнесу, 

зарплатні, пенсії, економіки, освіти. Розглянемо маркетингові тексти цієї 

неприбуткової організації в мережі Facebook, в яких використовують змістову 

одиницю «ціна», і підрахуємо частоту згадки виділеної змістової одиниці. 

Останнє повідомлення, яке ми розглянули в соціальній мережі Facebook, 

було розміщене 11 жовтня 2018 р. Текст, обсягом 293 слововживання, 

заповнено змістовою одиницею «ціна» 8 разів: 

«Чому в Україні дорожчає бензин? 

За останні два місяці ціна на пальне виросла більш ніж на 3 грн, в 

результаті чого середня ціна бензину А95 перевалила за 33 грн. За рахунок чого 

так виросла ціна? Маємо змову АЗС чи ріст цін обумовлений іншими 

чинниками? Ціна держави розглянула з чого складається ціна бензину. 

http://cost.ua/
https://www.facebook.com/pg/cost.ukraine/about/?ref=page_internal
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Зростання ціни на паливо зумовлене подорожчанням нафти та 

зниженням курсу гривні. Ріст закупівельної ціни на нафтопродукти на 1% 

спричиняє зростання ціни 1 літра на 10 коп., а зниження курсу національної 

валюти на 1 грн веде подорожчання 1 літра пального на 70 - 80 коп. Таким 

чином ми і отримаємо 3 грн, на які зросла роздрібна ціна. 

Не секрет, що майже все паливо в Україні імпортне. Розраховуємось за 

бензин ми валютою, тому роздрібні ціни на пальне є дуже чутливими до зміни 

курсу гривні. При цьому зміцнення курсу гривні не веде до швидкого здешевлення 

пального. Також слід врахувати, що частина податків на пальне, а саме 

акцизний податок з імпорту, зафіксований в євро. З 1 літра бензину А 95 ми 

сплачуємо 0.213 євро імпортного акцизу. 

Починаючи з середини серпня ціна на нафту на світових ринках виросла на 

15%. В свою чергу, починаючи з середини липня, гривня подешевшала відносно 

долара та євро приблизно на 7% ( приблизно +2 грн). Ці дві тенденції – 

подорожчання нафти та зниження курсу гривні і спричинили зростання ціни 

на паливо. 

Частка ж націнки АЗС в структурі ціни палива є відносно незначною та 

стабільною. За різними оцінками вона становить від 7 до 14% в залежності 

від бренду. Також до 5-6% становлять логістичні витрати. Значно більшу 

частку займають податки – 35 %, та власне закупівельна ціна бензину – 47%. 

Саме ці два компоненти напряму залежать від курсу гривні. 

Порахуйте, скільки ви сплачуєте податків з пального та загалом на 

нашому калькуляторі "Рахунок від держави" http://cost.ua/» [«Ціна держави», 

новина в хроніці соцмережі Facebook. 

URL: https://www.facebook.com/cost.ukraine/photos/a.481428595271886/18659087

16823860/?type=3&theater ]. 

3. Тепер для подальшого проведення КАмм зайдемо на веб-сайт організації 

http://cost.ua/. Для оброблення результатів дослідження встановлюємо кількість 

одиниць у заданому пошуковому корпусі маркетингових матеріалів веб-

ресурсів організації «Ціна держави» із змістовою одиницею «ціна». 

http://cost.ua/
https://www.facebook.com/cost.ukraine/photos/a.481428595271886/1865908716823860/?type=3&theater
https://www.facebook.com/cost.ukraine/photos/a.481428595271886/1865908716823860/?type=3&theater
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До корпусу маркетингових матеріалів організації «Ціна держави», які ми 

відібрали для проведення дослідження за категоріями аналізу (див. Таб. 2.2.), 

увійшли тексти веб-ресурсу організації. Нами складено список соціально 

активних тем, які висвітлюються у відповідних тематичних підрозділах, і 

досліджено у яких темах яка частота змістових одиниць, що мають певне до неї 

відношення – чи згадується її назва, чи діяльність, чи співпрацівники, партнери 

тощо. 

Отже, тексти з категорій аналізу (показник «тема») отримували у 

відповідність різні змістові одиниці (див. Таб. 2.2.). 

В усіх відібраних і проаналізованих текстах добре відстежується вплив 

УМД неприбуткової організації «Ціна держави» на суспільство з метою 

вибудувати рівень культури ділових комунікацій. Змістова одиниця «ціна» 

виступає дієвим вербальним чинником впливу на свідомість українського 

соціуму для усвідомлення становлення і розвитку економічного потенціалу 

(стабільності / значущості / впевненості / ваги) держави. 

4. Використовуємо кількісний контент-аналіз, який є методикою аналізу 

текстів шляхом кількісного порівняння аналітичних категорій через підрахунок 

ключових слів. Значущість розподілу показника вираховуємо у відсотках (%) 

від загальної кількості вжитих слів у тексті. 

5. Визначаємо номінальний набір якісних об’єктивних характеристик, 

ознак або мотивів, щоб завершити аналіз зв’язку змістових одиниць для 

здійснення певного аналізу мотивації та сприйняття інформації. 

 

Таблиця 2.2. Підсумок результатів дослідження 

Найчастотніші 

лексеми із семою 

«ціна» в різних 

тематичних текстах 

Змістові 

одиниці 

(лексеми), що 

відповідають 

«темам» 

Довжина 

тексту, 

слововживання 
Частот

а лексеми 

Покрит

тя частотною 

лексемою, % 

Чиновницький апарат «доходи» 443 31 7 

Медицина «ціна» 600 18 3 

Освіта «ціна» 700 14 2 

Економіка «ціна» 1200 12 1 
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Пенсії «ціна» 480 24 5 

Культура та спорт «прибуток» 800 16 2 

Комунальне 

господарство 

«оплата» / «борг» 433 26 6 

Соціальний захист 

/ Правоохоронні 

органи 

«гроші» 633 19 3 

 

Проаналізувавши частоту вживаності змістових одиниць, ми встановили, 

що в змістовому наповненні «тем» тонально переважає маніпулятивна, 

заохочувальна до прийняття певних рішень лексика з неяскравим позитивним 

відтінком. Оскільки, якщо розглянути текст за показником теми 

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

лексема «доходи» зустрічається з частотою 31, то вирахувавши у відсотках (%) 

від загальної кількості вжитих слів у тексті отримаємо значущість розподілу 

показника: 31 ∙ 100% ÷ 443 ≈ 7%. 

6. Приходимо до висновку, що об’єктом спеціального наукового вивчення 

стають когнітивні аспекти МД. Зокрема використання лінгвальних засобів і 

способів реалізації ділового спілкування з метою досягнення запланованого 

прагматичного результату. Прагматичним результатом є привертання уваги 

більшості прошарків суспільства (підприємців, працівників, студентів, 

пенсіонерів), використовуючи найбільш вживані, дієві слова й словосполуки. 

Значення контент-аналізу проявляється у його здатності аналізувати 

масштабні дані задля вивчення специфіки домінант дискурсу. Домінанту 

дискурсу вираховуємо за частотою вживання лексем і за значимістю розподілу 

частоти по тексту. За своїм змістом не всі види контент-аналізу є об’єктивними, 

і суб’єктивність з’являється як у процесі кодування та здійснення вибірки, так і 

читання текстів. Запровадження жорстких правил проведення аналізу може 

зменшити до певної міри недоліки контент-аналізу. 
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3.4. Лінгвістична експертиза сугестивних комунікацій маркетингового 

дискурсу 

Маркетологи в інтернет-комунікаціях використовують дієві й ефективні 

сугестивні комунікації, оскільки, передаючи необхідну інформацію за 

допомогою навіть частково неусвідомлюваного, спрямованого на досягнення 

мети вербального сигналу, налаштовують міжособистісне й міжгрупове 

спілкування. Сугестію вони використовують навіть підсвідомо, оскільки 

порівнянно з переконуванням у неї нижчий рівень критичності й потреби 

верифікації, що й викликає в адресата довіру до отриманої інформації. 

Сугестивна комунікація – різновид масової комунікації з властивим їй 

феноменом мовленнєвого впливу, завданням якої є чинити інформаційний, 

переконувальний вплив на адресатів (для маркетологів – на потенційних 

клієнтів) та завойовувати їхню довіру. 

Найпотужнішими галузями дослідження мовленнєвого й комунікативного 

впливу є сугестивна лінгвістика й нейролінгвістичне програмування (НЛП), 

дослідженнями яких займається наша вітчизняна вчена Н.В. Слухай. За її 

переконанням сильного впливу набувають текстові промови, офіційні 

звернення, реклама, що збагачені метафорами. «Формальні метафори – це 

«моделі аналогового знання, які усталені в соціумі у формі чарівних казок, 

віршів, притч, прислів’їв, приказок, анекдотів, крилатих виразів і т.д.» [Слухай 

2012, с. 73]. 

Вербальний сугестивний вплив – це використання мови з метою: 

встановлення і підтримки психологічного контакту; приєднання до реальності 

суб’єкта; утилізації свідомості та отримання доступу до несвідомого [Ільницька 

2007, с. 128]. Феномен сугестії як комплексну психологічну проблему вивчає 

сугестивна лінгвістика за такими принципами: мова є сугестивною системою; 

урахування фізіологічних реакцій реципієнтів; дискурс є формою втілення 

сугестивної мови; сугестивна лінгвістика, як динамічна система, вивчає 

процеси впливу. 
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Сугестивні технології торкаються соціальних уявлень, суспільних норм і 

цінностей, настанов, думок та індивідуальної самосвідомості адресатів, що 

зумовлює спонукання їх до певних дій, породжує не просто бажання придбати 

певний продукт / послугу, а й переконання необхідності володіти тим чи іншим 

об’єктом. 

Сугестивні технології, в першу чергу, ґрунтуються на основних важливих 

потребах людини, розглянутих ще Абрагамом Маслоу (див. Рис. 2.2.). 

 

Рис. 2.2. Піраміда потреб Абрагама Маслоу [Маслоу 2008] 
Аудиторія, яка має потребу розв’язання певних проблем, із легкістю 

піддається сугестивному впливу тому, що: люди активно шукають необхідну 

інформацію в інтернеті, фіксуючи відгуки реципієнтів; ступінь віри людей у 

віднайдену інформацію підсилюють сугестивний вплив; людина залюбки 

долучається до спілкування, зумовлюючи рівень причетності до сугестії. 

 

Приклад сугестивного впливу маркетингових комунікацій компанії 

ТОВ «ВАРУС». 

Лінгвістичну експертизу маркетингових комунікацій проведено на порталі 

Facebook у період червень – вересень 2018 р. Проаналізовано, як комп’ютери 

можуть маніпулювати громадською думкою. Для вирішення власного питання 
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інколи людині приємніше самостійно й приховано знайти підказку в соціальних 

мережах, бо довіра до них досить висока.  

Сугестивні тексти МД ТОВ «ВАРУС» звертають увагу реципієнта на 

переваги, а не на реальне майбутнє й реальні наслідки прийнятого рішення. В 

їхніх текстах продається мрія [Портал ТОВ «ВАРУС» в соціальній мережі 

Facebook. URL: https://www.facebook.com/varusua ]. 

ТОВ «ВАРУС»: «Грузинська приказка каже: «Дорога, що йде до брата, 

завжди коротка». А ми кажемо: «Дорога до VARUS на фестиваль грузинської 

кухні – ще коротша». Завітайте до нас у гості за сулугуні по-грузинськи з 

паприкою ТМ Іберія, який коштує усього 23,99 грн за 100 г! Акція діє з 

30.08.2018 до 12.09.2018, поки акційний товар є в наявності!» 

Коментарі: «X: - Вже побігла.» 

Сугестивні тексти складають за філософською системою Аристотеля. За 

нею насамперед вибудовують вступ, який привертає увагу інформацією, далі 

йде виклад інформації про проблему й твердження із запропонованим 

рішенням, укінці називають переваги, що отримує людина, вчинивши саме так. 

ТОВ «ВАРУС»: «Прийшов новий навчальний рік, а з ним й час мозкової 

активності! Всі ж знають, що найкращим продуктом для роботи мозку є 

багата на фосфор риба! Тому прямуємо до VARUS за скумбрією атлантичною, 

без голови свіжомороженою, яка коштує усього 6,99 грн за 100 г! Акція діє з 

30.08.2018 до 12.09.2018, поки акційний товар є в наявності!» 

Коментарі: «X: - Вічно в Варусі проблеми з акційнною рибою. 

VARUS: - Добрий день, Ніна! Просимо вибачення за незручності :( 

Акційний товар має великий попит і його швидко розбирають. Можете 

написати нам в особистому повідомленні адресу супермаркету в якому нема 

риби і м’яса ми перевіримо на коли запланувати найближчу доставку. 

Y: - Вона в Сільпо без акції за такою ціною.» 

Сугестивні тексти є відповіддю на такі питання, як: пропозиція рішення, 

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

реципієнта. 

https://www.facebook.com/varusua
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ТОВ «ВАРУС»: «Друзі, а ви готові до нових акцій з VARUS? 

Приготуйтеся, бо вони вже тут! Акція дійсна з 28.09.2018 по 04.10.2018» 

Коментарі: X: - «Обожнюю акції в Варусі, завжди по-дорослому, не на 

п’ять копійок, а конкретно.» 

Y: - «Шаббат Шалом!» 

Успіх маркетингового сугестивного тексту полягає в дотриманні 

послідовності викладу інформації: 1) проблема; 2) обіцянка; 3) доведення; 

4) ціна. 

Сугестивний вплив інтенсивно спрямований на підсвідомість реципієнта і 

діє на психіку людини поза рамками її раціонального мислення. Позитивна 

сугестивна практика ґрунтується на подоланні патологічних форм деформації 

світогляду. У маніпулятивному тексті мета полягає в утворенні нових 

деформацій, що обмежуватимуть діапазон вибору для свідомості реципієнта, 

таким чином призводячи, підштовхуючи до певного типу поведінки. 

 

3.5. Лінгвістичний аналіз маркетингової термінології в українській 

мові 

Науково-технічний прогрес та процеси міжнародної інформаційної 

інтеграції призводять до утворення нових лексичних одиниць (термінів) 

спеціальних галузей знань, що продукує створення спеціальної термінології. 

Такий особливий пласт словникового складу, що легко піддається свідомому 

регулюванню та впорядкуванню за внутрішнім та зовнішнім відношенням між 

термінами в прикладному аспекті представляє терміносистему. 

Термін – лексична одиниця для спеціальних цілей, яка позначає загальне, 

конкретне чи абстрактне – поняття певної галузі знань [Лейчик 2006]. 

У сучасних розвинених мовах близько 90 відсотків нової лексики 

становлять терміни в таких галузях науки, як комп’ютерна техніка, кібернетика, 

економіка, мікробіологія, хімія тощо. Українська мова останнім часом 

запозичила з інших мов слова-терміни, зокрема в галузі економіки й 
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маркетингу. Рівень мови професійного спрямування вимагає глибшого, 

точнішого розуміння тексту. Термінологічна система української мови дає 

можливість застосувати це знання для вдалого складання професійних текстів з 

отриманням успішних результатів. Словесний масив, що складається з лінійно 

розташованої сукупності речень, об’єднаних у тематичну і структурну 

цілісність, передає професійну інформацію. Письмова форма мовленнєвого 

процесу зумовлена націленістю мовця на отримання запланованого результату. 

Ціль буде досягнуто за умови правильно укладеного тексту, який певним чином 

робить вплив на адресата. Для впевненості в досягненні укладання 

передбачуваного рівня тексту, насамперед слід провести лінгвістичний аналіз 

тексту. 

Роботи О.С. Герда, В.О. Гречко, Н.П. Дарчук, В.М. Лейчика, Д.С. Лотте, 

К. Сохара й інших присвячені дослідженню визначення терміна та його 

функціонуванню в терміносистемах. 

Останні 50 років окреслені збільшеним потоком інформації, процесами 

інтеграції наук, посиленням процесів термінотворення тощо. Період із середини 

ХХ століття до сьогодення можна охарактеризувати як час прискореного 

розвитку наукових знань. Радикальних змін зазнало й суспільне життя людей. 

Усе це відбилося й на мовній системі: мова стає інформативно насиченою 

на всіх рівнях і в усіх функціональних стилях. Оскільки науково-технічний 

прогрес вносить значні зміни у сфери людської діяльності, суспільний розвиток 

й у мовну картину світу зокрема, виникла нагальна потреба вдосконалення 

системи передавання та оброблення інформації, у тому числі вербальними 

засобами. Суттєву частину сучасного мовного фонду становить спеціальна 

лексика, кількість якої стрімко зростає. За спостереженнями дослідників, 

зростання кількості термінів різних наук випереджає зростання кількості 

загальновживаної лексики, і тому в нащ час термінологічних одиниць 

нараховується більше, ніж слів загального вжитку [Гринев 1993]. 

Термінолексема стає головним джерелом поповнення словникового складу, 
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активно проникаючи в загальновживану мову та впливаючи на неї, на мовців і 

слухачів. 

Фіксація нових термінів фахових підмов, що знаходяться на етапі 

активного формування, способи відтворення маркетингових термінів у 

національній мові є ключовими проблемами сучасного термінознавства. 

Проблема визначення терміна є дискусійною в лінгвістичній літературі. 

Д.С. Лотте вважає, що термін – це особливе слово [Лотте 1961], Г.О. Винокур 

дотримується думки, що терміни – це не особливі слова, а лише слова в 

особливій функції і роль терміна може виконувати будь-яке слово, яким би 

вонон не було тривіальним [Винокур 1939]. 

Ми приймаємо визначення терміна подане В.М. Лейчиком [Лейчик 2006]: 

термін – лексична одиниця для спеціальних цілей, яка позначає загальне, 

конкретне чи абстрактне – поняття певної галузі знань. У цьому визначенні 

наголошується на тому, що, по-перше, терміни мають ті ж семантичні й 

формальні ознаки слів і словосполучень, що й слова природної мови; по-друге, 

терміни функціонують тільки в лексиці мови для спеціальних цілей (підмовах); 

по-третє, терміни служать у підмовах для позначення спеціальних понять. До 

них ставляться нормативні вимоги, що відрізняє термін від нетерміна. 

Формальна структура терміна представлена лексемою або 

словосполученням, але досі залишається не з’ясованим питання про 

оптимальну структуру та оптимальну довжину терміна, як і питання про 

критерії розмежування термінів-словосполучень від комбінації термінів. 

За структурними моделями терміни поділяють на: 

однокомпоненті терміни, наприклад: паритет, резолюція, субстрат; 

двокомпонентні терміни – найчастіше це словосполучення іменник + 

іменник, наприклад: стратегія спілкування, маркетинг дискурс; або 

прикметник + іменник, наприклад: унітарна держава, цивільна 

відповідальність; 

трикомпонентні конструкції, до складу яких входять прийменники: 

а) прикметник + прикметник + іменник, наприклад: вільна економічна зона, 
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головна мережева точка; б) прикметник + іменник + іменник, наприклад: 

негативний настрій продавця; в) іменник + прикметник + іменник, наприклад: 

ревізія міжнародного договору; г) іменник + іменник + іменник, наприклад: 

позолота обрізів видання; 

багатокомпонентні аналітичні терміни, що мають чотири й більше 

компонентів, наприклад: визначення авторських і суміжних прав. 

Виділяються терміни категорій: загальнонаукові та загально технічні – які 

вживаються майже в усіх галузях наук, наприклад: мовна система, пристрій, 

метод, інструмент; міжгалузеві – це терміни, які використовуються в кількох 

споріднених або віддалених галузях, наприклад: технополіс, приватна 

власність; вузькоспеціальні терміни – це слова чи словосполуки, які 

позначають поняття, що відображають специфіку конкретної галузі, наприклад: 

аграф, боковик, ретуш. 

За сферою використання виділяються універсальні (для багатьох 

споріднених галузей), унікальні (виключно для однієї галузі), концептуально-

авторські (для одного аспекту дослідження) [Лейчик 2006]. 

За частотою, тобто вживаністю термінів у текстах, виділяються 

високочастотні, середньочастотні та низькочастотні терміни. 

 

3.5.1. Інформаційно-пошукова система тезаурусного типу з маркетингу 

Ситуація утворення нових лексичних одиниць (термінів) спеціальних 

галузей знань призводить до необхідності створення термінологічних баз знань 

(ТБЗ), для накопичення чималого обсягу термінологічної інформації та 

термінологічних баз даних (ТБД), щоб проводити автоматичний семантичний 

аналіз текстів. 

Будь-які розробки в галузі автоматичного опрацювання тексту 

(автоматичне реферування й анотування тексту, автоматичний переклад, 

індексування тощо) зупиняються перед семантичним бар’єром, що й сторює 

проблему термінологічних банків даних. Для розвв’язання цього завдання 
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важливо встановити правильні семантичні зв’язки та відношення між 

термінами. 

Використовуючи формалізовану методику конструювання маркетингового 

тезаурусу, що відповідає сучасним стандартам термінографії, ми уклали 

інформаційно-пошуковий тезаурус предметної галузі «маркетинг» і провели 

верифікацію теоретичної тезаурусної моделі шляхом застосування її для аналізу 

корпусу текстів зі сфери маркетингу. 

Об’єктом нашого дослідження стала термінологія з предметної галузі 

«маркетинг», а предметом дослідження – тезаурісні відношення між термінами 

маркетингу. 

На матеріалі досліджденя із вибірки маркетингових термінів із 

українськомовного корпусу дискурсивних текстів професійного 

маркетингового спрямування: монографій, посібників, підручників, науково-

популярних видань, наукових маркетингових статей економічних конференцій, 

маркетингових статей періодичних журналів, корпоративного листування, 

корпоративних сайтів, рекламних проспектів, публічних виступів власників, 

управлінців, співробітників компаній, внутрішньокорпоративних видань 2007 – 

2017 років загальним обсягом близько 600 текстових фрагментів, а також із 60 

корпоративних Інтернет-сайтів та їх електронних сторінок компаній у 

соціальних мережах, 30 корпоративних блогів. 

Методами дослідження інформаційно-пошукової системи тезаурусного 

типу з маркетингу обрано методику компонентного аналізу – вивчення 

семантичної структури термінів; семантичний аналіз дефініцій термінів; метод 

семантичних множників – словесно виражених найменших одиниць плану 

змісту; кількісний метод для узагальнення семантичних відношень у вибірці 

термінів. 

Новизна і доцільність такого дослідження полягає в укладанні 

інформаційно-пошукової системи – тезауруса з маркетингу, що стрімко 

розвивається в наш і час і має неабиякий попит. 
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3.5.2. Способи виокремлення термінів 

Термін – одиниця функціональна, тому важливо вивчати його в тексті, що 

дає необхідний матеріал для визначення термінологічності слова або 

словосполучення, границь терміна, варіювання терміна. З одного боку, термін 

розвивається структурно (створюються терміносполучення), а з іншого – 

семантично (розвиваються, уточнюються, видозмінюються його значення). 

Термінологічна система ізоморфно відображає систему понять своєї предметної 

галузі і щодо того, як зростає сума знань про предмет вивчення (а текст 

відображає процеси, рух, розвиток, зміну знань), до вихідного терміна 

додаються слова, що уточнюють, конкретизують вихідне поняття й 

утворюються його видові кореляти, тому в будь-якій термінологічній системі 

функціонують складені терміни, що є дериватами простих. Термін створюється, 

а його значення (дефініція) конструюються й опираються на заздалегідь 

встановлені характеристики поняття, виведені з різних контекстів. 

Іноді за відсутності готового терміна для вираження нового поняття 

спеціаліст / маркетолог створює «тимчасовий» мовленнєвий термін, потрібний 

саме для цього тексту для вираження даного актуального поняття. Зрештою, 

такі поняття бувають потрібними, стають постійними, а врешті – одиницями 

мови – термінами. Терміни мови – узуальні, загальноприйняті, стійкі, а терміни 

мовлення – актуальні, тимчасові. Щоб перевірити співвідношення термінів 

мови і термінів мовлення, появу нових термінів – варто проводити дослідження 

підмов. У цьому процесі слід відбирати такі терміни з різних джерел і 

формувати термінологічний словник. Термінологічний словник – це реєстр 

одиниць (слів, словосполучень, скорочень, символів, сполучень слів і 

символів), відібраних із джерел, призначених для включення у словник, які 

належить визначити й описати. 

Отже, для фіксації терміносистеми у термінологічному словникові, слід: 

1) провести підготовку проекту словника шляхом відбору кандидатів у 

терміни; 
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2) побудувати логіко-понятійну систему, в якій місця понять можуть бути 

зайняті кандидатами у терміни; 

3) побудувати терміносистему шляхом накладання проекту словника на 

систему понять. При цьому місця понять заповнюються існуючими термінами з 

усіма можливими їх варіантами; 

4) провести оцінку термінів, що входять до терміносистеми, і відбір 

варіантів, які визнано нормативними і ненормативними, але включеними до 

словника як рекомендовані за різними причинами логічного або лінгвістичного 

характеру; 

5) упорядкувати словник за алфавітним, або алфавітно-гніздовим, або 

частотним принципом в залежності від обраної мети і призначення словника. 

Як недолік тут варто відзначити відсутність різних спеціальних словників – 

словників міжнародних термінів, словотвірних термінологічних словників, 

словників вживання термінів із вказівкою частоти вживання окремих значень 

багатозначних термінів, «жорсткість» словників у традиційній книжкові формі, 

що не дає змоги оперативно корегувати склад словників – усе це змушує 

замислитися над вирішенням принаймні трьох важливих завдань: 

1) автоматизоване опрацювання значних обсягів наукової, технічної, 

економічної та іншої спеціальної інформації, організованих у вигляді корпусів 

текстів, що є джерелом для мовознавчої роботи сучасного термінолога; 

2) створення ТБД і ТБЗ (термінологічних баз даних і знань); 

3) розроблення лінгвістичних та інформаційних ресурсів для виконання 

перших двох завдань. 

 

3.5.3. Створення тезаурусу з маркетингу 

Побудова тезаурусу (ТЗ) з маркетингу насамперед передбачає вирішення 

задачі вибудовування поняттєвих зв’язків між термінами та присвоєння 

визначення кожному терміну. Це пояснюється тим, що за допомогою компресії 

знання, формулюється дефініція терміну, яка є одним із видів семантичного 
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представлення терміна. Відомо також, що визначення терміна у вигляді 

дефініції ніколи не передає всього змісту поняття, але воно якісно відображає 

важливі ознаки наукового поняття. Тому дефініція є джерелом формування 

зв’язків аналізованого терміна з іншими термінами досліджуваної 

маркетингової терміносистеми. 

На основі вибірки термінів із корпусних маркетингових матеріалів ми в 

компактній та доступній формі подаємо тлумачення термінологічних одиниць. 

Терміни, включені до нашого маркетингового термінологічного словника, 

переважно іменники або іменникові словосполучення, велика кількість яких 

запозичені з англійської мови. 

Взявши за основу нашого дослідження 50 термінів зі сфери маркетингу, ми 

розпочали дослідження термінології з даної предметної галузі. 

Щоб у майбутньому наш ТЗ було зручно використовувати для 

застосування в роботі з англійськими текстами, до кожного терміна було 

додано еквівалент англійською мовою. 

Усього встановлено 19 семантичних відношень (R - relation). Назва 

відношення є двомісним предикатом R (A, B), який читається так: А (термін 

Автопостинг) пов’язаний відношенням Рід-Вид (гіпонімія) з терміном В 

(Сервіс) або термін А (Аватар) синонімічний терміну В (Графічне 

зображення). 

Типи семантичних відношень між термінами укладені на основі ТЗ з 

теоретичної та прикладної лінгвістики С.Є. Нікітіної [Никитина 1978], але 

видозмінені та доповнені: 

Таблиця 4.14. Семантичні відношення 

Семантичні 

відношення (R - relation) 
Назва відношення – двомісний предикат R (A, B) 

Рід-Вид Автопостинг R Сервіс, Блогер R Відома особистість 

Синонімія Аватар R Графічне зображення, Емодзі R Смайлики 

Частина-Ціле База R Акаунт, Вірусний контент R Контент 

Корелят Агент впливу R Споживач, Блогер R Аудиторія 

Дивись Геолокація R Точка місцезнаходження, Масфловінг R Масова 

підписка 

Асоціація Адвокат бренду R Бренд, Гостьовий пост R Запрошений автор 
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Операція / процедура Автопостинг R Постинг, Цільова аудиторія R Пропозиція 

товару 

Об’єкт початковий База R Масфоловінг 

Інструмент / Метод Гостьовий пост R Експерт, Рекламні біржі R Тематичний 

рекламний паблік 

Параметр Донор R База, Пост R Фото 

Носій параметра Банер R Сайт рекламодавця, Ключові слова R Рядок пошуку 

Об’єкт кінцевий Ліміт R Лайк, Крос-продаж R Замовлений товар 

Спосіб вираження Блокувати R Тимчасове обмеження функціоналу, Коефіцієнт 

замученості R Коментарі 

Функція основна Логін R Унікальний ідентифікатор, Розіграш R Залучення нових 

підписників 

Спосіб представлення 

об’єкта 

Блог R Веб-сайт, Контент R Пост 

Аспект Домен R Мережа інтернет, Блокування R Соціальна мережа 

 

У процесі дослідження було запропоновано такі семантичні відношення: 

Бути метою: 

Контент-маркетинг – технологія створення контенту для залучення 

цільової аудиторії. 

Контент-маркетинг R Залучення цільової аудиторії 

Бути результатом дії: 

Рекомендовані акаунти – схожі за темою профілі, які алгоритм 

соціальної мережі пропонує вам при підписці на будь-якмй акаунт, 

розраховуючи, що ви теж можете захотіти на них підписатися. 

Рекомендовані акаунти R Алгоритм соціальної мережі 

Причина-наслідок (імплікація): 

Блокування – тимчасове обмеження деякого функціонування зв’язку з 

порушенням лімітів дій, встановлениху соціальній мережі. 

Блокування R Порушенням лімітів дій 

Загальна кількість семантичних відношень у терміносистемі маркетингу 

склало 160 реалізацій. Така велика цифра, як для відібраних 50-ти термінів, 

зумовлена тим, що між терміном і компонентами його значення реалізується 

декілька семантичних відношень. 
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Для цієї маркетингової терміносистеми найчастотнішими виявилися 

відношення: 

Функція основна: 27 реалізацій, що становить 17% від усієї кількості; 

Параметр: 23 реалізації – 14%; 

Інструмент / метод: 20 реалізацій – 12%; 

Синонімія: 19 реалізацій – 12%; 

Рід-Вид: 14 реалізацій – 9%. 

Прямі парадигматичні відношення (Рід-Вид, Синонімія, Частина-Ціле, 

Кореляція) сумарно становлять 24%. 

Найменеше зреалізованами виявилося відношення «Об’єкт початковий», 

«Частина-Ціле», «Кореляція», «Аспект», «Дивись». 

Для того щоб виявити та розкрити всю ієрархію понятійної структури, 

характерної для текстів даної підмови, необхідно провести логіко-поняттєвий 

аналіз спеціального тексту. 

Терміни ТЗ повинні репрезентувати поняття, що реально 

використовуються в текстах і відбираються із уявлень про ефективність їх 

використання в пошуку документів. Важливим фактором включення терміна є 

частотність його використання в тестах, яку необхідно періодично перевіряти. 

Методика укладання тезаурусної моделі термінів складається з таких 

основних етапів: 

1) лематизація та впорядкування лем за частиномовною приналежністю; 

2) визначення для кожної леми (іменникової або прикметникової) 

абсолютної частоти вживання; 

3) побудова тезауруснуго графа термінів конкретного тексту з 

абсолютними частотами вживання у тексті шляхом накладання тезаурусного 

графа терміносистеми; 

4) зняття омонімії значень термінів через звертання до контексту; 

5) побудова допоміжного реєстру слів з абсолютними частотами, які не 

увійшли до ТЗ; 
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6) пошук слів-претендентів на терміни і фіксація їх з ілюстративним 

контекстом у додатковому термінологічному реєстрі. 

У зібраному нами корпусі маркетингових текстів відтворено 46% термінів 

маркетингу, зафіксованих у ТЗ (23 терміни проти 50 термінів у ТЗ). Реєстр 

обсягом у 23 терміни покриває 6% тексту, (кумулятивно 363 терміни від 6026 

слововживань тексту). 

аватар 7 

акаунт 69 / профіль 25 / обліковий запис 9 

бан 1 

блог 5 

блогер 14 / лідер думок 6 

блокування 2 

бот 2 

геолокація 1 / геомітка 3 / геотег 1 

дірект 2 

емодзі 3 

ключові слова 7 

контент 42 

контент-план 7 

ліміт 5 

маслайкінг 5 

масфоловінг 6 

паблік 1 

пост 57 / запис 3 

репост 3 

розіграш 3 / конкурс 5 

таргетована реклама 3 

фоловер 2 / підписник 14 / читач 4 

хештег 41 

цільова аудиторія 5 
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Дане дослідження інформаційно-пошукової системи тезаурусного типу з 

маркетингу нами було використане для отримання досвіду використання 

сучасних інформаційних технологій ХХІ століття у роботі над творенням 

необхідних термінологічних систем маркетингової галузі. 

Увага була приділена терміну – одиниці, в якій зосереджене все 

накопичене маркетологами науково-технічне знання. Термінологічна робота у 

масштабі держави має велике значення для ефективної системи науково-

технічної інформації, бо є фундаментом науково-технічного прогресу. Таким 

чином, лінгвістам необхідно покращувати наш словниковий фонд, 

досліджувати й аналізувати українськомовні текстові реалізації. Особливо це 

стосується маркетингової термінології, яка є новою і перебуває на етапі 

формування. 

 

3.6. Сентимент-аналіз маркетингових текстів комерційних пропозицій 

і лексеми-ярлики як чинники впливу на свідомість потенційного клієнта 

Для маркетингових текстів цілком характерною є задача переконати 

адресата в отриманій інформації. Найпоширенішим із офіційно-ділових текстів 

є текст у стилі пропозиції, який покликаний передавати необхідну інформацію 

для спілкування в громадському, економічному, державно-політичному житті, в 

адміністративно-господарському управлінні та в законодавстві. Пропозиційний 

текст завжди підсвідомо набуває відповідної тональності. 

Тональність тексту – це емоційна оцінка, яку виражено в даному тексті 

[Пазельская 2011, с. 511]. 

Нейролінгвісти стверджують, що вся інформація сприйнята людиною 

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

мозку [Барретт 2018, с. 145]. Ці поняття пов’язані із причинно-наслідковими 

цілями, якими людина пояснює прийняття власних рішень. Людина вважає, що 

всі уявлені нею поняття й відчуті емоції її власного виробництва. Але це не так. 

Маркетологи використовують властивість людського мозку для 

результативного використання складених ними дієвих текстів. Для 
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підтвердження нашого припущення проаналізуємо тональність маркетингових 

текстів, скориставшись сентимент-аналізом. 

Аналіз тональності тексту (сентимент-аналіз, англ. Sentiment analysis) – 

це галузь комп’ютерної лінгвістики, яка займається вивченням думок та емоцій 

в текстових документах і являє собою сукупність методів, розрахованих на 

автоматичне виявлення емоційної оцінки (тональності, або сентимент), що 

виражено в тексті [Зверева 2014, с. 33]. 

Ми розглянемо найбільш вживані словосполуки й фрази, які відображають 

дуже сильні та дієві думки й емоції в маркетингових текстових документах, які 

ми подамо у коментарях (див. Таб. 4.15.). 

Таблиця 4.15. Впливові комерційні пропозиції. 

Комерційні пропозиції Коментар сили впливу 

«Адвокат з податкових питань» Допомога 

«Працюємо 24 години на добу, 15 

автомобілів по всьому місту, на місці – 

протягом 10-15 хвилин» 

Довіра спровокована точністю, бо є числа 

«Бестселер сьогоднішнього дня» Свіжа новина 

«Магазин бізнес-книг. Поповнення кожного 

дня» 
Сучасні знання 

«Вимиємо ваше авто за 20 хвилин або 

повернемо гроші» 

Надійність (є числа),  ніхто не хоче нести 

втрати  

«Якщо людина існує, ми її знайдемо або 

повернемо гроші в подвійному розмірі» 
Надійність, бо ніхто не хоче нести втрати 

«Перший огляд - безкоштовно» Заощадження 

«Швидше нас тільки електронна пошта» Достовірне переконання 

«Професійна протекція від співробітників 

МВС у відставці» 
Довіра 

«Ми вносимо до бази кожну дату, щоб ви не 

забули привітати дружину» 
Надійна допомога 

«Зйомка в дорогих інтер’єрах і з дорогими 

предметами» 
Високий рівень життя 

«Бухгалтерські послуги під ключ» Довершеність 

«Тільки у нас 20% -ва знижка на всі 

будівельні матеріали для ремонту» 
Довіра спровокована точністю (є числа) 

«Від вас всього один дзвінок, інше беремо на 

себе» 
Мінімум турбот 

«Я допомагаю жінкам виглядати бажаними» Спокуса бажанням 

«Ми знайшли покупців на 1200 будинків і 

квартир» 
Довіра спровокована точністю (є числа) 
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«Кредит за 15 хвилин без зайвих питань» Довіра спровокована точністю (є числа) 

«Ексклюзивна кухня і ніяких чайових» Переконання і заощадження 

«Чистий салон, нові машини, мовчазний 

водій, подача - 8 хвилин» 
Довгоочікувана якість, точність (є числа) 

 

Сила всіх комерційних пропозицій підкреслена характеристикою 

позитивного спрямування. Мозок людини створює переживання й керує нею до 

прийняття певних рішень, ніколи не показуючи, яким чином це відбувається. 

Він дає хибне відчуття переконання, що таке рішення призведе до позитивного 

результату, а людина пояснює це знаннями, отриманими з досвіду життя. 

Вродженою характерною властивістю людини є те, що вона використовує 

поняття, викликані в її свідомості емоціями, для будівництва соціальної 

реальності, а соціальна реальність налаштовує мозок з допомогою емоцій. 

Отже, реальність маркетологи можуть спроектувати, запрограмувавши людину 

створеною емоціями соціальною реальністю. Хоча у передбачливому мозку 

дюдини є розум, який, у свою чергу, виступає обчислювальним елементом для 

розрахунку прийняття рішення і визначення ступеню відповідальності за 

подальшу поведінку. Розум людини є раціональною структурою, яка не завжди 

ефективно функціонує. 

Свідомість потенційного клієнта – це зона максимального впливу для 

маркетолога. Для впливу на цільову аудиторію маркетологи наповнюють 

тексти відповідними чинниками – лексемами-ярликами. 

За словами Н. Арутюнової, лексеми-ярлики – це домінанти масової 

свідомості, що забезпечують його локальну та глобально-змістову зв’язність 

[Арутюнова 1998, с. 112]. 

У використаних впливових словах виражається прагматична інтенція 

адресанта. У маркетинговому дискурсі такі слова як стереотипні засоби мови 

формують ціннісні переконання потенційного клієнта. У роботі В. Рижкова 

стереотип розглядається з позицій дослідження моделей поведінки, які 

обумовлені потребою, ситуацією, мотивом, тобто стереотипи – це «...знаки, які 

є вербальною фіксацією певним чином опредметнених потреб певної соціальної 
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групи, етносу, національно-культурного ареалу», «фіксоване віддзеркалення 

певної діяльності, продукти якої виступають у ролі предметів, які 

задовольняють певні потреби» [Красных 2002, с. 177]. У такому визначенні 

стереотип є явищем сфери комунікації, усталеною, ситуативно обумовленою 

мовленнєвою поведінкою, мовленнєвим спілкуванням, де наголошено також на 

етнокультурній й вербально-ментальній природі стереотипів. Лексеми-ярлики є 

поширеним інструментом для реалізації комунікативних стратегій 

маркетингового дискурсу, який автоматично перетворюється на усталений 

стереотип мислення, хоча і є впізнаваним для адресата. 

Для переконання свідомості потенційних клієнтів маркетологи 

використовують яскраві образи, естетичні переконання, оцінні контексти. 

Приклад: Маркетингові тексти на веб-сайті ТОВ «Автошколи «Унісерв» 

збагачені пареміями, крилатими висловлюваннями, переконливими лексемами і 

лексемами-ярликами. «Інструктор-професіонал допоможе Вам визначитися з 

вибором програми. Спілкування з ним переконає Вас, що у Вас все вийде! «Не 

святі горщики ліплять» [Програми ТОВ «Автошкола Унісерв». 

URL: http://uniserv.kiev.ua/ua/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D1%96-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/ ]. 

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

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

Ваші робочі маршрути автомобільного руху Ви вивчили завчасно. Щоб нюанси 

не відволікали і не забирали Ваш дорогоцінний час. Ви повідомляєте 

інструкторові маршрути, – він Вас тренує проходити їх з успіхом. Зорієнтує 

чого слід берегтися, які правила дуже важливі, як скористатися 

комфортними точками. Останнє заняття можливо провести на Вашому 

автомобілі, щоб знали, що Ви досконалі [Програми ТОВ «Автошкола 

Унісерв». URL: http://uniserv.kiev.ua/ua/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D1%96-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/ ]. 

Приклад: Клуб Альфа-Банк Україна. «ЛАСКАВО ПРОСИМО! Альфа-Банк 

Україна вдячний Вам за співпрацю. Ми створюємо єдиний світ для Ваших 

http://uniserv.kiev.ua/ua/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/
http://uniserv.kiev.ua/ua/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/
http://uniserv.kiev.ua/ua/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/
http://uniserv.kiev.ua/ua/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/
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грошей, бізнесу та мрії. Формуємо лише позитивні враження, завжди 

пропонуючи найбільш просте, зрозуміле та зручне рішення. Завдяки 

багаторічному досвіду злагодженої командної роботи банку ми навчилися 

будувати міцні партнерські відносини – лише так можна розвиватися й 

допомагати зростати своїм клієнтам. …, надає ексклюзивні фінансові 

інструменти та високий рівень сервісу. Кожного клієнта та членів його сім’ї 

обслуговує персональний менеджер – особистий фінансовий консультант, 

який оперативно надасть кваліфіковану консультацію та підтримку. 

Відповідальний підхід до збереження фінансової інформації – запорука успіху 

в банківській справі та один з найважливіших принципів роботи А-КЛУБу. Ми 

гарантуємо безпеку зберігання ваших особистих даних, які надійно 

охороняються сучасними системами захисту. Приміщення відділень А-КЛУБу 

спроектовані за принципом індивідуального обслуговування, що забезпечує 

конфіденційність під час зустрічі з персональним менеджером. Команда 

Альфа-Банку Україна дякує Вам за вибір та довіру. Ми робимо все можливе, 

щоб Ви насолоджувалися безкомпромісним сервісом і відчували себе 

особливим клієнтом! Завдяки багаторічному досвіду злагодженої командної 

роботи банку ми навчилися будувати чесні партнерські відносини – лише так 

можна розвиватися та допомагати зростати своїм клієнтам. A-CLUB – ЦЕ 

ЗАКРИТИЙ КЛУБ ІЗ ВІДКРИТИМ СТАВЛЕННЯМ. Персональний менеджер і 

виділена телефонна лінія контакт-центру доступні Вам 24/7 для вирішення 

всіх питань із банківських послуг. Ми раді запропонувати Вам максимально 

широкий і гнучкий інвестиційний інструментарій та експертизу для 

розміщення сімейного капіталу: від портфельних вкладень у цінні папери до 

альтернативних прямих і венчурних інвестицій. ПЕРЕВАГИ ПАКЕТІВ 

ПОСЛУГ: Кожен фінансовий інструмент, який ми Вам пропонуємо, 

унікальний. Це результат колосального досвіду, накопиченого за довгі роки 

роботи в банківській сфері. Команда A-club – це колектив, що складається з 

професіоналів, готових брати на себе відповідальність за Ваш комфорт, 

фінансові та щоденні питання. Будьте впевнені: Ви отримуєте лише якісні, 
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цінні та зручні послуги, які працюють і підкреслюють Ваш статус. При 

виборі A-club від Альфа-Банку Україна Вам дійсно є чим пишатися!» [А-

КЛУБ – структурний підрозділ Альфа-Банку. 

URL: https://alfabank.ua/upload/NEW_buklet_A_Club_Small.pdf ].  

Науковці, досліджуючи мову, кажуть, що лексеми-ярлики – це ключові 

слова комунікативних текстів, які структурують дискурсивний простір. Успіх 

маркетингового дискурсу полягає у грамотному застосуванні експліцитних 

текстових категорій, а саме лексем-ярликів. Ці лексеми не приховані і 

виступають стереотипом, але адресати їх сприймають без вагань, відкриваючи 

доступ до їх свідомості імпліцитним стратегіям і тактикам переконання. 

 

Висновки до розділу 3 

Маркетинг як різновид соціальної діяльності виконує функції покращення 

суспільного життя, такі як: виявлення потреб споживачів; виготовлення 

необхідного продукту; налаштування якісних комунікативних каналів і 

забезпечення задоволення виявлених потреб. 

Із філологічного погляду в лінгвокогнітивному і комунікативному 

аспектах маркетингова діяльність – це налагодження ефективного 

комунікативного процесу, який забезпечить обмін всією необхідною 

інформацією учасників маркетингової діяльності для задоволення потреб і 

цілей зацікавлених сторін. 

Маркетингова комунікація (англ. marketing communication) – це обмін 

інформацією для обслуговування іззовні тієї діяльності служби маркетингу, яка 

відбувається всередині підприємства – виробника товару, послуги. Для цього 

використовують інтегрований набір засобів комунікації, який застосовують для 

передачі повідомлень від адресата (виробника або продавця продукції) до 

адресанта (його цільових ринків). 

Оскільки ми досліджували маркетинговий дискурс у лінгвокогнітивному 

та комунікативному аспектах ми зосереджувалися на лінгвістичних засадах 

впливу на споживача. Наша дисертаційна праця охоплює такі підрозділи 

https://alfabank.ua/upload/NEW_buklet_A_Club_Small.pdf
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лінгвістики: теорія тексту і комунікації, лінгвокогнітологія, прагматика, 

корпусна лінгвістика. 

Насамперед ми здійснили дискурс-аналіз маркетингових інтернет-

комунікацій на прикладі обговорення на інтернет-порталах теми запровадження 

нового проекту українського правопису. Дискурс-аналіз дає нам чітко виражену 

специфіку, яка зумовлена факторами функціональності й актуальності; для 

декодування повідомлення важливі семіотичні, соціологічні, психологічні, 

паралінгвістичні складники; тісно пов’язаний із реальними явищами 

лінгвального або соціального планів – ширше з людською діяльністю. Ми 

проводили ДА маркетингових інтернет-комунікацій за алгоритмом, 

розробленим Л.Ф. Компанцевою [Компанцева 2018, с. 115-116], що нам дало 

змогу відстежити, що комунікація в соціальних мережах дає всім рівні шанси 

на висловлення власної думки. Це підтверджує відповідність слів учасників 

їхнім особистим міркуванням. Отже, маркетинговий дискурс набуває 

характеристик правдивості, свободи, певних спільно вироблених норм 

поведінки. 

Актуальною гуманітарною проблемою в наш час є вивчення процесів 

мовного розвитку, зокрема в аспектах вияву експресивних потенцій мови 

професійного спілкування. Мова є виявом духовної культури народу. Для її 

дослідження застосовують лінгвістичну експертизу, яка є спеціалізованим 

мовознавчим дослідженням текстових матеріалів, продуктів мовленнєвої 

діяльності та інших мовних одиниць для виявлення об’єктів, що призводять до 

формування прагмалінгвістичних висновків. Тексти усного та писемного 

мовлення, словесні, літерні, фонетичні та комбіновані позначення виступають 

об’єктами такого дослідження. Міждисциплінарний підхід до лінгвістичної 

експертизи МД мовознавчим аналізом маркетингових текстів із застосуванням 

трьохаспектного підходу до дискурс-аналізу. Дискурсивний напрям надає нові 

можливості для дослідження концептів, дозволяючи виокремити особливі 

смисли, яких набувають засоби його мовного втілення в дискурсі. Когнітивний 

напрям передбачає використання нових підходів до вивчення мови. 
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Комунікативний – дає змогу дослідити мовно-мисленнєві операції, які 

застосовуються в МД для вираження різних інтелектуальних змістів. 

Лінгвістичні методики контент-аналізу маркетингових матеріалів веб-

ресурсів дали змогу здійснити дослідження на прикладі проведеного контент-

аналізу маркетингових матеріалів веб-ресурсів за темою «Ціна», обравши таке 

слово з найвищою частотністю вживання. Безпосереднє вивчення 

інформаційних джерел уможливило виявлення цінностей, інтересів, мотивів, 

стереотипів, установок, стратегій поведінки індивідів, соціальних груп і 

організацій, прогнозування їхньої поведінки в майбутньому. 

Для дослідження застосування маркетологами в інтернет-комунікаціях 

дієвих та ефективних сугестивних комунікацій нами було проведено 

лінгвістичну експертизу. Передаючи необхідну інформацію за допомогою 

навіть частково неусвідомлюваного, спрямованого на досягнення мети 

вербального сигналу, маркетологи професійно налаштовують міжособистісне й 

міжгрупове спілкування. Вони використовують сугестію навіть підсвідомо, 

оскільки порівнянно з переконуванням у неї нижчий рівень критичності й 

потреби верифікації, що й викликає в адресата довіру до отриманої інформації. 

Маркетологам, як і будь яким іншим професіоналам своєї галузі, необхідно 

мати власну терміносистему, оскільки процеси міжнародної інформаційної 

інтеграції призводять до утворення нових лексичних одиниць (термінів) 

спеціальних галузей знань, що продукує створення спеціальної термінології. 

Фіксація нових термінів фахових підмов, що знаходяться на етапі активного 

формування, способи відтворення маркетингових термінів у національній мові 

є ключовими проблемами сучасного термінознавства. 

Скориставшись роботами О.С. Герда, В.О. Гречко, Н.П. Дарчук, 

В.М. Лейчика, Д.С. Лотте, К. Сохара, присвячених дослідженню визначення 

терміна та його функціонуванню в терміносистемах, ми дійшли висновку, що 

маркетологам необхідний професійний термінологічний словник. Працюючи 

над дослідженням маркетингового дискурсу в українській мові, ми 

сконструювали маркетинговий тезаурус, що відповідає сучасним стандартам 
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термінографії, уклали інформаційно-пошуковий тезаурус предметної галузі 

«маркетинг» і провели верифікацію теоретичної тезаурусної моделі шляхом 

застосування її для аналізу корпусу текстів зі сфери маркетингу. 

Використовуючи формалізовану методику конструювання маркетингового 

тезаурусу, що відповідає сучасним стандартам термінографії, ми уклали 

інформаційно-пошуковий тезаурус предметної галузі «маркетинг» і провели 

верифікацію теоретичної тезаурусної моделі шляхом застосування її для аналізу 

корпусу текстів зі сфери маркетингу. 

На основі вибірки термінів із корпусних маркетингових матеріалів ми в 

компактній та доступній формі подаємо тлумачення термінологічних одиниць. 

Терміни, включені до нашого маркетингового термінологічного словника, 

переважно іменники або іменникові словосполучення, більшість з яких 

запозичені з англійської мови. 

Дослідження інформаційно-пошукової системи тезаурусного типу з 

маркетингу нами було використане для отримання досвіду використання 

сучасних інформаційних технологій ХХІ століття у роботі над створенням 

необхідних термінологічних систем маркетингової галузі. Увага була приділена 

терміну – одиниці, в якій зосереджене все накопичене маркетологами науково-

технічне знання. Термінологічна робота у масштабі держави має велике 

значення для ефективної системи науково-технічної інформації, бо є 

фундаментом науково-технічного прогресу. Таким чином, лінгвістам необхідно 

покращувати наш словниковий фонд, досліджувати й аналізувати 

українськомовні текстові реалізації. Особливо це стосується маркетингової 

термінології, яка є новою і перебуває на етапі формування. 

Зважаючи на те, що для маркетингових текстів цілком характерним є 

завдання переконати адресата в отриманій інформації, пропозиційний текст 

завжди підсвідомо набуває відповідної тональності, ми провели сентимент-

аналіз. Маркетологи використовують властивість людського мозку для 

результативного використання складених ними дієвих текстів. Для 

підтвердження нашого припущення ми проаналізували тональність 
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маркетингових текстів і відзначили, що сила всіх комерційних пропозицій 

підкреслена характеристикою позитивного спрямування. 

Для впливу на цільову аудиторію маркетологи наповнюють тексти 

відповідними чинниками – лексемами-ярликами. У використаних впливових 

словах виражається прагматична інтенція адресанта. У маркетинговому 

дискурсі такі слова, як стереотипні засоби мови, формують ціннісні 

переконання потенційного клієнта. Ми провели аналіз маркетингових текстів і 

побачили, що для преконання свідомості потенційних клієнтів маркетологи 

використовують яскраві образи, естетичні переконання, оцінні контексти. І 

дійшли висновку, що успіх маркетингового дискурсу полягає в грамотному 

застосуванні експліцитних текстових категорій, а саме лексем-ярликів. 

Проводячи наше дисертаційне дослідження, ми звернули увагу на те, що 

мовленнєва, комунікативна діяльність займає в роботі спеціалістів із 

маркетингу одне з головних і важливих місць. 
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ВИСНОВКИ 

На основі проведеного дисертаційного дослідження узагальнимо 

результати особливостей лінгвокогнітивного та комунікативного аспектів 

розгляду маркетингового дискурсу в українській мові. 

Маркетинговий дискурс досліджено в чотирьох вимірах: дискурсивна 

практика, текст, лінгвокогнітивна та комунікативна практика. Методологічні 

засади аналізу маркетингового дискурс в українській мові носять комплексний, 

міждисциплінарний характер, а предметна галузь даних теорій завжди відкрита 

для подальших досліджень і подальшого розширення. 

У дисертаційній праці проаналізовано великий обсяг матеріалу, яким став 

українськомовний корпус дискурсивних текстів професійного маркетингового 

спрямування, завантажений нами на портал www.mova.info [Корпус української 

мови. URL: http://www.mova.info/corpus.aspx?l1=209 ], загальним обсягом у 

767 195 слововживань. 

Поглиблене концептуальне вивчення українськомовного маркетингового 

дискурсу в когнітивному плані дало нам змогу проаналізувати в цій праці 

процеси, які відбуваються у структуруванні національної картини світу та 

проникнути в глибини народного світосприйняття та національної діяльності в 

підгалузі економіки. 

Розглянуті й досліджені нами концепти маркетингу в українській мові 

показали, що вони активізуються у свідомості маркетологів у процесі їх 

професійної мисленнєвої та мовної діяльності. Оперуючи концептами як 

одиницями знання, маркетологи в процесі професійного спілкування 

починають виділяти їхні конкретно-образні характеристики, які ми називаємо 

концептуальними ознаками, що складають ядро концепта. Зміст концепту 

піддається певній стандартизації. Специфіка знання маркетолога ґрунтується 

саме на постійних нововведенях, змінах навколишнього світу, у зв’язку з чим 

форма людської свідомості є достатньо гнучкою й рухливою, що спричинює 

формування когнітивних структур, таких як: концепти, фрейми, схеми, 

http://www.mova.info/
http://www.mova.info/corpus.aspx?l1=209
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сценарії, скрипти, ґештальти тощо, які перебувають у тісному взаємозв’язку 

між собою. 

Щоб дослідити сучасний УМД, який утворюється в контексті 

маркетингової діяльності організації / компанії та її працівників у 

різноманітних комунікативних ситуаціях, ми використали цілий комплекс 

методик лінгвістичного аналізу, а саме: основний – дискурсивний аналіз тексту 

(для з’ясування процесу мовленнєво-мисленнєвої діяльності з метою виявлення 

екстралінгвістичних, семантичних, когнітивних і мовленнєвих аспектів його 

формування та з’ясування функціональної спрямованості); прагматичний 

аналіз; контент-аналіз маркетингових матеріалів веб-ресурсів; лінгвокогнітивні 

методики концепт-аналізу; методика фреймового моделювання. Нами було 

проведено аналіз МД із застосуванням усього ряду перерахованих вище 

методів, що дало змогу дійти наступних висновків. 

Розгляд теоретичних аспектів лінгвокогнітивного та комунікативного 

дослідження мови в контексті антропоцентричної парадигми підготував 

підґрунтя проведення дискурсивного аналізу маркетингового тексту. Ми 

побачили те, який вплив чинять суспільні відносини на прогрес національної 

економіки України, підприємництва та соціального розвитку. Здійснюючи 

дослідження у межах дискурс-аналізу, ми сконцентрували увагу безпосередньо 

на лінгвокогнітивних та комунікативних засадах для простеження впливу мови 

на споживача, що зосереджується в кількох підрозділах лінгвістики: теорії 

тексту і комунікації, когнітивістики, прагматики. З допомогою підходу, який 

базується на соціальних позиціях, ми підтвердили визначення того, що 

формування дискурсу відбувається через взаємовідношення дійсності, тексту, 

комунікацій. Дійсність, текст та комунікація взаємопов’язані з дискурсом, адже 

за допомогою дискурсивних практик можна вплинути на формування 

суспільної думки. Інтегрування дослідницьких принципів, методів і методик 

різних напрямків дискурсивних досліджень забезпечують пов’язані між собою 

міждисциплінарний характер і перспектива дискурс-аналізу. Дискурсологія, 

когнітивна та комунікативна лінгвістика становлять той теоретичний 
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фундамент, який дозволяє уважно розглядати дискурс як те, що конструює 

знання, суб’єктів та соціальні відносини. 

Лінгвокогнітивні методики концепт-аналізу мови МД дали нам доступ до 

ментальності людини маркетингового світу, до її концептуальних структур 

свідомості. Для цього нами було здійснено дослідження концептополів МД за 

відповідним алгоритмом. Проведення на початку аналізу словникових 

дефініцій ключових слів, відібраних нами як найбільш уживаних та 

найсуттєвіших для ефективної маркетингової діяльності, для визначення 

номінативних полів концептів. В результаті семантичного аналізу 

номінативного поля кожного концепту, а також на основі лінгвокогнітивної 

інтерпретації асоціатів як мовних репрезентацій цих ознак, досліджено 

лінгвокогнітивні ознаки, що формують зміст концептів. Шляхом перевірки 

отриманих даних у носіїв мови проводиться верифікація отриманого 

лінгвокогнітивного опису периферійних ознак концептів, що об’єктивуються 

паремійними та фразеологічними одиницями, зчаста використовуваними у 

професійній маркетинговій лексиці, які містять оцінку концепту. Щоб 

визначити складну ментальну репрезентацію, утворену кількома казуально 

пов’язаними елементарними репрезентаціями, потрібно вибудовувати 

структуру концептів, які, в свою чергу, формуються в результаті первинної 

взаємодії людини з середовищем. Потрібно чітко визначити ядерну частину 

концепту, що складається з інших лексеми та його базовий шар – сукупність 

когнітивних сегментів, які його утворюють. Навколоядерна зона 

розташовується між центром і периферією й виражається другорядними 

засобами реалізації певних категорій. Лексичні експлікатори навколоядерної 

зони, що входять до структури концепту, представляють синоніми ключового 

слова і розглядаються як варіативні презентації концептів. Потім ми розглядали 

концепт у схематичному вигляді. На кінець нами було проведено порівняльний 

аналіз об’єктивації концептів у мовній картині світу (МКС) на матеріалі двох 

мов – англійської й української. Таким чином, ми побачили, що мова є 

найважливішою формою об’єктивації професійної свідомості та мислення. 
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Концептуальний аналіз активно використовують у лексиці та фразеології, 

застосовують для визначення семантичної структури лексики та словникового 

складу мови, для створення моделі концептуального аналізу тексту. 

Дослідження концептосфери МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ в 

українській мові дало змогу відтворити відповідні фрагменти національної 

картини світу, проникнути в глибини народного світосприйняття та 

національної діяльності у підгалузі економіки. Концептосфера 

МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ є надзвичайно важливою для української 

лінгвокультури, проте вона ще не потрапляла у центр уваги мовознавців. Події 

в суспільному житті показують, що вивчення цієї концептосфери в українській 

лінгвокультурі є надзвичайно актуальним.  

У лінгвокогнітивістиці процес концептуалізації дискурсивної діяльності 

розглядають через теорію фреймів. Прописаний і структурований нами 

сценарій динамічно поданого фрейму маркетинг як розгортання в часі певних 

послідовних етапів, епізодів дає змогу маркетологам бачити глобальну картину 

своєї діяльності. Внісши в таку фреймову таблицю всі елементи, маркетологу 

далі зручно формувати план дій для запровадження маркетингової стратегії. 

У дослідженні нами збудовано фрейми для опису основних об’єктів 

маркетингового дискурсу в українській мові, вибудовано структури фреймів 

для відповідних термів, укладено сценарій фрейму «маркетинг». 

Напрями дискурс-аналізу інтенсивно розвиваються і стають 

методологічною основою міждисциплінарних досліддень. Комунікативна 

перспектива дискурс-аналізу проникає в усі нові сфери лінгвістичного 

дослідження, зокрема в галузі прагмалінгвістики, лінгвокогнітології. 

Скориставшись алгоритмом для проведення дискурс-аналізу, розробленим 

Л.Ф. Компанцевою, ми проаналізували маркетинг інтернет-комунікації на 

прикладі запровадження нового проекту українського правопису. Для цього ми 

спочатку:  
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визначили дискурсоутворювальні параметри інтернет-ресурсів, на яких 

комуніканти торкалися теми статті «Про нову редакцію (проект) українського 

правопису»;  

проаналізували кілька сайтів із найвищим рівнем ранжування пошуковості 

для відслідковування концепції «адресат – адресант» та її реалізації на мовно-

мовленнєвих рівнях. Із різних інтернет-ресурсів, веб-порталів, соціальних 

мереж ми відбирали коментарі, що відображали реакцію потенційної аудиторії 

на нововведення;  

охарактеризували поведінку комунікантів, що відповідає розробленим 

Ю. Габермасом правилам дискурсивної комунікації, які викладено у підрозділі 

3.1. 

Для безпосереднього вивчення інформаційних джерел використано 

контент-аналіз, який надав можливість виявити цінності, інтереси, мотиви, 

стереотипи, установки, стратегії поведінки особистостей, соціальних груп і 

організацій. Результати такого дослідження дають змогу прогнозувати 

поведінку адресатів у майбутньому, встановлювати засоби впливу на них. Суть 

контент-аналізу маркетингових матеріалів (КАмм), із лінгвістичної точки зору, 

полягає в тому, щоб на рівні слів, словосполучень корпусу маркетингових 

текстів зробити припущення про його зміст, а також висновок про наміри, цілі 

та цінності, які відобразив автор цього тексту. 

Головною силою контент-аналізу є його здатність аналізувати масштабні 

дані задля вивчення змін, які мають місце в них, і специфіки домінант 

дискурсу. 

Для виявлення того, яким чином маркетологи досягають стратегічної 

маркетингової мети з допомогою вербального сигналу, передаючи необхідну 

інформацію, та частково неусвідомлюваним принципом впливу, нами 

проведено лінгвістичну експертизу сугестивних комунікацій МД. Маркетологи 

в інтернет-комунікаціях використовують дієві й ефективні сугестивні 

комунікації, налаштовують міжособистісне й міжгрупове спілкування. 

Лінгвістичну експертизу маркетингових комунікацій на порталі Facebook у 
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період червень – вересень 2018 р. проведено на прикладі сугестивного впливу 

маркетингових комунікацій компанії ТОВ «ВАРУС». Проаналізовано, як з 

допомогою комп’ютера можна маніпулювати громадською думкою. Для 

вирішення власного питання інколи людині приємніше самостійно й приховано 

знайти підказку в соціальних мережах, бо довіра до них досить висока. 

На основі вибірки термінів із корпусних маркетингових матеріалів ми в 

компактній та доступній формі подали тлумачення термінологічних одиниць. 

Терміни, включені до нашого маркетингового термінологічного словника, 

переважно іменники або іменникові словосполучення, велика кількість яких –   

запозичення з англійської мови. 

У зібраному нами корпусі маркетингових текстів відтворено 46% термінів 

маркетингу, зафіксованих у ТЗ (23 терміни проти 50 термінів у ТЗ). Реєстр 

обсягом у 23 терміни покриває 6% тексту, (кумулятивно 363 терміни від 6026 

слововживань тексту). 

Методами дослідження інформаційно-пошукової системи тезаурусного 

типу з маркетингу обрано методику компонентного аналізу – вивчення 

семантичної структури термінів; семантичний аналіз дефініцій термінів; метод 

семантичних множників – словесно виражених найменших одиниць плану 

змісту; кількісний метод для узагальнення семантичних відношень у вибірці 

термінів. 

Новизна і доцільність такого дослідження полягає в укладанні 

інформаційно-пошукової системи – тезауруса з маркетингу, що стрімко 

розвивається в наш час і має неабиякий попит. 

Дослідження інформаційно-пошукової системи тезаурусного типу з 

маркетингу нами було використане для отримання досвіду використання 

сучасних інформаційних технологій ХХІ століття у роботі над творенням 

необхідних термінологічних систем маркетингової галузі. Увага була приділена 

терміну – одиниці, в якій зосереджене все накопичене маркетологами науково-

технічне знання. Термінологічна робота у масштабі держави має велике 

значення для ефективної системи науково-технічної інформації, бо є 
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фундаментом науково-технічного прогресу. Таким чином, лінгвістам необхідно 

покращувати наш словниковий фонд, досліджувати й аналізувати 

українськомовні текстові реалізації. Особливо це стосується маркетингової 

термінології, яка є новою і перебуває на етапі формування. 

Зважаючи на те, що для маркетингових текстів цілком характерним є 

завдання переконати адресата в отриманій інформації і пропозиційний текст 

завжди підсвідомо набуває відповідної тональності, ми провели сентимент-

аналіз і аналіз вживання лексемам-ярликів. У використаних впливових словах 

виражається прагматична інтенція адресанта. У маркетинговому дискурсі такі 

слова як стереотипні засоби мови формують ціннісні переконання потенційного 

клієнта. Ми провели аналіз маркетингових текстів і побачили, що для 

преконання свідомості потенційних клієнтів маркетологи використовують 

яскраві образи, естетичні переконання, оцінні контексти. Ми дійшли висновку, 

що успіх маркетингового дискурсу полягає в грамотному застосуванні 

експліцитних текстових категорій, а саме лексем-ярликів. 

Досліджуючи текстові матеріали маркетингового дискурсу, ми виявили, 

що сучасний маркетинг з допомогою мовлення функціонально забезпечує 

вирішення чотирьох основних завдань: робота з продуктом – створення нового 

товару / послуги, розширення асортименту товарів / послуг, забезпечення їх 

виробництва, сервісне обслуговування споживачів; цінова політика – 

визначення оптових і роздрібних цін продажу з урахуванням попиту та 

пропонування товарів / послуг; організація розподілу – створення системи 

розподілу, вибір каналів продажу / розповсюдження, виконання суто 

логістичних операцій із транспортування та зберігання товарів / послуг; 

маркетингова політика комунікацій – застосування заходів, які б максимально 

сприяли пошуку, отриманню і утриманню, активізації споживачів, покупців і 

посередників. 

Найдієвішим інструментом у вирішенні основних маркетингових завдань є 

комунікативна активність маркетологів. Спілкування виступає як інтеракція – 

сукупність зв’язків та взаємовпливів людей, що витворюється у спільній 
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комунікативній діяльності. Комунікація зароджується у ситуації, коли виникає 

потреба зрозуміти іншого та вибудувати продуктивну спільну взаємодію. 

Маркетингові комунікації спрямовані на інформування, переконання, 

нагадування цільовій аудиторії про організацію / підприємство та його товари 

/ послуги, стимулювання їх збуту / поширення, створення позитивного іміджу 

фірми у суспільстві та налагоджування тісних взаємовигідних партнерських 

стосунків між організацією / підприємством і громадськістю, а також дають 

змогу оцінювати ринкову ситуацію через зворотний інформаційний потік, що 

створює можливості для адаптації цілей організації / фірми до ситуації, яка 

склалася. У зв’язку з цим, маркетингові комунікації є базисом формування 

відносин на ринку та системою управління ними. В основу маркетингових 

комунікацій покладено поняття та значення комунікативного процесу. 

Оскільки маркетинговий дискурс є текстом, зануреним у сферу 

маркетингової діяльності, то когнітивно-дискурсивний аналіз показує, як усі 

особи (маркетологи, власники, інвестори, виробники, споживачі) через слово 

формують соціальні цінності. Сприйняття навколишнього світу зумовлене 

соціальними умовами й власним виробництвом, тобто власним уявленням і 

вибором концептів. Перебуваючи в процесі маркетингових комунікацій, 

обираючи необхідну стратегію, використовуючи ті чи інші тактики й 

комунікативні ходи, люди творять соціальні умови. Засвоєння понять 

/ концептів не припиняється, а продовжується впродовж усього життя тому, що 

життєдіяльність людини, побутова, економічна, ринкова, маркетингова 

діяльність розвивається. Поняттєва комбінація і володіння словом є потужною 

здатністю мозку, яка чинить вплив на поведінку людини, спричиняючи 

позитивний чи негативний ефект для всього суспільства. Мозок людини має 

потужну поняттєву систему емоцій, які викликають відчуття, слова, а відтак 

моделюється картина світу. Це дуже важливо для розвитку суспільства. Кожна 

економічна криза за останні тридцять років була сконструйована людьми з 

раціональною економічною моделлю мислення. У конкретний момент, у 

конкретному контексті мозок людини використовує певні уявлення 
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спродуковані певними концептами. І в такий момент мозок створює значення 

для цього концепту, беручи до уваги відчуття від світу, створюваного мовою. 

Порушення норм і правил комунікації здебільшого призводить до виникнення 

скандалу або переходу комунікативного конфлікту в стадію скандалу. Конфлікт 

визначають як один з типів комунікативної взаємодії разом з кооперацією і 

суперництвом. Проте, якщо конфлікт належить до нормативних форм 

репрезентації маркетингових комунікацій, то скандал варто розглядати як 

складну комунікативну подію, що містить тексти різних жанрів, які об’єднані 

денотативною єдністю – певним дійством або подією. 

Отже, дуже важливо щоб людина, використовуючи слово, вибудовуючи 

текст, дискурс, усвідомлювала його силу впливу й ефект його результату. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А. Основні терміни, використовувані в дисертації 

Аналіз тональності тексту (сентимент-аналіз, англ. Sentiment analysis) – 

це галузь комп’ютерної лінгвістики, яка займається вивченням думок та емоцій 

в текстових документах і становить сукупність методів, розрахованих на 

автоматичне виявлення емоційної оцінки (тональності, або сентименту), що 

виражено в тексті [Зеленін 2014, с. 33]. 

Базовий концепт дискурсу – основа його когнітивної структури, яка несе 

інформацію пізнавального й естетико-художнього характеру з будь-якої сфери 

людської діяльності [Кулик 2010, с. 116]. 

Дискурс – зв’язний текст у сукупності з екстралінгвістичними – 

прагматичними, соціокультурними, психологічними й іншими чинниками 

[Арутюнова 1990, с. 136]. 

Дискурс-аналіз – це методологія, що пояснює способи пізнання 

соціального світу і система методів, необхідних для вивчення будови, 

структури, функціонування та розвитку суспільства [Klapper 1960, с. 3]. 

Дискурсивний аналіз тексту – аналіз дискурсу, що сконструйований 

мовою (в широкому розумінні – усно чи письмово), організація якого є 

соціальними конструктами, які засновані на експліцитно-конструктивістській 

епістемології, що розглядає мову як явище, конститутивне і конструктивне, а не 

рефлективне і репрезентативне [Richards 1966, с. 2]. 

Жанр – спосіб що-небудь робити; сукупність прийомів; стиль, манера 

[СУМ: в 11 томах. – Том 2, 197, с. 508] 

Знання – упорядкована система інформаційних, змістовних одиниць, які 

закарбовані в довготривалій пам’яті та є структурованими й ієрархізованими 

[Слухай, Снитко, Вільчинська 2011, с. 62]. 

Індивідуальна когнітивна система – основа текстової діяльності суб’єкта 

спілкування, яка включає різні види знань, що поділяються на субстанціональні 
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і процесуальні, або декларативні та процедурні [Баранов, Добровольский 1997, 

с. 15]. 

Інтеракція – сукупність зв’язків та взаємовпливів людей, що витворюється 

у спільній комунікативній діяльності. 

Когнітивна лінгвістика – дисципліна, в якій вивчається співвідношення 

когнітивних і мовних структур і досліджується когніція в її мовному 

відображенні. [Приходько 2008]. 

Когніція (англ. сognition) – сукупність психічних структур і процесів, що 

охоплює всю людську пізнавальну діяльність [Марцин, Міценко, Даниленко 

2002]. 

Комунікативна компетенція – це набір комунікативних стратегій, 

властивих індивіду або групі індивідів [Кліщевська 2017 с. 112]. 

Комунікативна мета – стратегічна ціль, на який спрямований 

комунікативний акт [Кліщевська 2017, с. 112]. 

Комунікативна ситуація – лінгвосинергетичне явище, складна 

нерівнозначна система, яка функціонує через взаємодію її складників як 

окремих систем під впливом зовнішнього середовища [Кліщевська 2017, 

с. 111]. 

Комунікативна тактика – сукупність практичних ходів у реальному 

процесі мовленнєвої взаємодії [Кліщевська 2017, с. 111]. 

Комунікативна стратегія – сукупність мовленнєвих дій, спрямованих на 

вирішення комунікативного завдання мовця [Кліщевська 2017, с. 113]. 

Комунікативний акт – це одиниця комунікації, яка продукує висловлення 

(тексти) комунікантів [Кліщевська 2017, с. 111]. 

Комунікативний досвід – сукупність уявлень про успішні та неуспішні 

комунікативні тактики, що призводять чи не призводять до реалізації 

відповідних комунікативних стратегій [Ковалевська 2001, с.20]. 

Комунікативний намір – тактичний хід, практичний засіб досягнення 

відповідної комунікативної мети [Кліщевська 2017, с. 115]. 
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Комунікативна стратегія – це сукупність мовленнєвих дій, спрямованих 

на вирішення комунікативного завдання мовця [Кліщевська 2017, с. 22]. 

Комунікативні тактики маркетингового дискурсу – виступають основою 

реалізації комунікативних стратегій [Кліщевська 2014, с. 40]. 

Комунікація (від лат. сommunicatio – «роблю загальним, зв’язую, 

спілкуюся», communicare – «перебувати у зв’язку, брати участь, 

об’єднуватися») – спілкування, обмін думками, відомостями, ідеями тощо, 

специфічна форма взаємодії людей у процесі їх пізнавально-трудової діяльності 

[Кліщевська 2017, с. 110]. 

Комунікація маркетингова (англ. marketing communication) – обмін 

інформацією для обслуговування іззовні тієї діяльності служби маркетингу, яка 

відбувається всередині підприємства – виробника товару. 

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

характеризується об’єктивністю висновків і строгістю процедури та полягає у 

квантитативний обробці тексту з подальшою інтерпретацією результатів 

[Костенко, Іванов 2003, с. 11]. 

Концепт – це основна одиниця культури в ментальному світі людини 

[Іващенко 2004 (a), с. 205].  

Концептополе – сукупність ментальних одиниць із складною системною 

взаємодією, що поєднані поняттєвою подібністю позначуваних концептами 

явищ. 

Концептосфера – упорядкована сукупність концептів, що існують у 

вигляді узагальнених уявлень, розумових картинок, схем, понять, фреймів, 

сценаріїв, ґештальтів, що узагальнюють різноманітні ознаки зовнішнього світу 

[Попова, Стернин, Карасик 2005, с. 56]. 

Концептосфера маркетингу – сукупність концептів за пов’язаних за 

принципом цілісності, взаємозв’язку, розумових картинок, схем, понять, 

фреймів у сфері маркетингу, що узагальнюють різноманітні ознаки 

зовнішнього світу [Кліщевська 2017, с. 71]. 
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Концептуалізація – когнітивний процес, за допомогою якого читач/слухач, 

виходячи з експліцитно вираженої текстової інформації власної ментальної 

репрезентації і враховуючи відповідний контекст, конструює нову (ментальну) 

семантичну репрезентацію інформації [Полюжин 1999]. 

Kонцептуальна система – це система знань і думок людини про світ. 

Концептуальний аналіз – це метод когнітивної науки, що полягає у спробі 

поєднати дані різних наук, гармонізувати і знайти смисл у їхніх 

співвідношеннях [Кубрякова 2001,с. 35-36]. 

Метамова концептуального аналізу:  

конкретно-чуттєвий образ – образ конкретного предмета або явища в 

нашій свідомості; 

уявлення – узагальненні чуттєві образи різних предметів і явищ;  

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

контурний характер;  

концепт-поняття – містить найбільш загальні, істотні ознаки предмета чи 

явища, його об’єктивні, логічно модульовані характеристики; 

прототип – категорійний концепт, який уможливлює уявлення про 

типовий член певної категорії; 

пропозиційна структура, або пропозиція – спосіб організації людських 

знань; 

фрейм – об’ємний, багатокомпонентний концепт, що містить «пакет» 

інформації, знання про стереотипну ситуацію; 

сценарій, або скрипт – це динамічно поданий фрейм як розгортання в часі 

певних послідовних етапів, епізодів;  

ґештальт – концептуальна структура, цілісний образ, який суміщує в собі 

чуттєві і раціональні компоненти у їхній єдності й цілісності як результат 

цілісного, нерозчленованого сприйняття ситуації, вищий рівень абстракції: 

недискретне, неструктуроване знання [Бабушкин 1996, с. 76]. 

Лінгвістичний аналіз тексту – аналіз будь-якого тексту як продукту 

мовно-розумової діяльності людини із застосуванням лінгвістичних методів і 
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прийомів з метою виявлення його структурно-смислової єдності, 

комунікативної спрямованості та інтерпретації упорядкування мовних засобів 

для вираження смислу [Макаров 2003, с. 576]. 

Лінгвістична експертиза – це спеціалізоване мовознавче дослідження 

текстових матеріалів, продуктів мовленнєвої діяльності та інших мовних 

одиниць для виявлення об’єктів, що призводять до виникнення 

прагмалінгвістичних наслідків [Кондратенко 2012, с. 10]. 

Маркетинг – різновид соціальної діяльності, який спрямований на 

забезпечення потреб суспільства. 

Маркетингова діяльність – налагодження ефективного комунікативного 

процесу, який забезпечить обмін всією необхідною інформацією учасників 

маркетингової діяльності. 

Маркетингова політика комунікацій – комплекс заходів щодо формування 

системи маркетингових комунікацій, їх інтеграції, впровадження нових 

технологій в комунікативний процес. 

Маркетинговий дискурс – зв’язний текст сфери маркетингу, що 

розглядається як комплекс цілеспрямованих соціальних факторів, які 

структурують взаємовідносини учасників маркетингових процесів та механізми 

їхньої свідомості. 

Маркетинговий текст – вид тексту, який використовується в мовленнєвій 

діяльності учасників маркетингових процесів і забезпечує необхідні потреби. 

Маркетингові комунікації – комунікативна діяльність організації, 

спрямована на поширення й обмін необхідною інформацію каналами 

комунікації, а саме: інформування, повідомлення, переконання, нагадування 

споживачам про свої товари / послуги та на формування позитивного іміджу, 

створення бренду. Маркетингових комунікацій засоб – реклама, зв’язки із 

громадськістю, прямий маркетинг, стимулювання збуту, спонсорство, участь у 

виставках, ярмарках тощо [Кліщевська 2014, 21]. 

Мовлення – процес реалізації мовної діяльності, єдиний об’єктивний прояв 

мови. Поняття мовлення охоплює такі конкретні аспекти мови, як усне 
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висловлення вголос, промовляння без сприйманої на слух артикуляції (т. з. 

внутрішнє мовлення), письмова фіксація висловлень у процесі її формування, а 

також тексти як письмове відображення чи усні повторення процесів 

висловлення і як результати цих процесів» [Українська мова: Енциклопедія 

2000, с. 356]. 

Номінативне поле концепту – це сукупність мовних одиниць, що 

об’єктивують зміст концепту в певний період розвитку суспільства [Попова, 

Стернин 2007 (2)]. 

Стратегічне мислення – ментальний процес, застосовуваний людиною в 

контексті досягнення успіху в робочому процесі, бізнесі або інших починаннях. 

Стратегія у маркетингу – план, зумовлений певною метою, який 

здійснюється поетапно у формі алгоритму. 

Сугестивна комунікація – різновид масової комунікації з властивим їй 

феноменом мовленнєвого впливу, завданням якої є чинити інформаційний, 

переконувальний вплив на адресатів (для маркетологів – на потенційних 

клієнтів) та завойовувати їхню довіру [Слухай 2012, с. 73]. 

Текст – (від лат. textum – тканина, зв’язок, побудова) – повідомлення, яке 

складається з кількох (чи багатьох) речень, характеризується змістовою й 

структурною завершеністю і певним відношенням автора до змісту 

висловлення. Таким чином, текст становить сукупність речень, що пов’язані зі 

змістом (у кожному наступному реченні використана попередня інформація), і 

лексико-граматичними засобами (узгодження форм часу і способу дієслів, 

використання займенників, споріднених чи синонімічних слів тощо)» [Ганич, 

Олійник 1985, с.303]. 

Терм – це об’єкт певної предметної галузі або певної типової ситуації, 

представлення знань про ознаки та будову якого структурує фрейм, створюючи 

логічну модель організації декларативних знань, знань про те, “що” становить 

модельований об’єкт [Карпілоська 2006, с. 116]. 

Термін – лексична одиниця для спеціальних цілей, яка позначає загальне, 

конкретне чи абстрактне – поняття певної галузі знань [Лейчик 2000]. 
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Тональність тексту – це емоційна оцінка, яку виражено в даному тексті 

[Пазельская, Соловьев 2011, с. 511]. 

Фразеологізм (від фраза і грецького логос – слово), фразеологічна одиниця, 

фразеологічний зворот, фразема – нарізно оформлений, але семантично 

цілісний і синтаксично неподільний мовний знак, який своїм виникненням і 

функціонуванням зобов’язаний фраземотворчій взаємодії одиниць лексичного, 

морфологічного та синтаксичного рівнів» [Українська мова: Енциклопедія 

2000, с. 770]. 

Фрейм – це сукупність певних термів, важливих або визначальних для тієї 

чи іншої ділянки дійсності: предметної галузі або стереотипної, типової 

ситуації, логічна «рамка» для організації їхнього змісту або наших знань про 

них [Минский 1979]. 

Фреймова семантика – це засіб когнітивного та семантичного 

моделювання мови [Гринев 1993]. 
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Додаток Б. Вибірка найчастотніших слів із частотного словника 

«МАРКЕТИНГОВА ГАЛУЗЬ» і співвіднесені маркетингові терміни 

№ Слово 
Частина 

мови 

Часто-

та 
Дефініція маркетингового терміну 

1 підприємство ім. с. р. 7465 Підприємство (організація, фірма, 

компанія) – господарська організація, 

яка є господарюючим суб’єктом, що 

створюється і функціонує на основі 

чинного законодавства, виступає в ролі 

юридичної особи, займається 

підприємницькою діяльністю в певній 

сфері господарства, функціонує за 

принципами комерційного розрахунку, 

тобто суворо враховуючи витрати, 

результати, веде бухгалтерський облік 

тощо, підпорядковуючи свою 

діяльність комерційному успіху. 

2 ринок ім. ч. р. 6087 Ринок – місце взаємодії продавців і 

покупців для визначення ціни та 

необхідної кількості товару; 

сукупність безпосередніх ринкових 

відносин, тобто актів купівлі-продажу 

товарів і послуг у грошовій формі; 

спосіб взаємодії виробників і 

споживачів. Ринок є механізмом 

розподілу товарів і послуг між членами 

суспільства шляхом добровільного 

обміну. 

3 маркетинг ім. ч. р. 5332 Маркетинг – вважається, що існує 

багато (близько 2000) офіційних 

визначень: 1) вид людської діяльності, 

спрямований на задоволення потреб 

засобами обміну; 2) комплексна 

система організації виробництва та 

збуту продукції, зорієнтована на 

задоволення потреб конкретних 

споживачів і отримання прибутку на 

основі дослідження і прогнозування 

ринку, вивчення внутрішнього і 

зовнішнього середовища підприємства, 

розробки стратегії і тактики поведінки 

на ринку за допомогою маркетингових 

програм; 3) діяльність із забезпечення 

необхідними товарами визначеної 

http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA&cls=%D0%99&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3&cls=%D0%99&vtype=lex&fdid=mrktng
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аудиторії в певному місці, в потрібний 

час, за відповідною ціною, під час 

здійснення необхідної комунікації і 

заходів стимулювання; 4) процес 

планування і втілення задуму щодо 

ціноутворення, просування і реалізації 

ідей, товарів та послуг шляхом обміну, 

який задовольняє цілі окремих осіб та 

організацій; 5) нова підприємницька 

філософія, система поглядів на сучасне 

суспільство і суспільне виробництво, в 

основу якої покладені соціально-етичні 

та моральні норми ділового 

спілкування, міжнародні кодекси та 

правила добросовісної комерційної 

діяльності, інтереси споживачів і 

суспільства в цілому. 

4 послуга ім. ж. р. 3436 Послуга – діяльність індивіда на 

користь іншої особи з принесенням 

корисного ефекту, результат якої 

споживається в процесі її виконання. 

5 споживач ім. ч. р. 3261 Споживач – фізична особа, яка купує, 

замовляє, використовує чи замовляє 

продукцію для особистих потреб або 

виконанням обов’язків найманого 

працівника. 

6 продукт ім. ч. р. 2365 Продукт – товар чи послуга, що є 

речовим чи інтелектуальним 

результатом людської праці, або є 

плануванням, що здійснюється до 

початку виробництва: сюди ж 

належать як дослідження та розвиток, 

так і різні послуги, що супроводжують 

товар чи послугу.  

7 стратегія ім. ж. р. 2339 Стратегія маркетингу – раціонально й 

логічно вибудований план дій, 

керуючись яким організація 

намагається вирішити свої 

маркетингові завдання, який враховує 

керування розвитком цільових ринків, 

комплексом маркетингу і рівнем 

витрат на маркетинг. 

8 процес ім. ч. р. 2314 Процес маркетингу – впорядкована 

сукупність етапів та дій, пов’язаних із 

пошуком і відбором ідей, нових потреб 

http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0&cls=%D0%9A&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87&cls=%D0%99&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82&cls=%D0%99&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F&cls=%D0%9A&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81&cls=%D0%99&vtype=lex&fdid=mrktng
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і втіленням їх у товар або послугу, 

розробкою і збутом цих продуктів у 

межах відповідних ринків, торгово-

розподільчих мереж. 

9 продукція ім. ж. р. 2275 Продукція – матеріальний результат 

трудової діяльності або виробничих 

процесів, що має корисні властивості і 

призначений для використання 

споживачем. 

10 управління ім. с. р. 2239 Управління маркетингом – це аналіз, 

планування, організація, мотивація та 

контроль за здійсненням заходів, 

розрахованих на встановлення, 

зміцнення і підтримку взаємовигідних 

обмінів із цільовим ринком для 

досягнення конкретної мети 

підприємства. 

11 аналіз ім. ч. р. 2215 Аналіз маркетинговий – метод 

дослідження ринкової ситуації для 

підприємства, оцінка умов для нового 

продукту / послуги та його 

передбачуваних обсягів продажу, 

величини витрат і прибутку на предмет 

їх відповідності меті організації. 

12 інформація ім. ж. р. 1961 Інформація – сукупність фактів, явищ, 

процесів, ідей у вигляді, придатному 

для використання людиною або 

комп’ютером. 

13 метод ім. ч. р. 1845 Метод – систематизована сукупність 

прийомів, які необхідно здійснити, для 

виконання певної задачі чи досягнення 

певної мети. 

14 організація ім. ж. р. 1746 Організація – є інструментом і 

цільовим об’єднанням ресурсів для 

досягнення певної мети. Переважно 

термін вживається для означення 

підприємства або соціальної групи, яка 

розподіляє виконання завдань між 

учасниками для досягнення певної 

колективної мети. На підприємстві 

здійснюють організацію 

підприємницької діяльності. 

15 ціна ім. ж. р. 1682 Ціна – певна грошова сума, за яку 

продавець згоден продати, а покупець 

http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F&cls=%D0%9B&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7&cls=%D0%99&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F&cls=%D0%9A&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4&cls=%D0%99&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F&cls=%D0%9A&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%B0&cls=%D0%9A&vtype=lex&fdid=mrktng
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готовий купити одиницю товару чи 

послуги. Ціна певної кількості товару 

складає його вартість, тому правомірно 

говорити про ціну як грошову вартість 

одиниці товару чи послуги.  

16 компанія ім. ж. р. 1631 Компанія – те саме, що й 

підприємство. 

17 продаж ім. ч. р. 1615 Продаж – це оплачува передача майна 

однією особою у власність іншій особі. 

18 розробка ім. ж. р. 1563 Розробка будь-чого – це процес 

створення чи реалізації задуманого, 

спроектованого, розрахованого й 

запланованого. 

19 якість ім. ж. р. 1483 Якість – систематичний показник, 

який відображає сукупність 

властивостей і прояв багатьох факторів 

– від динаміки і рівня розвитку 

національної економіки до вміння 

організувати процес формування 

якості в межах будь-якої господарської 

одиниці та управляти ним. Якість 

продукції є основою 

конкурентоспроможності товару. 

20 структура ім. ж. р. 1381 Організаційна структура маркетингу – 

це прийнятна для підприємства 

система підпорядкованості підрозділів 

служби маркетингу та взаємодії між 

ними стосовно володіння, 

використання та передачі інформації з 

метою прийняття обґрунтованих 

рішень і контролю за їх виконанням. 

21 реклама ім. ж. р. 1372 Реклама – будь-яка платна форма 

поширення інформації, 

неперсонального представлення і 

просування товару, послуг, ідей за 

допомогою засобів масової інформації, 

а також з використанням засобів 

прямого маркетингу.  

22 покупець ім. ч. р. 1324 Покупець – фізична особа, яка 

здійснює оплату грошима та стає 

набувачем права власності на товар чи 

послугу, виявляє велику зацікавленість 

під час здійснення покупки цінами, 

якістю, асортиментом пропонованих 

http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F&cls=%D0%9A&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6&cls=%D0%99&vtype=lex&fdid=mrktng
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0&cls=%D0%9A&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D1%8F%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&cls=%D0%9A&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&cls=%D0%9A&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0&cls=%D0%9A&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%8C&cls=%D0%99&vtype=lex&fdid=mrktng
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товарів. 

23 модель ім. ж. р. 1261 Модель – умовний образ об’єкта 

дослідження або управління, який 

відображає властивості, взаємозв’язки, 

структурні і функціональні параметри 

чи інші характеристики об’єкта, 

найбільш значні для цілей 

дослідження. 

24 попит ім. ч. р. 1218 Попит – це платоспроможна потреба 

потенційних покупців, що виникає за 

наявності в них вільних коштів і 

бажання задовольнити свої потреби й 

запити придбанням даного 

конкретного товару або послуги. 

25 комунікація ім. ж. р. 1190 Комунікація маркетингова – один із 

чотирьох елементів маркетингового 

комплексу маркетинг-міксу, який 

являє собою інтегрований набір 

засобів комунікації, що застосовується 

для обміну інформацією, передачі 

повідомлень від виробника або 

продавця продукції до його цільової 

аудиторії. 

26 фірма ім. ж. р. 1076 Фірма – те саме, що й підприємство. 

27 торгівля ім. ж. р. 1045 Торгівля – вид підприємницької 

діяльності, який забезпечує процес 

купівлі-продажу, обміну товарами, 

послугами, цінностями і грошима. 

28 клієнт ім. ч. р. 1036 Клієнт (покупець) – той, хто купує 

продукти (товари чи послуги). 

29 потреба ім. ж. р. 1033 Потреба – це суб’єктивне відчуття 

недостатнього задоволення, 

спрямоване на його ліквідацію. 

30 показник ім. ч. р. 1028 Показник – це індикатор певної шкали 

вимірювань, який фіксує рейтинг, 

позначає рівень або вимірює кількість 

шуканого. 

31 виробник ім. ч. р. 855 Виробник – це фізична або юридична 

особа, діяльність якої спрямована на 

створення економічного продукту. 

Сучасні виробники можуть займатися 

як матеріальним виробництвом, так і 

виробництвом продукту 

нематеріальної сфери послуг. 

http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C&cls=%D0%9A&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82&cls=%D0%99&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F&cls=%D0%9A&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D1%84%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B0&cls=%D0%9A&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%8F&cls=%D0%9A&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82&cls=%D0%99&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0&cls=%D0%9A&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA&cls=%D0%99&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA&cls=%D0%99&vtype=lex&fdid=mrktng
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32 бізнес ім. ч. р. 808 Бізнес – є характеристикою як виду 

діяльності, так і самого підприємства, 

організації, що бере участь в торгівлі 

товарами чи послугами споживачам. 

33 праця ім. ж. р. 783 Праця – це є основа економіки, 

цілеспрямована діяльність людей зі 

створення матеріальних і духовних 

благ, необхідних для задоволення 

потреб кожного індивіда і суспільства 

в цілому, без якої наше життя не було 

б таким комфортним, цікавим і 

приємним.  

34 місце ім. с. р. 750 Місце – категорія, яка включає в себе 

всі фактори, що асоціюються з 

простором для розповсюдження 

продукту (розміщення продажу, 

зберігання, перевезення тощо). 

35 пропозиція ім. ж. р. 728 Пропозиція – це така економічна 

модель, що виходить від виробника і 

визначається, як його можливість і 

готовність продати конкретний товар 

конкретному покупцеві за конкретну 

ціну. Основою функціонування 

ринкового механізму є попит, 

пропозиція і ціна. 

36 конкуренто-

спроможність 

ім. ж. р. 659 Конкурентоспроможність товару – 

здатність товару вирізнятися серед 

аналогічних товарів, які пропонують 

на ринку фірми-конкуренти. 

37 конкурент ім. ч. р. 657 Конкурент – особа, група осіб, фірма, 

підприємство, що змагаються за 

досягнення ідентичної мети – 

володіння тими ж ресурсами, благами, 

займати положення на ринку. 

38 прибуток ім. ч. р. 649 Прибуток – грошовий вираз частини 

чистого доходу, що вираховують як 

суму, на яку зріс власний капітал 

компанії за певний період у результаті 

діяльності підприємства. 

39 ціль ім. ж. р. 631 Ціль – спрямування зусиль 

підприємства на досягнення певної 

мети і запланованого місця. 

40 планування ім. с. р. 630 Маркетингове планування – це 

управлінський процес створення і 

http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81&cls=%D0%99&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8F&cls=%D0%9A&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5&cls=%D0%9B&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F&cls=%D0%9A&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&cls=%D0%9A&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&cls=%D0%9A&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82&cls=%D0%99&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA&cls=%D0%99&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D1%86%D1%96%D0%BB%D1%8C&cls=%D0%9A&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&cls=%D0%9B&vtype=lex&fdid=mrktng
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підтримування відповідності між 

цілями підприємства та її 

потенційними можливостями у процесі 

ринкової діяльності. 

41 суб’єкт ім. ч. р. 618 Суб’єкт – фізична або юридична 

особа, що здійснює економічну, 

господарську діяльність (людина, 

сім’я, підприємець, підприємство, 

компанія, держава). 

42 програма ім. ж. р. 602 Програма маркетингу – система 

взаємопов’язаних заздалегідь 

запланованих заходів, що визначають 

дії підприємства, на заданий період 

часу з усіх напрямків маркетингу.  

43 менеджмент ім. ч. р. 580 Менеджмент – цілеспрямована 

координація і формування всіх 

запланованих заходів підприємства, 

пов’язаних із ринковою діяльністю на 

рівнях підприємства, ринку і 

суспільства в цілому. 

44 конкуренція ім. ж. р. 557 Конкуренція – ринкове суперництво з 

метою досягнення мети. 

45 позиція ім. ж. р. 555 Позиція – це точка перебування або 

знаходження певного об’єкта. 

46 обслуговуван-

ня 

ім. с. р. 548 Обслуговування клієнтів – це надання 

товару чи послуги клієнтові до, під час 

і після купівлі. Якісне обслуговування 

збільшує кількість лояльних клієнтів і 

дає досвід, який відповідає 

очікуванням споживачів. Погане 

обслуговування призводить до скарг 

клієнтів, до їх втрати та до зниження 

продажів. 

47 асортимент ім. ч. р. 536 Асортимент товарів – набір різних 

товарів, їх видів і різновидів, 

об’єднаних за будь-якою ознакою 

(схожість, функції, ціна тошо). 

48 просування ім. с. р. 536 Просування товару на ринок – будь-

яка форма повідомлень, що 

використовується підприємством для 

інформації, переконання, нагадування 

про свої товари і послуги. Форми 

повідомлень: фірмові назви, упаковки, 

вітрини магазинів, поштові 

http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D1%81%D1%83%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82&cls=%D0%99&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0&cls=%D0%9A&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&cls=%D0%99&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F&cls=%D0%9A&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F&cls=%D0%9A&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&cls=%D0%9B&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&cls=%D0%9B&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&cls=%D0%99&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&cls=%D0%9B&vtype=lex&fdid=mrktng
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повідомлення, оголошення тощо. 

Діяльність із просування включає в 

себе також рекламування, 

персональний продаж, пабліситі, 

сприяння збутові. 

49 сегмент ім. ч. р. 532 Сегмент –частина ринку, що має 

характерні ознаки: сегмент 

промислових товарів; сукупність 

споживачів, які однаково реагують на 

один і той же набір спонукальних 

стимулів маркетингу. 

50 план ім. ч. р. 525 План – фіксація системи цілей, задач і 

засобів, які передбачають розвиток 

підприємства. 

51 стимулювання ім. с. р. 519 Стимулювання – засіб матеріального і 

морального заохочення працівників, 

колективів, підприємств до 

поліпшення організації праці, 

підвищення її продуктивності, 

поліпшення якості продукції, кращого 

використання ресурсів і збільшення 

прибутку. Стимулювання збуту – різні 

види маркетингової діяльності, які за 

затвердженими стратегіями на 

визначений час збільшують вихідну 

цінність товару чи послуги та прямо 

стимулюють купівельну 

52 збут ім. ч. р. 501 Збут – продаж, реалізація продукції, 

товарів підприємством, організацією, 

фізичною особою з метою отримання 

грошової виручки, забезпечення 

надходжень грошей. 

53 вартість ім. ж. р. 493 Вартість – отримує грошовий 

еквівалент лише, коли вироблений 

продукт стає товаром за товарних 

відносин у суспільстві. 

54 ризик ім. ч. р. 412 Ризик – це ймовірність можливої 

небажаної втрати чого-небудь: дохід, 

прибуток, потенційні клієнти. 

55 марка ім. ж. р. 399 Марка – ім’я, термін, знак, символ, 

рисунок чи їх сполука, які 

застосовуються для ідентифікації 

товарів і послуг одного продавця чи 

групи продавців і диференціації їх від 

http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&cls=%D0%99&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&cls=%D0%99&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&cls=%D0%9B&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D0%B7%D0%B1%D1%83%D1%82&cls=%D0%99&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&cls=%D0%9A&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA&cls=%D0%99&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0&cls=%D0%9A&vtype=lex&fdid=mrktng
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товарів та послуг конкурентів. 

56 споживання ім. с. р. 388 Споживання – кінцеве споживання 

матеріальних благ і послуг людьми для 

задоволення життєвих потреб і 

використання продукту в процесі їх 

задоволення. 

57 посередник ім. ч. р. 386 Посередник – будь-яка компанія 

(фізична чи юридична особа), котра 

знаходиться на шляху руху товару від 

виробника до кінцевого споживача і 

допомагає іншій компанії в 

просуванні, збуті та розповсюдженні її 

товарів серед клієнтів. 

58 мережа ім. ж. р. 373 Мережа магазинів – два або більше 

торговельні заклади, які знаходяться 

під загальною власністю і контролем, 

продають товари аналогічного 

асортименту, мають загальну службу 

закупівель та збуту й аналогічне 

архітектурне оформлення. 

59 канал ім. ч. р. 360 Канал маркетингу – шлях товару від 

товаровиробника до оптових 

торговців, а від них – до роздрібних 

торговців, кожен із яких являє собою 

торгову одиницю. 

60 постачальник ім. ч. р. 342 Постачальник – юридична чи фізична 

особа, товаровиробник, торговець, що 

забезпечує постачання товарів 

покупцям відповідно до замовлень, 

заявок, угод, договорів. 

61 імідж ім. ч. р. 329 Імідж – (від англ. image — образ. 

зображення) – сформований і постійно 

підтримуваний стабільний «образ», 

враження людського середовища 

(клієнтів) та комерційних контрагентів 

від товару (послуг), торгової марки 

підприємства (підприємця, бізнесмена, 

ділової людини), які виготовляють цей 

товар чи надають послугу. 

62 виставка ім. ж. р. 327 Виставки – показ товарів, призначених 

до виробництва, або вже освоєних із 

метою ознайомлення з ними 

потенційних споживачів, а також для 

реклами і пропаганди досягнень. 

http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&cls=%D0%9B&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA&cls=%D0%99&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0&cls=%D0%9A&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB&cls=%D0%99&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA&cls=%D0%99&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D1%96%D0%BC%D1%96%D0%B4%D0%B6&cls=%D0%99&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0&cls=%D0%9A&vtype=lex&fdid=mrktng
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63 промисловість ім. ж. р. 324 Промисловість – сукупність 

підприємств (фабрик, заводів, фірм, 

електростанцій, шахт, кар’єрів, 

майстерень тощо), на яких 

видобувають і обробляють сировину, 

виготовляють засоби виробництва та 

предмети споживання, галузь 

матеріального виробництва, основа 

індустріалізації економіки. 

64 ціноутворення ім. с. р. 320 Ціноутворення – процес розробки і 

встановлення ціни на товари та 

послуги (цінності), в основі чого 

закладено витрати виробництва та 

обігу. 

65 виріб ім. ч. р. 313 Виріб – результат виробничого 

процесу, який є предметом або 

набором предметів, що 

виготовляються на підприємстві. 

66 купівля ім. ж. р. 310 Купівля – операція, що здійснються за 

умови купівлі-прподажу й передбачає 

набуття покупцем прав власності на 

придбаний товар чи послугу. 

67 сегментація ім. ж. р. 307 Сегментація ринку – це процес 

розбивки споживачів на групи на 

основі різниць в потребах, 

характеристиках і / або поведінці. 

68 підприємниц-

тво 

ім. с. р. 294 Підприємництво – господарська 

діяльність із метою досягнення 

економічних та соціальних результатів 

та одержання прибутку. 

69 ідея ім. ж. р. 286 Ідея рекламна – основна думка, що 

навіюється цільовій аудиторії, зміст 

рекламного звернення. Рекламна ідея 

заснована на знанні потреб покупця й 

особливостях рекламованого товару.  

70 ярмарок ім. ч. р. 283 Ярмарок – економічна виставка 

зразків, яка відповідно до звичаїв тієї 

країни, на території якої вона 

проводиться, становить великий ринок 

товарів, діє у визначені терміни 

протягом обмеженого періоду часу в 

одному й тому самому місці, на якій 

експонентам дозволяється 

представляти зразки своєї продукції 

http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&cls=%D0%9A&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&cls=%D0%9B&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D1%8F%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA&cls=%D0%99&vtype=lex&fdid=mrktng
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для укладення торгових угод в 

національному і міжнародному 

масштабах. 

71 бренд ім. ч. р. 263 Бренд – товар або послуга з 

комплексом характеристик, що чітко і 

негайно диференціюють його від усіх 

інших продуктів.  

72 мотивація ім. ж. р. 244 Мотивація – спонукання до дії шляхом 

застосування сугестивних, 

енергетичних, психологічних силових 

засобів, що стає причиною для 

задоволення своїх потреб споживачем.  

73 замовлення ім. с. р. 233 Замовлення – пропозиція покупця, 

споживача виготовити, відвантажити, 

продати йому продукцію певного виду 

та якості або виконати роботу, надати 

послугу.  

74 агентство ім. с. р. 217 Агентство рекламне – професійна 

організація, що надає своїм 

замовникам повний або обмежений 

обсяг послуг із планування й 

організації реклами за дорученням чи 

за кошти рекламодавця. 

75 бюджет ім. ч. р. 202 Бюджет – грошове вираження 

збалансованого розпису доходів і 

видатків держави, адміністративно-

територіальної одиниці (області, 

району, міста, села), підприємства, 

установи за певний період. 

76 повідомлення ім. с. р. 197 Повідомлення – та інформація, що 

сповіщається реципієнту в письмовій 

чи усній формі. 

77 інтеграція ім. ж. р. 191 Інтеграція (від латин. integratio – 

поповнення, відновлення) – об’єднання 

в ціле будь-яких окремих частин. 

78 стандарт ім. ч. р. 190 Стандарт – нормативний документ, 

розроблений на основі узгодження 

більшості заінтересованих сторін і 

прийнятий державним органом або 

затверджений підприємством, в якому 

встановлюються (для всебічного і 

багаторазового використання) загальні 

принципи і характеристики, вимоги та 

методи, що стосуються певних об’єктів 

http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4&cls=%D0%99&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F&cls=%D0%9A&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&cls=%D0%9B&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&cls=%D0%9B&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82&cls=%D0%99&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82&cls=%D0%99&vtype=lex&fdid=mrktng
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стандартизації. 

79 кампанія ім. ж. р. 180 Кампанія – сукупність спланованих, 

організованих та скоординованих 

заходів, що проводяться протягом 

певного обмеженого часу щоб 

домогтися взаємодії для досягнення 

певної мети. 

80 знижка ім. ж. р. 178 Знижка – зниження ціни з метою 

збільшення покупок, формування 

попиту населення. Такий прийом 

застосовують із проведенням 

рекламної кампанії для підвищення 

продажів товарів. 

81 інновація ім. ж. р. 177 Інновація – розробка новітнього 

продукту, нововведення в галузі 

техніки, технології, організації праці, 

управління, а також в інших сферах 

наукової та соціальної діяльності, 

засноване на використанні досягнень 

науки і передового досвіду, є кінцевим 

результатом інноваційної діяльності. 

82 менеджер ім. ч. р. 174 Менеджер – професійний керуючий, 

який має спеціальну підготовку з 

питань підприємницької діяльності в 

економіці, праві, соціальній психології, 

менеджменті та володіє певними 

трудовими навичками. 

83 партнер ім. ч. р. 170 Партнер – фізична чи юридична особа 

співучасник якоїсь справи, діяльності, 

договірна сторона. 

84 диверсифіка-

ція 

ім. ж. р. 167 Диверсифікація – процес виведення 

нових продуктів (пов’язаних або не 

пов’язаних із поточними виробами 

підприємства) на наявні або нові 

ринки. 

85 підприємець ім. ч. р. 150 Підприємець – особа, яка самостійно, 

від свого імені, на свій ризик, 

ініціативно організовує і здійснює 

діяльність, що спрямована на 

отримання прибутку або особистого 

доходу. 

86 дистриб’ютор ім. ч. р. 106 Дистриб’ютор – посередник, який 

виконує цілий ряд функцій щодо 

продажу, зберігання, розповсюдження 

http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80&cls=%D0%99&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C&cls=%D0%99&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%27%D1%8E%D1%82%D0%BE%D1%80&cls=%D0%99&vtype=lex&fdid=mrktng
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товарів, надання різних видів кредитів 

у процесі купівлі товарів. 

87 диференціація ім. ж. р. 102 Диференціація товару – це ступінь 

відмінності товару від його 

конкурентів за однією або кількома 

характерними ознаками, або за 

характеристиками іміджу товару. 

88 товарообіг ім. ч. р. 98 Товарообіг – рух товарів у сфері обігу, 

пов’язаний із їх обміном на гроші і 

переходом від виробництва до 

споживання. 

89 товаровироб-

ник 

ім. ч. р. 93 Товаровиробник – виробник 

безпосереднього товару. 

90 місія ім. ж. р. 92 Місія – основна узагальнена 

довгострокова мета підприємства, в 

якій закладено її призначення. 

91 презентація ім. ж. р. 88 Презентація – засіб паблік рилейшнз, 

що полягає у висвітлені певної 

інформації, в представленні нового 

товару, фірми, що починає роботу на 

новому для себе ринку тощо. 

92 позиціонуван-

ня 

ім. с. р. 58 Позиціювання товару – це засіб 

суб’єктивної оцінки товару з боку 

споживачів порівняно з товарами 

конкурентів.  

93 слоган ім. ч. р. 54 Слоган – гасло, спресована до 

формули суть рекламної концепції, 

доведена до лінгвістичного 

удосконалення думка, що 

запам’ятовується. 

94 дизайн ім. ч. р. 50 Дизайн – це творчий метод, процес і 

результат художньо-технічного 

проектування, розробка промислових 

виробів, їхніх комплексів і систем. 

Може здійснюватися консервативними 

методами або із застосуванням 

інформаційних технологій. 

95 ніша ім. ж. р. 36 Ніша ринкова – це сегмент 

споживачів, якому продукт, що 

виробляється даним підприємством, 

підходить для задоволення потреб 

найкраще. 

96 дистрибуція ім. ж. р. 32 Дистрибуція є одним з елементів 

маркетинг-міксу, в якому її називають 

http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F&cls=%D0%9A&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3&cls=%D0%99&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA&cls=%D0%99&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA&cls=%D0%99&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F&cls=%D0%9A&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F&cls=%D0%9A&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&cls=%D0%9B&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&cls=%D0%9B&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD&cls=%D0%99&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD&cls=%D0%99&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%B0&cls=%D0%9A&vtype=lex&fdid=mrktng
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місце (place) або розповсюдження чи 

товаропросування. 

97 прес-реліз ім. ч. р. 26 Прес-реліз – засіб паблік рилейшнз, 

бюлетень, призначений для газет, 

журналів, радіо і телередакцій, з яких 

вони можуть отримати інформацію, що 

цікавить їх. 

98 бізнес-план ім. ч. р. 24 Бізнес-план – є планом розвитку 

компанії, який необхідний для 

вдосконалення вже наявних сфер 

діяльності та освоєння нових, для 

створення нових форм і видів 

господарської діяльності. Бізнес-план є 

комплексним документом, що 

відображає найважливіші дані й 

аспекти, які дозволяють сформувати 

об’єктивне й цілісне уявлення про 

поточний і майбутній стан 

підприємства. 

99 логотип ім. ч. р. 21 Логотип – знак, який ставиться на 

упаковці товару компанії. Термін 

застосовують до марочної назви 

підприємства, що візуально 

ідентифікує специфічний товар або 

послугу своїм написанням та 

характеристиками дизайну. Більшість 

компаній намагаються реєструвати 

свої торгові логотипи, щоб захиститися 

від підробки, цим самим визнаючи 

цінність логотипу на ринку. 

100 брошура ім. ж. р. 21 Брошура – це неперіодичне чи 

періодичне текстове видання об’ємом 

2-4 або більше сторінок для 

розповсюдження рекламної інформації 

в освітніх та презентаційних цілях. 

 

 

http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B7&cls=%D0%99&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&cls=%D0%99&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF&cls=%D0%99&vtype=lex&fdid=mrktng
http://www.mova.info/cfq1_conc.aspx?wrd=%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83%D1%80%D0%B0&cls=%D0%9A&vtype=lex&fdid=mrktng
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