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АНОТАЦІЯ 

Коваленко О.П. Лінгвопрагматика та лінгвосеміотика англійського 

віртуального корпоративного дискурсу (на матеріалі сучасної англійської 

мови). - Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

за спеціальністю 10.02.04 Германські мови – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка МОН України, Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2017. 

Дисертаційне дослідження присвячено вивченню особливостей 

віртуального корпоративного дискурсу у віртуальному просторі на матеріалах 

сучасної англійської мови. У роботі вперше досліджено корпоративний 

дискурс саме у віртуальному просторі та виокремлено спільні та від’ємні риси 

спілкування комерційних та некомерційних організацій у соціальних мережах; 

крім того, цінність отриманих результатів роботи полягає у доповненні та 

розвитку теоретичних положень теорії комунікації (вивчення особливостей 

спілкування брендів у соціальних медіа), лінгвостилістики (системний опис 

стилістичних прийомів застосованих у віртуальному корпоративному 

дискурсі у соціальних мережах), прагматики (визначення впливу оптимізації 

тексту під вимоги пошукових систем на віртуальних корпоративний дискурс 

сайтів компаній), комунікативної лінгвістики (аналіз взаємодії різних 

семіотичних систем у мультимодальному середовищі), а також іміджелогії 

(з’ясування особливостей написання опису на сторінках компанії у соціальних 

мережах) та інтернет-маркетингу (уточнення мовних засобів, які 

застосовуються для підвищення переглядів та активізації аудиторії у 

соціальних мережах). 

Здійснено всебічне лінгвістичне вивчення віртуального корпоративного 

англомовного дискурсу компаній у соціальних мережах та на корпоративних 

сайтах. 

Розглянуто різноманітність підходів до визначення поняття дискурсу у 

сучасній лінгвістиці, віртуалізація сучасного суспільства та її вплив на 
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комунікацію, типологія жанрів віртуального дискурсу, корпоративний 

дискурс у віртуальному середовищі, бізнес-лінгвістика як комплексний аналіз 

функціонування мови у бізнес-контексті, особливості діяльності компаній у 

соціальних медіа та функціонально-лінгвістичний дизайн повідомлень 

компаній у соціальних мережах. 

Визначено, що корпоративний дискурс є складовою корпоративної 

культури, її втіленням у комунікації працівників, спілкуванні з клієнтами, 

партнерами. Встановлено неоднорідний характер корпоративного дискурсу 

оскільки до нього належить великий діапазон текстів: від суто професійних до 

неспеціалізованих, від офіційних до розважальних. Нова модель віртуального 

спілкування накладається на корпоративну культуру й реалізується у 

віртуальному корпоративному дискурсі, який поєднує в особливості 

віртуального та корпоративного дискурсів.  

Розглянуто прагматичні цілі компаній у соціальних мережах та 

комунікативні стратегії та тактики, які використовуються для їх досягнення, 

мультимодальність та гібридизація повідомлень на корпоративних сторінках, 

особливості представлення стислої інформації про компанію на її сторінках у 

соціальних мережах, лінгвістичні відмінності повідомлень комерційних та 

некомерційних організацій. 

Обґрунтовано три прагматичні мети віртуального корпоративного 

дискурсу у соціальних мережах: покращити впізнання бренду (brand 

awareness), створити віддану групу прихильників та збільшити продажі 

компанії. Для досягнення цих цілей використовуються певні комунікативні 

стратегії, кожна з яких може досягати одночасно декілька з прагматичних 

цілей бренда. Інформативна комунікативна стратегія скерована на досягнення 

всіх головних цілей компанії. Головні тактики інформативної стратегії – це 

тактики запиту інформації та інформування. Для запиту інформації 

використовуються питальні речення різного типу. Найпоширенішим методом 

реалізації тактики інформування є використання репрезентативів, які можуть 

поєднуватися з такими стилістичними засобами як оксиморон та апосіопеза. 
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Аргументативна комунікативна стратегія переслідує прагматичні цілі 

збільшення прибутку та формування відданої групи прихильників. Стратегія 

поєднує рекламний дискурс з корпоративним та реалізується через тактики 

позитивної перспективи, проведення аналогії та прихованого мотивування.  

Спонукальна комунікативна стратегія сприяє втіленню прагматичної 

мети збільшення продажів та також поєднує рекламний та корпоративний 

дискурси. Стратегія реалізується через тактики безпосередньої каузації та 

прихованої каузації.  

Стратегії встановлення, підтримки та розривання контакту сприяють 

формування емоціональних зв’язків при спілкуванні. Ці зв’язки є важливими 

для створення та підтримки прихильників та послів бренду. Стратегія 

встановлення контакту втілюється через тактики вітання та звертання.  

Рекламна стратегія групової ідентифікації поєднує рекламний дискурс з 

корпоративним на сторінках компаній у соціальних мережах. Ця стратегія 

використовується для ототожнення компанії, її представників, із іншими 

користувачами соціальних мереж. Головна прагматична мета цієї стратегії – 

продати. Тактики інклюзивності та посилання до авторитету 

використовуються в межах цієї стратегії.  

Дослідження показало, що гібридизація мовлення у соціальних мережах, 

хоча й істотно змінила вигляд тексту та методи його сприйняття, надає 

можливість використовувати мультимодальні засоби для кращого передання 

змісту, точнішої ідентифікації мети повідомлення та сприяє їх швидшому 

сприйняттю, що відповідає вимогам сучасного світу. Крім того, з погляду 

процесів розподілу уваги, мультимодальні частини повідомлень фокусують 

увагу користувачів на окремих елементах. Ці елементи поєднуються між 

собою одним з трьох типів кореляцій – паралельною, комплементарною або 

інтерпретативною. До того ж, в межах одного повідомлення різні 

мультимодальні елементи можуть мати різну ступінь кореляції один до 

одного. 
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Розглянуто гібридизацію дискурсу на сайтах компаній, фокус уваги 

відвідувачів за допомогою елементів корпоративного веб-сайту, вербалізація 

та візуалізація корпоративної культури компанії на головній сторінці веб-

сайту, мікрокопія як інструмент втілення духу та іміджу компанії та її 

лінгвістичні особливості, прагматична оптимізація текстів сайтів для 

пошукових систем, іллокуція текстів на корпоративних сайтах компаній. 

 Серед чинників, які мають вплив на дискурс веб-сайтів, встановлено  

технічні можливості сайту, його інтерактивність, специфічність сприйняття 

інформації його цільовою аудиторією та різні методи, які використовуються 

для заохочення певної аудиторії до відвідання сайту. Сформульовано, що 

дискурс веб-сайтів компанії — це гібридизоване поєднання одночасно 

декількох видів дискурсу.  

Розглянуто роль мікрокопії при текстовому наповненні сайту. Короткі 

вирази мікрокопії легко сприймаються користувачами сайту 

використовуються для пояснення незрозумілих частин сайту, наводить 

приклади доступних дій користувачів на сайті, пояснює можливості сайту 

клієнтам у розважальній формі, допомагає будувати довіру та збільшувати 

лояльність клієнтів, відповідає на можливі запитання користувачів.  

Порівняно з інформаційним запитом,  результати транзакційного запиту 

показують краще використання опису сторінки (description), який підсумовує 

її контент та спонукає користувача до дії. До того ж, елементи корпоративного 

дискурсу зустрічаються набагато частіше на сторінках, гіперпосилання на які 

містяться у результатах транзакційного запиту. Таким чином, сучасний вплив 

SEO на віртуальний корпоративний дискурс сайтів є позитивним. Він мотивує 

компанії краще організовувати сторінки та контент на них, з правильним 

використанням мета-тегів для того, щоб надати користувачу якісний контент, 

який відповідає корпоративному дискурсу компанії. 

Ключові слова: корпоративний дискурсу, віртуальний корпоративний 

дискурсу, лінгвістичний дизайн, мультимодальність, креолізація, мікрокопія, 

пошукова оптимізація, корпоративний сайт, іллокутивний акт. 
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ABSTRACT 

Kovalenko O.P. Linguopragmatics and linguosemiotics of English 

corporate discourse online. – Manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Philology: Major 10.02.04. – Germanic 

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

and Science of Ukraine, Kyiv National Taras Shevchenko University, Ministry of 

Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2017 

The paper researched the particularities of implementation of virtual corporate 

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

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

communication. The set standards not only contribute to more effective 

communication within the company, but also have a positive impact on 

communication with clients and partners. While the communication styles inside the 

company may remain outside of reach for bystanders, the communication of the 

company online is open to uncontrollable evaluation and discussion, especially in 

social media, which motivates companies to create clearly defined online corporate 

discourse rules and standards. 

The main features of brand communication in social media, its multimodality 

and hybridization, are analyzed and systemized. Company communication in social 

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

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

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

available functionality of different social networks creates limits and rules, corporate 

posts in all analyzed social networks are characterized by multimodality, 

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

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

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

meaning through the hybridization of messages. 

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

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



7 
 

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

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

means.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

organizations in social networks is conducted. The target audience of companies 

effects the graphical and stylistic means used as part of the online corporate 

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

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

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

Communication of non-profit organizations in social networks is also characterized 

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

other pages’ content. Because both types of organizations share a common general 

goal (to motivate viewers to act), their posts have some similar features, such as 

common linguistics means and multimodality, which intend to increase the number 

of viewers and motivate their active participation.  

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

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

corporate and presentation discourses is combined with different modes of 

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

online corporate discourse. The mandatory elements of a website, such as a header, 
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main part and footer, facilitate the navigation and usability of the website. They are 

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

the visitor, to collect additional contact information further communication with the 

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

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

banners, and a carousel. 

A significant different between B2B and B2C online corporate website 

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

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

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

several smaller brands.  

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

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

application forms and different alerts. 

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

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

through discourse. 

Keywords: corporate discourse, virtual corporate discourse, linguistic design, 

multimodality, creolization, microcopy, search engine optimization, corporate site, 

illocutionary act. 
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ВСТУП 

Полісеміотичний характер комунікації у XXI столітті зумовлений 

стрімким розвитком сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, 

урізноманітненням методів поширення даних, всебічною комп’ютеризацією 

сучасних соціальних та науково-технічних процесів та швидкою зміною 

наукових парадигм. Диференціація компаній, виокремлення однієї з-поміж 

інших потребує чітко систематизованої корпоративної культури та цінностей, 

встановлених правил корпоративного дискурсу та вмілої реалізації стратегій 

компанії у мережі Інтернет. 

У нинішніх умовах глобалізації світу і формування інтерактивного 

інформативного суспільства компанії досягають прагматичної ефективності 

через поєднання різних семіотичних систем, внаслідок чого створюється 

мультимодальність та гібридизація дискурсу у віртуальному просторі. Крім 

того, все більшої ваги набувають і нові засоби індивідуалізації бренду та 

персоналізації дискурсу. 

Сучасні тенденції розвитку віртуального корпоративного дискурсу 

компаній привертають увагу у зв’язку з реалізацією текстів корпоративного 

дискурсу компанії в мережі Інтернет та формування певного симбіозу 

корпоративного і віртуального дискурсів. Спілкування брендів з існуючими та 

потенційними клієнтами у віртуальному просторі стає лінгвовізуальним 

феноменом, надаючи інформацію про товари та послуги у вигляді полікодових 

повідомлень з використанням креолізованих текстів, відеофрагментів та 

візуальних знаків. 

Теоретико-методологічну основу роботи становлять наукові праці з 

дискурсології, теорії комунікації, лінгвістики тексту, стилістики. Насамперед 

це роботи вчених, які сприяли формуванню дискурс-аналізу (К.-О. Апель [1], 

Ж. Лакан [2], А. Леконт [3], М. Пеше [4], П. Серіо [5], М. Фуко [6], 

Ю. Хабермас [7]), систематизували та класифікували визначення теорії 

дискурсу і дискурс-аналізу (Т. А. ван Дейк [8], Я. Торфінг [9], 
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А.В. Діденко [10], М. Йоргенсен та Л. Філліпс (Marianne Jorgensen and Louise 

Philips) [11] та О.Ф. Русакова [12]), розглядали дискурс у мережі Інтернет 

(А.Г. Аврамова [13], О.В. Волкова [14], Ф.О. Смирнов [15], J.P. Brewer [16], 

B.H. Davis [16], E. Jonsson [17], Н.О. Гудзь [18], Е.Ю. Распопіна [19], 

М.С. Рижков [20], Г.Н. Трофимова [21]), дослідили жанрове встановлення у 

межах феномена інтернет-комунікації (Є.І. Горошко [22], Н.Г. Асмус [23], 

Є.Н. Галичкіна [24], Д. Крістал [25], Є. Соколинська [26], Л.А. Капанадзе [27], 

О. Буторіна [28], Г.Н. Трофимова [21], Т.А. Ситнікова [29], 

Ф.О. Смирнов [15], С.А. Федорова [30], Л.Ю. Іванов [31], С.А. Андрєєва [32], 

досліджували корпоративний дискурс (R. Breeze [33], F. Bargiela-

Chiappini [34], Т.В. Ананко [35], C. Nickerson [34], С.С. Мартьянова [36], 

І.Е. Санжарова [37], А.А. Колобова [38]). 

Актуальність теми дисертації зумовлено посиленою увагою сучасної 

лінгвістики до вивчення віртуальної комунікації, а також тим, що формування 

потрібного іміджу компанії в інтернет-просторі потребує конвергенції 

особливостей корпоративного та віртуального дискурсу як у соціальних 

мережах, так і на сайтах компаній.  

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

виконано в межах наукової теми Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка ― Мови та літератури 

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

Міністерством освіти і науки України. Тему дисертації затверджено Вченою 

радою Інституту філології Київського національного університету імені 

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

теми затверджено Вченою радою Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 31 від 26  

грудня 2017 р.). 

Мета дослідження полягає у визначенні лінгвопрагматичних та 

лінгвосеміотичних особливостей віртуального корпоративного дискурсу на 
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сайтах компаній та в соціальних мережах. Досягнення мети передбачає 

розв’язання таких завдань: 

 з’ясувати загальні особливості діяльності компаній у соціальних 

медіа; 

 виявити мовні засоби, які застосовуються компаніями в межах 

різних комунікативних стратегій для досягнення прагматичних 

цілей повідомлень у соціальних мережах; 

 розкрити закономірності мультимодальності, гібридизації і 

взаємозв’язку елементів повідомлень на корпоративних сторінках 

у соціальних мережах; 

 виокремити спільні і відмінні риси повідомлень комерційних та 

некомерційних організацій у соціальних мережах; 

 встановити лінгвістичні особливості офіційних сайтів компаній як 

складника віртуального корпоративного дискурсу; 

 виявити гібридизацію різних видів дискурсу на сайтах компаній;  

 встановити особливості реалізації корпоративної культури у 

віртуальному корпоративному дискурсі на сайті компаній; 

 з’ясувати вплив прагматичної оптимізації текстів сайтів для 

поліпшення позицій у результатах пошукових систем. 

Об’єктом дослідження є віртуальний корпоративний дискурс в 

англомовному середовищі в соціальних мережах та на сайтах компаній. 

Предмет дослідження – лінгвістичні особливості віртуальних 

корпоративних повідомлень у соціальних мережах та офіційних сайтів 

компанії як складника віртуального корпоративного дискурсу. 

Матеріал дослідження: 

 публікації за період з 1.01.2015 по 30.09.2017 у соціальних мережах 

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

Pro, Netflix, Oreo, Apple, BMW, Airbnb, Taco Bell, Old Spice; 
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 40 описів сторінок у соціальних мережах Facebook, Twitter, Instagram 

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

BMW, Airbnb, Taco Bell, Old Spice; 

 публікації за період з 1.02.2017 по 1.05.2017 у соціальних мережах 

Facebook, Twitter, Instagram некомерційних організацій United Nations’ 

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

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

Fund, Green Peace; 

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

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

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

BAT, Nestlé, Total, Dell; 

 25 прикладів використання мікрокопії на сайтах різних компаній. 

Викладений у дисертації матеріал унаочнено таблицею, 68 

ілюстраціями, супроводжено 12 додатками та глосарієм. 

Для реалізації поставлених завдань було використано такі методи: 

1) метод  спостереження – для систематичного збору текстів 

віртуального корпоративного дискурсу в мережі Інтернет з метою їх 

подальшого аналізу та порівняння; 

2) структурний метод – для виокремлення мовних засобів, які 

застосовуються для збільшення кількості переглядів та активізації 

аудиторії в соціальних мережах; 

3) метод аналізу й синтезу інформації – для виявлення головних 

особливостей віртуальної комунікації, визначення рис спілкування 

компаній у соціальних мережах та поєднання різних типів дискурсу при 

його гібридизації на корпоративних сайтах; 

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

віртуального корпоративного дискурсу комерційних та некомерційних 

компаній у соціальних мережах; 
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5) гіпотетико-дедуктивний метод – для визначення і верифікації гіпотез 

щодо прагматичних рис мультимодальних та гібридних повідомлень на 

основі зібраного матеріалу; 

6) метод структурно-функціонального аналізу – для виявлення 

прагматичних особливостей допоміжних елементів розташування 

тексту в системі корпоративного сайту компанії; 

7) метод асоціативно-концептуального аналізу – для встановлення змісту 

повідомлень за допомогою співвіднесення вербальних компонентів та 

тих, які передаються через інші семіотичні системи; 

8) метод стилістичного аналізу – для виявлення  стилістичних тропів і 

фігур у текстах віртуального мультимодального простору; 

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

у межах віртуального корпоративного дискурсу. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що дисертація є першою 

спробою всебічного лінгвістичного вивчення віртуального корпоративного 

англомовного дискурсу компаній у соціальних мережах та на корпоративних 

сайтах. 

Теоретичне значення роботи полягає у встановленні прагматичних і 

семіотичних особливостей корпоративного дискурсу віртуальному просторі, а 

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

положень теорії комунікації на основі аналізу спілкування брендів, в якому 

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

лінгвостилістичними та лінгвопрагматичними прийомами, створюючи 

мультимодальність тексту. 

Практична цінність роботи полягає в тому, що її результати та 

ілюстративний матеріал можуть бути використані в курсах з лінгвістики 

тексту, стилістики, дискурсології, теорії комунікації, прагматики, 

медіалінгвістики. Результати дослідження можуть застосовуватися 

компаніями України, які мають на меті постійний розвиток, використання 
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найкращих інноваційних методів ринкування та досягнення 

конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках. 

Наукова новизна отриманих результатів може бути узагальнена в таких 

положеннях, що виносяться на захист: 

1. Сучасні тенденції підвищення ролі корпоративної культури та цінностей 

компанії спонукають їх до створення і поширення власної корпоративної 

культури, яка втілюється у корпоративному дискурсі. Віртуалізація 

комунікації викликала потребу реалізації корпоративного дискурсу у 

віртуальному просторі — у соціальних мережах та на сайтах компаній - 

що сприяло формуванню віртуального корпоративного дискурсу. 

2. Спілкуванню в соціальних мережах притаманні публічність, 

персоналізація, віртуальність, швидкість поширення, багатоканальність, 

відсутність контролю з боку компаній, конкурентність з іншими 

брендами, позитивність спілкування з клієнтами, що впливає на 

формування належної стратегії віртуального корпоративного дискурсу. 

Гібридизація і мультимодальність повідомлень, як наслідок 

диверсифікації віртуальної комунікації, сприяє уточненню значення 

завдяки конвергенції різних семантичних елементів. Водночас 

функціонально можливий лінгвістичний дизайн повідомлень у різних 

соціальних мережах сприяє ширшому використанню полікодових 

повідомлень, на відміну від монокодових, які, як було виявлено на основі 

проведеного аналізу, не отримують бажаної кількості переглядів. 

3. Віртуальний корпоративний дискурс у соціальних мережах повинен 

виконати три прагматичні завдання: покращити впізнаваність бренду, 

створити віддану групу прихильників та збільшити обсяг продажу 

компанії. Для досягнення цих цілей використовуються стратегії 

встановлення, підтримки та розірвання контакту, аргументативна, 

спонукальна, а також рекламна стратегія групової ідентифікації, кожна з 

яких реалізується за допомогою певних тактик та мовних засобів. 
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4. Цільові аудиторії комерційних і некомерційних організацій є різними: у 

порівнянні з дискурсом некомерційних організацій, дискурс комерційних 

має більш розважальний характер, ніж інформативний, що виражається у 

більш поширеному вживанні стилістичних тропів та фігур. Однак мета 

організацій обох типів загалом спільна, так само притаманні їхнім 

повідомленням спільні мовні засоби і мультимодальність – збільшення 

кількості переглядів та активізація аудиторії. 

5. Гібридизація юридичного, рекламного, економічного, корпоративного та 

презентаційного дискурсів поєднується з різними модальностями, які 

підкреслюють мультимодальність віртуального корпоративного дискурсу 

на сайтах компаній. Обов’язкові елементи сайту – верхній колонтитул, 

головна частина сайту та нижній колонтитул – полегшують навігацію по 

сайту й доповнюються елементами, що випливають, і тексти яких 

спонукають відвідувачів до виконання потрібних дій на сайті. 

6. Віртуальний корпоративний дискурс реалізується безпосередньо і 

завуальовано на головних сторінках сайтів компаній у рекламних 

слоганах за допомогою малюнків та мікрокопії. Функціональне 

призначення тексту мікрокопії як одного з елементів сайту — це 

полегшення навігації, а також спрямування відвідувачів на виконання 

цільових дій на сайті. 

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

у використанні, але й мати текстове наповнення, яке відповідає правилам 

SEO, що сприяє кращій позиції гіперпосилання на сайт у результатах 

пошуку через різноманітні пошукові системи. У минулому SEO іноді 

негативно впливав на контент сайту, породжуючи ідентичний контент та 

надмірне використання ключових слів; однак у сучасному віртуальному 

просторі SEO мотивує компанії створювати сайти, які були б зручними у 

використанні й відображали б корпоративну культуру бренду. 
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Апробація результатів дослідження. Теоретичні положення та практичні 

результати дисертації висвітлено у формі доповідей і виступів на таких 

конференціях: конференція «Дух нового часу у дзеркалі слова і тексту» (м. 

Київ, 2015), Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних 

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

лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу» (Житомир, 2015), 

конференція «Мова і література в глобальному і локальному медіапросторі» 

(м. Київ, 2016), конференція «Україна і сучасний світ: міжмовний та 

міжкультурний діалог» (м. Київ, 2016), 9-ий Міжнародний конгрес соціальних 

та гуманітарних наук (The Ninth International Congress on Social Sciences and 

Humanities) (Відень, 2016). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано чотири 

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

дві статті ‒ у закордонних виданнях. 

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів із висновками до них, загальних висновків, 12 додатків, глосарію, 

перелік використаної літератури містить 339 позицй. Загальний обсяг роботи 

становить 278 сторінок (основний текст 196 сторінок).  
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО 

КОРПОРАТИВНОГО ДИСКУРСУ  

1.1. Різноманітність підходів до визначення поняття дискурсу в сучасній 

лінгвістиці 

Поняття дискурс було введено в науковий обіг ще в середині XX ст. [39], 

але й досі лінгвісти не можуть дійти одностайності в єдиному чіткому 

визначенні цього поняття. Незважаючи на різні погляди щодо точного 

визначення, науковці погоджуються, що поняття «дискурс» є 

міждисциплінарним [8] [9]. Саме міждисциплінарність і породжує розмаїття 

тлумачень цього поняття. Нині дослідження у сфері дискурсу поєднують в собі 

вивчення особливостей використання мови, вербального спілкування, 

мовлення, тексту, мультимодальних повідомлень та комунікативних подій [8]. 

Разом з дослідженнями дискурсу з’явилася й  нова дисципліна —дискурс-

аналіз, або дискурсологія. Термін discourse analysis уперше використав 

З. Харріс у 1952 році [40]. Формування дискурс-аналізу як окремої дисципліни 

пов’язане з працями французьких, німецьких, британських та американських 

учених 60-70-х років: П. Анрі [41], К.-О. Апеля [1], Ж. Бодрійара [42], 

Дж. Брауна [43], Х.Г. Гадамера [44], Ж. Граймса [45], Ж. Женнетта [46], 

В. Камлая [47], Е. Кассірера [48], У. Кінча [49], Ж. Коке [50], Ж. Курте [51], 

В. Лабова [52], Ж. Лакана [2], А. Леконта [3], П. Лоренцена [53], 

Д. Мальдідьє [54], Ж. Отьє-Ревю [55], М. Пеше [4], П. Рікера [56], 

Ф. фон Савіні [57], П. Серіо [5], Р. Томліна [58], С. Томпсона [59], 

Е. Тугендхата [60], М. Фуко [6], Ю. Хабермаса [7], М. Шароля [61], 

З. Харріса [40], М. Хеллідея [62], У. Чейфа [63], Джю Юла [43] та ін. 

Упродовж 1970-их років остаточно формуються й активно розвиваються 

різні напрями та школи дискурс-аналізу. Серед них найбільш впливовими є 

такі: 

 французька школа дискурс-аналізу (П. Анрі [41], С. Серіо [5], 

Ж.Ж. Куртін [64], М. Пеше [4] та ін.), 



22 
 

 теорія мовленнєвих актів (Дж. Остін, Дж. Р. Серль та ін.), 

 конверсаційний аналіз (Г. Сакс, Е. Щеглов, Г. Джефферсон та ін.), 

 Бірменгемська школа дискурс-аналізу (М. Кулхард, Дж. Синклер та 

ін.),  

 соціолінгвістика (У. Лабов, Дж. Фішман, С. Ервін-Тріпп та ін.), 

 критичний дискурс-аналіз (Т.А. ван Дейк, Р. Лакоф та ін.), 

 німецька школа дискурс-аналізу (К.-О. Апель [1], 

А. фон Савіні [57], Е. Тугендхат [60], Ю. Хабермас [7]  та ін.). 

Незважаючи на те, що кожна школа має власне тлумачення понять 

дискурсу та дискурс-аналізу, дослідники всіх шкіл застосовують ці терміни 

для вивчення й опису явищ, які належать до мови. Для визначення дискурсу 

важливим є розмежування двох ключових моментів: мовленнєвої діяльність і 

тексту. Деякі з підходів, як наприклад, прагматичний підхід, який був 

започаткований Е. Бенвеністом та пізніше розроблений Т. А. ван Дейком,  

спираються на поняття текст, але з часом інтерпретація дискурсу почала 

відштовхуватися від мовлення, тексту або поняття мовленнєвої діяльності. П. 

Серіо, представник французької школи дискурс-аналізу, визначає дискурс як 

висловлювання, котре формується дискурсивним механізмом [5]. З позиції 

мовленнєвої діяльності дискурс розглядала А.К. Михальська, яка вважає, що 

дискурс — це потік мовленнєвої поведінки, письмовою фіксацією якого є 

текст [65]. Існує багато інших поглядів на розуміння дискурсу, тому 

запропонуємо їх виклад у класифікаціях. 

Слід зазначити, що багато науковців намагалися систематизувати і 

класифікувати наявні визначення та теорії дискурсу і дискурс-аналізу, серед 

них: класифікації Т.А. ван Дейка [8], Я. Торфінга [9], А.В. Діденко [10], 

М. Йоргенсен та Л. Філліпс (Marianne Jorgensen and Louise Philips) [11] та 

О.Ф. Русакової [12]. Розглянемо докладніше кожну з класифікацій. 

Т. А. ван Дейк систематизує теорії дискурсу за хронологічним принципом 

та аналізує вплив різних лінгвістичних течій на розвиток і формування цього 
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поняття. Він стверджує, що ранній інтерес у дослідженні дискурс-аналізу 

взагалі з’являється на перетині лінгвістики й антропології із застосуванням 

методів структурної лінгвістики, а саме в процесі дослідження літературних 

творів та культурних міфів [66]. Нові ідеї щодо використання мови, 

комунікативних актів, текстових структур, комунікативних подій та їхнє 

когнітивне і соціальне значення сприяли поширенню феномена дискурсу. 

Поступове поглиблення досліджень у цій сфері привело до виокремлення 

дискурс-аналізу як самостійної дисципліни. У своєму дослідженні Т. 

А. ван Дейк приділив увагу саме формуванню нової дисципліни. У більш 

сучасній класифікації Я. Торфінг продовжив хронологічний підхід Т.А. ван 

Дейка, додавши до нього вплив різних лінгвістичних течій. Розглянемо 

класифікацію Я. Торфінга докладніше.  

Я. Торфінг виокремлює три стадії формування традицій теорій дискурс-

аналізу [9]. На першій стадії дискурс визначається у вузькому лінгвістичному 

значенні як текстова одиниця, що є більшою за речення, при цьому особлива 

увага приділяється семантичному аспекту усного або письмового тексту. У 

межах першої стадії соціолінгвістика [67] аналізує зв'язок між статусом 

людини у суспільстві та її мовленням. На цій стадії також розвивалися течії 

контентного аналізу («метод отримання достовірних висновків щодо текстів у 

соціальному контексті їхнього використання з допомогою інтерсуб’єктно 

узгоджених правил систематизації інформації» [31]), аналізу спілкування, 

дискурсивної психології та критичної лінгвістики (напрям, у межах якого 

акцент робиться на аналізі текстів як ідеологічних стратегій та їхніх 

граматичних структур). Я. Торфінг вважає, що обмеженістю першої стадії є те, 

що вона не намагається пов’язати дискурс-аналіз із політикою. Нині вже існує 

окремий тип дискурсу, який відповідає цій потребі — політичний дискурс. 

Окрім цього, перша стадія дискурс-аналізу залишається обмеженою у воасне 

лінгвістичному аналізі семантичного аспекту дискурсу, не зважаючи на його 

міждисциплінарність.  
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Друга стадія, за Я. Торфінгом, має ширше розуміння поняття дискурсу. 

Науковці другого покоління  не обмежують дискурс тільки писемним та усним 

мовленням, але досліджують і соціальні практики. У цей час започатковується 

течія критичного дискурс-аналізу, яка була розвинена Н. Феркло [68]. 

Критичний дискурс-аналіз визначає дискурс як емпіричну колекцію 

мовленнєвих практик, які мають семіотичні елементи. Таким чином, дискурс 

відносять до ширшого шару соціальних практик, що включають у себе не 

тільки мовлення та письмо, а й малюнки та жести. М. Фуко також дає 

визначення дискурсу через соціальні практики. Але, на відміну від критичного 

дискурс-аналізу, він зосереджує свою увагу на правилах формування, які 

контролюють те, що можна сказати, як це можна сказати, хто це може сказати 

та які стратегії можна реалізовувати на цьому етапі дискурсу [68].  

Дослідники критичного дискурс-аналізу також вважають, що дискурс 

залежить від контексту: соціального, часового, просторового та 

інтертекстуального. Але контекст, який існує в об’єктивній реальності, 

відрізняється від когнітивної репрезентації світу різних учасників дискурсу. У 

такому розумінні контекст стає суб’єктивним знанням. Цей контекст 

одночасно і встановлює значення елементів дискурсу, і контролюється 

дискурсом також. Критична дискурсологія (Critical Discourse Studies) 

займається спілкуванням та дискурсивною побудовою соціального знання, а 

також лінгвістичним переконанням та маніпуляцією [69]. Таким чином, для 

того, щоб виявити зв’язки між мовою та знанням, дослідники критичної 

дискурсології звертаються до когнітивного процесу, пов’язаного зі 

створенням та розумінням тексту. Критична дискурсологія, на відміну від 

критичного дискурс-аналізу, є більш загальним поняттям, яке включає в себе 

не тільки аналіз, а й теорію та її практичне застосування [70]. 

З кожною стадією поняття дискурсу розширюється. Третє покоління 

починає тлумачити дискурс у зв’язку з усіма соціальними феноменами. Під 

впливом постструктуралістів увага надається сучасним соціальним та 
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політичним практикам. Це покоління спирається на формулу Ж. Дерріди: «Усе 

є дискурс» [71]. Окрім праць Ж. Дерріди, джерелом окремого розуміння 

дискурсу третього покоління стають наукові праці Р. Барта [72], 

Ю. Крістевої [73], Ж. Лакана [2], які розглядають дискурс як певну кількість 

соціальних практик, у межах яких формується й відтворюється зміст. 

Класифікація А.В. Діденко значною мірою відрізняється від зазначених 

вище класифікацій, оскільки не базується на хронологічному аспекті. Вона 

розмежовує три підходи до визначення поняття дискурс:  

 підхід структурно орієнтованої лінгвістики, де дискурс розуміють 

як два чи декілька речень, об’єднаних між собою змістовим 

зв’язком [74]; 

 підхід функціонального визначення, де дискурс розуміють як 

уживання мови; 

 підхід до розуміння дискурсу як висловлювання, що є більшим за 

речення, цілісною сукупністю функціонально організованих, 

контекстуальних одиниць мови [10].  

Класифікація теорій дискурсу М. Йоргенсен та Л. Філліпс доволі схожа з 

класифікацією Я. Торфінга. Вони виокремлюють три теоретико-методологічні 

підходи: дискурсивна теорія Є. Лакло та Ш. Муфф [75], критичний дискурс-

аналіз та дискурсивна психологія [11]. Окрім детального опису відмінних рис 

кожного з напрямків, Л. Філліпс та М. Йоргенсен також визначили ключові 

моменти, які є спільними у різних теоріях дискурсу: 

 Дискурс, який визначають як використання мови в повсякденних 

текстах та спілкуванні, є динамічною формою соціальних практик, 

котрі будують соціальний світ, особистість та ідентичність [11]. 

 Використання мови залежить від ситуації та контексту, які 

диктують певні правила і норми. Таким чином, мовець повинен 

обирати між доступними варіантами дискурсу, які відповідають 
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певній ситуації, хоча деякі способи спілкування, відповідаючи 

окремим соціальним практикам, можуть бути зовсім недоречними 

в інших.  

 Учасники спілкування використовують дискурс риторично для 

виконання певної соціальної дії у певній комунікативній ситуації.   

Мовлення формується за рахунок не тільки свідомості, а й підсвідомості. 

Оскільки підсвідомість — це об’єкт дослідження психоаналізу, буде доцільним 

поєднати теорію психоаналізу з теорією дискурс-аналізу. Саме тому критична 

дискурсологія ґрунтується також і на когнітивних засадах спілкування.  

Хоча всі вище вказані класифікації дискурсу Т. А. ван Дейка [8], 

Я. Торфінга [9], А.В. Діденко [10], М.В. Йоргенсен та Л. Філліпс [11] 

пропонують певну систему, вони все одно можуть доповнювати одна одну. 

Тому, базуючись на власних критеріях систематизації, О.Ф. Русакова 

запропонувала власний підхід до класифікації теорій дискурсу, який включає 

в себе всю розмаїтість теорій дискурсу. На її думку, існують об’єктивні і 

суб’єктивні науково-когнітивні чинники. До об’єктивних чинників вона 

зараховує тенденції міждисциплінарної інтеграції та диференціації наук, у 

результаті яких виникають нові методи і принципи дослідження, а також 

формуються предметні галузі нових дисциплін та субдисциплін. Саме завдяки 

цим об’єктивним процесам і з’явилася теорія дискурсу. До суб’єктивних 

чинників, за О.Ф. Русаковою належать стереотипи мислення, домінантні 

парадигми та категоріальні системи, так звані «ментальні карти 

науковців» [12]. Критерії класифікації О.Ф. Русакової включають в себе 

основу для появи конкретної теорії дискурсу, методологічну традицію та 

інноваційність досліджень конкретних авторів [12]. На основі цих критеріїв 

було сформульовано три підходи. 

1. Перший підхід визначає теорії дискурсу залежно від тієї 

міждисциплінарної сфери, яка здійснила головний вплив на 

формування її теоретичної та методологічної бази: аналітична 
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філософія, лінгвістика, антропологія, нові літературні дослідження, 

семіотичні дослідження тощо. 

2. Другий підхід класифікує теорії дискурсу за їх належністю до певної 

школи чи напрямку: постмодерний дискурс-аналіз, критичний 

дискурс-аналіз, дискурсивна психологія, комбінований дискурс-

аналіз, культурологія, політична лінгвістика тощо. 

3. Третій підхід є класифікацією теорії дискурсу на основі об’єкту уваги 

конкретної теорії дискурс-аналізу: дискурси повсякденного 

спілкування, інституціональні дискурси, публічний дискурс, 

політичний дискурс, медіа-дискурси, арт-дискурси, дискурс ділових 

комунікацій, маркетингові дискурси, академічні дискурси та 

культурно-світоглядні дискурси.  

Усі перераховані класифікації указують на відсутність дисциплінарних 

і об’єктних обмежень дискурс-аналізу. Методологічна база досліджень має 

комплексний та міждисциплінарний характер. Предметна сфера цих теорій 

відкрита для подальшого розширення разом з розвитком та змінами у 

мовленні, такими як, наприклад, віртуалізація спілкування. Завдяки цьому 

можна досліджувати віртуальний дискурс, який відносно нещодавно 

сформувався, та його варіанти в інших вищевказаних типах дискурсів зокрема 

політичний дискурс, дискурс переговорів, рекламний дискурс та 

корпоративний дискурс. 

 

1.2. Віртуалізація сучасного суспільства та її вплив на комунікацію   

З формуванням Інтернету як особливого комунікативного середовища 

віртуалізація спілкування стає все більш поширеним явищем. Інтернет 

зміцнює світову тенденцію до глобалізації та допомагає створити єдиний 

світовий простір (global village). Нині, коли більше половини населення всього 

світу має доступ до мережі Інтернет [76], комунікація зазнала змін. У 

Північній Америці відсоток людей з доступом до світової мережі сягає вже 
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87.9% [77], в той час як у Швеції цей показник перевищує 93% [78]. Деякі 

аспекти віртуалізації сучасного світу навіть представлені у дослідженнях 

школи віртуалістики. Засновник цієї школи — В. Носов [79]. У пошуках більш 

живих способів спілкування в епоху віртуальності сучасна культура 

намагається використовувати всі доступні можливості масових засобів 

комунікації. 

Віртуалізація комунікації залишила свій відбиток у багатьох сферах 

життя. Є. Лі розглядає використання віртуальної комунікації в школах для 

покращення мотивації учнів [80]. Багато медійних ресурсів спочатку 

публікують інформацію в режимі онлайн, а тільки потім надають її до друку 

чи транслюють по телебаченню. Публікують інформацію в мережі Інтернет не 

тільки працівники медійних ресурсів, але й працівники інших сфер діяльності. 

Велика кількість інформації з’являється у віртуальному просторі щохвилини. 

Цю інформацію знаходять користувачі та доповнюють її. Комунікація в 

інтернет-просторі не тільки однобічна. Велика кількість соціальних мереж, 

медіа, чатів, форумів створює можливість спілкування багатьох людей 

одночасно. Крім того, анонімність і обмежена сенсорність повідомлень надає 

більшу свободу у спілкуванні, ніж у друкованих виданнях [81]. Мовленнєву 

діяльність в інтернет-просторі слід розглядати з урахуванням різних критеріїв: 

мета, причина, місце, результат і особливості співрозмовника. Усі ці аспекти 

впливають на хід комунікації.  

З розвитком технологій відбулося формування нового типу дискурсу. Але 

багато дослідників називають спілкування у віртуальній мережі по-різному: 

електронний дискурс, комп’ютерний дискурс, інтернет-дискурс, мережевий 

дискурс, віртуальний дискурс.  

Термін електронний дискурс використовують: А.Г. Абрамова [13], 

О.В. Волкова [14], Ф.О. Смирнов [15], J.P. Brewer &  B.H. Davis  [16], 

E. Jonsson [17] і в межах цього терміна розглядають комунікацію на основі 

використання електронних засобів. 
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Терміну комп’ютерний дискурс надають перевагу О.Н. Гличкіна [82], 

П.Є. Кондрашов [83], Т.В. Крутько [84], М.А. Столярова [85], К.В. Калініна 

[86], І.М. Шукало, R. Donnelly, N. Fitzpatrick, S.C. Herring [87]). Вони 

розуміють його як текст, створений за допомогою комп’ютера. Водночас деякі 

науковці вважають, що терміни електронного та комп’ютерного дискурсу є 

синонімічними, оскільки обидва стосуються спілкування за допомогою 

комп’ютера [88]. 

Термін інтернет-дискурс використовують такі науковці, як 

Н.О. Ахренева [89], Е.В. Варламова [90], Я.Л. Вжещ [91], Н.О. Гудзь [92], 

Н.Г. Лукашенко [92], Л.Ф. Компанцева [93], Е.Ю. Распопіна [19], 

М.С. Рижков [20], Г.Н. Трофимова [21], та ін.). Не існує єдиного визначення 

цього терміна. Інтернет-дискурс розглядають як: 

 текст, змодельований за допомогою лінгвістичних, 

психологічних та технологічних чинників в інтернет-системі, 

котрий передає суб’єктивний авторський погляд [90]; 

 когнітивно-комунікативний простір, у якому відбувається 

комунікативна взаємодія, якій властива зміна реального образу на 

вигаданий, за рахунок засобів інтернет-мережі [20]; 

 складну текстову систему, яка реалізована за допомогою 

комп’ютерних та електронних пристроїв і зумовлена різними 

соціокультурними та екстралінгвістичними чинниками [19]; 

 процес створення текстів, який бере до уваги психологічні, 

соціокультурні і прагматичні чинники та є цілеспрямованою дією, 

спрямованою на взаємодію людей і їхніх когнітивних 

процесів [89]. 

Для всіх визначень властиве розуміння інтернет-дискурсу як підвиду 

мережевого дискурсу, який передбачає, окрім комунікації за допомогою 

Інтернету, також і спілкування через інші локальні мережі. Мережевий 
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дискурс, у свою чергу, досліджували Л.П. Городенко [94], Н.Л. Моргун [95], 

В.В Каптюрова [96]. 

Історично розвиток аналізу спілкування у віртуальному середовищі 

залежить від рівня комп’ютеризації суспільства. Тому з поширенням і 

подальшим розвитком інформаційних технологій, електронний та 

комп’ютерний дискурси відійшли на другий план, поступившись місцем 

віртуальному. Віртуальний дискурс включає в себе спілкування у 

віртуальному просторі не тільки за допомогою комп’ютера, а й за допомогою 

інших засобів [97]. Отже, віртуальний дискурс, на відміну від електронного та 

інтернет-дискурсу, охоплює тексти, створені не тільки в інтернет-середовищі, 

а й на мультимедійних приладах (комунікатори, смартфони, електронні 

книжки тощо) та на т. зв. непаперових носіях (фільми, музичні диски, 

програми, аудіокниги, ігри, та ін.) [98].  

Н.О. Гудзь запропонував 

візуальну схему зображення 

відношення між інтернет-дискурсом, 

мережевим дискурсом, комп’ютерним 

дискурсом та віртуальним дискурсом 

(схема 1). Оскільки віртуальний 

дискурс є найзагальнішим поняттям, 

яке включає в себе всі види віртуальної 

комунікації, у цій праці корпоративний 

дискурс буде розглядається саме у межах цього терміна.  

Віртуальний дискурс має багато визначень. Деякі науковці, зокрема 

Н.Г. Асмус, уживають термін віртуальний дискурс як синонімічний до терміну 

віртуальна комунікація, електронна комунікація, інтернет-комунікація та 

комп’ютерний дискурс, визначаючи його як «комунікативну взаємодію 

суб’єктів, яка здійснюється за допомогою комп’ютера» [23]. У той самий час 

А.Г. Абрамова визначає інтернет-дискурс як «мовленнєве спілкування на 

Схема 1. Система дискурсу Інтернет комунікації [88] 
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інтернет-сайтах» [13], у якому вже немає ані слова про саме спілкування через 

комп’ютер, але уточнено, що спілкування відбувається через веб-сайти. 

Ф.О. Смирнов також указує на комп’ютер як на засіб електронного дискурсу, 

який він визначає як «мовленнєву діяльність, яка має на увазі обмін 

інформацією між людьми за допомогою комп’ютера» [15].  

Мета комунікативного акту в мережі Інтернет може бути як 

інформативною, так і розважальною. Широкий розвиток онлайн-комунікацій 

спричинив формування нового типу спільнот — віртуальних. Існує велика 

кількість спільнот (форумів), які обговорюють політичну 

(www.politicalforum.com), економічну (www.reddit.com/r/economy) та медичну 

тематику (www.medhelp.org/forums). Але існує ще більша кількість онлайн-

спільнот, де обговорюють ігри, фільми, комікси, жарти, плітки та багато 

іншого. О. Матвєєва указує на два різні визначення поняття віртуальної 

спільноти: 

1. Учасники спілкування в мережі Інтернет об’єднані в одну спільноту, 

яка ґрунтується на спільному дискурсі, однак характеризується 

відсутністю будь-яких міжперсональних взаємодій. 

2. Віртуальна спільнота — це група людей, які мають спільні контакти і 

дотримуються єдиного засобу спілкування. Їх об’єднує спільний 

інтерес до певної тематики [99].  

Людей, які долучаються до віртуальних спільнот, об’єднують певні 

характеристики. Членів віртуальних спільнот, за О. Матвєєвою, поєднує 

почуття колективної ідентичності, специфічний жаргон та комунікативні 

норми, спільні інтереси щодо використання інтернет-простору, готовність 

відстоювати спільні інтереси, система спільної діяльності як у межах 

спільноти, так і поза її межами [99].  

Інтернет-спілкування має багато рис, які відрізняють його від 

традиційного спілкування. Швидкий темп поширення інформації, одночасне 
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спілкування та сприйняття дозволяють деяким науковцям трактувати мову 

інтернет-спілкування як окремий стиль [100]. Саме віртуальна комунікація 

допомагає долати просторові та часові перешкоди, які можуть існувати між 

комунікантами. Інтернет-спілкування, яке породжує специфічне мовлення, 

впливає на мову інших сфер життя і поширюється за межі Інтернету. Саме 

таким чином у спілкуванні в реальному житті з’являються скорочення, які 

спочатку використовувалися лише в онлайн-чатах (наприклад, lol, asap, omg). 

Порівняно зі спілкуванням у віртуальному просторі, комунікація в 

реальному житті містить багато позамовних елементів, які допомагають краще 

та правильніше зрозуміти співрозмовника. Такими елементами є зовнішній 

вигляд співрозмовника, його одяг, вираз обличчя, усмішка чи жорсткий 

погляд, жести та навіть тембр голосу. Усі ці чинники надають нам додаткову 

інформацію щодо кожного комунікативного акту. Таким чином, комп’ютерна 

комунікація (Computer-mediated communication, CMC) істотно відрізняється 

від безпосередньої комунікації (Face-to-face communication, FTF). У 

віртуальному спілкуванні лише надрукований текст може сприяти 

порозумінню співрозмовників. Як наслідок, формується член інтернет-

спільноти як новий вид мовної особистості [100]. 

Разом із віртуалізацією комунікації змінюється й мова. Риси усного 

мовлення поєднуються з рисами писемного. З’являються нові правила та 

стандарти спілкування. Віртуальній комунікації властиві такі явища, як 

хештеги [101], вірусні повідомлення [102], нетикет [103], смайли [104], 

креолізація [105], флуд [106], емуляція та симуляція [107], навмисні 

помилки [108], а також динаміка, візуальність, перенасиченість інформацією 

та мультимедійність [109].   

Хоча це не єдині особливості віртуальної комунікації, вони заслуговують 

на особливу увагу. Хештег (англ. hashtag від hash - символ «решітка» + tag - 

тег) — це слово або фраза, якій передує вказаний символ решітки (#). Хештеги 

використовують для розподілу повідомлень за різними темами в соціальних 
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мережах та блогах [101]. За символом # можуть міститися будь-які слова. 

Хештеги допомагають об’єднувати різні інформаційні повідомлення в одну 

тему. Вони відображають ключові ідеї повідомлення. Хоч ця особлива манера 

спілкування зародилася в соціальній мережі Твіттер, нині вона вже об’єднує 

інформацію різних соціальних мереж одночасно. Хештег виконує роль 

заголовка-сполучника для різних повідомлень. Так, 26 лютого 2015 р. весь 

віртуальний світ обговорював єдину тему. Суть питання була в тому, якого 

кольору сукня. Хтось вважав, що на фотографії, яку виклали в мережу, 

зображена синьо-чорна сукня. Іншим здавалося, що сукня має біло-золотий 

відтінок. Велика кількість людей відчула потребу висловити власні враження 

щодо цього питання. Усі ці повідомлення об’єднувалися за допомогою 

хештегу: #thedress. Щоб указати саме на свій погляд стосовно кольору сукні, і 

використовували хештеги: #whiteandgold та #blackandblue. За запитом хештегу 

#thedress Google знаходить понад 400,000 результатів. Окрім яскравого 

прикладу використання хештегів у віртуальному спілкуванні, випадок з 

обговоренням сукні може слугувати прикладом вірусної комунікації.  

Вірусна комунікація — це комунікація, яка поширюється у мережі 

Інтернет її учасниками [102]. Зазвичай використати вірусне поширення 

інформації намагаються маркетологи. Таким чином вони поширюють 

інформацію про свій бренд, корпоративну культуру та корпоративну 

комунікацію. Мета вірусних повідомлень — охопити якомога більшу частину 

аудиторії. Цього досягають за допомогою правильної структури: оболонка, яка 

сприяє поширенню повідомлення і робить його цікавим, та зміст 

повідомлення, який може складатися з образу бренду чи рекламного 

повідомлення [102] Вірусність повідомлень також досягають за допомогою 

додаткових елементів — кнопки «сподобалося» та «поділитися». Ці два слова 

сприяють легкому розповсюдженню інформації завдяки їхній чіткості та 

поширеності в Інтернеті. 
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Хоча віртуальна комунікація досить невимушена і спонтанна, вона все 

одно має певний етикет — нетикет (netiquette). Тому мовна особистість у 

віртуальному просторі дотримується нових правил спілкування і стежить за 

коректністю інтернет-спілкування. Д. Крістал навіть надає ім’я цій новій 

особистості — інтернет-громадянин (Internet citizen, netizen) [25]. 

Повідомлення повинне бути правильно структурованим, навіть якщо мета – 

зробити його вірусним – відсутня. Доречне поєднання структури і змісту 

повідомлення справляє на співрозмовника певне враження та сприяє 

ефективності спілкування. «Нетикет — це сукупність правил і конвенцій, 

покликаних підтримати правильну поведінку комунікантів, які беруть участь 

у списках розсилання (mailing list), групах новин, мережевих новинах (Usenet) 

та спілкуються за допомогою електронної пошти або інших засобів 

комунікації, наданих мережею Інтернет» [103]. Хоча незважаючи на те, що це 

визначення через швидкий темп розвитку інтернет-комунікації вже застаріло, 

воно все ще передає відповідне значення поняття «нетикет». Установлених 

правил інтернет-комунікації дотримуються не тільки в прямому спілкуванні, а 

й при створенні сайтів та формуванні корпоративних норм віртуальної 

комунікації. Нетикет було впроваджено задля підвищення ефективності 

спілкування у віртуальному просторі. Інтернет надає все більше можливостей 

для спілкування та навіть частково може допомогти передати емоції 

співрозмовників. Це можна зробити за допомогою відео-, аудіоматеріалів чи 

просто смайлів (). Смайл — це графічне зображення обличчя, яке 

формується за допомогою знаків пунктуації та передає емоційний стан 

людини. Смайли також відомі як емотикони, компенсують відсутність 

зорового, слухового і тактильного сприйняття розмови. Смайли — це певне 

поєднання символів для створення нового повідомлення. Але вони є доволі 

примітивними. Більш розгорнуте поєднання символів можна спостерігати в 

креолізованих текстах у соціальних мережах.  
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Креолізовані тексти – повідомлення, у структурі яких беруть участь коди 

та символи різних систем знаків, наприклад, вербальні та іконічні коди [110]. 

Уперше термін «креолізований текст» використав Ю.А. Сорокін. Він 

визначав його як текст, який «складається з двох негомогенних частин»: 

невербальної (створеної знаковими системами) та вербальної (створеної 

мовленням) [111]. Часто такий тип текстів використовують у соціальних 

мережах, які дають можливість користувачам поєднувати вербальне та 

невербальне мовлення. При створенні повідомлень можна додати малюнок, 

відео чи смайл. Залежно від типу кореляції тексту та зображення 

В.В. Каптюрова поділяє креолізовані повідомлення на інтерпретативні, 

комплементарні та паралельні. Також виокремлює повідомлення на основі 

співвідношення невербальної на вербальної частин. Серед типів є 

повідомлення з повною креолізацією та частковою креолізацією [103]. 

Надмірна креолізація тексту може негативно вплинути на процес 

спілкування. Непорозуміння можуть виникати через недоречні жарти, 

особливо через сарказм. Саме тому все більше інтернет-спільнот 

установлюють власні правила спілкування. Наприклад, усі форуми мають 

окрему сторінку з прописаними правилами поведінки. Усе більше 

корпоративних сторінок компанії у Facebook також містять правила 

спілкування учасників сторінки чи групи. При порушенні вказаних норм 

користувача можуть попередити чи навіть заблокувати з певної сторінки. Для 

моніторингу комунікації на сторінках існують модератори, які стежать за 

виконанням правил.  

Завжди існують ті, хто не дотримується правил нетикету. Деякі віртуальні 

особистості засмічують віртуальні спільноти власними повідомленнями. Такі 

повідомлення отримали назву флуд (shit posting). «Флуд — це спосіб ведення 

дискурсу у віртуальному просторі, коли учасники дискусії вдаються до довгих 

промов, які не стосуються теми розмови» [106]. Такі повідомлення зазвичай 

займають багато місця та не несуть корисної інформації. Подібні беззмістовні 
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пости бувають декількох видів: оверквотінг, оверпостінг та некропостінг. При 

оверквотінгу (overquoting) користувач уживає занадто багато цитат, які 

заважають зрозуміти суть повідомлення. Оверпостінг (overposting) — це 

публікація двох або більше однакових повідомлень. Для некропостінгу 

(gravedigging) члени віртуальних спільнот знаходять старі треди на форумі та 

додають до них нове повідомлення, там самим підіймаючи цей тред знову на 

перші позиції [106]. Для успішної віртуальної комунікації слід уникати флуду 

але це не єдина проблема, яка може виникнути у процесі спілкування. 

У віртуальній комунікації співрозмовники, які іноді почувають себе 

невпевнено чи з недовірою ставляться один до одного, можуть вдаватися до 

емулятивнго чи симулятивного моделювання поведінки. Під час емулятивного 

моделювання людина намагається спілкуватися так само, як і співрозмовник, 

імітуючи його мисленнєву діяльність. Під час симулятивного моделювання 

людина намагається передбачити поведінку іншої, створюючи схожу модель 

спілкування [107]. Наслідування, яке еволюціонує до іронії та мовленнєвої 

гри, набуває рис симуляції, у той час як персоніфікацію і метафоризацію 

використовують, добираючи мовні засоби емуляції. Уживання цих моделей у 

віртуальній комунікації спричинене заміною реальних способів спілкування 

на віртуальні, тобто є технічною симуляцією. Комунікативна стратегія 

похибки є мовленнєвим утіленням емулятивного та симулятивного 

моделювання комунікації.  

Р. Горбик виокремлює певні атрибути комунікативної стратегії похибки: 

хибність тексту, ерроризм, пейоративна та обсценна лексика, мовні кліше, 

недоступність для людей поза межами групи [108]. Похибки, які 

підкреслюють ігровий аспект мови, збагачують віртуальне спілкування 

абревіатурами, такими як fyi (у значенні for your information  «до вашого 

відома»), gtg (у значенні got to go  «мені треба йти»), rofl (у значенні rolling on 

the floor laughing «вже на підлозі від сміху»). Також письмова мова набуває 

фонетичності. Наприклад, anyone wants to chat перетворюється на ne 1 wanna 
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chat, а see you tomorrow - на cy a 2 moro [108]. Слова не тільки скорочуються, 

а й частково замінюються на цифри, які фонетично звучать однаково з різними 

частинами слів. Окрім цього, для стратегії похибки також властиве 

ігнорування правил пунктуації та вживання великої літери. Як правило, 

розшифрування таких повідомлень є частиною гри у віртуальній комунікації.  

Із розвитком Інтернету та з прискоренням передання інформації 

віртуальна комунікація вже не обмежується лише комп’ютерами чи веб-

сайтами. Мобільний Інтернет, який спочатку був доступний лише у форматі 

2G, а згодом і 3G, у Сполучених Штатах Америки вже досяг нового рівня. 

Завдяки новим технологіям можна піймати швидкий сигнал інтернет-зв’язку 

навіть у пустелі. Люди все більше почали використовувати мобільні телефони 

та планшети для виходу в мережу. Більш того, велика частина комунікації 

тепер відбувається саме через мобільний зв'язок. Хоча комп’ютери та веб-

сторінки, звичайно, продовжують відігравати головну роль у віртуальному 

дискурсі, мобільні телефони та планшети з їхніми мобільними додатками 

також зробили свій внесок у розвиток віртуального дискурсу. Саме тому 

виникає потреба уточнити визначення віртуального дискурсу, щоб воно 

відповідало сучасним умовам існування. За основу  візьмемо вже згадуване 

визначення Ф.О. Смирнова. Отже, віртуальний дискурс — це мовленнєва 

діяльність, яка передбачає обмін інформацією між людьми через мережу 

Інтернет за допомогою комп’ютера чи мобільного пристрою. Однак 

погоджуючись із такими синонімами віртуального дискурсу, як інтернет-

дискурс, електронний дискурс, інтернет-комунікація та електронна 

комунікація, вважаємо, що поняття комп’ютерний дискурс та комп’ютерна 

комунікація вже є підвидами віртуального дискурсу.  

Отже, віртуалізація комунікації сприяла поширенню використання 

кіберпростору (неосфери) для спілкування та надала цьому середовищу 

особливої ваги у житті людини [112]. Віртуальна комунікація, істотно 

відрізняючись від спілкування в реальному житті, водночас має свої переваги. 
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Віртуалізація комунікації долає географічні і темпоральні перешкоди, 

одночасно формуючи власний нетикет зі своїми правилами поведінки та 

особливостями спілкування. Саме віртуалізація комунікації сприяла 

розвиткові віртуального дискурсу, який нині еволюціонував від суто 

комп’ютерного до загальновіртуального, отримавши поширення і на 

мобільних пристроях.  

 

1.3. Типологія жанрів віртуального дискурсу 

Оскільки кількість учасників віртуальної комунікації збільшується з 

кожним днем, і вони все більше формують власні віртуальні особистості, 

жанрова класифікація віртуального дискурсу посідає важливе місце серед 

лінгвістичних досліджень. Поняття жанру широко використовують у 

дослідженнях функціональних стилів та в працях з теорії тексту 

(А. Вежбицька [113], В.В. Дементьєв [114], Т.В. Шмелєва [115], 

М.М. Бахтін [116], В.В. Виноградов [117], К.А. Долинін [118] та ін.). 

М.М. Бахтін стверджує, що виокремлення жанрів відбувається завдяки 

усталеним і закріпленим у бутті обставинам життєвого спілкування [116]. 

Таким чином, певні жанри відображають стиль кожної епохи. М.М. Бахтін 

стверджує, що багатство та різноманітність мовленнєвих жанрів безмежні, 

оскільки в кожній сфері діяльності виробляється певний своєрідний репертуар 

жанрів, який диференціюється та зростає разом із розвитком цієї сфери [119]. 

Недарма А.Н. Тепляшина указує на те, що жанр фіксує зрушення у духовному 

житті суспільства та змінюється разом із ним [120]. Інтернет як сфера 

діяльності розвивається блискавично і разом із ним формуються та 

розвиваються жанри віртуального дискурсу.  

Жанрову диференціацію у межах феномена інтернет-комунікації 

докладно аналізують такі дослідники, як Є.І. Горошко [22], Н.Г. Асмус [23], 

Є.Н. Галичкіна [24], Л.Ф. Компанцева [121], Д. Крістал [25], 

Є. Соколинська [26], Л.А. Капанадзе [27], О. Буторіна [28], 
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Г.Н. Трофимова [21], Т.А. Ситнікова [29], Ф.О. Смирнов [15], 

С.А. Федорова [30], Л.Ю. Іванов [31], С.А. Андрєєва [32], та ін. Інтернет як 

засіб комунікації сприяє більш інтенсивному розвитку наявних жанрів та 

виникненню нових, притаманних саме цьому середовищу спілкування [22]. 

Науковці вже не перший рік намагаються створити чітку класифікацію жанрів 

віртуального дискурсу, однак досі існує багато поглядів на цю проблему. Одна 

з причин неоднозначності поглядів щодо жанрів віртуального дискурсу є його 

постійний розвиток та постійна поява нових методів спілкування у мережі 

Інтернет.  

Для того, щоб провести детальний аналіз будь-якого жанру, слід брати до 

уваги не тільки мовленнєві особливості тексту, а й екстралінгвістичні чинники 

та середовище, в якому формується і функціонує текст. Н.Г. Асмус 

виокремлює такі критерії для характеристики жанрів комп’ютерної 

комунікації: тематична ознака, комунікативна мета, сфера спілкування, образ 

автора-читача, режим синхронного / асинхронного часу, форма об’єктивації 

(близькість до писемного чи усного тексту), діалог / полілог, композиція, 

мовленнєві особливості [23]. 

За цими критеріями можна описати кожен жанр, але погляди щодо того, 

які серед них слід вивчати у межах віртуального дискурсу, досі різняться. 

Є.Н. Галичкіна виокремлює чотири жанри віртуальної комунікації: 

електронна пошта, електронні розмови (чати), електронні дошки оголошень 

(Bulletin Board Systems) та комп’ютерні конференції [122], але ця класифікація 

не бере до уваги навіть такі вже звичні види спілкування, як соціальні мережі, 

блоги та форуми. Л.Ф. Компанцева  розглядає «електронну пошту, синхронні 

та асинхронні дискурсивні практики, електронні дошки оголошень та 

віртуальні світи» [93], також не беручи до уваги  соціальні мережі. 

Д. Крістал теж виокремлює деякі жанри віртуального дискурсу, але 

називає їх загальними ситуаціями використання Інтернету (broad Internet-

using situation) [25]. До них він зараховує електронну пошту (e-mail), чат-групи 
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(chat groups), віртуальні світи (virtual worlds) та всесвітню мережу Інтернет 

(World Wide Web — WWW), під якою він розуміє повну колекцію всіх 

комп’ютерів, приєднаних до Інтернету. В Інтернеті містяться документи, які 

можна переглянути за допомогою стандартного протоколу HTTP (Hyper Text 

Transfer Protocol) [25]. Однак навіть сам автор відразу після визначення й 

опису кожної з ситуацій вказує на те, що ця класифікація, можливо, дуже 

швидко застаріє через високий темп розвитку Інтернету. Автор також 

передбачає появу нового жанру інтерактивного голосового діалогу (interactive 

voice dialogue). Він ніби передбачає існування вже звичних нам програм, таких 

як Skype, Viber, Google Talk, які й допомагають спілкуватися голосом за 

допомогою Інтернету.  

На відміну від Д. Крістала, який розділяє комунікативну ситуацію чатів 

на асинхронну та синхронну, Є. Соколинська долучає чати до синхронного 

жанру віртуального дискурсу, також виокремлюючи веб-дискурс, дискурс 

електронної пошти та дискурс асинхронного спілкування в мережі [26]. Але 

жодна з цих класифікацій не розглядає рекламний дискурс віртуального 

простору як окремий жанр. Л.А. Капанадзе виокремлює вказаний тип 

дискурсу і пропонує такі жанри: власне веб-сайт (який може включати в себе 

об’єкти інших жанрів), домашня сторінка (яка має менший обсяг ніж веб-сайт), 

електронна бібліотека, електронний журнал, електронний лист, чат (розмови в 

єдиному часовому просторі), гостьова книга, дошка оголошень, колекція 

програм, каталог (наприклад, товарів електронного магазину), комерційне 

оголошення та рекламні банери. Науковець також пропонує об’єднати ці 

жанри у дві групи: жанри, які тяжіють до писемного тексту, та жанри, які є 

певним гібридом писемного й усного тексту (наприклад, чат) [27]. Учений 

водночас розглядає жанри окремо від різних медіа віртуальної комунікації, 

О. Буторіна ще більше відокремлює свою класифікацію від певних інтернет-

медіа. Вона розподіляє жанри спілкування в Інтернеті таким чином: ділове 

спілкування, фанатичне спілкування, ігрове спілкування та реклама [28].  
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Г.Н. Трофимова поділяє віртуальні тексти за методом формування та 

призначенням на письмово-писемні (які були підготовлені заздалегідь) та 

усно-писемні (які хоч і втілюються у графічній формі, однак пишуться в 

реальному часі, як наприклад, чати та форуми) [21]. Незважаючи на те, що всі 

тексти у віртуальному просторі формуються відповідно до класифікації 

Г.Н. Трофимової, вона є недостатньо детальною. Як спілкування в реальному 

світі недостатньо поділити на просто усне та писемне, так і віртуальне 

спілкування не можна поділити лише на два жанри. Майже всі жанри, присутні 

у віртуальній комунікації, є своєрідним поєднанням писемного й усного 

тексту [123], з меншим чи більшим тяжінням до одного чи іншого. Наприклад, 

спілкування в соціальних мережах узагалі неможливо чітко визначити як 

писемне чи усне [23], оскільки, з одного боку, воно позбавлене 

паралінгвістичних засобів (тембру, інтонації, гучності голосу) і одночасно є 

опосередкованим через писемні знаки, а з другого боку, для цього спілкування 

властиві спонтанність, відмова від синтетичних норм, розмовні конструкції та 

інші риси, притаманні саме усному мовленню. 

За швидкістю реакцій Т.А. Ситнікова виокремлює такі жанри інтернет-

дискурсу: чат, ICQ, форуми та конференції, блоги та електронну пошту [29]. 

Ф.О. Смирнов розподіляє ці ж самі жанри на три групи: з високим рівнем 

інтерактивності (чат, ICQ), із середнім рівнем інтерактивності (форуми, 

конференція, блоги) та з низьким рівнем інтерактивності (електронна пошта) 

[Смирнов, 2004]. Ця класифікація не зовсім відповідає реальному стану, адже 

іноді відповідь електронною поштою може прийти швидше, ніж у чаті. Таким 

чином, інтерактивність електронної пошти буде вищою від інтерактивності в 

чаті. Усе залежить від співрозмовника, його доступу до мережі Інтернет та 

власних уподобань щодо сфери комунікації. Хоча деякі користувачі Інтернету 

можуть бути доступними в чаті, що значно прискорить темп комунікації, від 

інших можливо отримати відповідь електронною поштою швидше, оскільки 
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адресат може перевіряти пошту частіше, ніж чат. Засіб спілкування залежить 

від мети. 

Саме базуючись на меті комунікативної ситуації, пропонує свою 

класифікацію жанрів віртуального дискурсу С.А. Федорова. Вона виокремлює 

чотири групи жанрів: інформаційні (веб-сайт, інтернет-документ, вікі-проект, 

пошукова система), комунікативні (електронний лист, система миттєвого 

обміну повідомлень, соціальні мережі), розвивальні (ігрові світи та онлайн-

ігри) та замінні/сервісні (інтернет-магазин, платіжні системи) [30]. Але 

інтернет-спілкування настільки багатогранне, що різні жанри віртуального 

дискурсу одночасно виконують декілька функцій. Наприклад, електронна 

пошта слугує не тільки для комунікації з іншими людьми. Електронною 

поштою також можна отримувати розважальні та інформаційні листи. Це ж 

саме притаманно також і соціальним мережам. Спочатку користувачі 

реєструвалися в соціальних мережах для того, щоб мати змогу спілкуватися з 

друзями, які перебувають на відстані. Але з розвитком цієї сфери спілкування, 

її почали використовувати ще й для пошуку інформації, натхнення, а також 

інформативного та розважального контенту. 

Л.Ю. Іванов намагався класифікувати віртуальний дискурс спираючись 

на тематичний принцип. Він запропонував таку класифікацію інтернет-

жанрів: 

1) загально-інформаційні (жанри новин: електронні засоби масової 

інформації, включаючи огляди та дайджести новин, тематичні 

добірки різних видавництв із коментарями та без, опитування та 

коментарі з рейтингом популярності політиків, зведення 

спортивних новин і коментарів до них, прогнози погоди тощо), 

2) науково-освітні та спеціалізовано-інформаційні жанри 

(електронні, наукові та освітні видавництва — монографії, 

збірники, окремі наукові статті, посібники, довідники, інтерактивні 
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освітні курси, реферати, інтернет-семінари, вебінари, онлайн-

конференції, психологічні тести, електронні словники тощо), 

3) художньо-літературні жанри (електронні бібліотеки, огляди, 

анотації, рецензії та ін.), 

4) розважальні жанри (онлайн-ігри та спільноти рольового 

спілкування), 

5) жанри, які оформлюють неспеціалізоване, непрофесійне 

спілкування (чати, IRC, форуми, листи електронної пошти, 

поштові розсилання та ін.), 

6) ділові та комерційні (дошки оголошень, аналітичні огляди ринку та 

різних сфер, оголошення в службах працевлаштування, електронна 

система рекламних банерів та ін.) [31].  

Сам автор вказує на неточність та недостатню повноту цієї класифікації. 

Оскільки деякі види віртуальної комунікації можуть одночасно належати до 

декількох жанрів [32], автор пропонує поділ жанрів віртуального дискурсу на 

дві групи: мережеві (які зародили в мережі Інтернет) та запозичені (які 

прийшли у мережу Інтернет з інших сфер спілкування) [31]. До мережевих 

жанрів науковець відносить жанри неспеціалізованого спілкування, зокрема 

чати та дискусійні групи. До запозичених автор зараховує анотації наукових 

статей та інші жанри зі спеціалізованих сфер спілкування. Саме ця 

класифікація жанрів нам видається найбільш вдалою, оскільки чітко окреслює 

всі типи віртуального дискурсу. Але для того, щоб вона охоплювала всі вияви 

спілкування у віртуальному просторі, кожен жанр дискурсу, представлений у 

мережі Інтернет, одночасно має належати до мережевого та запозиченого. 

Наприклад, діловий лист підлеглого до начальника, відправлений 

електронною поштою, буде одночасно належати до мережевого жанру 

електронного листа та запозиченого жанру корпоративного дискурсу, 

оскільки, електронний лист, жанр якого зародився у віртуальному просторі, 

доповнюється правилами корпоративного дискурсу компанії, визначеними 
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поза межами Інтернету.  Так само листування співробітників у чаті буде 

одночасно належати до мережевого дискурсу чату та запозиченого 

корпоративного дискурсу. 

Таким чином, у результаті аналізу різноманітних типологій жанрів 

віртуального дискурсу було зроблено висновок, що слід виокремити два 

головні жанри віртуального дискурсу: мережевий та запозичений. Мережеві 

жанри включають у себе всі жанри спілкування, які зародилися саме в 

Інтернеті: веб-сайт, електронна бібліотека, електронний журнал, електронний 

лист, чат, віртуальна дошка оголошень, інтернет-каталоги, соціальні мережі, 

рекламні банери та ін. Запозичені жанри — це жанри, які притаманні іншим 

сферам життя: медичний, спортивний, адміністративний, науковий, 

юридичний, медійний, військовий, релігійний, рекламний, корпоративний 

дискурс тощо.  

 

1.4. Реалізація корпоративної культури через корпоративний дискурс  

Формування і втілення корпоративної культури особливо важливі для 

створення єдиної командної взаємодії на відстані. Саме спільна культура 

допомагає компаніям із декількома офісами з розташуванням у різних країнах 

працювати разом заради спільної мети. Єдина корпоративна концепція 

культури виробництва та споживання в компанії зумовлює рівень успішності 

її комерційно-фінансової діяльності, а такоже рівень впливу філософії 

компанії на суспільну думку та буття [124]. Зв'язок прибутку компанії 

безпосередньо зі спілкуванням не прямий, але виражений імпліцитно [125]. 

Корпоративна культура включає в себе «цінності, уявлення, очікування, 

норми, які існують у межах певної організації [35].  

Корпоративна культура реалізується через корпоративний дискурс у 

формі корпоративних кодексів, контентного наповнення корпоративних 

сайтів та під час усіх типів комунікації в компанії [38]. Корпоративний 
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дискурс є складником корпоративної культури, її втіленням у взаємодії 

працівників, спілкуванні з клієнтами, партнерами та визначається як 

«цілеспрямована комунікативна дія, що реалізується в інституційній сфері і 

виявляється в міжособистісних стосунках, обслуговує всі рівні 

функціонування компанії, відповідає основним положенням корпоративної 

культури і здійснюється з метою уніфікації поведінки працівників як 

представників однієї організації» [35]. Оскільки деякі компанії нараховують 

тисячі співробітників і мають дуже великі структури, корпоративний дискурс 

може відрізнятися відповідно до середовища його вживання. Ефективна 

система комунікації між відділами, групами співробітників та окремими 

працівниками впливає на узгодженість і результати їхніх дій, що, у свою чергу, 

має прямий вплив на успішність та прибуток компанії.  

Корпоративний дискурс досліджували такі зарубіжні науковці, як 

R. Breeze [33], F. Bargiela-Chiappini & C. Nickerson [34], Q. Mills [126], 

C. Poynton [127], D. Tannen [128] й такі російські та українські науковці, як 

Т.В. Ананко [35], С.С. Мартьянова [36], І.Е. Санжарова [37], А.А. Колобова 

[38] та ін.  

У своїй книжці Corporate Discourse (2013) R. Breeze вказує на три групи 

науковців, які досліджують корпоративний дискурс: люди, які задіяні в 

процесах корпоративного дискурсу і відповідно, шукають шляхи покращення 

його ефективності, незалежні дослідники-лінгвісти та науковці зі сфери 

педагогіки, які збирають інформацію для підготовки учнів до світу 

міжнародного бізнесу [33]. Незважаючи на три різні підходи до дослідження 

єдиного явища, науковці трьох груп мають спільне розуміння основних понять 

та принципів корпоративного дискурсу. Вважається, що: 

 корпоративний дискурс пов'язаний зі спілкуванням між компанією 

та окремою аудиторією – від окремих та чітко окреслених груп 

населення до широкої публіки загалом; 
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 корпоративний дискурс має на меті презентацію іміджу компанії та 

її діяльності у позитивному світлі; 

 корпоративний дискурс тісно пов'язаний з корпоративною 

діяльністю компанії;  

 у корпоративному дискурсі домінує англійська мова, хоча 

інтеркомунікація також виконує важливу роль; 

 корпоративна комунікація є діалогічною, оскільки конструйована 

та проектована на певного читача [33]. 

Таким чином, корпоративний дискурс має дуже неоднорідний характер. 

Йому притаманний широкий діапазон текстів: від суто професійних до 

неспеціалізованих, від офіційних до розважальних.  

У межах соціолінгвістики виокремлюють два типи дискурсу: 

персональний та інституціональний [129]. У персональному дискурсі мовець 

виступає як особистість. В інституціональному мовець є представником 

окремого соціального інституту. Інституційний дискурс використовують у 

встановлених рамках статусно-рольових відносин [129]. Таким чином, ролі та 

функції учасників інституціонального дискурсу визначені заздалегідь. У 

закордонних виданнях поняттю інституціонального дискурсу відповідає 

організаційний дискурс. Д. Грант та його співавтори стверджують, що 

організаційний дискурс належить до структурної колекції текстів, утілених у 

мовленнєвій та усній практиці (а також у великій кількості візуальних 

презентацій та культурних об’єктах),  які спираються на організаційні об’єкти 

при створенні, поширенні та сприйнятті цих текстів [130]. Оскільки компанії 

є соціальним утворенням, де їх члени виконують певні ролі та обіймають 

відповідні посади, то дискурс корпорацій, або корпоративний дискурс, 

вважають одним із видів інституціонального дискурсу.  

З іншого боку, у межах інституційного дискурсу спостерігаємо поєднання 

декількох видів дискурсів та жанрів, що дозволяє віднести тексти 

корпоративного дискурсу до гібридних. Про діалогічний характер 
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корпоративного дискурсу пише С.С. Мартьянова. Наприклад, діалог між 

колегами одночасно має професійний та особистий характер, набуває окремих 

характеристик залежно від гендерних, вікових, національних та інших 

особливостей співрозмовників [36]. Окрім цього, корпоративний дискурс 

передбачає спілкування між співробітниками, клієнтами, інвесторами та 

світом. Оскільки спілкування є найважливішим засобом побудови 

взаємовідносин, неможливо досліджувати текст, не беручи до уваги його 

екстралінгвістичні особливості чи екстралінгвістичні особливості мовців. 

Саме правильна побудова взаємовідносин є вирішальним чинником для 

успішного прийняття рішень [131]. Хоч бесіда є важливим елементом 

корпоративного дискурсу, не всі корпоративні тексти можна вважати 

діалогічними. Доволі часто діалогу може передувати певне висловлювання, 

яке більше нагадує вступний монолог до бесіди. У таких випадках монолог 

стає нерівномірно розподіленим діалогом [131]. Такий тип тексту можна 

зустріти на початку щотижневих, щомісячних чи інших важливих зборів 

компанії, які розпочинаються зі вступного надихаючого слова керівника.  

Комунікативна практика більшості жанрів інституціонального та 

корпоративного дискурсів втілюється в певних документах, зокрема в статуті 

організації, положенні PR-служби, посадових обов’язках та інструкціях для 

різних спеціалістів [132]. Але ці друковані документи вже давно не є єдиними 

прикладами документації корпоративного спілкування та його правил. З 

переходом бізнесу до спілкування в онлайн-мережах корпоративний дискурс 

дійшов і до віртуального простору. Тепер комунікативну практику компанії 

можна побачити на офіційних сайтах, в емейл-розсиланнях, сторінках у 

соціальних мережах та навіть в офіційних відповідях представників на інших 

ресурсах. Оскільки обсяг корпоративного дискурсу у віртуальному просторі 

дуже великий, однією з його цілей є використання цього обсягу для 

покращення іміджу компанії, просування її товарів та послуг [133]. 

Представництво компанії у віртуальному просторі, а також правильне 
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використання мовних засобів може надати їй яскраво вираженого соціального 

характеру, що, у свою чергу, сприяє збільшенню репутаційного капіталу 

інституції [132].  

При поширенні інформації з використанням корпоративного дискурсу 

слід пам’ятати про цільову аудиторію. У залежності від реципієнта кожен 

текст буде відрізнятися стилем мовлення. В економічній сфері виокремлюють 

три типи аудиторії кожної компанії:  

1) внутрішня аудиторія (власне співробітники підприємства);  

2) близька зовнішня аудиторія (акціонери, фінансові партнери, клієнти);  

3) далека зовнішня аудиторія (громадськість) [134].  

Залежно від того, яка саме група людей буде сприймати певний текст, він 

може бути більш чи менш розгорнутим, наповненим професійними термінами 

та статистичними відомостями. Якщо говорити про текст для загалу, то його 

слід писати простою мовою – щоб кожний міг зрозуміти повідомлення. Усі 

особливості кожного з типів аудиторії потрібно брати до уваги при 

спілкуванні від імені компанії у віртуальному просторі. У таких випадках 

чітко сформований корпоративний дискурс допомагає компанії бути нарівні у 

спілкуванні з усіма користувачами.  

У нинішньому постіндустріальному глобально-мережевому суспільстві 

інформаційних технологій компанії приділяють велику увагу бренду, іміджу 

та спілкуванню з громадськістю. Якщо раніше компанії контактували із 

зовнішнім середовищем лише через власні рекламні кампанії та прес-

конференції, то тепер компанія може і навіть повинна спілкуватися через 

соціальні мережі, через власний сайт та сайти інших компаній. Для того, щоб 

бути лідером ринку, вже недостатньо мати якісний товар чи послугу. 

Соціальна відповідальність — це вже новий чинник стабільного зростання [37]. 

Для утримування позиції компанії повинні інформувати суспільство про 

власну екологічну та соціальну політику.  
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Усе більше зростають вимоги ринку та клієнтів до прозорості і етичного 

рівня компанії. Саме таким вимогам повинна відповідати інформація, яка 

поширюється у межах компанії та потрапляє у зовнішній світ. Формування 

відповідного тексту та його поширення в зовнішнє середовище тісно пов’язані 

з зацікавленістю і лояльністю споживача, довірою інвесторів та партнерів, 

можливостями розвитку діяльності компанії в майбутньому [37].   

Щоб швидше розповсюджувати інформацію про себе назагал компанії 

звертаються до інтернет-комунікацій. Саме віртуальний простір сприяє 

швидкому встановленню інтерактивних взаємовідносин як зі споживачами, 

так і з інвесторами та партнерами або ж державними та торговельними 

структурами. У більшості випадків поширення інформації відбувається через 

сайт компанії, соціальні мережі та рекламні канали, які використовує фірма. 

За допомогою використання різноманітних каналів інтернет-спілкування 

компанії закладають знання для різних цільових аудиторій щодо компаній, 

керують своїм іміджем та репутацією, зміцніють довіру та лояльність клієнтів, 

інвесторів, державних структур, впливають на ринок споживача в цілому. 

Створення різноманітних трендів у віртуальному просторі може значно 

збільшити обсяги продажу однієї компанії, та, навпаки, зменшити продаж 

іншої. 

Сформувати і підтримувати імідж компанії в зовнішньому просторі є 

завданням окремого типу корпоративного дискурсу, а саме корпоративного 

PR-дискурсу. О.Ф. Русакова визначає корпоративний PR-дискурс як PR-

комунікацію, спрямовану на створення і підтримку сприятливого ділового 

оточення для членів конкретної організації, на згуртування колективу, 

зміцнення внутрішньокорпоративних відносин, внутрішньокорпоративної 

культури та формування цілісного корпоративного іміджу [132]. Саме для 

досягнення цих цілей у межах PR-дискурсу формуються системи 

корпоративних цінностей та єдиного корпоративного стилю. Це водночас 

установлює правила та прописує інструкції для спілкування від імені компанії 
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зі зовнішнім світом. Створення ефективної системи інформування в межах 

корпорації допомагає уникнути непорозумінь та прозоро і чітко передати всю 

важливу інформацію великій кількості співробітників через невеликий лист чи 

електронне повідомлення. Залежно від напрямку корпоративної діяльності 

організації О.Ф. Русакова виокремлює декілька жанрів корпоративного PR-

дискурсу: 

1) спеціалізовані жанри розвитку корпоративного іміджу і бренду, до 

котрих належать види PR-діяльності щодо окреслення місії компанії, 

фірмового стилю, символіки, ідеї та цінностей бренду; 

2) жанри корпоративних заходів (збори, свята, ювілеї тощо); 

3) жанри інформаційно-корпоративної діяльності (оголошення, службові 

записки, корпоративне спілкування тощо); 

4) жанри копірайтингу (доповідь, звернення, текст нормативного 

документа тощо); 

5) жанри соціальної управлінської діяльності (спеціальні внутрішньо-

корпоративні заходи); 

6) жанри науково-дослідницької роботи (соціологічне опитування, 

фокус-група, інтерв’ю тощо) [132]. 

 А.Д. Кривоносов виокремлює дві загальні групи PR-текстів: первинні та 

змішані. Кожна з груп також поділяється на свої жанри. Так до первинних 

жанрів належать оперативно-новинні (прес-реліз, запрошення), дослідницько-

новинний (бекграундер, лист відповідей-запитань), фактологічні (факт-лист, 

біографія), дослідницькі (заява), образно-новинні (байлайнер, вітання, лист). 

До змішаних, або комбінованих, жанрів він зараховує комбіновані тексти 

(прес кіт, буклет, ньюслеттер, листівка), медіатексти (іміджева стаття, 

іміджеве інтерв’ю, кейс-сторі), суміжні тексти (слоган, резюме, прес-

рев’ю) [134]. Хоча обидві класифікації добре побудовані, жодна не враховує 

відмінностей віртуальної і реальної комунікації. Окрім того, PR-дискурс не 

охоплює всіх жанрів корпоративного дискурсу. 
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Т.Р. Ананко розглядає декілька підходів до класифікації корпоративного 

дискурсу. За основу першого взято опозицію працівник—працівник, 

працівник—не працівник, а корпоративну комунікацію поділяємо на 

внутрішню (в межах компанії) та зовнішню [35], [135], [136], [137], [138].  Інша 

класифікація базується на критерії кількості комунікантів та їх приналежності 

до персоналу компанії [35], [139], [140], [141], [142] і виокремлює розглядає 

спілкування в діадах, спілкування між індивідом та групою, спілкування в 

середині групи та спілкування з громадськістю. 

Корпоративний дискурс, як і всі види дискурсів, базується на спілкуванні, 

а світові тенденції до віртуалізації спілкування все більше трансформують усі 

сфери життя. Нова модель віртуального спілкування накладається на 

корпоративну культуру і реалізується у віртуальному корпоративному 

дискурсі. Оскільки віртуальний корпоративний дискурс є змішаним жанром 

віртуального дискурсу, то він поєднує в собі особливості і віртуального, і 

корпоративного. 

 

1.5. Корпоративний дискурс у віртуалізованому середовищі 

У сучасному темпі життя із постійним та швидким розвитком 

технологічного прогресу інформаційні технології так само весь час 

змінюються, розширюються та покращуються. В умовах глобалізації, компанії 

повинні приділяти все більше уваги комунікації як з власними працівниками 

так і з інвесторами, клієнтами та з усім світом в цілому зокрема. 

Корпоративний дискурс уже не обмежується спілкуванням тільки в компанії, 

він давно перейшов на нові рівні корпоративної взаємодії у міжнародному 

контексті та презентації компанії через її корпоративну комунікацію у 

віртуальному середовищі.  

Із розвитком сучасного віртуального простору дослідження 

корпоративного дискурсу потребує врахування віртуального компоненту, 
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атже сучасні компанії мають офіційну присутність і у віртуальному просторі. 

Оскільки спілкування в мережі Інтернет має підвищену соціальну значущість 

та обсяг [143], віртуальний корпоративний дискурс набуває все більшого 

значення, що викликає потребу дослідження його окремих частин. Окремі 

елементи віртуального складника корпоративного дискурсу почали вивчати 

Н.В. Полоусова, І.П. Ромашова [144], А.Ю. Хахалева [133] (інфобюлетень), 

І. Корнійко (віртуальні інтерв’ю) [145],  Ю.В. Данюшина [143] та 

І.Н. Потеряхіна (корпоративний сайт) [146], О.О. Землякова [147] та 

Е.К. Ковальова (блог) .  

Корпоративний дискурс почали використовувати у віртуальному 

просторі через стрімкий розвиток нових медіа, які сформувалися з появою 

Web 2.0. Нові медіа як різновид мас-медіа, порівняно з іншими засобами 

масової інформації, мають багато переваг. Цей термін використовують для 

опису нових форм комунікації авторів контенту з його споживачами, коли 

важливого значення набуває чинник копродукування контента самим 

користувачем, коли кожен читач блогу, наприклад, може виконувати функцію 

коментатора, репортера, фотокореспондента чи редактора (модератора) 

сервісу або контенту [148]. Сторінки компаній заповнюють не тільки 

відкоригованим суто корпоративним дискурсом. Споживачі сервісу чи 

продукту, користувачі Інтернету власноруч можуть створювати новий 

контент. Відбувається копродукування контенту споживачами. Для компанії 

є важливим скерувати формування нового контенту в правильне русло. Саме 

тому компанії часто проводять конкурси та заохочують своїх клієнтів брати 

участь у формуванні власного контенту, який би відповідав корпоративній 

культурі компанії. Так, наприклад, компанія Belkin при запуску нових 
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індивідуалізованих чохлів для телефонів, які вони створили разом із 

компанією Lego, запропонувала своїм споживачам виявити креативність, 

виклавши фото власного дизайну 

чохла разом із хештегом 

#LEGOxBelkin (Рис. 1). Хоча 

кожна публікація фотографії 

супроводжувалася коментарями 

від користувачів, компанії вдалося 

створити не тільки велику 

кількість якісного контенту, а й 

забезпечити присутність 

корпоративної культури компанії, 

а отже, й корпоративного 

дискурсу, у кожному пості. 

Фотографії з #LEGOxBelkin продовжують публікувати навіть через три роки 

після старту  кампанії.   

Покупці більше довіряють інформації, якою діляться друзі та знайомі, ніж 

з реклами в Інтернеті. Соціальні мережі допомагають компаніям реалізувати 

соціальну концепцію довіри друзям, тим самим збільшуючи кількість людей, 

які побачать їхній бренд, що, у свою чергу, збільшить лояльність до нього, 

оскільки користувачі довіряють досвіду інших клієнтів [149]. У такий спосіб 

відбувається процес експлуатації одним дискурсом потенціалу іншого. 

М.В. Йоргенсен, Л. Філліпс, Н. Феркло, Ю.Е. Ільїна та О.С. Іссерс називають 

такий процес експансією дискурсу [144], [68], [11]. У межах цієї експансії 

корпоративний дискурс доповнюється особливостями спілкування в 

соціальних мережах задля досягнення маркетингових цілей компанії. 

Освоюючи дискурсивні практики неофіційного публічного віртуального 

спілкування,  корпоративний дискурс успішно нав’язує соціальному 

спілкуванню власні особливості. У результаті користувачі соціальних мереж 

Приклад  1 - #LEGOxBelkin Рис. 1. - #LEGOxBelkin 
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знайомляться з корпоративною культурою компанії на офіційних сторінках, 

беруть участь в різноманітних конкурсах, пов’язаних із компанією чи її 

товарами, залишають відгуки щодо товарів та послуг, вітають компанію з днем 

народження, дають поради, про те, що вони хотіли б побачити в товарах та 

послугах тощо. Таким чином, компанії та їхні товари чи послуги стають темою 

спілкування людей у соціальній мережі [150]. Беручи до уваги взаємовплив 

дискурсів, експансію можна розглядати як одну з різновидів 

інтердискурсивних взаємодій [144].  

Ще одним яскравим 

прикладом залучення аудиторії до 

створення контенту, який 

відповідає нормам 

корпоративного дискурсу 

компанії, є рекламна кампанія 

Nikon під назвою «I AM Generate 

Image». У межах цієї кампанії 

споживачів закликали поділитися фотографіями, які відображали те, що є 

важливим для них, та додати напис до фотографії (Рис. 2). Так, споживач міг 

на сайті компанії відредагувати власну фотографію і додати до неї 

корпоративний напис компанії (елемент корпоративного дискурсу) I am та 

слово, яке відповідає фотографії та її індивідуальності. Наприклад, можна 

було взяти фото з нещодавньої мандрівки й додати до неї напис I am a traveler. 

Схожі фотографії наповнили інтернет-простір та створили велику кількість 

корпоративного контенту. Серед інших написів, які можна з легкістю й досі 

знайти в мережі Інтернет, є такі: I am in training, I am brave, I am living the 

dream, I am imagination, I am part of the world, I am different, I am Neil Armstrong, 

I am ready... Усі оригінальні написи були зображені по центру фотографії 

великими літерами, перші два слова — на жовтому фоні в прямокутнику, а 

слова, додані користувачем — поряд, написані білим кольором на фоні самої 

Рис. 2. I am Nikon 
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фотографії, також у прямокутнику. Результатом був цілісний напис I am Nikon. 

Ця рекламна компанія є чудовим прикладом поєднання вербальної (I am + 

слово) та невербальної (фотографія) комунікації. 

Паралінгвістичні засоби відграють важливу роль у процесі спілкування. І 

хоча у віртуальному спілкуванні паралінгвістичних засобів набагато менше, 

вони все одно можуть змінювати значення і функцію вербального виразу. 

Наприклад, залежно від кольору фону, на якому зображено напис, людина 

може сприймати його зовсім по-різному. Саме тому, щоб звернути увагу 

споживачів важливі попереджувальні знаки часто зображують на червоному 

тлі. І хоча паралінгвістичні засоби можуть змінювати зміст повідомлення, їхня 

головна функція полягає саме в доповненні вербального повідомлення та 

забезпеченні правильної інтерпретації [151]. Отже, паралінгвістичні засоби не 

змінюють мови, а доповнюють її для виконання комунікативної функції та 

передання саме того змісту, який намагається донести адресант. Невербальні 

компоненти, супроводжуючи, збагачують вербальну комунікацію [152]. 

Існує окрема психологія кольорів [153], яку беруть до уваги при створенні 

веб-сторінок сайтів. Кольори мають великий вплив на формування емоцій 

людей та їхнього ставлення до певного об’єкта [154], [155]. Коли очі 

сприймають колір, вони посилають сигнали до головного мозку, який, у свою 

чергу, переспрямовує сигнали до щитовидної залози. Вона виділяє гормони, 

що впливають на зміни настрою, емоційного стану та поведінку [156]. 

Психологія кольорів — це наука, яка вивчає вплив кольорів на людську 

поведінку [153]. Тому при розташуванні текстів та кольорів на корпоративних 

матеріалах компаній, до яких належать презентації, брошури, листівки,  веб-

сайти тощо, вибір правильного кольору як паралінгвістичного засобу має 

важливе значення. Взагалі у віртуальному спілкуванні більшість текстів 

корпоративного дискурсу супроводжені картинками чи просто кольоровим 

фоном. Обираючи головні кольори для корпоративного сайту міжнародної 

компанії, слід брати до уваги різницю у сприйнятті різних кольорів у різних 
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країнах, і відповідно обирати колір заднього плану, на фоні котрого легко 

сприймати текст [157]. Наприклад, компанія Apple обрала білий колір для 

фону сайту, незважаючи на різні міжнародні інтерпретації цього кольору. Цей 

вибір зробив сайт зручним, оскільки більшість сприймає багато тексту саме на 

білому фоні. Усе це та багато іншого беруть до уваги при створенні 

корпоративного сайту компанії. Недарма деякі науковці виокремлюють 

корпоративний сайт як окремий жанр.  

І.Н. Потеряхіна виокремлює корпоративний сайт як окремий жанр у 

межах ділового дискурсу. Головна мета ділової комунікації — це вирішення 

різноманітних ділових питань, обмін професійною інформацією та фактами. 

Але врешті-решт, метою кожної ділової зустрічі, а отже, й ділового 

спілкування, є встановлення ділових відносин чи вирішення питань, які могли 

виникнути раніше. Т.А. Ширяєва стверджує, що ділове спілкування 

відбувається не тільки всередині організації, а й між організаціями та 

окремими індивідами [158]. Цей тип дискурсу зумовлений необхідністю 

постійного обговорення питань, пов’язаних із організацією виробництва, з 

життєдіяльністю робочого колективу, укладанням різноманітних угод, 

договорів, ухвалення рішень, оформленням документів тощо [158]. Хоча 

Т.Р. Ананко відокремлює корпоративний дискурс від ділового, усе ж таки ті 

самі тексти й матеріали можуть належати як до корпоративного дискурсу, так 

і до бізнес-дискурсу. Те саме стосується і сайту компанії. Його створюють на 

основі корпоративної культури, але для сприяння розвитку бізнесу, 

формування нових партнерських стосунків, збільшення обсягів продажу він 

повинен також відповідати вимогам ділового дискурсу. 

Такі особливості віртуального спілкування, як гіпертекстуальність, 

інтерактивність, інтенсивність спілкування, використання мультимедіа, 

синхронність, асинхронність спілкування та частота оновлення інформації, 

сприяли розвитку жанрів ділового дискурсу і формуванню нових жанрів. 

Серед нових жанрів, сформованих у результаті віртуалізації комунікації, є 
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корпоративний сайт. Корпоративний сайт — це повноцінне представництво 

компанії в Інтернеті [159]. На основі проведеного дослідження І.Н. Потеряхіна 

виокремила дві комунікативні мети корпоративних сайтів — інформативну 

(подання повної й актуальної інформації про компанію та її товари) та 

регулятивну (залучення інвесторів та партнерів по бізнесу). Науковець також 

запропонувала свою типологію корпоративних сайтів з урахуванням цільової 

аудиторії компанії: 

- сайти, призначені широкому колу споживачів та людей, яких цікавить 

діяльність компанії; 

- внутрішньокорпоративні сайти, які оптимізують внутрішню роботу 

компанії, доступ до яких мають тільки співробітники корпорацій; 

- змішані типи сайтів, у котрих наявні два попередні типи у формі різних 

секцій та розділів одного сайту [146]. 

На корпоративних сайтах використовують різні типи мовлення: писемне, 

візуальне, аудитивне та візуально-аудитивне. Зазвичай корпоративні сайти 

містять загальну інформацію щодо діяльності компанії, останні новини, 

історичний матеріал, звіти, фінансову документацію, біографію керівників та 

видатних співробітників, перелік товарів та послуг, а також контактну 

інформацію [146]. З поміж інших досліджень веб-сайтів варто знадати роботу 

Ю.А. Данюшиної, яка з’ясувала, що дискурс корпоративного сайту має 

когезію на лексико-граматичному рівні та тематичну єдність [160]. 

Серед жанрів віртуального корпоративного дискурсу також 

виокремлюють віртуальне інтерв’ю. Як окремий жанр віртуальне інтерв’ю за 

останні роки встигло істотно змінитися. І. Корнійком дослідивши особливості 

друкованого інтерв’ю, виокремила такі: ігнорування правил граматики та 

орфографії для прискорення формування запитань й отримання відповідей, 

використання пунктуації для відображення інтонації усного мовлення, 

особливе графічне сегментування інформації, паралінгвальність тощо [145]. 

Віртуальне інтерв’ю розглядалося у формі чатів, письмового синхронного 
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діалогу двох людей. Але з розвитком інтернет-технологій віртуальні інтерв’ю 

вже відбуваються в усній формі й часто супроводжують відео, що вказує на 

швидкий темп розвитку віртуальної комунікації та вплив технологічних 

досягнень на мову. Новий вид спілкування і проведення інтерв’ю наближає 

цей вид комунікації до реального життя, але все одно змінює його під впливом 

різних чинників, серед яких якість зв’язку, якість техніки обох сторін та різних 

приміщень, що слід брати до уваги учасникам спілкування під час проведення 

таких відео-інтерв’ю. 

Отже, корпоративний дискурс досліджують у зв’язку з підвищеною 

роллю корпоративної культури в компаніях. Саме чітко сформовані правила 

корпоративного дискурсу допомагають налагоджувати комунікацію як між 

співробітниками, так і між партнерами та клієнтами. З розвитком комунікації 

корпоративний дискурс набув нової віртуальної присутності, що сприяло 

експансії дискурсу та породило такі жанри, як корпоративний сайт і віртуальне 

інтерв’ю. 

 

1.6. Бізнес-лінгвістика як комплексний аналіз функціонування мови у 

бізнес-контексті 

Оскільки корпоративний дискурс функціонує в межах бізнес-

спілкування, то доречно дослідити вплив особливостей спілкування у бізнес-

спільноті на корпоративний дискурс. Інтернаціональна активність бізнес-

спільнот та швидкий темп розвитку міжнародних ділових відносин сприяли 

поширенню англійської мови у діловому дискурсі. Сучасна ділова мова вже 

вийшла за межі спілкування лише у сфері сучасного бізнесу. Ділове мовлення 

традиційно існувало як протиставлення розмовному мовленню, включаючи 

такі професійні типи дискурсу, як економічний, політичний, адміністративний 

та ін. Тобто термін діловий дискурс виявляється занадто загальним для 

визначення спілкування у сфері бізнесу, яка має свої правила спілкування, 

свою термінологічну базу та специфічне коло інтересів. Недостатньо його 
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називати просто діловим. Саме тому Ю.В Данюшина виділяє бізнес-дискурс 

як окремий тип дискурсу і вважає його об’єктом бізнес-лінгвістики. У межах 

цього напрямку розглядають окремі мовленнєві жанри, наприклад, жанр 

Project Proposal [161]. Крім того, корпоративний дискурс також вивчають у 

межах бізнес-лінгвістики.  

Бізнес-дискурс як об’єкт бізнес-лінгвістики є «вербалізацією бізнес-

ментальності, реалізованої у формі відкритої кількості текстів ділової 

тематики разом з екстралінгвістичними чинниками» [143]. Інші науковці 

пропонують визначення цього феномену. Ф. Баргіела-Чіаппіні визначає 

бізнес-дискурс як «усе, пов’язане з тим, як люди спілкуються, використовують 

мову та мовлення в комерційних організаціях для виконання роботи» [34]. 

Таким чином, корпоративний дискурс так само, як і комерційний та 

економічний, є підвидом бізнес-дискурсу.   

Ю.В. Данюшина пропонує функціональну типологію бізнес-дискурсу, 

розподіляючи його на чотири групи в залежності від функції, яку вони 

виконують. А саме: 

1) навчально-академічний бізнес-дискурс, який використовують у 

навчальних посібниках, дослідженнях різноманітних аспектів бізнесу, 

економіки, менеджменту, на тренінгах, навчальних ситуаціях, у бізнес-

консалтингу та  коучингу. Цей тип дискурсу виконує освітню 

функцію; 

2) дискурс бізнес-медіа, який притаманний друкованим та електронним 

медіа, пов’язаним із бізнес-тематикою. Ці тексти виконують 

інформаційно-полемічну функцію; 

3) ритуально-публічний бізнес-дискурс, до якого належать тексти звітів і 

зборів, виступів керівників компаній перед акціонерами та 

персоналом, презентації, реклама та ін. Такі тексти створюють задля 

виконання функції аргументативного впливу; 
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4) документальний бізнес-дискурс, який притаманний внутрішній та 

зовнішній діловій кореспонденції, корпоративній документації, 

статутам компанії та організації. Тексти документів компанії 

виконують регулятивну функцію [162]. 

Лінгвістична природа, різновиди і жанри, структурні одиниці 

репрезентації та базові концепти бізнес-дискурсу також розглядала 

Л.П. Науменко [163]. Відбувається еволюція поділу дискурсу на усний та 

писемний. З появою інтернет-технологій, які у спілкуванні дозволяють 

поєднувати особливості усного та писемного дискурсу, сформувався новий 

його тип — віртуальний. Тим самим і бізнес-дискурс еволюціонував до 

віртуального бізнес-дискурсу, що є вербалізацією бізнес-ментальності, 

реалізованої у віртуальному світі у формі відкритої кількості текстів ділової 

тематики разом з екстралінгвістичними чинниками. Віртуальному бізнес-

дискурсу притаманна більша соціальна значущість та кількість адресантів, 

оскільки, в мережі Інтернет інформація може стати доступною набагато 

ширшій аудиторії користувачів порівняно з іншими медіа. 

Англомовний віртуальний дискурс — це сукупність текстів на бізнес-

тематику, сформований на основі таких матеріалів, як бізнес-блоги, 

корпоративні сайти і блоги, інтернет-публікації ділових ЗМІ [143]. Тим самим 

віртуальний бізнес-дискурс поєднує в собі блогерський, корпоративний та 

медійний дискурси, які часто взаємодіють та переплітаються.  

Незважаючи на різницю понять ділового та бізнес-дискурсів, обом 

властива чітка регламентованість. Конвенціональний характер спілкування у 

сфері бізнесу, особливо міжнародного, гарантує певну безпеку 

співрозмовникам та уникнення тем, які можуть негативно вплинути на хід 

ділової бесіди чи спілкування. Ці фактори впливають і на корпоративний 

дискурс компаній, оскільки він повинен регламентувати спілкування як у 

межах компанії, так і на міжнародній арені. М.В. Колтунова визначає 

конвенціональність як систему прагматичних конвенцій, регульованих 
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взаємодією співрозмовників на різних мовленнєвих рівнях. При цьому під 

прагматичними конвенціями, які організовують спілкування, мають на увазі 

базові норми і правила, відображені в повсякденних моделях жанрових 

сценаріїв та в статусно-рольових моделях мовленнєвої взаємодії [164]. Хоч ці 

норми створені й використовуются задля уникнення можливих конфліктів, 

вони водночас дещо обмежують вибір вербальних засобів, а це ускладнює 

можливість прагматичного впливу на партнера. Дотримання встановлених 

правил для того, щоб відповідати соціокультурним та прагматичним 

конвенціям, називають мовленнєвим етикетом бізнес-дискурсу і визначають 

як «конвенціональні мовленнєві дії, які виконує мовець в інтересах адресата, 

відповідаючи статусно-рольовим та міжособистісним стосункам 

комунікантів, комунікативній меті та іншим прагматичним чинникам» [165]. 

Дотримання мовленнєвого етикету в бізнес-спілкуванні демонструє 

важливість і значущість адресата, створює комфортну для нього атмосферу та 

сприяє ефективнішому спілкуванню [166]. Але Д.С. Храмченко вказує на нову 

тенденцію, прямо протилежну конвенціоналізації та регламентації бізнес-

дискурсу. Він стверджує, що в сучасній англомовній діловій комунікації 

спостерігається тяжіння до поширення нетрадиційних для бізнес-спілкування 

вербальних засобів, які часто дисонують із конвенційними нормами ділового 

дискурсу, зокрема іронія і гумор, значна образність та розмовна лексика [167]. 

Таким чином, бізнес-дискурс у деяких випадках може бути 

дерегламентований.  

Отже, бізнес-лінгвістика — це результат еволюції ділового дискурсу та 

його уточнення для спілкування у сфері сучасного бізнесу. Залежно від 

функції, яку виконує текст, він належить до навчально-академічного бізнес-

дискурсу, дискурсу бізнес-медіа, ритуально-публічного бізнес-дискурсу або 

документального бізнес-дискурсу.  Швидкий темп розвитку технологій сприяє 

активному розвитку як сфери сучасного бізнесу загалом, так і кожного з типів 

дискурсу, які вона включає. До англомовного віртуального бізнес-дискурсу 



62 
 

належать блогерський, корпоративний та медійний дискурси. Різні варіанти 

віртуального дискурсу набувають своїх характерних рис в залежності від 

сфери використання, оскільки різні типи сайтів в інтернет-просторі висувають 

свої вимоги щодо спілкування.   
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 1.7. Особливості діяльності компаній у соціальних медіа   

Соціальні медіа - це онлайн-ресурси, які використовуються для 

поширення контенту, зокрема відео, фотографій, картинок, текстів, ідей, 

гумору, вражень, пліток, новин тощо [168]… На основі статистичних даних, 

які були отримані організацією Statista Inc., соціальні медіа є  невід’ємним 

компонентом сучасного суспільства, оскільки вже у 2015 році близько 2,14 

мільярдів людей були їхніми користувачами [169]. Крім того, прогнозується, 

що у 2020 році, ця цифра збільшиться майже до трьох мільярдів [169]. Нині 

користувачі соціальних медіа становлять вже більше половини всього 

населення земної кулі – і це при тому, що велика кількість громадян досі не 

має доступу до мережі Інтернет.  

Існують різні типи соціальних медіа (додаток А). Кожен з них має свій 

функціонал, який вимагає дотримання певних правил спілкування. Для аналізу 

діяльності у соціальних медіа та використання корпоративного дискурсу в 

соціальних мережах було обрано десять міжнародних компаній з різних 

індустрій з англійською мовою спілкування. Серед обраних компаній - 

Starbucks, Dove, Go Pro, Netflix, Oreo, Apple, BMW, Airbnb, Taco Bell, Old 

Spice. Перш ніж аналізувати корпоративний дискурс компаній у соціальних 

мережах, слід розглянути окремі типи соціальних медіа. Соціальні медіа 

поділяють на шість категорій, кожна з яких має власні особливості [170]: 

соціальні мережі, сайти для організації закладок, соціальні новини, сайти 

поширення медіа, мікроблоги, форуми та коментарі до блогів. 

Соціальні мережі – це соціальні медіа, які дозволяють користувачам 

спілкуватися і ділитися інформацією з іншими людьми, що мають схожі 

інтереси та походження. Н.Б. Еллісон і Д. Бойд  визначають соціальні мережі 

як веб-сервіси, котрі надають можливість індивіду створювати особистий 

профайл, який повністю або частково доступний громадськості в межах 

закритої системи та дозволяє створити список інших користувачів, з якими він 

пов’язаний і  може спілкуватися [171].   
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Найяскравіший приклад такої соціальної мережі – Facebook. Оскільки це 

найпопулярніша соціальна мережа у всьому світі, кожна з досліджуваних 

компаній має власну офіційну сторінку на Facebook. Більш того, усі 

корпоративні сторінки підтверджені 

компанією Facebook як офіційні 

представництва цих компаній у 

соціальній мережі. Такий статус 

відображається під головним 

малюнком праворуч від назви 

сторінки у формі синього круга з 

галочкою всередині, як зображено  на 

Рис. 3, де міститься підтвердження сторінки компанії Old Spice у Facebook. 

Сайти для організації закладок дозволяють користувачам збирати й 

організовувати посилання на будь-яку кількості онлайн-ресурсів та сайтів, а 

також надають можливість позначити посилання певними словами чи 

виразами (тегами), що спрощує їхній пошук у майбутньому. Ці ресурси також 

полегшують процес поширення посилань серед користувачів.   

 Найбільш доречним прикладом такої соціальної мережі є  StumbleUpon. 

Хоч оновлена версія сайту вже дозволяє додавати друзів та слідкувати за діями 

інших користувачів, все ж таки головна  функція сайту – пошук цікавих веб-

сторінок. Користувачі можуть реєструватися, створювати власні сторінки, 

позначати сторінки, запропоновані сайтом на основі вказаних інтересів, як 

цікаві або нецікаві. Незвадаючи на те, що існують користувачі, зареєстровані 

під назвами досліджуваних брендів, жоден з них не є офіційним 

представником цього бренду у цій соціальній мережі.  

Сайти соціальних новин надають можливість користувачам публікувати 

посилання з новинами у зовнішніх статтях. Потім користувачі голосують за ті 

посилання, які їм сподобалися найбільше. Посилання з максимальною  

кількістю голосів відображаються у секціях цікавого і популярного контенту.  

Рис. 3. Позначення підтвердження сторінки у Facebook 
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Прикладом такої соціальної мережі є Reddit. Лише три з десяти 

досліджуваних компаній мають сторінки у цій соціальній мережі. Крім того, 

оскільки на сайті немає функціоналу офіційного підтвердження сторінок 

брендів,  контроль контенту можуть здійснювати не тільки представники 

компанії, а й просто її прихильники. Компанії, які мають сторінки у Reddit – 

це Netflix, Apple та BMW. Беручи до уваги те, що офіційного підтвердження 

присутності компаній у цій соціальній медіа нема, дослідження 

корпоративного дискурсу в ній не є доцільним, адже повідомлення, можливо, 

формується не представниками компанії, а іншими користувачами медіа. Крім 

того, більшість публікацій створюють користувачі Reddit, а модератори лише 

можуть видалити контент, якщо він не відповідає вказаним правилам сторінки, 

яка в цій соціальній медіа називається subreddit.  

Сайти поширення медіа надають можливість користувачам ділитися 

фотографіями та відео. Більшість з цих сайтів також дозволяють створювати 

власний профіль та публікувати коментарі у відповідь на викладені матеріали.  

Прикладом такої соціальної мережі є YouTube. Усі десять з 

досліджуваних компаній мають офіційні канали у соціальній медіа YouTube. 

Більшість із них, окрім Dove та 

Oreo, також підтверджені 

YouTube як офіційні сторінки 

компаній у цій соціальній медіа. 

Знак підтвердження також 

відображається у формі галочки, 

але, на відміну від  Facebook, вона 

зображена у синьому 

прямокутнику (Рис. 4) біля назви 

каналу GoPro. Можлива причина 

непідтвердження каналу Oreo – це його назва Oreo Cookie, яка вказує більше 

на конкретний товар компанії, ніж на саму компанію загалом.   

Рис. 4. Підтвердження каналу на YouTube 
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Крім того, деякі компанії вказують регіон каналу у назві. Так, канал 

Netflix позначає US&Canada, а Dove - US. Повні назви каналів: Netflix 

US&Canada та Dove US. Це перші канали, які з’являються при пошуку 

компанії у соціальній мережі. Проте докладніший аналіз свідчить про певну 

кількість офіційних каналів цих компаній, націлених на різні території. 

Зокрема у Netflix є понад 20 каналів. Чверть із них каналів підтверджено 

YouTube як офіційні сторінки компанії.  

Схожа методика присутності в цій соціальній мережі і в компанії Dove, 

котра також має більше 20-ти каналів, але жоден з них не підтверджений 

компанією YouTube. На відміну від Netflix, який не надає посилання на свої 

канали у YouTube на офіційному сайті, Dove Ukraine, наприклад, посилається 

на власний офіційний локалізований канал на головній сторінці сайту. При 

переході за адресою, користувач опиняється на YouTube каналі саме 

Dove Ukraine. На локалізованих сторінках компанії є посилання на глобальний 

канал компанії, зазначений як Global (Рис. 5). Переходячи на нього, 

користувач опиняється на сторінці Dove UK, яку компанія позиціонує як 

головне представництво, бо глобальний бренд Unilever, під керівництвом 

якого зараз функціонує компанія Dove, було започатковано саме в 

Сполученому Королівстві Великої Британії. 

Мікроблоги дозволяють користувачам створювати невеликі тексти, які 

можуть мати посилання на сайти певних товарів, сервісів чи інших соціальних 

медіа. Ці тексти публікуються на «стінках» тих, хто підписаний на новини 

цього користувача.  

Рис. 5. Канал Dove Ukraine на YouTube 
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 Прикладом такої соціальної медіа 

є Twitter. Усі досліджувані компанії 

мають офіційні сторінки в цій соціальній 

мережі. До того ж, усі сторінки є 

офіційно підтвердженими профілями у 

Twitter. Відображення підтвердження 

схоже до Facebook та YouTube – галочка 

на блакитному фоні праворуч від назви 

профілю (Рис. 6).  

Форуми та коментарі до блогів 

дозволяють користувачам спілкуватися з іншими, створюючи публікації або 

відповідаючи на повідомлення спільноти. Сайти коментарів до блогів більше 

фокусують увагу навколо певної теми у блозі. У мережі Інтернет є велика 

кількість форумів та блогів, що пов’язано з вузькою тематикою більшості з 

них та відрізняє їх від універсальної тематики соціальних мереж.  

Найвлучніший приклад такої соціальної медіа – Blogger. Хоча в цьому 

сервісі зареєстровані користувачі з іменами, які збігаються з назвами 

досліджуваних компаній, жоден не є представником компанії у цій соціальній 

мережі. Головна тому причина – створення блогів на власних сайтах. Таким 

чином, у компаній не має потреби використовувати сторонній ресурс для 

ведення корпоративного блогу. 

Соціальні мережі все більше перехоплюють функціонал інших 

соціальних медіа, чим витісняють їх на другий план. Так, наприклад, більшість 

соціальних мереж (Facebook, Instagram, Pinterest, Google+…) дозволяє 

поширення різних фотографій та відео (функція сайтів поширення медіа), 

зберігати посилання (функція сайтів для організації закладок), оцінювати різні 

новини (функція сайтів соціальних новин) та залишати коментарі щодо них 

(функція мікроблогів). Для того щоб не втратити популярність, деякі соціальні 

медіа еволюціонують до формату соціальних мереж. Так, наприклад, Twitter, 

Рис. 6. Профіль AirBnb у Twitter 
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який був створений як мікроблог, з часом розвинув функціонал, додавши 

можливість поширення фото, відео, і тепер існує як повноцінна соціальна 

мережа, конкуруючи у деяких країнах з Facebook. Таким чином, соціальні 

мережі домінують над іншими типами соціальних медіа, особливо з погляду 

офіційної присутності у них брендів. Саме тому у цій роботі буде розглянуто 

лише соціальні мережі, оскільки саме в них компанії намагаються вести діалог 

зі своїми клієнтами. 

Досліджуючи соціальні мережі, слід пам’ятати про їх спеціальний 

характер та віртуальність. Кількість таких мереж зростає з кожним роком. Але 

найпопулярнішою залишається все ж таки Facebook. У квітні 2016 компанія 

Statista Inc. провела дослідження, результати якого показали, що Facebook має 

в півтора раза більше користувачів, ніж соціальна мережа YouTube, яка 

посідаж друге місце у списку найпопулярніших за кількістю користувачів 

соціальних мереж [169]. Але доволі велика кількість людей використовує й 

інші соціальні мережі. Найчастіше для спілкування з клієнтами у соціальних 

мережах компанії обирають Facebook, Twitter, Instagram, Google+ та Pinterest. 

Існують й інші, в яких можна знайти офіційні сторінки відомих брендів, але 

вони менш популярні. Для розуміння лінгвістичного дизайну повідомлень у 

соціальних мережах потрібно розглянути особливості спілкування та технічну 

специфіку кожної з соціальних мереж окремо.  

Так само важливо проаналізувати функціональні і лінгвістичні 

особливості кожної соціальної мережі, оскільки функції, доступні у різних 

мережах, створюють відповідні правила спілкування. Крім специфічних ознак, 

існує декілька спільних характерних рис спілкування у будь-якій соціальній 

мережі. Це зокрема такі, що підкреслюють важливість аналізованих медіа з 

погляду обслуговування компаніями та їхнього спілкування з іншими 

користувачами [172]: публічність спілкування компаній в соціальних мережах, 

необхідність особистого підходу, віртуальність спілкування, швидкість 

поширення інформації, багатоканальність спілкування, існування 
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непередбачуваних комунікативних ситуацій, конкурентність комунікаційного 

середовища, загальна позитивна налаштованість користувачів. Слід 

розглянути кожну з цих рис окремо. 

 Публічність спілкування компаній у соціальних мережах 

Соціальні мережі надають можливість спілкування кожному, хто має 

доступ до мережі Iнтернет. Цей засіб комунікації об’єднує навколо однієї 

публікації мільйони людей. Таким чином, всього лише одне повідомлення, 

опубліковане компанією онлайн, може охопити не просто одну людину, якій 

воно було адресоване, а відразу декілька осіб чи навіть велику кількість 

користувачів. Так, наприклад, у серпні 2016 року скарга одного клієнта Tesco 

на офіційній сторінці компанії та його розмова з представником компанії 

набрали більш, ніж мільйон переглядів [173]. До того ж, учасники цієї розмови 

перетворили скаргу від клієнта на розважальне листування, сповнене 

сарказмом, гумором і навіть поезією. Представник служби підтримки Tesco 

навіть склав вірш у відповідь на скаргу користувача, в якій той розповідав, про 

похорони, які вони влаштували черв'яку, знайденому в товарі, купленому в 

магазині Tesco. Цей вірш був названий одою для Вільяма: 

An ode to William… 

Although life takes funny old turns, we can all learn from William the Worm. 

Let us gather, light a candle to burn and celebrate the life of William the Worm. 

Lights shine bright; let’s eat sponge cake through the night! 

Because there’s many a lesson to learn. 

He wiggles many miles; he gave us many smiles, so we stand today confident and 
firm… 

William will be back, very much like Arnie, though now we will all check, before we 

make a sarnie! (Tesco, Facebook, 6.08.2016) 

Цей вірш був створений із розрахунком на те, що його прочитає велика 

аудиторія користувачів. Беручи до уваги можливість широкого 

розповсюдження інформації в соціальних мережах, представник служби 
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підтримки вибрав таку оригінальну й креативну форму відповіді, щоб не 

тільки перепросити клієнта, а й допомогти компанії отримати позитивні 

відгуки щодо їхнього сервісного відділу. У результаті відповідь у формі оди 

вподобали понад 20 тисяч користувачів. Отже, компаніям важливо вчасно і 

доречно відповідати користувачам у соціальних мережах і обирати для цього 

креативні форми листування, оскільки будь-яке повідомлення може миттєво 

поширитися серед великої кількості людей і будь-які помилки чи невдалі 

відповіді можуть негативно вплинути на імідж компанії. 

 Необхідність особистого підходу 

Спілкуючись у соціальних мережах та публікуючи персональний 

погляд, користувачі розкривають свою індивідуальність. Велика кількість 

людей хоче знайти емоційну підтримку, викладаючи у світ Інтернету будь-що, 

що має бути враховано компаніями при взаємодії з користувачами. Саме, 

соціальні мережі надають можливість персоналізованого спілкування, що 

викликає довіру у 

більшості людей [168]. 

Таким чином, акцентуючи 

увагу на клієнтах, Starbucks 

у багатьох публікаціях 

використовує займенник 

you для підкреслення саме 

особистості користувача, 

як, наприклад, у твіті 

(Рис. 7). Цей твіт було 

опубліковано у форматі gif. 

Це означає, що декілька 

малюнків швидко 

змінювалися один за 

одним. Займенник you 
Рис. 7. Starbucks: Twitter: 4.01.2016 
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переважав на більшості зображень цього gif, тим самим підкреслюючи 

важливість особистості клієнта [174].  

 Віртуальність спілкування 

Спілкування у XXI столітті стає все більше віртуальним. Нині 

користувачі хочуть вирішувати всі питання стосовно своєї покупки, не 

виходячи з дому. Це стосується не лише телефонних розмов з представниками 

компаній, а й електронних листів, чатів та спілкування в соціальних мережах. 

Наприклад, після опублікування зображення товару в Instagram до компанії 

Dove звертаються користувачі протягом вже чотирьох годин після публікації 

із запитанням, де саме можна купити зображений товар. Подібні запитання від 

користувачів виділено на Рис. 8.  

 

Рис. 8. Dove: Instagram: 10.01.2016 

Це свідчить про те, що просто публікації інформації від компанії зовсім 

недостатньо. Користувачі очікують зворотного зв’язку саме в цій медіа. Тому 

представникам компанії потрібно відслідковувати звернення користувачів і 

вчасно на них реагувати. 
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 Швидкість поширення інформації 

У соціальних мережах різні повідомлення набувають популярності з 

непередбачуваною швидкістю. Ще з 2009 року компанії почали 

усвідомлювати, що скарга лише одного 

клієнта може захопити Інтернет і 

негативно вплинути на прибуток. Саме у 

2009 році Дейв Карол написав пісню та 

опублікував кліп до неї у соціальній 

мережі YouTube після того, як United 

Airlines розбили його гітару під час 

рейсу та відмовились відшкодувати її 

вартість [175]. Понад 15 тисяч людей 

переглянули це відео, що коштувало 

акціонерам компанії 180 мільйонів 

доларів збитків [176]. З 2009 року ця 

тенденція тільки зростає і онлайн-

ресурси вже навіть публікують окремі 

статті про відповіді компаній на схожі 

скарги в соціальних мережах. 

 Багатоканальність 

спілкування 

Велика кількість каналів, через які 

користувачі можуть звернутися до 

компаній, ускладнюють процес єдиної 

розмови. Компанії мають відстежувати 

повідомлення кожного клієнта і 

поєднувати їх між різними каналами. Наприклад, клієнт може поскаржитися у 

відповідь на електронний лист, потім у соціальній мережі і згодом ще й по 

телефону. Проте компанії мають об’єднати усі звернення цього клієнта в єдину 

Рис. 9. Wendy's: Twitter: 2.01.2017 
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розмову для повного розуміння його звернень та можливості вирішення його 

проблеми. 

 Існування непередбачуваних комунікативних ситуацій 

Саме користувачі визначають теми для спілкування у соціальних 

мережах, а не компанії. Саме вони контролюють хід розмови, а компаніям, у 

свою чергу, треба приєднуватися до вже активної розмови. Навіть тоді, коли 

розмову ініціює компанія, контроль над спілкуванням з іншими 

користувачами відсутній. Нині компаніям замало дотримуватися правил 

бізнес-комунікації в соціальних мережах і вже потрібно ставати 

винахідливими, відповідаючи користувачам соціальної мережі. Наприклад, 

розмова Wendy’s з користувачем Twitter набула популярності завдяки 

сміливій відповіді компанії, яка вказала на прорахунок користувача, який 

«забув про існування холодильника» — You don't have to bring them into this just 

because you forgot refrigerators existed for a second there (Wendy’s, Twitter, 

2.01.2017). Повну розмову можна побачити на Рис. 9. 

 Конкурентність комунікаційного середовища 

У соціальних мережах поряд зі сторінками задоволених клієнтів 

присутні і сторінки невдоволених клієнтів, і сторінки конкурентів кожної 

компанії. Окрім коректної 

реакції на позитивні 

відгуки, компаніям також 

треба вміти реагувати на 

негативні повідомлення від 

незадоволених клієнтів, а 

також на негативні 

повідомлення від 

конкурентів, які 

приховуються під маскою незадоволеного клієнта,. Наприклад,  у публікації 

Рис. 10. McDonald's + Wendy's Twitter. 30.03.2017 
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про певну подію компанія вдається до надмірного її прикрашання. Однак  

конкуренти легко можуть викрити справжній стан речей, як це і зробила 

компанія Wendy’s у відповідь на новину McDonald’s у Twitter (Рис. 10). 

Усі ці види спілкування тримає на 

контролі управління онлайн-репутацією – 

Online Reputation Management (ORM). У межах 

цього напрямку співробітники компанії 

добирають вдалі словосполучення чи фрази, 

які включають в себе назву бренду, та вчасно 

реагують на будь-який негатив.   

 Загальна позитивна налаштованість 

користувачів 

Хоча присутність компаній у соціальних 

мережах має певний ризик негативу від 

клієнтів, більшість користувачів 

використовують цей канал для того, щоб поділитися позитивними 

враженнями щодо компанії. У 2014 році дослідження компанії Parature 

засвідчило, що 52% споживачів використовують соціальні мережі для того, 

щоб висловити задоволення від товару чи сервісу, і це набагато перевищує 

актуальність інших каналів на зразок телефону, чату, електронної пошти тощо 

[177]. Якщо компанія реагує на їхній відгук, лояльність споживачів щодо 

компанії суттєво зростає.  

У Facebook на сторінках компаній 

навіть є окремий розділ (Рис. 11), де 

користувачі можуть залишати дописи 

щодо їхнього досвіду з компанією. Хоча 

секція називається «дописи компанії» 

(visitor posts), більшість із цих публікацій є саме відгуками (Рис. 12). Ця секція 

Рис. 11. Facebook. Dove. Відгук 

Рис. 12. Facebook. BMW 
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не є обов’язковим елементом сторінок. Іншими словами, компанії можуть 

відображати секцію для відгуків або 

приховати її. Наприклад, секція 

відсутня на сторінках компаній Netflix 

та Apple, а на сторінках Go Pro та Old 

Spice секція відкрита публічно, проте 

жодного відгуку чи будь-якої публікації там немає. Існує окрема секція, в якій 

клієнти можуть оцінити компанію за п’ятибальною шкалою та залишити 

відгук (Рис. 13), але така секція не є обов’язковою, а тому відсутня на 

сторінках досліджуваних компаній.  

Додаючи чи приховуючи певні секції на своїх офіційних сторінках в 

соціальних мережах, компанії контролюють тип дискурсу і тим самим можуть 

забезпечити більший рівень відповідності їхнім цінностям та корпоративній 

культурі. Але вагомішою причиною є необхідність відповідати на всі отримані 

відгуки, запитання і скарги. Для цього потрібна окрема команда спеціалістів, 

які зможуть займатися спілкуванням з клієнтами у соціальних мережах. 

Відгуки можуть бути як позитивні (Рис. 12), так i негативні (Рис. 11). 

Через публічність соціальних мереж, відповіді компанії на відгуки клієнтів 

дуже важливі. Крім того, користувачі можуть просто ставити запитання чи 

навіть пропонувати власні ідеї для компанії. Так, наприклад, один користувач 

запропонував на сторінці компанії Starbucks у Facebook створити нову 

локацію: «A great location for a Starbucks with a drive through would be at 255 

and Telegraph in Saint Louis Missouri. There is already a building there that was a 

lees chicken. It would very convenient as it is right by the highway». На сторінці 

Oreo на Facebook інший користувач хотів дізнатися, де можна придбати 

певний тип печива та скільки він коштує: «Hi where and how much are the small 

Oreo egg in new plastic egg please thank you». Ці повідомлення свідчать про 

відкритість користувачів до спілкування у соціальних мережах. Стиль 

спілкування клієнтів неофіційний і часом навіть містить граматичні помилки. 

Рис. 13. Секція для відгуків Facebook 
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Відвідувачі соціальних мереж не тільки цікавляться компанією, а й ставлять 

запитання та пропонують варіанти покращення компанії.  

Слід зауважити, що окрім секції «дописи компанії», відгуки, залишені 

користувачами у соціальній мережі, також можна знайти через пошук у 

публікаціях користувачів. Наприклад, відгук про конкретний товар чи 

компанію можна знайти через пошук за хештегом. Наприклад, шукаючи за 

хештегом #Airbnb у Twitter, можна знайти такі відгуки (додаток Б): 

- Thanks for an AMAZING 2016 😍 #airbnb #MissouriAdventure 

- My beautiful #Airbnb home for tonight.. thanks to my hosts Dick O'Donnell 

& Bebe O'Donnell. #ShareYourHostingStory 

- Beautiful @Airbnb_uk booked for @edfringe using thank you voucher 

from @Airbnb so a real treat to look forward to! Thanks #Airbnb 

Отже, соціальні медіа – популярний канал спілкування в сучасному 

світі. Типологічно їх поділяють на соціальні мережі, сайти для організації 

закладок, соціальні новини, сайти поширення медіа, мікроблоги, форуми та 

коментарі до блогів. Серед них найпопулярнішими є соціальні мережі. Саме 

тому деякі інші види соціальних медіа еволюціонують і набувають ознак 

соціальних мереж, як, наприклад, Twitter. Оскільки соціальні мережі 

засвідчують найбільшу присутність офіційних сторінок компаній, то 

дослідження в цій роботі зосереджено на особливостях віртуального 

корпоративного дискурсу компаній у соціальних мережах. Серед рис 

спілкування в соціальних мережах – публічність спілкування компаній, 

необхідність особистого підходу, віртуальність спілкування, швидкість 

поширення інформації, багатоканальність спілкування, існування 

непередбачуваних комунікативних ситуацій, конкурентність комунікаційного 

середовища та загальна позитивна налаштованість користувачів. Усі ці риси 

разом з функціоналом різних соціальних мереж впливають на лінгвістичний 

дизайн повідомлень компаній у соціальних мережах. 
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1.8. Функціонально-лінгвістичний дизайн повідомлень компаній у 

соціальних мережах 

Термін лінгвістичній дизайн був запроваджений А.А. Атабековою і 

визначається як «організація середовища представлення інформації на веб-

сайті гетерогенними засобами природної мови» [178]. Необхідність 

запровадження цього терміна пояснюється тим, що між спілкуванням 

компаній у соціальних мережах і спілкуванням звичайних користувачів зі 

своїми друзями існує істотна різниця. Серед чинників, які відрізняють 

спілкування компаній у соціальних мережах від спілкування користувачів 

можна назвати такі: складність поєднання різних медіа при спілкуванні, 

конкурентність комунікаційного середовища та загальну позитивну 

налаштованість користувачів.  

Спілкування компаній у XXI столітті зазнало таких змін: 

 реальне спілкування змінилося на віртуальне, 

 приватна розмова з клієнтом стала публічною, 

 відповіді повинні бути миттєвими,  

 спілкування по телефону стало більш мобільним, 

 листування змінилося на повідомлення та чати, 

 єдиний стандарт вже не діє i кожен клієнт вимагає індивідуального 

підходу в розмові [172]. 

Інтернет створює власну реальність, власний спосіб сприйняття, свої 

практики і має певні обмеження, які диктуються тими засобами комунікації, 

якими користується адресат [179]. Окрім користувачів, які встановлюють 

правила спілкування, соціальні мережі також створюють певні рамки, у межах 

яких повинна відбуватися розмова. Оскільки соціальні мережі— це веб-

сторінки, то кожна має свій особливий лінгвістичний дизайн. На веб-сторінках 

тексти можуть належати до різних жанрів [180]. Вони відображають 

особливості комунікації в інтернет-просторі, типологічно релевантні 

характеристики мови, мають соціолінгвістичні традиції та особливості 
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спілкування в конкретній комунікативній ситуації [178]. Це особливо 

притаманно соціальним мережам, в котрих набагато швидше відображаються 

певні культурні, політичні, соціальні та інші особливості часу. Кожна 

соціальна мережа надає різні функціональні можливості для спілкування 

користувачів із власним профілем та компаній з офіційними сторінками. Хоча 

більшість із них збігаються, порівняно з профілем окремого користувача, 

компанії, з одного боку, отримують додатковий функціонал, а з другого – 

позбавлені деяких можливостей на своїх корпоративних сторінках у 

соціальних мережах.  

Функціональні особливості Facebook для сторінок компанії    

Функціонал спілкування Facebook для користувача з профілем значно 

відрізняється від аналогічного для компанії з офіційною сторінкою. Найбільш 

популярні можливості доступні обом учасникам соціальної мережі, але 

корпоративні сторінки мають як додатковий функціонал спілкування з 

користувачами, так і позбавлені деяких можливостей звичайного користувача 

цієї соціальної мережі. Хоча корпоративні сторінки не можуть додавати у 

друзі інших користувачів чи починати розмови в приватних повідомленнях з 

ними, однак вони мають значну кількість додаткових можливостей, які не 

доступні звичайному користувачеві. Серед додаткових функціональних 

особливостей, які отримують компанії у Facebook, є такі: 

 публікувати повідомлення з відкладанням дати в минуле чи майбутнє; 

 надавати спеціальні пропозиції через підготовлений функціонал; 

 відслідковувати статистику охоплення повідомлень; 

 отримувати статистичні дані щодо статі, країни, міста перебування та 

мови спілкування користувачів, які вподобали сторінку; 

 додавати кнопки до сторінки із закликом до дії (call-to-action); 

 запускати різні типи реклами в соціальній мережі; 

 додавати елементи Facebook до власного сайту; 
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 створювати окремі додатки на сторінках, де користувачі можуть 

взаємодіяти. 

Усі ці додаткові можливості допомагають компаніям не тільки краще 

розуміти цільову аудиторію їхньої сторінки, а й дібрати відповідну мову для 

спілкування у соціальній мережі. 

Можливість відкладати повідомлення у майбутнє дуже актуальна для 

працівників компанії, які можуть 

відтермінувати публікації на вихідні дні. 

Функціонал відкладання публікацій 

зображено на Рис. 14. Ця функціональна 

перевага також впливає на контент 

публікацій, оскільки можливі майбутні 

події вже потрібно брати до уваги при 

написанні повідомлень.  

Хоча компанії не можуть 

першими розпочинати розмову з користувачами, вони натомість можуть 

відповідати на отримані повідомлення та на публікації, створені на сторінці 

іншими відвідувачами. Ця можливість 

особливо важлива при спілкуванні з 

користувачами, які надають відгук, 

пропозицію чи мають запитання. Відповідь 

компанії в таких випадках може бути 

переглянута набагато більшою кількістю 

користувачів, ніж лише тим, хто поставив 

питання. Наприклад, при відповіді на 

відгук клієнта (Рис. 15), Oreo відреагувала 

зверненням до користувача на ім’я, 

подякувала за ідею та надала інформацію 

про результат отримання ідеї — її опрацює їхня команда.  

Рис. 14. Facebook. Відкладання постів. 

Рис. 15. Oreo. Facebook. Відповідь на відгук 
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Соціальна мережа весь час розвивається і створює нові можливості для 

користувачів. У 2016 Facebook не тільки додав можливість редагувати 

фотографії за допомогою фільтрів та додаткових малюнків, а й створив п’ять 

нових «вподобань» до публікацій, за допомогою яких користувачі можуть 

передати емоцію: любов, сміх, здивування, гнів та смуток. Крім того, 

залишили варіант традиційного вподобання. Більшість додаткових 

можливостей доступні як для звичних користувачів, так і для компаній.  

На відміну від Facebook, соціальні мережі Twitter, Instagram, Pinterest, 

Google+ пропонують майже однакові функціональні можливості як для 

звичайних користувачів, так і для корпоративних сторінок компаній. Єдині 

додаткові можливості – це підтвердження автентичності (верифікація) 

офіційної сторінки компанії та запуск реклами у певній соціальній мережі.   

Хоча на перший погляд лінгвістичний дизайн усіх соціальних мереж 

може здаватися схожим, є важливі відмінні риси, які властиві кожній з 

розглянутих соціальних мереж окремо. Серед індивідуальних рис кожної 

соціальної мережі є такі: 

- можливість створення подій, прив’язаних до головної сторінки компанії 

у Facebook; 

- обмеженість твітів до 140 символів у Twitter; 

- можливість публікації повідомлень лише з мобільного телефону в 

Instagram; 

- збільшена можливість персоналізації за рахунок розподілу підписаних 

користувачів на Circles та публікації різних повідомлень різним групам 

користувачів у Google+; 

- обов’язкове додавання посилання на зовнішній ресурс при публікації 

картинок у Pinterest. 

Отже, лінгвістичний дизайн повідомлень у різних соціальних мережах 

залежить від можливостей, які надає певна соціальна мережа. У всіх 
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соціальних мережах, дизайн кожного повідомлення здебільшого складається з 

візуального елемента (малюнка, відео…) та текстового повідомлення. Хоча в 

деяких можна публікувати лише текстові повідомлення, тому вони набирають 

менше переглядів та гірше взаємодіють з користувачами. Оперуючи текстовим 

та візуальним матеріалом, корпоративні сторінки в усіх соціальних мережах 

використовують різні мовні засоби для підвищення переглядів та активізації 

аудиторії. 

 

Висновки до першого розділу 

Методологічна база досліджень дискурс-аналізу має 

міждисциплінарний та комплексний характер, незважаючи на відсутність 

дисциплінарних об’єктних обмежень. Віртуалізація спілкування актуалізувала 

дослідження віртуального дискурсу та варіантів інших типів дискурсів при 

поєднанні з віртуальним, зокрема таких як політичний дискурс, дискурс 

переговорів, рекламний дискурс та корпоративний дискурс. 

Віртуалізація комунікації спричинена все більшим використанням мережі 

Інтернет для спілкування і значно відрізняється від спілкування в реальному 

житті. Вона має свої недоліки і переваги. Віртуалізація комунікації долає 

географічні та темпоральні перешкоди, одночасно формуючи свій нетикет зі 

своїми правилами поведінки та особливостями спілкування. Віртуалізація 

комунікації і стрімкий розвиток інформаційних технологій сприяв 

трансформації поняття комп’ютерного дискурсу у нове більш широке поняття 

віртуального дискурсу, комунікація в межах якого не обмежується лише 

одним засобом спілкування (комп’ютером), але й поширюється на інші 

мобільні пристрої.  

Проаналізувавши наявні типології жанрів віртуального дискурсу, 

вважаємо найбільш логічним розподіл віртуального дискурсу на мережеві та 

запозичені жанри. Мережеві жанри включають у себе жанри спілкування, які 
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зародилися саме в Інтернеті, зокрема веб-сайт, електронна бібліотека, 

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

інтернет-каталоги, соціальні мережі, рекламні банери тощо. До запозичених 

жанрів належать ті види дискурсу, які притаманні іншим сферам життя, а саме: 

медичний, спортивний, адміністративний, науковий, юридичний, медійний, 

військовий, релігійний, рекламний, корпоративний тощо.  

Корпоративний дискурс досліджують у зв’язку з підвищенням ролі 

корпоративної культури у компаніях. Саме єдиний чітко визначений 

корпоративний дискурс допомагає налагоджувати комунікацію як між 

співробітниками, так і між партнерами та клієнтами. З віртуалізацією 

комунікації корпоративний дискурс також набув нової віртуальної 

присутності. Це, у свою чергу, сприяло експансії дискурсу і спричинило появу 

таких жанрів, як корпоративний сайт та віртуальне інтерв’ю. Спілкування у 

сфері бізнесу також диктує певні правила, яким повинен відповідати і 

корпоративний дискурс брендів. Еволюція ділового дискурсу, спричиненого 

розвитком інформаційних технологій, дала поштовх до розвитку бізнес-

лінгвістики, яка також впливає на формування корпоративного дискурсу 

компаній.  
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РОЗДІЛ 2. КОРПОРАТИВНИЙ ДИСКУРС У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 

2.1. Вірусні повідомлення компаній у соціальних мережах 

Рекламні кампанії та повідомлення, які зазнають так званого «вірусного 

поширення», отримують велику кількість переглядів. Для того щоб 

повідомлення стало вірусним, воно повинно буди актуальним, нестандартним, 

захопливим та здадтим продавати ідею нарівні з товаром чи сервісом компанії. 

Наприклад, бренду Dove 

регулярно вдається створити 

рекламні кампанії, які 

набувають вірусного 

поширення. Ці 

повідомлення не просто 

рекламують їхній бренд, а 

мають соціальне значення. У 

межах свого соціального проекту Dove Self-Esteem Project компанія передає 

цінності своєї корпоративної культури та допомагає дівчатам і жінкам 

підвищити власну самооцінку. На одному з їхніх відео зображено, як лише за 

60 секунд за допомогою освітлення, макіяжу та цифрової обробки фотографії 

спотворюється поняття краси. Це відео було опубліковане в 2006 році і стало 

проривом для тогочасної індустрії краси (Рис. 16). Воно було актуальним, 

нестандартним на той момент і захоплювало аудиторію. Крім того, це відео 

легко сприймалося. Лише за хвилину користувач отримував інформацію, яка 

змушувала його замислитися над важливою соціальною проблемою, яку 

висвітлила компанія Dove. Це була ідея несправжньої краси, яку зображують 

у рекламних матеріалах, і водночас заклик любити себе такою, як ти є. Лише 

за перші два тижні відео отримало понад два мільйони переглядів на 

офіційному каналі компанії у YouTube [181]. Відео поширювалось і через інші 

соціальні мережі, в яких присутній бренд. Популярність цього відео 

спричинена сприйняттям аудиторією ідеї, яка супроводжувала відео та товар 

Рис. 16. Dove Evolution Video 
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компанії. Dove не зупинявся і продовжував займатися соціальними 

кампаніями для підвищення самооцінки у жінок і дівчат. 

Відео, яке було опубліковано пізніше, порушувало соціальну проблему 

впевненості жінок у своїй красі і так само набуло вірусного поширення. Воно 

зображує, як 

художник малює 

одну й ту ж саму 

жінку з її слів та зі 

слів іншої людини, 

яка бачила її 

вперше. 

Кульмінація відео 

показує, наскільки 

красивіші в 

результаті 

малюнки на основі 

слів незнайомців, ніж самих жінок (Рис. 17). Лише за перші 12 днів після 

випуску відео його переглянули майже 50 мільйонів разів, а з тих пір загальна 

кількість переглядів сягає 180 мільйонів [182]. Однак компанія не зупиняється 

на досягнутому весь час створюючи нові соціальні кампанії які відповідають 

головній корпоративній місії Dove -  to ensure that the next generation [of 

women] grows up enjoying a positive relationship with the way they look and to help 

them reach their full potential in life [183]. Усі вірусні кампанії Dove 

поширювалися через відео у YouTube, яке потім розповсюджувалися через 

інші соціальні мережі та платформи. Відео в YouTube – це не єдиний спосіб 

надати вірусного поширення повідомленню. Для компанії Oreo було достатньо 

лише малюнка і тексту, який відповідав тодішній ситуації. 

Рис. 17. Dove Real Beauty Sketches 
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Під час однієї з найбільш 

відвідуваних подій у США, Super Bowl, 

яку паралельно дивиться велика частина 

населення, у 2013 році відбулося 

відключення світла приблизно на 

півгодини [184]. За цей час, спіймавши 

момент та надаючи своєму повідомленню 

актуальності, компанія Oreo 

опублікувала повідомлення, яке майже 

миттєво поширили понад 15 тис. людей. 

Воно складалося із зображення печива 

компанії під тьмяним освітленням та слів: 

Power out? No problem. Повідомлення з Twitter (Рис. 18) містило три  елементи 

(позначені стрілками 1, 2, 3): малюнок (стріла 1), креолізований текст (стрілка 

2) та звичайний текст (стрілка 3). Крім того, креолізований текст ніби 

продовжує ідею тексту повідомлення. Гумор повідомлення сподобався 

багатьом завдяки актуальності подання інформації. Якби це повідомлення 

було опубліковано в інший час, воно не отримало б вірусного поширення, 

оскільки було б не актуальним. Вірусне повідомлення Oreo було доречним, бо 

опубліковане під час події, за якою спостерігала велика частина населення 

США, нестандартним і захопливим завдяки гумору і водночас опосередковано 

продавало печиво компанії, смішно привертала увагу до неважливої, але 

актуальної особливості печива. 

Вірусні повідомлення не завжди можна спрогнозувати і запланувати, 

оскільки вони набувають популярності завдяки поширенню інформації 

користувачами. Усе залежить від реакції користувачів соціальної мережі на 

повідомлення. Хоча для віртуальної сфери властиві деякі особливості усного 

мовлення (інверсія, еліптичні конструкції, переважне використання простих 

речень та теперішнього часу у значенні майбутнього…) [185], [31], не всі ці 

Рис. 18. . Oreo. Twitter. 3.02.2017 
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особливості допомагають привернути увагу, оскільки часто зливаються з 

іншими повідомленнями. Щоб збільшити шанси вірусного поширення, 

компанії намагаються активізувати аудиторію за допомогою певних мовних 

засобів. 

2.2. Комунікативне призначення повідомлень компаній у соціальних 

мережах та їх стилістичні особливості 

Спілкуючись з уже наявними та потенційними клієнтами в соціальних 

мережах, компанії намагаються побудувати відносини та взяти участь у 

розмові з цільовою аудиторією [168]. Бренди намагаються не лише 

публікувати повідомлення, а й ділитися з відвідувачами контентом, який має 

стосунок до їхнього життя та який вони будуть цінувати. Залучаючи 

аудиторію і створюючи контент саме для неї, компанії можуть збільшити 

кількість переглядів своїх повідомлень та активізувати користувачів у 

соціальних мережах.  

Активізація користувачів досягається задля різних комунікаційних 

цілей для різних компаній. Для деяких компаній головною метою публікації 

повідомлень у соціальних мережах може буди просування нового продукту чи 

сервісу, інші можуть мати на меті спонукати клієнтів до повторної покупки за 

допомогою реклами. Незважаючи на індивідуальний підхід різних компаній, 

існують певні глобальні стратегічні цілі, яких намагаються досягти всі 

компанії в соціальних мережах. Ці цілі визначають комунікативне 

призначення опублікованих повідомлень. Найголовніше для віртуального 

корпоративного дискурсу у соціальних мережах є покращення впізнаваності 

бренду (brand awareness), створення відданої групи прихильників та 

збільшення обсягів продажу компанії [186]. На підставі проведеного 

дослідження було виявлено, що представники компаній у повідомленнях 

соціальних мереж поєднують певну низку комунікативних стратегій для 

досягнення різних цілей компанії. Тому було вирішено проаналізувати різні 
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комунікативні стратегії, тактики та мовні засоби, які використовуються для 

досягнення комунікативних призначень повідомлень.  

Уміння ефективно використовувати три визначальні категорії – логіку, 

психологію та мову – безпосередньо впливає на успіх комунікації [187]. 

Оскільки саме через мову передається інформація, то категорія мови 

виявляється особливо важливою. Мовна комунікація складається з планування 

мовленнєвої діяльності та вибору оптимального методу досягнення цілей, які 

ставлять перед собою комуніканти. Повідомлення компаній в соціальних 

мережах, так само як і офіційні висловлювання компанії взагалі, виконують 

декілька функцій і мають одночасно декілька цілей. На основі цих функцій та 

цілей обираються мовні засоби, які оптимально відповідають потребам 

спілкування [188]. Як стверджує О. Іссерс, мовна комунікація – це процес, що 

ґрунтується на стратегії вибору оптимальних мовних засобів [189]. Ця 

стратегія і є базою для досягнення встановлених прагматичних результатів. 

Для того щоб процес комунікації компаній у соціальних мережах був 

ефективним, авторам публікацій слід чітко планувати віртуальний 

корпоративний дискурс і правильно обирати потрібні стратегії і тактики 

спілкування. Необхідно розглянути комунікативні стратегії і мовні засоби, які 

використовуються у віртуальному корпоративному дискурсі брендів у 

соціальних мережах окремо, та дослідити які саме комунікативні призначення 

вони допомагають реалізовувати.  

2.2.1. Інформативна комунікативна стратегія 

Для віртуального корпоративного дискурсу в соціальних мережах 

характерна інформативна комунікативна стратегія, оскільки загальна 

тенденція спілкування в соціальних мережах вимагає ділитися інформацію з 

друзями та прихильниками. Ця стратегія прагматично допомагає реалізувати 

усі три головні комунікативні призначення віртуального корпоративного 

дискурсу повідомлень у соціальних мережах. Надаючи інформацію про 

продукт чи компанію в цілому, представники компанії інформують аудиторію, 



88 
 

що сприяє кращій впізнаваності бренда. Чим більше людина чує (читає) про 

компанію, тим краще вона її впізнає у майбутньому.  

Для збільшення шансів запам’ятовування повідомлення бренда, також 

використовуються певні стилістичні засоби. І.Р. Гальперін стверджує, що 

стилістичні засоби — це «узагальнення, типізоване відтворення нейтральних 

та виразних чинників мови в різноманітних літературних стилях мови» [190]. 

Деякі феномени змінюють загальновживане значення слова через експресивну 

оцінку, тим самим додаючи і суб’єктивну конотацію. Іноді звична назва 

змінюється на оказіональну, індивідуальну для мовця через його суб’єктивне 

бачення. Під час перенесення значення назва одного об’єкта накладається на 

інший на основі їхньої схожості (за формою, кольором, функцією тощо) або 

близькості (матеріального досвіду, причини/наслідку, належності частини до 

цілого тощо.) [191], [192]. Традиційно серед стилістичних засобів розрізняють 

стилістичні тропи та стилістичні фігури. Обидва типи засобів 

використовуються компаніями задля фокусування уваги аудиторії саме на 

їхньому повідомленні, оскільки воно починає виокремлюватися з сірої маси 

інших повідомлень та передавати додаткову експресію.  

Стилістичні тропи —  це слова або звороти мовлення в переносному, 

алегоричному значенні. Тропи —  важливий елемент художнього мислення. 

Фактично тропи є вторинною номінацією зі стилістичним ефектом [193]. 

Серед стилістичних тропів виокремлюють метафору, персоніфікацію, 

антономазію, метонімію, ономатопею, епітет, гру слів, зевгму, гіперболу, 

оксиморон та ін. Усі ці стилістичні тропи використовуються у віртуальному 

корпоративному дискурсі компаній у соціальних мережах.  

Стилістичні фігури — це звороти мовлення, застосовувані для 

посилення експресивності (виразності) висловлення [194]. У широкому 

розумінні — це певні мовні засоби, що надають мовленню образності і 

виразності, посилюючи експресивність висловлювання. Серед них 

виокремлюють порівняння, алітерацію, асонанс, анафору, антитезу, 
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апосіопезу, паралелізм, хіазм, анадиплосис, приєднання, кульмінацію, еліпс та 

ін. 

Для інформування використовуються такі стилістичні тропи, як гра слів, 

зевгма та такі стилістичні фігури як алітерація, асонанс, анафора та 

паралелізм. Гра слів відбувається, коли одна форма слова навмисно 

використана у двох різних значеннях для гумористичного ефекту [195], [196]. 

Цей прийом широко використовується й у проаналізованих повідомленнях, 

оскільки він легкий для сприйняття читача, має розважальний i 

гумористичний характер: 

 Saxappeal #MichaelBoltonsBigSexyValentinesDaySpecial🎷 (Netflix, 

Twitter, 9.02.2017) – разом з текстом повідомлення присутній емотикон 

саксофона, що надає подвійного розуміння значення слова, хоча без 

контексту слово матиме лише одне значення; 

 Neverskiptongueday (OldSpice, 5.04.2016) – гра слів на основі 

переробленого поняття leg day у tongue day, яке підкреслює потребу 

укріпити не тільки ноги, а й язик; 

 The only palette eye need. (Taco Bell, Twitter, 4.01.2017) – одночасно 

підкреслюється погляд на palette та за рахунок гри слів займенник I 

перетворюється на іменник eye; 

 Meet the mane event: BoJack Horseman (Netflix, Facebook, 26.08.2017) –

одночасне використання слова mane у значеннях головний та пов’язаний 

з гривою коня, оскільки  мова йде саме про Horseman;  

 The #BMW #X1 is not a follower, it leaves tracks for others to follow (BMW, 

Instagram, 20.02.2017) – гра слів відбувається за допомогою вживання 

іменника follower та дієслова to follow, які підкреслюють домінуючий 

імідж автомобіля. 

Візуальні приклади наведено в додатку Е. Гра слів допомагає компаніям 

розважати користувачів у соціальних мережах. Оскільки більшість 



90 
 

відвідувачів соціальних мереж використовують їх саме для розваги, компанії 

намагаються надати цікаві тексти, наповненні такими елементами, як гра слів, 

щоб виправдати очікування користувачів.  

Зевгма —один з різновидів гри слів. У багатьох випадках 

полісемантичні дієслова, які мають майже нескінченну лексичну валентність, 

можуть поєднуватися з іменниками різних семантичних груп для створення 

комічного ефекту [195], [197]. Для цього стилістичного тропу характерне 

використання слова в єдиному граматичному відношенні до інших слів, які не 

пов’язані семантично. 

 Video of the day! Glassy water, sunny skies and GoPro Karma makes Chris 

Rogers one happy man. (GoPro, Facebook, 7.03.2017) – Неконтрольовані 

стихії природи поєднується з товаром компанії GoPro - GoPro Karma. 

 You may want to save the world but how about saving you skin? (Dove, 

Instagram, 13.02.2017) – Рятування світу порівнюється з рятуванням 

шкір. 

 We like cars and awesome scenery. (BWM, Instagram, 18.02.2017) – 

Машини порівнюються з прекрасним краєвидом. 

Візуальні приклади наведено в додатку Е. Як і гра слів, використання зевгми 

у текстах повідомлень у соціальних мережах додає розважальний елемент до 

віртуального корпоративного дискурсу компанії. Іноді жартівливо розважати 

можна і за допомогою перебільшень. 

Алітерація — це стилістичний прийом повторення однорідних 

приголосних, звуків чи сполучень слів, що додає виразності [192]. Ці зв’язані 

слова допомагають фокусувати звуковий ефект та створювати звуковий образ 

[Савчук, 2014]. Декілька прикладів використання алітерації присутні в 

дослідженому матеріалі: 

 The family that slays together, stays together. 

#SantaClaritaDietarrivesFebruary 3rd (Netflix, Facebook, 17.01.2017) 
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 Pour up the Baja Blast, we're toasting to tacos. Thanks for celebrating 

#NationalTacoDay with us. (Taco Bell, Twitte, 4.10.2016); 

 Speaking of a sparkling personality. (BMW, 5.03.2017). 

Візуальні приклади наведено в додатку Є. Додаючи виразності віртуальному 

корпоративному дискурсу, компанії роблять своє мовлення приємнішим для 

читання, що сприяє більшому поширенню їхніх повідомлень.  

Асонанс — це стилістичний прийом повторення однакових голосних 

звуків чи сполучень звуків [Левицький, 1993]. Декілька прикладів 

використання асонансу присутні і у віртуальному корпоративному дискурсі 

компаній в соціальних мережах: 

 Winner, winner, taco dinner.… (Taco Bell, Twitter, 6.10.2016) 

 One was cold and one was hot. Pick just one? They thought not. 

#CoconutmilkMochaMacchiato (Starbucks, Twitter, 13.03.2017) 

 Look good, play good. Great sack, Broncos! #SDvsDEN #VonGifs (Old Spice, 

Twitter, 30.10.2016) 

 Onward, upward, second-halfward. #DENvsNO #VonGifs (Old Spice, 

Twitter, 13.11.2016) 

 We’ll be backafter the half. #ATLvsDEN #VonGifs (Old Spice, Twitter, 

9.10.2016) 

Візуальні приклади наведено в додатку Є. Створюючи звуковий ефект за 

допомогою асонансу, компанії компенсують відсутність звуку в текстових 

повідомленнях та краще вирізняються у стрічці новин користувачів у 

соціальних мережах. 

Анафора — це стилістична фігура, побудована на повторенні одного або 

декількох елементів на початку паралельного ряду (вірша, строфи, 

прозаїчного уривка) [198]. Приклади анафори трапляються в повідомленнях 

брендів у соціальних мережах: 
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 So much to love, So much to share. So much #MoltenChocolate Sending ❤️ 

everywhere. (Starbucks, Twitter, 10.02.2017) 

 Help us help him help you, in a live date today at 4pm EST on Facebook Live. 

Tap the link in bio. (Old Spice, Instagram, 13.02.2017) 

Візуальні приклади наведено в додатку Є. Ця стилістична фігура за 

допомогою повторень підкреслює найважливіше у повідомленні і сприяє 

більш емоційному сприйняттю. 

Паралелізм — це використання схожих між собою синтактичних схем, 

які приводять до симетрії строф чи їхніх частин [Кравцова, 1994: 168]. Ця 

стилістична фігура використовується і у віртуальному корпоративному 

дискурсі компаній у соціальних мережах: 

 Креолізований текст повідомлення: Don’t be afraid to ask questions. Don’t 

be afraid to tell the truth. Don’t lie to your friends. Don’t drink diet soda… 

(Netflix, Instagram, 16.11.2017); 

 I don't want feelings. I want Taco Bell. (Taco Bell, Twitter, 28.02.2017). 

Використання повторень на початку виразів та речень допомагає сфокусувати 

увагу користувачів на повідомленні та на його головній думці. 

Інформативна комунікативна стратегія реалізується за допомогою 

тактики запиту інформації та тактики інформування. Тактика запиту 

інформації у контексті віртуального корпоративного дискурсу відрізняється 

прагматично від традиційного корпоративного дискурсу. У віртуальному 

просторі запит інформації у користувачів відбувається задля залучення їх до 

розмови, навіть якщо вона відбудеться лише на когнітивному рівні 

користувача. Тактика запиту інформації реалізується за допомогою питань 

різного типу. 

Ставлячи пряме запитання читачам публікацій в соціальних мережах, 

бренди активізують спільноту отримують відповіді та вступають у бесіду зі 

своєю цільовою аудиторією. Більш того, коли інші користувачі відповідають 
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на повідомлення, це збільшує його поширення та кількість переглядів.  

Користувачі підписуються на сторінки брендів не тільки тому, що їм 

подобаються їхні публікації, а й щоб брати участь у розмові [Egan, 2015]. 

Питальні речення – це простий засіб залучення аудиторії до активності. Вони 

використовуються в соціальних мережах усіма брендами, які були розглянуті 

у дослідженні. Наприклад: 

 How will you continue to #RaiseTheBeautyBar? (Dove, Twitter, 31.01.2017) 

 Want to capture kick-ass stories on your next adventure? (GoPro, Facebook, 

17.02.2017) 

 Bingeing S1-7 of @GilmoreGirls before November 25th? (Netflix, Instagram, 

14.02.2016) 

 Always wanted to meet a movie star? (BMW, Facebook, 13.02.2017) 

 where are you watching fireworks from? (Airbnb, Instagram, 3.07.2017) 

 Are you ready to try the Naked Chicken Chalupa, New York? (Taco Bell, 

Facebook, 25.01.2017) 

Візуальні приклади наведено в додатку Б. Питання можуть бути або 

риторичними, або вже із вказаними у публікації відповідями. Вони не 

потребують дожної відповіді від користувача у коментарях до повідомлення, 

але змушують його замислитися над змістом та, можливо, тим самим довше 

поміркувати про бренд, який спонукає до філософських роздумів. Такі 

запитання розраховані більше на отримання вподобань та поширення 

повідомлення, ніж на прямі відповіді від аудиторії, а це ще один засіб 

активізації аудиторії. Наприклад: 

 Why cry over spilled milk when you can fall head over heels? (Oreo, Twitter, 

4.12.2016) 

 Breakfast appetizers? Yes, please! 😋 #Nutella (Nutella, Twitter, 16.02.2017) 

 Who needs a boyfriend when you have Taco Bell? (Taco Bell, Twitter, 

30.01.2017) 
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 If you must lead a horse to water, why not make it a pool in San Jose Del 

Cabo? (Airbnb, Facebook, 10.02.2017) 

 What would life be without laughter? #GoProGirls, @molliebylett and 

@haruna__mm are always keeping each other laughing. #gopro #hero5 

(GoPro, Twitter, 19.02.2017) 

Окрім активізації аудиторії, питання надають компаніям цінну 

інформацію щодо вподобань їхньої публіки [Hemley, 2013]. Такі питання 

зазвичай більш сфокусовані не на компанії, а на читачах публікацій. Оскільки 

людям подобається ділитись власними поглядами, бренди можуть надавати 

своїм прихильникам право голосу, тим самим залучуючи їх до активності, 

наприклад: 

 What movie would you live in? (Airbnb, Twitter, 27.02.2017) 

 Performance, redefined. How would you describe the all-new #BMW 

#5Series? (BMW, Twitter, 21.02.2017) 

 Questions? Our coffee experts are here all week to answer anything and 

everything coffee. #CoffeeTalk #Coffee #QandA (Starbucks, Instagram, 

15.03.2016) 

Для підвищення кількості відповідей на такі питання компанії можуть 

створювати опитування на своїх сторінках в соціальних мережах. Це спрощує 

процес відповіді, оскільки людині потрібно лише обрати варіант, а не писати 

щось від себе. Крім того, це також полегшує компаніям процес підрахунку 

даних опитування. Наприклад: 

 Can there ever be TOO much TV? (Варіанти відповідей: yes, no) (Netflix, 

Twitter, 8.02.2017) 

 Will you be celebrating the first day of winter with a white Christmas or a 

white sand beach? (Airbnb, Twitter, 21.12.2016) 
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Опитування аудиторії інформують компанію про вподобання споживачів. Цю 

інформацію компанії можуть використовувати для аналізу їх цільової 

аудиторії та підлаштування бренду під їхні потреби.  

Найпоширенішим методом реалізації тактики інформування є 

використання репрезентативів. Репрезентативи надають інформацію про 

компанію. Вони можуть бути носіями корпоративної культури, цінностей, 

розповідати про досягнення чи товари компанії. 

 It’s our 60th, but the real story is you. Dove & @ShondaRhimes are bringing 

#RealBeauty stories to the screen. (Dove, Twitter, 30.05.2017) 

 Alaska Airlines hosted a 2,000-mile flight to nowhere in the name of chasing 

the ultimate viewing experience for the Great American Eclipse. Shot 100% 

on GoPro. Learn more about their unique flight here: http://bit.ly/2vmQ9b3 

(GoPro, Facebook, 23.08.2017) 

 @Ava DuVernay, representation is more than skin deep. It’s diversity of 

thoughts, behaviors, and characters. #FirstTimeISawMe (Netflix, Instagram, 

2.08.2017) 

Надаючи інформації про свої досягнення, цінності та відповідальні дії 

щодо навколишнього середовища чи соціуму, компанії створюють групу 

відданих прихильників, які поділяють корпоративну культуру компанії та 

стають «послами бренду» (brand ambassadors) [198] (комунікативне 

призначення – створення відданої групи прихильників). Надаючи інформацію 

про свій бренд, компанії сподіваються на збільшення обсягів продажу. 

Отримуючи інформацію про товар чи сервіс, користувач дізнається про 

можливість, котру надає компанія.  

Репрезентативи можуть доповнюватися стилістичним засобом, який має 

назву оксиморона. Оксиморон — це стилістична фігура, синтаксичні та 

семантичні структури якої суперечать один одній [Терханова, 2015]. Ця фігура 

допомагає підкреслити протилежні значення двох феноменів або об’єктів 
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[Українська мова. Енциклопедія, 2000]. Особливість оксиморона в тому, що 

суб’єктивний погляд автора може виражатися через будь-який з членів 

словосполучення. В досліджених повідомленнях було виявлено такі приклади: 

 Deceptively compact in appearance, yet spacious enough to accommodate 

any Sunday challenges. The MBW 2 Series Active Tourer. (BMW, Facebook, 

26.02.2017); 

 #StarbucksDate goals. Chocolatey chips melted into espresso, topped with 

steamed milk combined with bitter-sweet mocha sauce. Finished with mocha 

and espresso-infused whipped cream and an espresso mocha drizzle. The 

Molten Chocolate Latte, only available through February 14. (Starbucks, 

Instagram, 10.02.2016). 

Візуальні приклади наведено у додатку Е. Підкреслюючи протилежні якості 

своїх товарів, компанії гіперболізують можливості їхнього продукту 

поєднувати одночасно всі потрібні для клієнта характеристики. Тим самим за 

допомогою корпоративного дискурсу вони створюють покращений імідж 

своїх товарів. Використання стилістичних тропів збагачує віртуальний 

корпоративний дискурс, допомагає формувати емоційний складник та 

розважати читачів. Компанії також використовують стилістичні фігури для 

фокусування більшої уваги користувачів. 

Апосіопеза також використовується при поширені інформації щодо 

товару. Апосіопеза, або умовчання, допомагає фіксувати зненацька обірвану 

незакінчену фразу та актуалізує неординарність ситуації [Кузнец, 1960]. Цей 

стилістичний прийом підкреслює недомовленість, невизначеність, додає 

елемент діалогічного дискурсу [200]. У досліджуваному матеріалі знаходимо 

кілька прикладів апосіопези: 

 Introducing...wait...can't read the name. Whatever. Just call it "Cinnamon 

Dolce caramel cup of joy." ☕️❤️ #IcedCinnamonAlmondmilkMacchiato 

(Starbucks, Twitter, 28.02.2017) 
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 #OREO, Nuts and Ice cream…oh my!http://expi.co/0cUmV (Oreo, Twitter, 

24.09.2015) 

 She has nothing left to lose… but they do. The truth comes out March 31st. 

#13ReasonsWhy (Netflix, Facebook, 26.01.2017) 

 …Aaaannd relax. Treat yourself to the indulgent scent of sweet cream and 

peonies when you shower with Dove Sweet Cream & Peony Body Wash. The 

perfect gift from you… to you. Thanks for sharing this beautiful image 

@rinaponomarova #RealBeauty #Dove #DoveBodyWash #Regram 

#BeautyBlogger #Peonies #Relax (Dove, Instagram, 1.09.2017) 

Візуальні приклади наведено в додатку Є. Використання апосіопези в 

повідомленнях допомагає компаніям створити більш живе мовлення, яке має 

певні паузи, що дозволяють мовцю щось пригадати, чи над чимось задуматися. 

Через наближення до живої розмови компанії намагаються стати ближчими до 

клієнтів.  

Отже, інформативна комунікативна стратегія допомагає компаніям 

досягти трьох прагматичних цілей - впізнавання бренду (brand awareness), 

створення відданої групи прихильників та збільшення обсягів продажу 

компанії. Для збільшення шансів запам’ятовування повідомлення бренду 

використовуються такі стилістичні тропи: гра слів, зевгма, а також  

стилістичні фігури: алітерація, асонанс, анафора та паралелізм. Інформативна 

комунікативна стратегія реалізується за допомогою тактики запиту інформації 

та тактики інформування. Тактика запиту інформації реалізується через 

запитання різного типу. З боку граматики використовуються різні форми 

питальних речень. Питання також можуть бути риторичними або бути 

частиною опитування. Найпоширенішим засобом реалізації тактики 

інформування є використання репрезентативів, які можуть поєднуватися з 

такими стилістичними засобами, як оксиморон та апосіопеза. 

http://expi.co/0cUmV
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2.2.2. Аргументативна комунікативна стратегія 

Є.В. Клюєв визначає комунікативну стратегію як «сукупність 

запланованих мовцем і реалізованих під час комунікативного акту 

теоретичних ходів, спрямованих на досягнення комунікативної цілі» [199]. 

Для мотивації користувача до виконання будь-якої дії повідомлення повинні 

містити певні аргументи. Ці перлокутивні факти та аргументи сприяють 

прагматичній меті переконання користувача. Одні з основних 

аргументативних прийомів – це повтор та протиставлення [200]. У більшості 

випадків аргументативна стратегія допомагає втілити комунікативну мету – 

збільшення прибутку компанії. Ці рекламні тексти реалізуються через тактику 

опису позитивної перспективи і тактику проведення аналогії. 

Тактика позитивної перспективи використовується на перетині 

віртуального корпоративного та рекламного дискурсів. Підкреслюючи 

позитивну можливість дій, пов’язаних з використанням продукту, компанії 

аргументують користувачеві потребу його придбання.  

 What better way to get acquainted with the city than a leisurely bike ride with 

friends? In an experience you can book on Airbnb, unofficial Prague 

ambassador Jakub will lead you away from the crowds to lesser-known 

corners of the city, including a hidden beer garden and a perfect picnic spot. 

All fees benefit the bike-sharing startup Rekola, so you’ll also be helping to 

improve the city’s bike infrastructure. For more Prague adventures and 

places to stay, click the link in our bio. (AirBnb, Instagram, 29.08.2017) 

Для досягнення бажаного перлокутивного ефекту повідомлення містять 

одночасно декілька аргументів щодо приєднання до поїздки на велосипедах: 

відкриття менш відомих куточків міста та внесок, який сприяє покращенню 

інфраструктури для велосипедистів у місті. У тактиці опису позитивної 

перспективи використовуються прикметники з позитивною конотацією, такі 

як perfect, awe-inspiring, mesmerizing, special, favorite, exclusive. Ця апеляція до 

оцінних значень доповнюється прикметниками у формі вищого ступеня 
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порівняння: the coolest, our newest, the best, the most wonderfilled – для 

підкреслення позитивності. Суперлативи створюють враження найкращих 

можливостей, які компанія може надати клієнтові.  

Використовується апелювання до емоційного стану кохання (appeal to 

emotions), що підкреслює як результат (fall in love, with loved ones), так і процес 

створення продукту (a lot of love went into making this, reason to love). Апеляція 

до емоцій – один з видів аргументації і може застосовуватися без додаткових 

аргументів.  

 When you love Taco Bell and love being extra. (Taco Bell, Instagram, 

24.08.2017) – апелювання до почуття індивідуальності;  

 For Nutella® and Aunt Jemima®, it was love at first bite. (Nutella, 

Facebook, 19.02.2017) – апелювання до емоцій через 

трансформацію виразу love at first sight. 

Такі стилістичні тропи, як метафора, метонімія, епітети, гіпербола, 

допомагають підкреслити позитивну перспективу. Метафора є одним з часто 

вживаних відомих тропів. Метафора — це перенесення значень на основі 

асоціативної схожості між двома об’єктами [191], [195], [193]. Експресивність 

метафори присутня завдяки прихованій одночасній присутності обох об’єктів 

— той, який називають, та той, яким називають. Таким чином, формально 

відбувається перенесення значення на основі схожості однієї риси, спільної 

для двох об’єктів, але насправді кожен об’єкт сприймається в усій складності 

власних рис. Вважається, що при більшій відстані між порівнюваними 

об’єктами метафора стає більш експресивною, неочікуваною та вражаючою 

[201], [195]. Цей троп використовується і у віртуальному корпоративному 

дискурсі соціальних мереж (додаток Е): 

 Every mouthwatering meal deserves a good wingman. (Coca Cola, 

Instagram, 17.11.2016). 
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Під wingman розуміється напій CocaCola, який зображено на малюнку, що 

супроводжує публікацію. 

 Enter our Taco Bell inspired costume contest. The prizes are to die for. Learn 

more: http://ta.co/AllTacosEve. Rules: http://ta.co/AllTacosEveRules … 

(Taco Bell, Twitter, 23.10.2016) 

У прикладі перебільшене порівняння якості призів. 

 .@CodyKessler6’s trying to quench his thirst for victory this week, but he can 

still respect the rivalry. #GamedayFeeling (Coca Cola, Facebook, 

22.11.2016) 

Замість дієслова перемогти використовується вираз to quench his thirst for 

victory. 

 The source of fun #BMWreport (BMW, Instagram, 3.03.3017) 

Під source of fun мається на увазі машина. 

 Dreaming about softness? If your underarm is screaming ‘yes’, try Dove 

Original Clean Antiperspirant Stick. (Dove, Instagram, 3.11.2016) 

Дія розмовляти стосується пахви, яка не має можливості розмовляти. 

 A contemporary icon of performance. (BWM, Instagram, 14.02.2017) 

Метафора використовується саме в публікаціях компанії BMW, яка у багатьох 

повідомленнях порівнює свої машини та їхні можливості. А саме: a friendship 

set to last, the melody of performance, the feel-good factor, exactly what sheer 

driving pleasure is all about, an open invitation promising it all, the benchmark of 

performance design, ambitions freedom on four wheels, sophisticated lifestyle in a 

nutshell, always a pleasure, special in every way, impossible to forget, a true magnet 

for eyes, a true VIP on the road… 

Таким чином, використовуючи метафори, автори повідомлень 

розширюють їхню семантику, поглиблюють розуміння власних продуктів та 

бренду, порівнюючи їх з іншими поняттями світу. До того ж, вони створюють 

привабливий імідж, який сприяє позитивній конотації повідомлення.   
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Метонімія базується на суміжності та близькості об’єктів чи явищ. 

Перенесення значення в метонімії основується на тому, що два об’єкти (або 

феномени) мають спільні підстави на існування [202]. Цей троп базується не 

на вигаданому порівняні предметів, а на їхньому конкретному реальному 

зв’язку [195], [203]. Такі приклади знаходимо в дослідженому матеріалі: 

 Getting the kids up for school can sometimes feel like rocket science, but 

there’s one hazelnut element that might help. #Nutella (Nutella, Instagram, 

6.12.2016) 

Під one hazelnut element мається на увазі шоколадна паста Nutella, яка 

виготовляється саме з цих горіхів. 

 Gone in a flash. The BMW 2 Series Coupe (BMW, Facebook, 27.02.2017) 

Під Gone in a flash мається на увазі дуже швидко.  

 On April 14th the world meets a Hollywood icon. Sandy Wexler, a Netflix 

original film starring Adam Sandler (Netflix, Facebook, 23.01.2017) 

Замість того щоб відразу назвати актора, спочатку про нього говорять як 

Hollywood icon. 

 Don’t forget to leave something for the guy at the top of the “Nice” list 

#OREOforSanta (Oreo, Instagram, 23.12.2015)  

Під the guy at the top of the “Nice” list мається на увазі Санта-Клаус. 

 The color of love (BMW, Instagram, 4.03.2017) 

Під color of love мається на увазі червоний колір. 

 The beautiful transition of summer into winter: autumn. #BMWrepost 

(BWM, 25.11.2017). 

Замість слова осінь спочатку вжили вираз beautiful transition of summer into 

winter. 

Додаткові зображення публікацій-прикладів наведено у додатку Е. 

Використання метонімії в корпоративному дискурсі соціальних мереж 

дозволяє компаніям збагачувати текст повідомлень та надавати окремими 

виразам додаткової виразності та емоційності. 
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Епітети описують властивість об’єкта як реально існуючу, так і вигадану 

[193]. Епітетам властива експресивність і суб’єктивність, оскільки 

характеристика, яка надається об’єкту, обирається мовцем. В.А. Кухаренко 

виокремлює дві групи епітетів: афективні епітети (які передають емотивну 

оцінку об’єкта мовцем) та фігуративні епітети (які формуються метафорою, 

метонімією та порівнянням, вираженими прикметниками) [195]. Обидва типи 

присутні в досліджуваних повідомленнях. 

Серед афективних епітетів використовувалися sad grocery store trips 

(Nutella), comfortable questions (Old Spice), awkward family photo (Taco Bell), a 

sweet orange-blossom pastry, cool tranquility (Airbnb), reliable ride, breathtaking 

athleticism, dynamic design, unconditional performance, deceptively compact 

(BMW), superstar performance (Oreo). За допомогою таких епітетів автори 

повідомлень додають емоційності, тим самим або нарощуючи позитивні 

якості свого продукту, або емоційно збільшуючи потребу в них.  

Серед фігуративних епітетів використовувалися refreshing playlist 

(CocaCola), fantasy-based tabletop games, upside-down #CaramelMacchiato 

(Starbucks), festive -hazelnut smear (Nutella),  wisdom teeth video confessions, 

action packed @tacobell Taco Tale (Taco Bell), longest cookie dunking relay, little 

holiday warmth (Oreo). Фігуративні епітети допомагають створити порівняльне 

відношення між продуктом та іншими явищами у світі. Додаткові зображення 

публікацій-прикладів наведено в додатку Е.  

У повідомленнях використовуються як мовленнєві епітети, які 

створюються спеціально для публікації (sweetest snowman, Pumpkin-shaped 

french toast (Nutella), indulgent scent, zesty antiperspirant, invigorating shampoo 

(Dove)), так і мовні епітети, які є частиною словосполучень, що вже 

перетворилися на стабільні літературні кліше (complicated world of dating, (Old 

Spice), exclusive interview, ninja skills (Taco Bell), stress free driving,(BMW), 

rooftop terrace, winding alleyways (Airbnb), timeless classics (CocaCola)). 

Мовленнєві епітети сприяють підкресленню неординарності товарів, а мовні 
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використовують звичні вирази для наближення віртуального мовлення до 

реального. 

Кожен з епітетів може мати позитивне або негативне значення. Але в 

публікаціях у соціальних мережах на сторінках компанії переважають 

позитивні епітети, оскільки тексти компанії у більшості випадків подають 

інформацію про себе та свої продукти чи сервіси з позитивного боку.  

Гіпербола — це стилістичний прийом, в якому акцент робиться через 

навмисне перебільшення. Як і епітет, гіпербола ґрунтується на емфазі 

емотивного значення [195], [204].  Гіпербола перебільшує або якість, або 

кількість предметів. Наприклад: 

 Well, this was fun while it lasted. Now we’re off to our scheduled dramatic 

exit into the sunset. #DENvsNO #VonGifs (Old Spice, Twitter, 13.11.2017); 

 LIVE on #Periscope: The unstoppable @Kold91 is now live on Periscope. 

Give us some questions to ask him! (Old Spice, Twitter, 29.11.2016) – 

перебільшена якість людини, яку неможливо зупинити; 

 The speed of light is nothing compared to the speed with which the #BMW 

#M4 Coupe will charm you. #BMWreporst @trevojolinphoto (BMW, 

Instagram, 9.01.2017). 

Додаткові зображення публікацій-прикладів наведено в додатку Е. Навмисне 

перебільшення за допомогою гіперболи не використовуються для введення 

користувача в оману. Це зазвичай робиться для того, щоб або з гумором 

передати інформацію, або показати свою впевненість у якості виробленого 

продукту чи наданого сервісу. 

Тактика проведення аналогії реалізується за допомогою таких 

стилістичних фігур, як порівняння та антитеза. Порівняння — це перенесення 

значень на основі асоціативної схожості між двома об’єктами за допомогою 

часток like, as, than... [205]. Повідомлення в соціальних мережах сповнені 

порівнянь, оскільки за допомогою проведення аналогій представники 

компаній створюють додаткові аргументи (argument by analogy). Наприклад: 
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 Find a bae who compliments you the way Nutella® compliments pancakes. 

(Nutella, Instagram, 22.02.2017) 

 If you lean in real close, this tweet smells like #bacon. Meet the new 

Homestyle Chicken & Double-Smoked Bacon Panini. (Starbucks, Twitter, 

22.02.2017) 

 As dark as the night. The #BMW #M4 Coupe (BWM, Instagram, 24.02.2017) 

– порівняння темного кольору машини з нічною темрявою; 

 Photo of the day! Blasting into #humpday like Gavin Beschen at the North 

Shore. #GoPro #GoProSurf (GoPro, Twitter, 8.02.2017) 

 We love having amazing Dove fans like you, @aastrid_002. Thanks for your 

kind words. Have a beautiful weekend! (Dove, Twitter, 24.02.2017) 

Додаткові зображення публікацій-прикладів наведено в додатку Є. 

Створюючи порівняння всіх елементів ринку, які охоплюють клієнтів, їхні 

потреби, продукти, їх якості та послуги, компанії за допомогою віртуального 

корпоративного дискурсу вибудовують більш зрозумілий для читачів образ. 

Завдяки цьому, користувачі соціальних мереж можуть уявити собі можливий 

результат покупки, якщо вони знайомі з порівнюваним об’єктом. Для надання 

виразності текстам віртуального корпоративного дискурсу використовуються 

не лише порівняння, але й інші стилістичні фігури. 

Антитеза — це риторична стилістична фігура, яка використовує 

паралельні конструкції та зіставляє два протилежні поняття, які часто 

виражаються антонімами [206]. Ця фігура допомагає підсилити враження для 

більшої переконливості поняття [207] через реалізацію одного з універсальних 

прийомів аргументації – протиставлення. Антитезу нерідко використовують у 

порівняннях для підсилення ефекту. Наприклад: 

 Your search for the beginning of a never-ending journey ends here. Don’t 

smell yourself short. (Old Spice, Twitter, 22.02.2017); 

 There is nothing like a hot shower on a cold winter morning (Dove, 

Instagram, 11.01.2017); 
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 #RealBeauty doesn’t sweat the small things. It sees the bigger picture (Dove 

Instagram, 30.11.2016); 

 Getting ready to party? Be good, even when you’re bad, with Dove DermaSpa 

Goodness3 Body Lotion (Dove, Instagram, 18.10.2016); 

 Even if things seem dim, the holidays have a way of brightening you spirits. 

Have a #Wonderfilled #Holiday (Oreo, Instagram, 7.12.2015); 

 Time is temporary, memories are forever. The #BMW #1series (BMW, 

Instagram, 22.02.2017). 

Додаткові зображення публікацій-прикладів наведено в додатку Є. 

Використання антитези у корпоративному дискурсі сприяє емоційному 

сприйняттю повідомлень компанії. Уживаючи протилежні поняття в одному 

повідомленні, компанії намагаються привернути увагу користувача.  

Тактика проведення аналогії також використовується через 

контекстуальні антоніми. Проводячи аналогію з протилежним, компанії 

більше підкреслюють та аргументують переваги саме їхнього продукту. 

 We believe beauty should be a source of confidence, not anxiety. That’s why 

we encouraged @stylemesunday to show her scars during our Dove casting. 

Well, they’re simply a part of what makes Natalie, Natalie. #Dove 

#RealBeauty #RealWomen #DoveVideo (Dove, Instagram, 14.08.2017) 

 Day or night. We've got you covered. (Taco Bell, Twitter, 22.08.2017) 

 When you open up with Oreo, a routine trip can turn into a memorable one. 

(Oreo, Facebook, 15.03.2016) 

У стилістичному прийомі кульмінації (climax) кожна наступна 

комбінація слів (речення) більш важлива, емоційна та виразна [208]. Тим 

самим, використовується тактика прихованого мотивування. Наприклад:  

 For Tarah Gieger, it isn’t about being one of the top female riders, it’s about 

being one of the top riders in the world. Period. (GoPro, Facebook, 

8.03.2017) 
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Нарощуючи емоційність текстових частин з кожним наступним фрагментом 

тексту, компанії формують і зміцнюють зв’язок клієнта з брендом.  

Тактика поетапного мотивування також реалізується за допомогою 

лексем з близьким значенням, які можуть спиратися на цінності корпоративної 

культури бренду. Наприклад, компанія Dove стверджує, що We are helping 40 

million girls build self-esteem and positive body confidence [183]. Ця ідея поетапно 

реалізується в багатьох повідомленнях компанії у соціальних мережах через 

слова з близьким значенням, такими як beautiful, beauty, confidence, potential, 

self-esteem, lovely, strong, healthy, power, femininity, unique, different. Усі слова 

поетапно формують у читача розуміння бренду та його цінностей на 

підсвідомому рівні і тим самим збільшують впізнаваність бренду.  

Таким чином, аргументативна комунікативна стратегія допомагає 

втілити комунікативну мету збільшення прибутку компанії. У межах стратегії 

віртуальний корпоративний дискурс поєднується з рекламним дискурсом; 

домінують тактики позитивної перспективи, проведення аналогії та 

прихованого мотивування. Тактика позитивної перспективи досягає 

потрібного перлокутивного ефекту за допомогою прикметників оцінки з 

позитивною конотацією, іноді у суперлативній формі. Апелювання до емоцій 

реалізується за допомогою використання семи кохання. Для цієї тактики 

характерні стилістичні засоби: метафора, метонімія, епітети та гіпербола. 

Тактика проведення аналогії реалізується через стилістичні прийоми 

порівняння, антитезу, а також через контекстуальні антоніми. У межах 

тактики прихованого мотивування використовується стилістичний прийом 

кульмінації та лексем з близьким значенням, які можуть пов’язуватися з 

цінностями корпоративної культури бренду. 

2.2.3. Спонукальна комунікативна стратегія 

У межах традиційного корпоративного дискурсу спонукальна 

комунікативна стратегія використовується для надання рекомендацій, 

інструкцій, наказів тощо, для реалізації інструктивної функції корпоративного 
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дискурсу [200]. Для більш швидкого впливу на користувача застосовуються 

обмежувальні часові показники. Розуміючи, що потрібну дію необхідно 

виконати до певної конкретної дати чи часу, користувач може легше відкинути 

свої вагання і швидше прийняти рішення на користь придбання товару. Ці 

часові обмеження і спонукають читача до дії. Наприклад: 

 Win a #GoProFusion. Every. Single. Day. That's right, we’re giving away a 

#GoProFusion every day. Enter now at: https://gopro.com/fusion (GoPro, 

Twitter, 29.08.2017) 

 LITTLE MONSTER ALERT: Gaga Five Foot Two ❤️ A Netflix Original 

Documentary from @ladygaga. Sept 22. (Netflix, Instagram, 24.08.2017)  

 Yay for more coffee dates! ️ Buy one macchiato, get one free. 8/3-8/7, 2-5 

PM. U.S. only. #MeetForMacchiatos (Starbucks, Twitter, 3.08.2017) 

 One hour until our Facebook Live begins. Get ready to kick off the 

#NationalTacoDay season. http://www.facebook.com/tacobell (Taco Bell, 

Twitter, 25.09.2017) 

 How do you survive on a deserted island? Well, if you’re Jimmy and 

Guillermo, you get an ice-cold Coke delivered to you courtesy of Brent Rivera. 

#ShareACoke – Jimmy Kimmel Live! airs weeknights 11:35|10:35pm CT on 

ABC. (CocaCola, Facebook, 22.07.2017) 

 Get ready, Chicago. On May 31st, Nutella Cafe is coming your way. Learn 

more at Nutella Cafe Grand Opening! (Nutella, Facebook, 23.05.2017) 

У межах віртуального корпоративного дискурсу спонукальна 

комунікативна стратегія використовується для заохочення користувачів до 

певної дії та в більшості випадків спрямована саме на збільшення обсягів 

продажу компанії. Ця стратегія реалізується через тактики безпосередньої 

каузації та прихованої каузації [209]. Тактика безпосередньої каузації 

реалізується через директиви (дієслова в імперативній формі), які закликають 

користувача до дії. Для того щоб отримати бажаний результат від користувачів 

за допомогою певної публікації, важливо сказати їм, чого від них очікують. 

https://gopro.com/fusion
http://www.facebook.com/tacobell
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Малюнок і текст про певний товар можуть бути недостатніми для того, щоб 

користувач зрозумів, що саме йому слід робити з отриманою інформацією: 

переглянувши пост, він може продовжити гортати свою стрічку новин. Для 

того щоб уникнути пасивного перегляду публікації, компанії додають заклик 

до дії (CTA – Call to action), зазвичай за допомогою дієслів імперативної 

форми. Ці ін’юнктиви використовується у повідомленнях, мета яких – продати 

товар чи сервіс або активізувати аудиторію. Вони відображають пряме 

спонукання до дії: 

 Share your answer in the comments below. (Dove, Facebook, 31.01.2017) 

 Open up with Oreo and take a ride with a new friend. (Oreo, Facebook, 

28.02.2016) 

 Stop not watching the ad starring Von Miller and start doing it right now! 

#TNF (Old Spice, Twitter, 15.08.2016) 

 Get better acquainted at http://www.nutelladay.com/. (Nutella, Facebook, 

26.01.2017) 

 Tag that friend who has a very specific Taco Bell order. (Taco Bell, 

Instagram, 30.06.2017) 

Додаткові зображення публікацій-прикладів наведено в додатку Б. Дієслова в 

імперативній формі зазвичай уживається на початку повідомлень або певних 

речень у межах одного повідомлення. Це привертає більше уваги адресатів та 

фокусує їхню увагу на потрібній дії. 

Існує певна класифікація закликів до дії. Дж. ДеМерс запропонував 

п’ять типів закликів до дії на основі різних конверсійних цілей [210]. 

o Заклики, що заохочують до взаємодії  

Цей заклик до дії сфокусовано на мотивації користувачів до простих дій, які 

допоможуть поширити контент сторінки чи їхньої думки щодо нього. 

Наприклад: 

http://www.nutelladay.com/
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 Choose your favourite #BMW colour. Retweet for M2 in Long Beach Blue or 

Like for M6 Gran Coupé in San Marino Blue. (BMW, Twitter, 14.02.2017) 

 We’re back LIVE in Von’s basement! Ask him more vague and comfortable 

questions about family friendly topics! (OldSpice, Facebook, 19.10.2016) 

o Заклики, які спрямовують читача до іншого контенту 

Оскільки компанії створюють контент не лише для сторінок у соціальних 

мережах, а й для інших ресурсів, іноді потрібно збільшити кількість переглядів 

альтернативних ресурсів за рахунок користувачів соціальних мереж. 

 Get the real behind the scenes look at Hollywood with Airbnb Experience Star 

Turn. http://abnb.co/vtna  #LiveInTheMovies (Airbnb, Twitter, 26.02.2017) – 

заклик до перегляду відео; 

 Jesper Tjäder dropping in from the third story at Red Bull Playstreets! Follow 

his winning run through the middle of Bad Gastein, an Austrian ski town. 

(GoPro, Facebook, 25.02.2017) – заклик слідкувати за спортсменом; 

 Help us help him help you, by clicking this link: https://goo.gl/JxO63H 

(OldSpice, Facebook, 13.02.2017) – в  заклик допомогти перейшовши за 

посиланням. 

o Заклики, які збільшують кількість підписок 

Отримуючи підписку від користувача, компанія здобуває більше інформації 

для того, щоб збільшити шанси перетворити фанатів компанії в соціальних 

мережах саме у споживачів їхніх товарів чи послуг. Саме тому іноді публікації 

скеровані на збирання контактних даних користувачів.  

 Enter for a chance to win your favorite Airbnb Experience. Just ❤️️ your 

favorites in the @Flipboard app: http://abnb.co/5DGp9r (Airbnb, Twitter, 

13.02.2017) 

 Meet the evolution of remote control parking - join #BMWi at the Mobile 

World Congress #MWC17. http://bit.ly/BMWi3_94Ah-efficiency … (BMW, 

Twitter, 27.02.2017) 

https://goo.gl/JxO63H
http://abnb.co/5DGp9r
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 Get stoked... the #GoPro @MountainGames are open for registration! Sign 

up here: http://register.mountaingames.com (GoPro, Twitter, 16.02.2017) 

o Заклики, які надають інформацію про продукт потенційним клієнтам 

Такі заклики до дії спонукають користувача вжити отриману інформацію для 

покупки. Переліком інформації про товар, компанії мотивують людей до дії.  

 No reason to get cold feet. Check out all #GetOutThere episodes featuring 

#BMW #xDrive: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLa5S6UwF22IJhSvWhL_GldSeZM

4aj1m7X … (BMW, Twitter, 21.02.2017) 

 It's time for a third course. Join us for a world tour in Season 3 of Chef's 

Table, now streaming on Netflix. (Netflix, Twitter, 17.02.2017) 

o Заклики, скеровані на продаж 

Цей тип заклику до дії прямо вказує користувачеві на покупку та безпосередні 

вигоди від неї.  

 Check out the must-have accessories for the new @BMW #5Series. More: 

http://press.bmwgroup.com/x81lI (BMW, Twitter, 20.02.2017) 

 Serve this Nutella® creation for breakfast and you’ll be on a casse-role! 

#SpreadTheHappy (Nutella, Instagram, 27.01.2017) 

До вказаних вище варіантів закликів до дії слід додати ще один підвид.  

o Риторичні заклики 

Мета цих закликів – надихнути користувачів зробити щось, що можливо, 

покращить їхнє життя, однак може бути зовсім не пов’язане з компанією. 

Наприклад: 

 Find a bae who compliments you the way Nutella® compliments pancakes. 

(Nutella, Instagram, 21.02.2017) 

 Clear your mind. Embrace your power. #IronFist (Netflix, Twitter, 

21.02.2017) 

http://register.mountaingames.com/
http://press.bmwgroup.com/x81lI
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 Enjoy more of everything. (BMW, Twitter, 26.02.2017) 

Зображуючи позитивний очікуваний результат від певної дії за допомогою 

імперативної форми дієслова, користувачів різних соціальних мереж 

спонукають до дії, яку риторично передбачає використання продукту 

компанії. Ці заклики мають позитивну конотацію і формують асоціативні 

спогади в користувача.  

Таким чином, різні заклики до дії у формі імперативу простого дієслова 

дуже прямолінійні та чіткі. Оскільки дієслово у реченнях зазвичай вживається 

на першому місці, то зміст повідомлення та дія, до якої воно спонукає 

сприймаються легко. До того ж, ці дієслова переважно односкладові або 

двоскладові.  

Тактика прихованої каузації реалізується через використання комісивів 

– для підкреслення результату, який отримає користувач після виконання 

певної дії. Обіцянки результату в публікаціях чітко розповідають 

користувачеві чого можна очікувати, використавши свій час на прочитання 

публікації компанії. Наприклад: 

 The responses will inspire you, share your own in the comments below. (Dove, 

Facebook, 24.01.2017) 

 Check @Snapchat for the inside scoop on our new @YouTube series 

featuring our favorite Taco Bell fan content. (Taco Bell, Twitter, 17.01.2017) 

 If you would like to help temporarily house these people in need, sign up here. 

Thank you for your generosity! (Airbnb, Facebook, 30.01.2017) 

Додаткові зображення публікацій-прикладів наведено в додатку Б. 

Використовуючи майбутній час дієслів та причиново-наслідковий зв'язок, 

компанії вказують користувачам на результат, якого вони досягнуть після 

виконання запропонованої дії. Водночас із прагматичного погляду, 

використання прихованої каузації виконує функцію спонукання до дії. 
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Отже, спонукальна комунікативна стратегія зорієнтована на прагматичну 

мету – збільшення обсягів продажу. Стратегія реалізується через тактики 

безпосередньої каузації та прихованої каузації. Тактика безпосередньої 

каузації реалізується через директиви (дієслова в імперативній формі), які 

закликають користувача до дії. Заклики до дії можуть заохочувати до 

взаємодії, адресувати читача до іншого контенту, збільшувати кількість 

підписок, надавати інформацію щодо продукту потенційним клієнтам, 

скеровувати безпосередньо на продаж та мати риторичний характер. Тактика 

прихованої каузації реалізується через використання комісивів, які у формі 

обіцянок підкреслюють можливий результат дії. 

2.2.4. Стратегії встановлення, підтримки та розривання контакту 

І.Н. Борисова стверджує, що комунікативна стратегія – це засіб 

реалізації мети, який передбачає подання відібраних фактів у певній 

тональності для впливу на вольову, інтелектуальну та емоційну сферу адресата 

[211]. Саме емоційного зв'язку намагаються досягти представники компаній 

шляхом використання стратегій встановлення, підтримки та розривання 

контакту. Цей емоційний зв'язок формує групу відданих прихильників бренда. 

Стратегія встановлення контакту реалізується за допомогою тактики 

вітання. Мережа Інтернет суттєво вийшла за межі тільки технологічних 

засобів. На сьогодні, Інтернет можна трактувати і як соціальне явище, яке 

створило свою соціальну віртуальну реальність із власним специфічним 

комунікативним середовищем [212]. Незважаючи на це, віртуальне 

спілкування поєднує в собі і особливості спілкування в реальному світі. Серед 

таких особливостей – використання привітань. Вітаючись зі своєю 

аудиторією, компанії встановлюють контакт з людьми та будують відносини з 

фактичними та майбутніми клієнтами, наприклад: 

 Good morning from @ExpatEdna! (AirBnb, Instagram, 10.07.2016) 

 Welcome the weekend with Nutella® recipes that donut disappoint. (Nutella, 

Instagram, 19.02.2017) 
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 Just about to make six instant friends. #FlatWhite #GoodMorning (Starbucks, 

Twitter, 17.02.2017) 

Додаткові зображення публікацій-прикладів наведено в додатку В. Привітання 

— це один з емоційних компонентів, який допомагає компаніям додати 

позитивну конотацію [213] до створених повідомлень та сформувати  

приємний імідж бренда для користувача. 

До засобів контактовстановлення належить також звертання. Тактика 

звертання менш поширена у віртуальному корпоративному дискурсі 

соціальних мереж, оскільки звертатися потрібно в більшості випадків до 

занадто широкої аудиторії. Але існують випадки, коли в повідомленні 

звертання адресоване конкретній особі. 

 @shimmerwolfartsb We believe in the importance of developing a positive 

relationship with beauty for all; everyone is welcome to submit! (Dove, 

Instagram, 2.05.2017) – звертання за допомогою @; 

 You deserve every sip of that Pumpkin Spice @Frappuccino, Corey! ☺ 

(Starbucks, Twitter, 6.10.2017) – звертання по імені Corey; 

 Congrats @VonMiller, you'll always be number Von in our hearts. 

http://www.nfl.com/news/story/0ap3000000817263/article/tom-brady-

ranked-no-1-in-the-top-100-players-of-2017 … (Twitter, Old Spice, 

27.06.2017) – звертання за допомогою @. 

Такі персоналізовані звертання збільшують кількість відданих 

прихильників бренду, оскільки створюється враження, що компанія дбає про 

всіх клієнтів і про кожного окремо. Але звертання також може бути адресовано 

всім читачам одночасно. 

 Hello, little monsters #GagaFiveFootTwo (Netflix, Twitter, 24.08.2017) 

 Do you agree, #Nutella Lovers? 😊 (Nutella, Twitter, 23.08.2017) 
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Хоча таке звертання не створює персоналізованого ефекту, воно все ж 

відповідає тактиці встановлення контакту. Тактика встановлення контакту 

формує доброзичливу атмосферу на сторінці бренду в соціальній мережі, а 

конвенційні звертання використовуються замість офіційних за рахунок 

конверсіоналізації традиційного корпоративного дискурсу. 

Стратегія підтримки контакту реалізується за допомогою слів 

вдячності, які розширюють емоційний складник повідомлення. Однією з 

проблем віртуальної комунікації є складність передання емоційної функції 

мови [24]. Водночас компаніям важливо встановлювати зв'язок саме на 

емоційному рівні, оскільки емоції пробуджують дії [214]. Один із методів 

емоційної взаємодії з аудиторією – це подяка їй за увагу, допомогу, довіру, і 

взагалі за те, що учасники підписані на новини компанії. Користувачі вдячні 

за увагу, що спонукає їх продовжувати взаємодію з певним брендом у 

соціальних мережах. Наприклад: 

 Thank you all for liking, sharing and commenting on the photos we post here. 

(BMW, Facebook, 18.02.2017)  

 Thanks to all #Nutella lovers around the world for celebrating 

#WorldNutellaDay with us. It was magic! ❤️ (Nutella, Twitter, 6.02.2017) 

 Well deserved win for #BestPicture. Thank you all for playing 

#LiveInTheMovies tonight. That's a wrap! (Airbnb, Twitter, 27.02.2017) 

 We love to hear that our products are helping you and your family feel 

beautiful, @richnashc. Thanks for sharing! (Dove, Twitter, 23.02.2017) 

Додаткові зображення публікацій-прикладів наведено в додатку В. Подяки 

можуть бути адресовані не тільки користувачам, а й іншим брендам чи 

персонам (cobranding). Таким чином, компанія підкреслює свої корпоративні 

цінності доброзичливості та клієнт-орієнтованості, а в користувачів 

формується позитивне враження про компанію, яка висловлює свою вдячність 

за допомогу. Наприклад: 
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 Thanks to @TIME for talking us along to witness Saturday's #WomensMarch 

in 4K VR! Check it out. (GoPro, Twitter, 23.01.2017) 

 Thanks to all who've supported @13THFilm, a remarkable work from the 

remarkable @Ava DuVernay. (Netflix, Twitter, 21.02.2017) 

 Thank you @babillages for posting this beautiful image and visiting the 

newly opened Dove pop-up store at 108 Rue Saint-Lazare, Paris. (Dove, 

Instagram, 9.11.2016) 

Отже, за допомогою слів подяки, компанії додають до своїх повідомлень 

емоційний складник. До того ж, компанії не тільки висловлюють подяку 

безпосередньо користувачам, а й створюють власний позитивний імідж, 

публікуючи на своїй сторінці подяки іншим компаніям. 

Стратегія підтримки контакту також реалізується за допомогою 

використання емоджі та емотиконів, які наближають дискурс бренду до 

звичного спілкування між користувачами та краще передають емоції. 

Дослідження показали, що використання емотиконів може збільшити 

кількість коментарів до публікації, а отже, і активізувати аудиторію, на 33% 

[215]. Якщо раніше публікації в соціальних мережах були сповнені смайлами, 

які формувалися шляхом вживання розділових знаків, то у 2017, коли на 

кожному смартфоні з’являється окрема клавіатура з емотиконами, смайли 

відійшли на другий план. Використання емотиконів додає повідомленням 

невимушеності, що допомагає бренду створювати власне обличчя та 

втілювати свою корпоративну культуру на більш грайливому та емоційному 

рівні. Такі елементи збільшують активність аудиторії, оскільки вони 

створюють враження, ніби спілкування відбувається не між брендом та 

користувачем, а між двома друзями. Людські емоції, які передають емотикони, 

позитивно сприймаються в комунікативному середовищі соціальних мереж. 

Візуальні приклади наведено в додатку Ґ. 

 ❤️ some @IAMJHUD (Netflix, Twitter, 9.02.2017) 
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 Piling up deliciousness! 😊 #Nutella (Nutella, Twitter, 21.02.2017) 

 Photo of the day! No snow, no problem. #WinterInTheTropics 🐠 (GoPro, 

Instagram, 27.02.2017) 

 When your ❤️ is telling you tacos. (TacoBell, Instagram, 8.12.2016) 

 Last year, 6,535 Starbucks employees received full college tuition coverage—

#ThanksToYou 💚 (Starbucks, Twitter, 4.01.2017) 

 Photo of the Day! @mayminatto caught the last moments of the golden hour 

in Balneário Arroio do Silva. 🌅 #GoPro #GoProBR (GoPro, Twitter, 

25.02.2017) 

Компанії також намагаються підтримувати розмову з користувачами, 

пропонуючи поділитися власними історіями, як наприклад, це робить 

компанія Dove. На сторінках компанії у соціальних мережах можна побачити 

велику кількість історій окремих жінок. Така тактика відповідає цільовій 

аудиторії жінок компанії Dove. Повідомлення бренду також весь час 

закликають користувачів поділитися власними історіями.  

 Real women are redifining beauty by sharing their story with Dove Real 

Beauty Products and Shonda Rhimes. Click 'Sign Up' below to share your 

#RealBeauty story. (Dove, Facebook, 27.08.2017) 

Такі персональні історії жінок сприяють інтенсифікації інтересу та 

постійній підтримці контакту, а отже, й сподіванно на отримання ще більшої 

кількості історій інших жінок.  

Іноді комунікативна ситуація соціальних мереж потребує використання 

стратегії розривання контакту. Вона використовується в тих випадках, коли 

компанія публікує повідомлення щодо певної події у прямому ефірі. Це 

можуть бути постійні коментарі щодо футбольного матчу (Old Spice) або 

церемонії вручення Оскарів (Netflix). При завершенні публікації повідомлень 

про цю подію компанії застосовують тактику розривання контакту для того, 

щоб користувач, який, можливо, слідкував за повідомленнями, зрозумів, що 
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вони дійшли логічного кінця, та не чекав продовження розмови. Розривання 

контакту реалізується через підведення підсумків, висловлювання побажань 

щодо наступного прямого ефіру чи прощання.   

 That’s a wrap on #WorldNutellaDay! Hannah, your 2017 Chief Nutella 

Ambassador, has a few final words before signing off. (Nutella, Facebook, 

6.02.2017) 

Стратегії встановлення, підтримки та розривання контакту сприяють 

формуванню емоціональних зв’язків при спілкуванні. Ці зв’язки є важливими 

для створення і підтримки прихильників та послів бренду. Стратегія 

встановлення контакту втілюється через тактики вітання та звертання. Ці 

контактовстановлювальні засоби створюють доброзичливу атмосферу на 

сторінці бренду в соціальній мережі. У стратегії підтримки контакту 

використовуються слова вдячності для збільшення емоційного складника 

повідомлення. Ця стратегія доповнюється використанням емоджі та 

емотиконів, що надає дискурсу бренду невимушеності і наближає до звичного 

спілкування між користувачами та краще передає емоції. Іноді комунікативна 

ситуація соціальних мереж потребує використання стратегії розривання 

контакту для ввічливого завершення розмови та чіткого сигналу про 

закінчення певної тематики для того, щоб прихильники марно не чекали на 

продовження. 

2.2.5. Рекламна стратегія групової ідентифікації 

Стратегія ідентифікації ототожнює бренд із користувачами. 

Призвичаїти адресата до думки про те, що компанія близька до користувачів 

соціальних мереж, а вони близькі до неї – у цьому полягає майстерність 

перековувального спілкування. 

Тактика інклюзивності 

Тактика інклюзивності реалізується за допомогою використання 

займенників you/your. Необмежена кількість людей може побачити майже 
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кожне повідомлення компаній у соціальних мережах. Більшість користувачів 

розуміють, що відсутність прямого персонального звертання в повідомленні 

свідчить про його публічний, неіндивідуальний характер. Оскільки 

персоналізація користувача – це одна з основних переваг сучасних соціальних 

медіа [216], то брендам потрібно якомога природніше передавати атмосферу 

соціальних мереж та існувати в ній [217]. Один із простих засобів 

персоналізації повідомлень – це використання займенника you та your. Таким 

чином у користувача з’являється відчуття того, що автор повідомлення 

звертається саме до нього, а не до величезної аудиторії. Наприклад: 

 You are what you binge. #SantaClaritaDiet (Netflix, Twitter, 15.02.2017) 

 It’s time for you to try the Naked Chicken Chalupa (Taco Bell, Facebook, 

26.01.2017) 

 Submit your best #🏄️ before Feb. 28! (GoPro, Twitter, 15.02.2017) 

 It's not just coffee, it's helping college students, veterans & farmers find a 

better future. Good things are happening—#ThanksToYou 💚 (Starbucks, 

Twitter, 5.02.2017) 

Додаткові зображення публікацій-прикладів наведено в додатку Б. 

Займенники you та your допомагають компаніям досягти бажаної для 

соціальних мереж персоналізації повідомлень. На відміну від індивідуальних 

позначень окремих інших користувачів, використання займенників у 

повідомленні забезпечує персоналізоване звернення одночасно до багатьох 

користувачів соціальної мережі. 

Інклюзивність повідомлення також досягається за допомогою 

використання хештегів. Це сприяє встановленню належності повідомлення до 

певної тематики. Існують спеціальні сервіси (Twitonomy, RiceTab, 

Hashtagify.me, What The Trend), які допомагають брендам знаходити 

популярні хештеги. Хоча хештеги спочатку використовувалися тільки у 

Twitter, тепер вони набули популярності і в усіх інших соціальних мережах, 
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оскільки це допомагає охопити набагато ширші аудиторії, ніж лише тих, хто 

підписаний на сторінку бренду. Користувачі соціальних мереж можуть шукати 

певну інформацію саме через хештеги і тим самим знаходити бренди, які 

цікавлять їх (додаток Г). Наприклад, компанії можуть використовувати 

широковживані хештеги: 

 Classy look for a real classic. #TBT to the 1986 BMW 3 Series. (BMW, 

Twitter, 22.02.2017) 

 #Android Users – You can now download to your SD card so there's always 

room for more. (Netflix, Facebook, 28.01.2017) 

 Photo of the day! #GoProFamily member @iyashrane takes in the sunrise at 

the Gateway of #India. #GoPro #GoProTravel (GoPro, Twitter, 28.02.2017) 

Крім цього, бренди часто використовують хештеги визначних подій для 

висловлення власного погляду щодо них. Це можуть бути спортивні події, 

наукові відкриття, природні явища тощо. Наприклад: 

 Well deserved win for #BestPicture. Thank you all for playing 

#LiveInTheMovies tonight. That's a wrap! (Airbnb, Twitter, 26.02.2017) 

 And you thought the ending to @The_OA was wild #oscars (Netflix, Twitter, 

27.02.2017)  

 Click to see the trending #ValentinesDay destinations: http://abnb.co/BjtDbc 

(Airbnb, Twitter, 14.02.2017) 

 A #breakfast so delicious it will make you want to sing! 😊 #Nutella (Nutella, 

Twitter, 20.02.2017) 

Іноді компанії створюють хештеги для поєднання публікацій, пов’язаних лише 

з їхньою рекламною кампанією. Наприклад: 

 Your responses to our 60th birthday question are cause for celebration! How 

will you continue to #RaiseTheBeautyBar? (Dove, Facebook, 31.02.2017)  

 Photo of the day! A little moment of family fun with #GoProFamily member 

@marcruffini and his son. #GoProSnow (GoPro, Twitter, 22.02.2017) 

http://abnb.co/BjtDbc
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 It’s been a long road to get back home. #IronFist, coming March 17th. 

(Netflix, Facebook, 8.02.2017) 

 Lumberyard decor. Old wooden skis & snowshoes... located in a city whose 

name derives from a word meaning "to trade." #WhereInTheWorld 

(Starbucks, Twitter, 21.02.2017) 

Хештег — це елемент, який зародився у соціальній мережі Twitter і тепер 

використовується не лише в усіх соціальних мережах, а й поза ними у блогах. 

Він надає можливість фанатам компанії отримати велику кількість 

повідомлень про неї, а потенційним клієнтам — зібрати відгуки щодо певного 

товару чи сервісу компанії, і, навпаки, компаніям , дослідивши усі отримані 

данні у межах – знайти, що саме говорять про неї користувачі та потенційні 

клієнти. Такий тип діяльності з боку компанії отримав назву репутаційний 

менеджмент у мережі Інтернет (ORM — online reputation management). 

Тактика покликання на авторитет 

У повідомленнях компаній використовуються покликання як на 

відомих, так і на не дуже відомих користувачів соціальних мереж. Авторитет 

відомої особи, на яку покликається компанія, додає ваги самій компанії, 

підкреслює, що бренду можна довіряти, оскільки навіть така відома людина 

розділяє цінності цієї компанії. Це сприяє комунікативній функції збільшення 

обсягів продажу. Окрім відомих особ, повідомлення компаній також можуть 

містити покликання на звичайних користувачів соціальних мереж. Цією дією 

компанії створюють персональний контакт з деякими клієнтами, які, можливо, 

стають «послами бренду», що допомагає створювати віддану групу 

прихильників компанії. До того ж, дуже вірогідно, що ці користувачі поширять 

повідомлення, в котрому їх згадує певна компанія. Це збільшить упізнаваність 

бренду серед друзів цієї людини, особливо серед тих, які не знали про 

компанію раніше.  
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 Meet Wesli Jones – a producer at CNN, a cancer survivor, and one of our 

incredible @cokescholars: http://CokeURL.com/42tzm  #CocaColaRenew 

(CocaCola, Twitter, 29.09.2017) 

 The only opinion that matters is yours. “When I was young boys would say 

‘Wow, you have big boobs’. I was the first to transform out of my girlfriends. 

I would wear clothes where you couldn’t see them. It used to make me feel 

bad. Accept who you are. I am a woman” – Gisele @gigianton #RealBeauty 

#BeYourself (Dove, Instagram, 12.07.2017) 

 Curious what a #TacoBellArcade is like? Our friends @LEGIQN and 

@ScooterMagruder are here to show you. 👉 

http://snapchat.com/add/tacobell (Taco Bell, Twitter, 1.09.2017) 

Віртуальному корпоративному дискурсу також властиве покликання на 

авторитет відомої людини. Така тактика по-іншому впливає не користувачів. 

Повідомлення друга про бренд можна сприймати як пораду, але публікація чи 

навіть лише згадка про компанію від людини, котра є прикладом для 

наслідування чи кумиром, впливає на користувача інакше. Повідомлення 

сприймається вже не як порада друга, а як асоціація з ідеалами клієнта.  

 LIVE with CEO + Founder of #GoPro, Nick Woodman! We’re talking all 

things HERO6 + Fusion. Comment your questions below! Each one that Nick 

answers LIVE will get a FREE HERO6! (GoPro, Facebook, 28.09.2017) 

 An orc, an elf, and a nuclear bomb that grants wishes. Will Smith is having a 

nightmare of a day. Bright Side, a new Netflix original film, arrives December 

22nd. (Netflix, Facebook, 2.08.2017) 

 Happy #TGIT! Click to follow @ShondaRhimes and watch the livestream 

film premiere of Dove’s #RealBeauty Productions (Dove, Twitter, 

18.05.2017) 

Компанії можуть збільшити аудиторію повідомлення, додаючи до 

тексту покликання (відмітки/позначки) на сторінку іншої компанії. Як 

http://snapchat.com/add/tacobell
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результат, ці повідомлення водночас побачать їхня аудиторія та аудиторія 

іншої компанії чи людини. Своєрідний кобрендинг (cobranding) відбувається 

через позначення інших користувачів соціальних мереж у повідомленнях, 

внаслідок чого, перегляди повідомлення новою аудиторією значно 

збільшуються. У різних соціальних мережах відмітки інших користувачів 

помічаються по-різному. У Twitter та Instagram відмітки користувачів 

починаються з @, а у Facebook – з гіперпосилання, яке виділяється синім 

фоном тексту. Приклади використання позначень інших користувачів: 

 @JimGaffigan, well done. (Netflix, Twitter, 25.01.2017) 

 Chris Crocker ends his Taco Bell fast. Creepitcute makes miniature menu 

items (Taco Bell, Facebook, 27.01.2017) 

 The eyes of desire. The #BMW #M4 GTS. #BMWrepost @carnucopia (BMW, 

Instagram, 23.02.2017) 

 Now you can #AskAlexa to reorder with @amazonecho & pick it up in store. 

(Starbucks, Twitter, 16.02.2017) 

 Watch your kitchen come alive with the new #Verismo V, the only machine 

that lets you make both Starbucks coffee and espresso at 🏡. (Starbucks, 

Facebook, 21.10.2016) 

Для соціальної мережі Twitter властиве поширення повідомлень інших 

сторінок. Це робиться за допомого позначень іншої сторінки. Таким чином, 

узявши якийсь контент, який різко набирає популярності в соціальних медіа, 

компанії можуть активізувати власну аудиторію, поділившись з ними 

повідомленням, яке власне компанії не потрібно створювати. Поширюючи 

цікавий для аудиторії контент, компанії будують довіру відвідувачів до їхньої 

сторінки. Користувачі починають очікувати, що інформацію, релевантну саме 

для них, вони зможуть знайти на сторінці свого улюбленого бренду [218], 

наприклад: 
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 Ride the perfect wave inside Kelly Slater Wave Co! (GoPro, Facebook, 

27.02.2017) 

 Hard work pays off...just ask @stevestorey_mtb who won the #GoPro of the 

World @Pinkbike contest! http://Gopro.com/news/GoPro-Best-Line-Winner-

Steve-Storey … (GoPro, Twitter, 17.02.2017) 

Додаткові зображення публікацій-прикладів наведено в додатку Б. Крім того, 

компанії також спілкуються індивідуально з різними користувачами саме за 

допомогою позначок у повідомленні. Тим самим вони створюють розмову з 

наявними та потенційними клієнтами. Наприклад: 

 We appreciate your support, @BzzyBeeZub. Thanks for being such an 

amazing Dove fan. (Dove, Twitter, 24.02.2017) 

 Congrats to our own @claraliang and @surbs for being recognized as two of 

most powerful female engineers of 2017. (Airbnb, Twitter, 22.02.2017) 

 Photo of the Day! @ghioldino, his girlfriend and the pristine stillness of Lago 

di Tovel in #Italy. #GoPro #GoProIT (GoPro, Instagram, 20.12.2016) 

Потрібна персоналізація повідомлень найкраще досягається при написанні 

тексту зі згадкою не лише сторінки іншого відомого бренду чи особи, а й 

звичайного користувача, який звернувся до компанії в соціальній мережі і 

запропонував власний контент для поширення.  

Посилання на авторитет також може здійснюватися завдяки 

використанню стилістичного засобу антономазії. Антономазія — це 

стилістичний прийом, в якому власне ім’я використовується як загальна назва 

і навпаки [219]. При цьому номінальне значення власного імені приглушується 

логічним значенням або логічне значення отримує новий номінальний 

компонент [195], [220]. Декілька прикладів знаходимо в повідомленнях 

компаній у соціальних мережах: 
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 Which one is the real Von? (OldSpice, Instagram, 4.10.2016) – на 

Рис. 19 зображене повне повідомлення. 

Свiтлина разом з текстом 

повідомлення дають зрозуміти, що 

привабливі якості дезодоранту 

асоціюються з привабливими якостями 

відомого футболіста на ім’я Van. 

Візуальні приклади наведено в додатку 

Е. Зображення відомих особистостей 

або героїв фільмів, книжок, серіалів часто використовують для реклами 

продуктів у відео та фото. Але використання антономазії брендами — це 

додатковий текстовий варіант поєднання популярності відомої персони з 

брендом для створення емоційної привабливості до корпоративного дискурсу 

в соціальних мережах. 

Рекламна стратегія групової ідентифікації поєднує рекламний дискурс 

з корпоративним на сторінках компаній у соціальних мережах. Ця стратегія 

використовується для ототожнення компанії, її представників, із іншими 

користувачами соціальних мереж. Головна прагматична мета цієї стратегії – 

продати. Тактики інклюзивності та покликання на авторитет підпорядковані 

вказаній меті. Засобами інклюзивності є займенники you/your та хеншеги. 

Тактика покликання на авторитет передбачає залучення як знаменитих, так і 

менш відомих персон. Іноді її застосовують для згадки звичайних 

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

бренду. Позначення користувачів або інших компаній сприяють також 

кобрендингу. Стилістичний засіб антономазії активно використовується в 

межах тактики покликання на авторитет і додає емоційної привабливості 

компанії. 

Рис. 19. OldSpice. Twitter 
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2.3. Мультимодальність і гібридизація повідомлень на корпоративних 

сторінках у соціальних мережах 

Сучасний комунікативний простір Інтернету дозволяє користувачам 

поєднувати одночасно декілька семіотичних рівнів в одному повідомленні. 

Поширення, споживання та відтворення образів стають дедалі 

популярнішими. Образи вже поширюються не лише у форматі малюнків, а все 

більше у формі відео. Такі мережі, як YouTube допомагають компаніям 

скористатися тим фактом, що відео набагато краще активізує аудиторію і 

мотивує до поширення, ніж, текстові повідомлення [217]. Наприклад, 

користувачі Facebook загалом переглядають один мільйон відео щодня [221]. 

А поява і швидка популярність таких соціальних мереж, як Pinterest та 

Instagram, де користувачі можуть створювати повідомлення, використавши 

лише мінімум-одне зображення або відео, вказує на все більше зростання 

візуалізації повідомлень [222].  

Крім того, одного лише посилання на відео може бути недостатньо. 

Socialbakers виявили, що відео, поширені через Facebook, спонукають 

користувачів до дії на 40% ефективнiше, ніж посилання на те ж саме відео 

через YouTube [223]. Схожі дані було зібрано мережею Twitter, i вони вказали 

на те, що 82% користувачів переглядають відео в мережі, не переходячи за 

зовнішнім посиланням [224]. Для успішного поширення повідомлення 

потрібно створювати його окремо в кожній соціальний мережі, поєднуючи усі 

доступні її можливості.  

Деякі науковці вказують на так звану «кризу вербального тексту», 

беручи до уваги стрімкий розвиток інтермедіальності, полістилістики та 

інтертекстуальності, які швидко замінюють друкований текст у його звичному 

форматі [225]. Існує низка термінів для позначення повідомлення, створеного 

не лише на вербальному рівні, а в поєднанні декількох різних семіотичних 

рівнів. Залежно від кількості семіотичних платформ, які залучаються при 

створенні тексту, Г. Лильо виокремлює три типи текстотворень [225], а саме: 
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1. Монокодові повідомлення 

Знайти монокодове повідомлення в соціальних мережах корпоративних 

сторінок (приклади зображень повідомлень у додатку Д) дуже важко, оскільки 

в усіх поєднується не лише текст з малюнком, а й текст з хештегом чи 

позначенням іншого користувача соціальної мережі. Якщо повідомлення 

позбавлене додаткових семіотичних рівнів, то воно привертає увагу 

стилістичними фігурами, наприклад, грою слів:    

Housework  

Housewor  

Housewo  

Housew  

Hous  

Ho  

H  

Ho  

Hous  

House o  

House of C  

House of Car  

House of Cards 

(Netflix, Twitter, 24.03.2017) 

2. Двокодові повідомлення 

На офіційній сторінці будь-якого бренду в Instagram можна знайти 

багато двокодових повідомлень, які поєднують фото чи відео з текстом 

(приклади зображень повідомлень у додатку Д). Приклад такого двокодового 

повідомлення зображено на Рис. 20. І хоча текстова частина повідомлення не 

є обов’язковою для цієї соціальної мережі, більшість брендів обирають її для 

уточнення значення та мети малюнка чи відео в повідомленні.  
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Рис. 20 Oreo, Instagram, 18.07.2017 

 

3. Полікодові повідомлення 

Полікодові повідомлення (приклади 

зображень повідомлень у додатку Д) 

найбільш поширені в соціальних 

мережах, оскільки допомагають 

активізувати аудиторію одночасно на 

різних рівнях та збільшують 

охоплення аудиторії за рахунок 

використання різних мультимедіа 

[226]. Наприклад, у повідомленні на 

Рис. 21 одночасно поєднано текст, 

гіперпосилання, покликання, та 

фотографія. Але це не найбільше 

мультимодальне об’єднання. В 

одному повідомленні може бути вміщено навіть сім семіотичних одиниць. 

Наприклад, на Рис. 22 присутні одночасно текст, хештег, гіперпосилання-

позначка, покликання, емотикон, малюнок та креолізований текст.  

Рис. 21. BWM. Facebook. 6.03.2017 
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Двокодові та полікодові тексти також називають мультимодальними. 

Мультимодальний текст — це текст, зміст якого передається через дві або 

більше семіотичних систем [227]. Отже, графічна організація тексту 

еволюціонувала і вже поєднує в собі одночасно фото-, аудіо- відео-, графічні 

елементи та вербальний текст [230]. Автори книги Perspectives on 

Multimodality виокремлюють три основні функції мультимодального тексту та 

різних семіотичних систем [229]: 

1. Ідейна функція (ideational) 

Реалізуючи власну ідею, 

компанія Starbucks майже в кожній 

публікації у соціальних мережах 

або згадує назву компанії, або ж 

зображує її на малюнку чи у відео, 

які супроводжують публікацію. У 

такий спосіб компанія формує 

корпоративну культуру не тільки у своїх співробітників, а й передає її тим, хто 

стежить за новинами бренду. Приклад брендової публікації компанії можна 

побачити на Рис. 23, де до тексту про напої додано малюнок брендових чашок 

Рис. 22. TacoBell, Twitter, 16.02.2017 

Рис. 23. Starbucks, Facebook, 4.03.2017 
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з логотипом компанії. Тим самим компанія одночасно презентує напої 

власного виробництва та ототожнює їх з брендом Starbucks. 

2. Інтерактивна функція (interpersonal) 

Оскільки взаємодія з користувачами є однією з головних цілей кожної 

публікації у соціальних мережах, мультимодальність повідомлень допомагає 

досягти інтерактивності з іншими користувачами. Таким чином, майже кожна 

публікація компанії GoPro пов’язана як мінімум з одним іншим користувачем 

соціальної  мережі за рахунок їхньої регулярної рубрики Photo of the Day! 

(Рис. 24). У таких публікаціях компанія не лише ділиться зі своїми читачами 

гарним фото, а й одночасно позначає автора зображення, тим самим 

взаємодіючи безпосередньо щонайменше з цим користувачем.  

 

Рис. 24 GoPro, Instagram, 8.03.2017 

3. Текстуальна функція (textual) 

Саме за допомогою інших семіотичних систем можна організувати та 

структурувати текст, особливо в соціальній мережі Twitter, де існує обмеження 

щодо кількості символів для створення повідомлення. Наприклад, компанія 

Oreo використовує креолізований текст на малюнках задля доповнення 

початкового тексту повідомлення. Так, на Рис. 25 креолізований текст Stop and 

smell the roses зображує один із засобів того, як можна Take it easy🌹, про що 
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повідомлено у текстовій частині повідомлення. Крім того, емотикон у формі 

квітки в текстовій частині повідомлення перегукується з трояндами на 

малюнку. Зображуючи квіти у формі печива Oreo, яке і є головним продуктом 

бренду, компанія додає корпоративний елемент до повідомлення, i тим самим 

поширює  не лише корисні поради, а й підвищує популярність товару. 

Мультимодальність тексту і повідомлень у соціальних мережах 

дозволяє користувачам сприймати їх не як окремі частини, а як єдине ціле. Усі 

мультимодальні елементи поєднуються для створення саме того змісту, який 

намагаються передати [228], [230]. Якщо вилучити один з елементів 

мультимодального повідомлення, повідомлення може втратити зміст та стати 

незрозумілим. Наприклад, із видаленням елемента тексту чи відео з 

повідомлення на Рис. 26, суть початкового повідомлення буде втрачена, 

оскільки стане незрозумілим, навіщо сторінка опублікувала відео, чи про які 

слова Chief Nutella Ambassador йде мова. 

Рис. 25. Oreo. Twitter. 8.11.2016 
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Недарма Н. Валгіна вважає, що мультимодальність — один з 

найважливіших елементів текстобудови, оскільки поєднує одночасно декілька 

текстових одиниць в єдине повідомлення [233]. І хоч у вузькому розумінні 

можна вважати, що мультимодальність лише розмежує зорове та слухове 

сприйняття інформації, кожен з цих каналів містить набагато більше 

компонентів. Наприклад, візуальний канал сприйняття включає також міміку, 

погляд, жести та інші елементи мови тіла. Водночас для письмового каналу 

характерними є такі графічні параметри тексту, як розмір, шрифт, колір та інші 

[236]. Отже, семіотичні системи тексту, відео та зображення разом формують 

мультимодальний текст соціальних мереж, а компанії вміло передають власні 

корпоративні цінності через мультимодальність повідомлень.  

До мультимодальностi також належить гібридизація. Хоча поняття 

гібрид з’явилося в біології, його вже широко використовують у медицині, 

хімії, інженерії, економіці, соціології, математичному аналізі та в лінгвістиці 

[233]. Навіть у межах лінгвістики не існує єдиного визначення цього терміна. 

Такі науковці як У. Іманова, О.В. Косович,  C. Schäffner, Р.В. Поворознюк, 

О.К. Ірисханова та Н.В. Філатова розглядають гібридизацію в контексті 

словотворення та впливу однієї мови на іншу [234], [235], [236], [237], [238], 

[239]. Таке словотвірне поняття, з одного боку,  збагачує  лексико-

Рис. 26. Nutella, Facebook, 6.02.2017 
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термінологічну базу мови [242], а з іншого — зближує  рідну мову з 

міжнародним інформаційним простором [234], [241]. Однак це поняття може 

мати і більш загальне значення. Т. Гівон, наприклад, вважає, що в 

метафоричному значенні мова в цілому — це гібридна система, яка передає 

різні типи та форми інформації, поєднуючи як аудіальні, так і візуальні модуси 

сприйняття [242]. З цим визначенням погоджуються й інші лінгвісти [243], 

оскільки таке розуміння мови здається природним. Таким чином, існує певна 

кількість мовних явищ, які можна сприймати як результати гібридизації; 

наприклад, у контексті мовних контактів, зовнішніх чинників розвитку, навіть 

у межах внутрішньої гібридизації мови [238]. Але термін гібридизація також 

можна застосовувати стосовно таких понять, як креолізація, 

мультимодальність та полімодальність.  

Дослідження гібридизації та полімодальності текстів передбачає аналіз 

текстів, які поєднуються із вербальними та жестовими знаками, усним 

Рис. 27. Привітання. Netflix, Instagram, 2.03.2017 
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мовленням та графічними зображеннями [244], [247]. При поєднанні різних 

елементів, з’являються проблеми сприйняття їхнього змісту. Мова йде саме 

про семіотичну гібридизацію текстів.  

Разом із розвитком віртуальної комунікації відбувся симбіоз текстових  

та візуальних елементів. Більш того, у соціальних мережах переважають 

повідомлення, які мають не лише текстовий компонент, але й візуальний 

образ, який 

виступає 

транслятором та  

систематизатором 

значення. Він 

дозволяє 

привернути увагу, 

виокремити деякі 

елементи із 

загального потоку 

інформації, структурувати матеріал та акцентувати увагу на потрібних для 

комунікатора елементах [246]. О.В. Завадська вказує на збільшення кількості 

креолізованих текстів у сучасній комунікації [247], і соціальні мережі не є 

винятком. Оскільки зображення є полісемічними, а отже можуть тлумачитися 

користувачами по-різному, вони зазвичай супроводжуються текстом, який 

уточнює передану адресатом ідею. Текст у цьому випадку виконує функцію 

закріплення змісту повідомлення [248]. Креолізовані тексти стають 

обов’язковим елементом в спілкуванні з користувачами у соціальних мережах, 

оскільки без візуального елемента, повідомлення компанії важко побачити 

серед інших новин у різних соціальних мережах.  

Рис. 28. Цитата. Dove, Instagram, 30.12.2015 
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Рис. 29 Питання. Oreo, Twitter, 6.12.2016 

Повідомлення з малюнками займають більшу частину екрану 

користувача і стають помітнішими. Крім того, креолізації зазнають різні мовні 

засоби, використовувані для активізації аудиторії. Приклади креолізованих 

текстів у віртуальному корпоративному дискурсі компаній у соціальних 

мережах зображені на Рис. 27, 28, 29.   

Досліджуючи мультимодальні повідомлення, необхідно проаналізувати 

зв'язок, який утворюють між собою всі елементи єдиного цілого. Єдність 

різних елементів в одному повідомленні сприяє бажаному прагматичному 

афекту. Незалежно від кількості мультимодальних елементів повідомлення, 

текст у певній формі завжди присутній (креолізований, друкований, 

вербальний). Причину цього сформулював Р. Барт, який вважав, що немовні 

об’єкти отримують значення лише тому, що ретранслюються або дублюються 

мовою [249]. Взаємодію мультимодальних елементів можна класифікувати, 

використовуючи форми кореляції зображення та тексту, створені 

Л. Головіною [250] для аналізу креолізованих текстів. Так само як і кореляція 

зображення та тексту, кореляція різних мультимодальних елементів може бути 

паралельною, комплементарною та інтерпретативною. 

При паралельній кореляції зміст різних мультимодальних частин одного 

повідомлення збігається. Наприклад, у повідомленні може бути паралельна 

кореляція одночасно між текстом, відео, хештегом та посиланням. 
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На рис. 30 зображено мультимодальне повідомлення, в якому всі 

елементи несуть єдиний зміст – співпраця з Oreo та Android. Хештег 

#AndroidOreo передає головну новину повідомлення, відео відображає героя, 

який поєднує в собі елементи 

візуального героя Android та 

печива Oreo, а покликання веде 

до відео, в котрому йдеться про 

народження нового героя 

AndroidOreo. Сам же текст 

повідомлення розповідає про 

безпеку, яку приносить з собою 

новий герой. У повідомленнях з 

паралельною кореляцію можна 

відкинути один з 

мультимодальних елементів без 

втрати головного змісту 

повідомлення. Це стає 

неможливим у повідомленнях з 

комплементарною чи інтерпретативною кореляцією. 

Комплементарна кореляція мультимодальних елементів вказує на 

доповнювальний характер кожного з них. Кожен з елементів повідомлення 

грає свою роль для формування 

значення повідомлення в 

цілому. 

На рис. 31 зображено 

приклад повідомлення з 

комплементарною кореляцією 

елементів. В ньому текст We 

are Coca-Cola, and so much more 

Рис. 30 Oreo, Facebook, 18.09.2017 

Рис. 31 CocaCola, Twitter, 18.09.2017 
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доповнюється відео та покликанням, які розкривають зміст тексту “so much 

more. Хоча текстова частина може існувати окремо, однак вона не передає всі 

корпоративні цінності та ідеї бренда, які користувач може побачити на відео 

чи перейшовши за вказаною адресою. 

Інтерпретативна кореляція між текстом та зображенням креолізованого 

тексту та інтерпретативна кореляція мультимодальних елементів 

відрізняються. У той час як для креолізованих текстів – це поєднання двох 

елементів, які не пов’язані між собою за змістом [250], у повідомленнях 

компаній в соціальних мережах такого не виявлено. Але два елементи, різні за 

змістом і можуть продовжувати один 

одного: разом, як частина одного цілого, ці 

елементи поєднуються для передачі 

потрібного прагматичного значення.  

На рис. 32 зображено повідомлення, 

в котрому поєднується текст, хештег та 

зображення у форматі gif. Текстова частина  

Ahhhh… була б не зрозуміла без 

присутності хештега та фото зображення. 

Кожен з елементів поєднується з іншими 

різними зв’язками. Текст до хештега та малюнка має інтерпретативну 

кореляцію, оскільки є не зрозумілим без них, але хештег та зображення – 

кожен з них має власний зміст, котрий міг би бути окремим складником 

повідомлення. Тому їх зв'язок з іншими елементами комплементарний, а це 

приводить до висновку, що в межах одного повідомлення різні 

мультимодальні елементи можуть мати різну кореляцію один з одним.  

Таким чином, дослідження засвідчило, що гібридизація комунікації в 

соціальних мережах, хоча й істотно змінила вигляд тексту та особливості його 

сприйняття, водночас надає можливість використовувати мультимодальні 

засоби для кращого передання змісту, точнішої ідентифікації мети 

Рис. 32 Starbucks, Twitter, 13.09.2017 
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повідомлення та швидшого їх сприйняття, що відповідає вимогам сучасного 

світу. Крім того, мультимодальні частини повідомлень фокусують увагу 

користувачів на окремих елементах. Ці елементи поєднуються між собою 

одним з трьох типів кореляцій – паралельною, комплементарною або 

інтерпретативного. До того ж, в межах одного повідомлення різні 

мультимодальні елементи можуть мати різний ступінь кореляції один з одним. 

2.4. Особливості надання стислої інформації про компанію на її сторінках 

у соціальних мережах 

Відвідуючи офіційну сторінку будь-якого бренду в соціальній мережі, 

віртуальна аудиторія очікує отримати мінімум інформації про бренд: чим 

займається компанія, що виробляє та які цінності сповідує. Це особливо 

важливо для сторінок, бренд яких не дуже відомий. Хоча всю цю інформацію 

можна отримати з публікацій компанії на сторінці, проте не в усіх є час для 

аналізу діяльності компанії через її публікації. Саме тому в усіх соціальних 

мережах є поля, де можна вказати базову інформацію про компанію (додаток 

Ж). 

Соціальні мережі Facebook, Twitter та Instagram мають невелике поле, в 

яке можна додати інформацію про компанію, однак тут існують певні 

обмеження: Facebook обмежує текст 155 символами, в Instagram – 150, в той 

час як у Twitter можна написати 160 (додаток И). Деякі компанії намагаються 

вказати якомога більше інформації у цих маленьких описах сторінок (Airbnb), 

а інші, більш відомі бренди, зовсім не заповнюють це поле (Coca-Cola).  

Оскільки кількість дозволених символів для опису компанії майже 

однакова в усіх трьох соціальних мережах, то й описи кожної компанії майже 

тотожні. Наприклад, компанія Dove у різних соціальних мережах 

використовує навіть однакові вербальні конструкції, її тексти майже ідентичні 

між собою: 
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o Facebook - Dove is committed to helping all women realize their personal 

beauty potential by creating products that deliver real care. 

o Twitter - Dove is committed to helping all women realize their personal 

beauty potential by creating products that deliver real care. 

o Instagram - Dove Global Channel 🌎 Dove is committed to helping all 

women realize their personal beauty potential by creating products that 

deliver real care. #RealBeauty www.dove.com 

Різниця між трьома наведеними текстами лише в присутності назви 

сторінки, емотикона, хештега та покликання на сторінці в Instagram. На 

противагу Dove, компанія Netflix використовує описи сторінок з різними 

цілями в різних соціальних мережах:  

o Facebook - Welcome to the Netflix global page! Watch Netflix original 

series, films, docs and TV anywhere, anytime on any device. #SeeWhatsNext. Цей 

опис виконує інформаційну функцію, розповідаючи про компанію та 

можливості, які вона надає.  

o Twitter - This year's streamiest Spring Break destination. Customer 

service: @Netflixhelps. Цей опис виконує розважальну функцію, порівнюючи 

компанію з весняними канікулами, та одночасно комунікативну, надаючи 

користувачам інформацію щодо того, як можна зв’язатися з представником 

компанії. 

o Instagram – Netflix US You're not still watching... netflix.com. Цей 

опис виконує також розважальну функцію з нотками гумору, який підкреслює 

нездатність багатьох клієнтів відірватися від продукту компанії. 

У різні періоди часу компанії можуть використовувати різні тексти. Але 

вони завжди мають певну мету. Короткі описи компаній у соціальних мережах 

спрямовані на одну або одночасно декілька цілей:  

1) відображати корпоративну культуру компанії: 

http://www.dove.com/
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 Inspiring and nurturing the human spirit — one person, one cup, one 

neighborhood at a time. (Starbucks, Twitter)   

 Dove’s official Instagram. Sharing stories, products and celebrating beauty 

in all its forms – including yours. Tag @Dove to show us your #RealBeauty 

www.dove.com/ (Dove, Instagram) 

2) закликати до дії: 

 Nutella See the joy. Spread the joy. Spread the happy. 

www.youtube.com/nutellausa (Nutella, Instagram) 

 #ShareaCoke us.coca-cola.com (Coca-Cola, Instagram)  

3) розповідати про діяльність компанії: 

 Old Spice has 75 years of experience helping guys improve their mansmells 

with deodorant, bodywash, antiperspirant and fragrances. (Old Spice, 

Facebook) 

 Airbnb opens the door to interesting homes and experiences, even if it’s just 

for a night. Share you stories with #Airbnb. Book from our feed: 

abnb.co/xw81DW (Airbnb, Instagram) 

4) викликати емоційні спогади: 

 The classic cookie you know and love, bringing you moments of Wonder. 

(Oreo, Facebook) 

 A season a day keeps the sunburn away. Netflix.com/ (Instagram, Netflix) 

5) надавати інформацію щодо того, що можна знайти на сторінці: 

 Welcome to the official BMW Facebook page! Get all the latest information 

about Sheer Driving Pleasure! Imprint: (BMW, Facebook) 

 See the world through our OREO Wonderfilled lens. Bit.ly/2klXtk8 (Oreo, 

Instagram) 

6) оголошувати канал зв’язку: 

 World’s largest community driven hospitality company offering homes & 

experiences. Have a question or need assistance? Contact us: 

ww.airbnb.com/contact (Airbnb, Facebook) 

http://www.dove.com/
http://www.youtube.com/nutellausa
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 Official GoPro Instagram. We Make the World’s Most Versatile Camera. 

Share with #GoPro. G.gopro.com/60038r7rv (GoPro, Instagram) 

7) вітати на сторінці: 

 Welcome to the happiest Facebook page on, um, Facebook. (Coca-Cola, 

Facebook) 

 Welcome to the official BMW account, the home of Sheer Driving Pleasure 

on Instagram. Tag your photos with #BMWrepost. www.bmw.com/imprint 

Описи можуть виконувати одночасно декілька функцій. Наприклад, 

опис компанії Go Pro на Facebook - We make the World's Most Versatile Camera. 

Wear it. Mount it. Love it. http://gopro.com одночасно розповідає про діяльність 

компанії та закликає до дії. 

На відміну від Twitter та Instagram, Facebook має додаткову окрему 

сторінку в межах офіційної сторінки компанії, де можна вказати всю потрібну 

інформацію. Це сторінка — About. Компанії використовують її по-різному. 

Серед інформації, яку вказують на сторінках, можна виокремити такі розділи 

(додаток И): 

About Company Overview Disclaimer Privacy Policy 

Products Terms of Use Story General Information 

Milestones Rules/Netiquette Contact Info Impressum 

Слід зазначити, що текст секцій Disclaimer, Terms of Use, Privacy Policy 

та Impressum — це своєрідний симбіоз (блендинг) юридичного дискурсу у 

віртуальному середовищі з корпоративним. Наприклад, на сторінці Oreo 

прописано дозвіл користувачів на використання їхніх публікацій компанією: 

DISCLAIMER: In addition to the rights that you grant to Facebook, you grant 

to Mondelez Global LLC and its affiliates a royalty-free license to use your content 

in any manner or media, globally, forever, without any obligation to you. 

http://gopro.com/
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А на сторінці BMW можна знайти список офіційних представників 

компанії: 

The legal representatives of BMW AG are the members of the management 

board: Harald Krüger (Chairman), Milagros Caiña Carreiro-Andree, Markus 

Duesmann, Klaus Fröhlich, Nicolas Peter, Ian Robertson, Peter Schwarzenbauer, 

Oliver Zipse. 

З одного боку, ці тексти мають офіційний характер, оскільки створені 

для юридичного захисту компаній у разі скарг, але, з другого боку, вони 

розчиняються у більш дружньому розмовному дискурсі сторінки About 

загалом. Крім того, деякі компанії повністю відмовляються від офіційної 

термінології і розповідають про правила спілкування на сторінці у розмовному 

стилі. Наприклад, компанія BMW лише коротко нагадує про правила 

спілкування у віртуальному просторі: 

While we’re sure you’ve already heard of the netiquette we would still like to 

remind everyone to maintain a friendly and respectful tone. 

Сторінка About водночас відіграє важливу роль у презентації 

корпоративної культури компанії (секція About), зокрема, її цінності (секція 

Company Overview), місію (секція Mission) та досягнення (секція Milestones). 

Таким чином, усі компанії декларують мінімальний лозунг їхнього бренду та 

можуть якомога докладніше розписати свою корпоративну культуру для 

віртуальної аудиторії. Існують навіть дослідження, які вказують на те, що 

незаповнена чи не актуалізована сторінка About може відштовхнути 

потенційних, або навіть вже наявних фанатів, викликаючи враження неясності 

бренду [251].  

 Отже, один з методів презентації компанії в соціальних мережах — це 

короткий опис сторінки в різних мережах та окрема сторінка About у 

соціальній мережі Facebook. Середня дозволена кількість символів для 

короткого опису компанії становить лише 155 символів, однак різні бренди 
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використовують цей текстовий потенціал з різними цілями. Деякі 

фокусуються на корпоративнiй культурi компанії, інші більше розповідають 

про саму компанію та закликають до дії. Деякі бренди приділяють увагу 

емоційним спогадам аудиторії, оголошують про інформацію, яку можна 

отримати на сторінці, та надають канал зв’язку. Такі відомі бренди, як Coca-

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

не всі бренди настільки відомі, тому така дискурсивна стратегія підходить не 

усім компаніям.  

Оскільки сторінка About у соціальній мережі Facebook надає більші 

можливості до поширення інформації серед аудиторії, компанії 

використовують її для викладу корпоративної культури, місії, цінностей, для 

пояснення правил спілкування та приватної політики. Разом з тим компанії 

можуть розповісти про свої досягнення, подати історію бренда та зробити 

покликання на інші офіційні сторінки. У таких секціях, як Terms of Use, Privacy 

Policy, Disclaimer та Impressum, присутній юридичний дискурс, який прописує 

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

мережі. Хоча слід зазначити, що не усі правила описані в межах офіційного 

юридичного дискурсу. Деякі компанії віддають перевагу більш довільному 

викладу в розмовному стилі. 

 

2.5. Лінгвістичні відмінності повідомлень комерційних та некомерційних 

організацій у соціальних мережах 

Для порівняльного аналізу лінгвістичних особливостей комерційних та 

некомерційних організацій у соціальних мережах було обрано: United Nations’ 

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

Doctors Without Boarders, American Red Cross, World Wildlife Fund, Green 

Peace, оскільки вони є найчисленніші та найвідоміші серед некомерційних 

організацій. Аналіз показав, що для дискурсу і комерційних організацій, і 

некомерційних організацій притаманні однакові мовні засоби, які 
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використовуються як для підвищення переглядів та активізації аудиторії, так і 

для фокусування уваги на повідомленнях саме цієї організації (додаток І). 

Головна причина схожості — це спільна мета — вмотивувати людей до дії. 

Хоч ця дія може відрізнятися для комерційних та некомерційних організацій, 

вона має спільну основу — витратити гроші/час – чи то на продукт або сервіс, 

чи то для пожертвування заради благородної мети. 

Але одна з істотних відмінностей комерційних та некомерційних 

організацій — це присутність у різних соціальних мережах. У той час як 

комерційні присутні зазвичай як мінімум у соціальних мережах Facebook, 

Twitter, Instagram, YouTube, половина проаналізованих некомерційних мають 

офіційні сторінки лише у Facebook та Twitter, посилання на які можна знайти 

на офіційному сайті компанії. Серед комерційних організацій використання 

соціальної мережі Instagram більш поширене, ніж використання YouTube, у 

некомерційних – навпаки. Лише половина проаналізованих організацій має 

офіційну сторінку в Instagram, в той час як тільки одна організація не 

використовує YouTube для поширення відео про себе. 

Для зіставного аналізу будемо порівнювати мовні засоби повідомлень 

комерційних та некомерційних організацій у соціальних мережах Facebook, 

Twitter, Instagram. Серед засобів, спрямованих на підвищення переглядів та 

активізацію аудиторії, у дискурсі некомерційних організацій було виявлено ті 

ж самі особливості, що і в дискурсі комерційних організацій.  

 Питальні речення, які сприяють можливій розмові з 

користувачами 

Так само як і комерційні організації, некомерційні компанії також мають на 

меті започаткувати розмову з користувачами у соціальних мережах і 

використати для цього питальні речення, наприклад: 

 #foreverychild, a chance to dream. How do you say dream in your language? 

(UNICEF, Facebook, 29.03.2017) 
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 Great news! Andorra and Belgium signed the #SafeSchoolsDeclaration this 

week, bringing the total to 63 countries - who will be next?(HRW, Twitter, 

30.03.2017) 

 Heading to the beach for #SpringBreak? Here are 4 safety tips to keep in 

mind: http://rdcrss.org/2nhcO94 (Red Cross, Twitter, 17.03.2017) 

Вони спонукають користувачів дати відповідь на запитання як мінімум самому 

собі, а й, можливо, навіть відповідь організації в коментарях до повідомлення. 

Це створює бажану взаємодію. 

 Дієслова в імперативній формі, які закликають користувача до 

дії 

Усі організації мають власні цілі та завдання. Більшість із них вимагають 

певної дії від інших. Саме тому некомерційні організації використовують 

дієслова в імперативній формі для заклику користувачів до певної дії, 

наприклад: 

 By age 75, about 1 in 3 men and 1 in 2 women don't get ANY physical activity. 

Host a dance class to give Grandma her groove back and improve her 

physical and mental health: http://dsorg.us/2k57vVw (Do Something, 

Facebook. 1.04.2017) 

 Act now to make sure @NCAA isn't fooled by fake #HB2 repeal in North 

Carolina https://www.aclu.org/NCAA-HB2TW  #repealHB2 (ACLU, Twitter, 

1.04.2017) 

 Join us tomorrow for a Q&A with our archivist, Susan Watson, at 1:15 p.m. 

(ET). She'll show us an exclusive sneak peek of some artifacts that will be on 

display in our World War I exhibit in Washington D.C. later this Spring. (Red 

Cross, Facebook, 23.03.2017) 

 Change your profile picture for #EarthHour! Today's the day! This Earth 

Hour, join the global movement and turn up the dark at 8:30 p.m. local time! 

Earth Hour serves as a symbolic rally to change climate change. Momentum 

http://rdcrss.org/2nhcO94
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is on our side! Show your support for the Earth Hour movement by changing 

your profile picture now. Just click the “Try it” button below to get started. 

(WWF, Facebook, 25.03.2017) 

Заклики до дії чітко розповідають, що саме потрібно від людини, яка читає 

певне повідомлення. Навіть якщо ця людина знає про організацію і готова 

допомогти, вона чи він може не знати, як треба діяти. Заклики до дії 

підказують користувачеві, що саме потрібно зробити. 

 Підкреслення результату за допомогою мовних засобів 

Для мотивації користувачів щодо певної дії організації намагаються вказати 

на результат, який отримує людина виконавши запропоноване. Наприклад: 

 Less than half an hour until Doc Gerry speaks about his 15 assignments with 

Doctors Without Borders/ Médecins Sans Frontières (MSF). View the webcast 

with the link below, starting at 6:30pm EDT. #NationalDoctorsDay You can 

also view on facebook on the left side Livestream tab (Doctors Without 

Boarders, Facebook, 31.03.2017) 

 This #RedCrossMonth has our #CutOutClara popping up in places across the 

country and around the world, right alongside the many #RedCross 

volunteers and staff working around the clock to deliver our humanitarian 

mission. Here is an early look at some of her travels so far! Check back 

throughout the month to see where else our mission takes her. (Red Cross, 

Facebook, 31.03.2017) 

 Each and every one of us can engage in the fight against climate change. 

Going beyond Earth Hour, here are several ways you can help the planet: 9 

simple ways to fight climate change - worldwildlife.org (WWF, Facebook, 

27.03.2017) 

Підкреслюючи результат дій користувача, організації чітко указують на те, що 

вони можуть запропонувати аудиторії. Таким чином, користувач більше 
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зацікавлений у взаємодії, оскільки розуміє, що він чи вона може отримати 

натомість.  

 Відмітки інших користувачів у повідомленнях 

Як і комерційні організації, некомерційні також мають своїх партнерів та 

активних діячів. Компанії покликаються на цих користувачів у повідомленнях 

для збільшення їх переглядів, наприклад:  

 Hey @todrick we want to work with you on something big! Can you guys help 

us get in touch with Todrick while he's in NYC? 🙏 (Do Something, Twitter, 

30.03.2017) 

 We teamed up with @Globies in D.C. to name a very special MVP. 

http://rdcrss.org/2nRq6X7  #officialcharity (Red Cross, Twitter, 22.03.2017) 

 "When we act together, our momentum cannot be stopped" - WWF's 

@lou_leonard3. (WWF, Twitter, 1.04.2017) 

Згадуючи інших користувачів соціальних мереж, організації використовують 

кобрендинг у співпраці з відомими особистостями, компаніями, спортивними 

командами чи спортсменами. Цим самим вони отримують доступ до аудиторії 

інших сторінок, що дозволяє збільшити обсяг аудиторії не тільки окремого 

повідомлення, але і їхньої сторінки в цілому.  

 Персоналізація за допомогою займенників you/your 

Оскільки спілкування в соціальних мережах вимагає персоналізації від усіх 

компаній, то некомерційні організації так само намагаються зробити свої 

тексти максимально зорієнтованими на особистість,  використовуючи для 

цього займенники you/your. Наприклад:  

 Ready for the weekend? Don't forget to turn your clocks forward Saturday 

night & test your smoke alarm before heading to bed! #TurnandTest (Red 

Cross, Twitter, 10.03.2017) 
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 From candlelight celebrations to musical performances, you turned up the 

dark for #EarthHour this year! Let's #ChangeClimateChange! (WWF, 

Twitter, 31.03.2017) 

 … SHARE to show your support! #BreakFree2017… (Green Peace, 

Facebook, 30.03.2017) 

Уживаючи займенники you/your у повідомленнях, організації персоніфікують 

тексти під користувача, який в результаті отримує пряме звернення до нього 

чи неї. 

 Використання слів подяки для підвищення емоційного 

складника повідомлення 

Емоційність частіше мотивує користувачів до дії. Саме тому, намагаючись 

поглибити емоційний складник повідомлень, некомерційні організації 

використовують слова подяки, адресовані учасникам та партнерам. 

Наприклад: 

 Last night was fun! Thank you to everyone who donated to the Stand for 

Rights: A Benefit for the ACLU Facebook telethon. Now please enjoy this 

slideshow of ACLU lawyers and their new celebrity bffs. Don't worry, they 

are back on Monday fighting the good fight and won't let Hollywood go to 

their heads. (ACLU, Facebook. 1.04.2017) 

 … Make an appointment at www.redcrossblood.org. Thank you! (Red Cross, 

Instagram, 15.03.2017) 

 Thank you! With your help, we raised more than enough funds to help the 

bison in @BadLandsNPS. (WWF, Twitter, 30.03.2017) 

Так само як і комерційні компанії, некомерційні організації також дякують 

своїм  прихильникам за підтримку в їхній справі.  
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 Використання хештегів для встановлення зв’язку повідомлень з 

певною тематикою  

Для підкреслення тематики повідомлення чи теперішньої діяльності компанії 

некомерційні організації використовують хештеги. Наприклад: 

 For 2 years, the Saudi-led coalition has struck schools, markets & homes in 

Yemen. US & UK arms dealers risk complicity. #StopArmingSaudi 

http://trib.al/Q2fHOZ8 (HRW, Facebook, 27.03.2017) 

 That's a wrap on #StandForRights2017! Thank you for your support and 

trusting us. We won't stop fighting. (ACLU, Twitter, 31.03.2017) 

 Happy #NationalDoctorsDay to all the amazing people we work with! 

https://youtu.be/l2We4VMKQvE (Doctors Without Boarders, Facebook, 

30.03.2017) 

Це можуть бути як 

загальновідомі популярні 

хештеги (#TBT), так і брендові 

під події та цінності 

організації 

(#StandForRights2017, 

#StopArmingSaudi) 

 

  Використання креолізованих текстів для мультимодальності 

повідомлень 

Самі лише тексти більше не цікавлять користувачів у соціальних мережах, 

тому некомерційні організації теж використовують мультимодальність у 

повідомленнях. Наприклад: 

Рис. 33. Do Something, Instagram, 24.03.2017 

http://trib.al/Q2fHOZ8
https://youtu.be/l2We4VMKQvE
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 Don't forget to explore today and this weekend. (DoSomething, Instagram, 

24.03.2017) 

 

Рис. 34. Doctors Without Borders. Facebook. 31.03.2017 

 

Повідомлення акомпановано картинкою, зображеною на Рис. 34. Креолізовані 

тексти також використовуються для зображення мотиваційних виразів чи 

цитат окремих людей (Рис. 34).   

 Використання емотиконів/емоджі для передання емоційності 

Поглиблення емоційного складника повідомлень може бути досягнуто 

використанням емотиконів. Наприклад: 

 Have a safe and lovely weekend, friends. 👊 (Do Something, Twitter, 

31.03.2017) 

 These 6 charts show that #renewableenergy is here to stay ☀️ 

http://act.gp/2nE1ul5 (Green Peace, Twitter, 31.03.2017) 

Емотикони та емоджі також присутні у повідомленнях некомерційних 

організацій, але тут вони вживаються значно рідше, ніж у повідомленнях 

комерційних організацій. 

http://act.gp/2nE1ul5
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Рис. 35. UNICEF. Facebook. 29.03.2017 

 

Комерційні організації у своїх текстах використовують привітання, 

однак прикладів у повідомленнях досліджуваних некомерційних організацій 

не знайдено. Спільною виявилася загальна тенденція мультимодальності 

спілкування у соціальних мережах, яка не обійшла жодну організацію. Більше 

того, монокодові повідомлення складають меншість, оскільки більшість 

становлять двокодові або полікодові.  

Приклад двокодового повідомлення зображено на Рис. 35, де текст 

подано в супроводі відео. Так само як і в комерційних організаціях, полікодові 

повідомлення некомерційних можуть складатися одночасно з чотирьох 

елементів – тексту, відео, малюнка та хештега (Рис. 36). 
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Із тих мовних засобів, які використовувалися комерційними 

організаціями для фокусування уваги набагато менша кількість присутня у 

повідомленнях некомерційних організацій.  

Великі літери як графічний засіб привертання уваги також 

використовується і некомерційними організаціями: 

 #4famines: Children can’t wait for famine to be declared. They need our help 

NOW: http://uni.cf/faminecrisis (UNICEF, Twitter, 30.03.2017) – 

підкреслюється терміновість ситуації; 

 TODAY'S action to take a stand against discriminatory discipline in schools 

around the US. It starts here: http://dsorg.us/2mk9PrM (Do Something, 

Twitter, 31.03.2017) – підкреслюється важливість саме сьогоднішніх дій;  

 BREAKING: Court grants request to keep Kentucky's last abortion clinic 

open, for now. (ALCU, Facebook, 31.03.2017) – підкреслюється 

сенсаційність новини. 

Прикладів уживання математичних символів у повідомленнях 

некомерційних організацій знайдено не було. Можливою причиною може 

буди відсутність потреби спрощення подання інформації для їхньої цільової 

Рис. 36. Doctors Without Borders, Instagram, 23.02.2017 

http://uni.cf/faminecrisis
http://dsorg.us/2mk9PrM
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аудиторії. Це також пояснює загальну тенденцію некомерційних організацій 

до повідомлень з набагато більшою кількістю тексту. Це спричинено 

відмінностями цільових аудиторій сторінок. Якщо такі відомі бренди, як Coca-

Cola та Oreo, збирають на своїх сторінках великі маси людей з різних 

прошарків населення, то некомерційні організації більше зацікавленні в 

приверненні уваги освічених людей зі значними статками, котрі вже 

задовольнили свої першочергові потреби і тепер намагаються допомогти 

іншим і зробити світ кращим.  

При цьому використовується значно менший спектр стилістичних 

засобів. Хоча серед стилістичних тропів найбільш уживаною є метафора, 

єдиним іншим знайденим прикладом виявилася гра слів: 

 President Trump’s campaign promises stick with us — they should stick with 

him, too. (ACLU, Twitter, 1.04.2017) 

Серед стилістичних фігур знайдено випадки використання приєднання, еліпсу 

та апосіопези. 

a. Приєднання (attachement, gap-sentence, leaning sentence, link): 

 If we want the American Dream to be more than just that — a dream — then 

we need to reform the way eviction screenings are done in this country. 

(ACLU, Facebook, 31.03.2017) 

b. Еліпс: 

 New York Gov. Andrew Cuomo calls his state “the progressive capital of the 

nation,” but when it comes to public defense, New York is anything but. 

(ACLU, Facebook,  31.03.2017) 
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c. Апосіопеза (умовчання) 

 One of the best days of the year.. happy #PiDay! (Do Something, Instagram, 

14.03.2017) 

 The movement for a clean energy future is creative, strong... and growing. 

#breakfree (Green Peace, Facebook, 31.03.2017) 

Слід зауважити, що оскільки для комерційних організацій було 

проаналізовано повідомлення компаній у соціальних мережах за 2 роки, а для 

некомерційних організацій лише за 3 місяці, т можна припустити, що інші 

стилістичні фігури також використовуються некомерційними організаціями, 

хоч і в меншій кількості. 

На відміну від комерційних організацій, некомерційні не лише 

закликають до дії, а й значно більше розповідають у своїх публікаціях. Це 

спричинено потребою показати проблеми, які організація намагається 

вирішити та вплинути на аудиторію на емоційному рівні. Наприклад: 

 Heartbreaking. Boy found clinging to debris only survivor as dozens feared dead 

in Mediterranean @guardian (UNICEF, Twitter, 30.03.2017) 

 Members of Congress continue to advance civil asset forfeiture reform despite 

President Trump’s hostility toward reformers. (ACLU, Facebook, 31.03.2017) 

 Over half the world's refugees are hosted by ten countries. All 10 are in Africa 

& the Middle East. WATCH: разом з відео (Doctors Without Boarders, Twitter, 

31.03.2017)  

Оскільки некомерційні компанії надають більше інформації 

користувачам, кількість публікацій на їхніх сторінках упродовж одного дня 

також більша, ніж кількість публікацій на сторінках комерційних організацій. 

З метою інформування аудиторії некомерційні організації також 

поширюють набагато більше повідомлень з інших сторінок. Так на сторінці 

Human Rights Watch у Twitter за 31 березня 2017 з 36 повідомлень на сторінці 

за цей день більше половини, а саме 23 з 36 (64%), були ретвітами інших 
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сторінок. Це підкреслює функцію інформування людей некомерційними 

організаціями, а також наближає ці сторінки до інформаційних каналів. 

Отже, в той час як дискурс комерційних організацій більшою мірою 

зорієнтований на розважальну функцію, дискурсу некомерційних організацій 

притаманна переважно інформативна функція. Саме тому повідомленням 

некомерційних організацій менш властиві різноманітні стилістичні засоби, 

графічні методи спрощення тексту, а в цілому характерна не тільки більша 

кількість повідомлень, а й більша кількість тексту в кожному з них. Головна з 

причин таких відмінностей —різні цільові аудиторії комерційних та 

некомерційних організацій. Оскільки мета обох типів організацій спонукати 

читача повідомлення до дії, то мовні засоби, спрямовані на підвищення 

переглядів та активізації аудиторії, виявилися однаковими як для 

комерційних, так і для некомерційних організацій. Мультимодальність як 

загальна тенденція спілкування у соціальних мережах також притаманна 

повідомленням обох типів організацій. 

 

Висновки до другого розділу 

Віртуальному корпоративному дискурсу в соціальних мережах 

притаманні три прагматичні мети: покращити впізнаваність бренду (brand 

awareness), створити віддану групу прихильників та збільшити обсяги 

продажу компанії. Для досягнення цих цілей використовуються певні 

комунікативні стратегії. Інформативна комунікативна стратегія скерована на 

досягнення всіх головних цілей компанії. Це здійснюється за допомогою таких 

стилістичних засобів, як гра слів, зевгма, алітерація, асонанс, анафора та 

паралелізм. Головні тактики інформативної стратегії – це тактики запиту 

інформації та інформування. Для запиту інформації використовуються 

питальні речення різного типу. Найпоширенішим методом реалізації тактики 

інформування є використання репрезентативів, які можуть поєднуватися з 

такими стилістичними засобами, як оксиморон та апосіопеза. 
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Аргументативна комунікативна стратегія має на меті збільшення 

прибутку та формування відданої групи прихильників. Стратегія поєднує 

рекламний дискурс з корпоративним і реалізується через тактики позитивної 

перспективи, проведення аналогії та прихованого мотивування. Потрібний 

перлокутивний ефект тактики позитивної перспективи досягається через 

використання прикметників оцінки, особливо у суперлативній формі. Слова з 

семою кохання сприяють апелюванню до емоцій та поєднуються з такими 

стилістичними засобами, як метафора, метонімія, епітети та гіпербола. 

Порівняння, антитеза та контекстуальні антоніми використовуються в тактиці 

проведення аналогії. А тактика прихованого мотивування реалізується за 

допомогою використання кульмінації та лексем зі спільним значенням, які 

можуть спиратися на цінностях корпоративної культури бренду. 

Спонукальна комунікативна стратегія сприяє втіленню прагматичної 

мети – збільшення обсягів продажу, а також поєднує рекламний та 

корпоративний дискурси. Стратегія реалізується через тактики безпосередньої 

каузації та прихованої каузації. Тактика безпосередньої каузації використовує 

директиви (дієслова в імперативній формі), які закликають користувача до дії, 

можуть заохочувати до взаємодії, переадресовувати читача до іншого 

контенту, збільшувати кількість підписок, надавати інформацію щодо 

продукту потенційним клієнтам, скеровувати безпосередньо на продаж та 

мати риторичний характер. Тактика прихованої каузації реалізується через 

використання комісивів, які у формі обіцянок підкреслюють можливий 

результат дії. 

Стратегії встановлення, підтримки та розривання контакту сприяють 

формуванню емоційних зв’язків при спілкуванні. Ці зв’язки є важливими для 

привертання та підтримки прихильників і послів бренду. Стратегія 

встановлення контакту реалізується через тактики вітання та звертання. Ці 

контактовстановлювальні засоби створюють доброзичливу атмосферу на 

сторінці бренду в соціальній мережі. У стратегії підтримки контакту для 
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поглиблення емоційного складника повідомлення використовуються слова 

вдячності. Ця стратегія доповнюється використанням емоджі та емотиконів, 

які наближають дискурс бренду до звичного спілкування між користувачами 

та краще передають емоційність. Іноді комунікативна ситуація соціальних 

мереж потребує використання стратегії розривання контакту для ввічливого 

завершення розмови та чіткого встановлення закінчення певної тематики для 

того, щоб прихильники марно не чекали на продовження. 

Рекламна стратегія групової ідентифікації поєднує рекламний дискурс із 

корпоративним на сторінках компаній у соціальних мережах. Ця стратегія 

використовується для ототожнення компанії, її представників із іншими 

користувачами соціальних мереж. Головна прагматична мета цієї стратегії – 

продати. В межах цієї стратегії використовуються тактики інклюзивності та 

покликання на авторитет. Для тактики інклюзивності характерним є вживання 

займенників you/your та хештегів. Тактика покликання на авторитет 

використовується для згадки як відомих, так і менш відомих персон, а іноді 

для згадки звичайних прихильників бренду, що створює зв’язок між 

компанією та її послами бренду. Позначення користувачів або інших компаній 

сприяють кобрендингу. У межах тактики покликання на авторитет 

використовується також стилістичний засіб антономазії, що додає компанії 

емоційної привабливості.  

Усім соціальним мережам притаманна мультимодальність повідомлення: 

поєднання одночасно тексту, малюнка, відео, гіперпосилання, емотикону та 

інших елементів. Деякі повідомлення залишаються монокодовими, але вони 

отримують меншу кількість переглядів. Гібридизація повідомлень у 

соціальних мережах надає можливість краще передавати зміст за рахунок 

мультимодальних засобів та фокусувати увагу на окремих елементах. Кожен з 

мультимодальних елементів у повідомленні має певну кореляцію з іншими, а 

саме паралельну, комплементарну або інтерпретативну. До того ж, окремі 
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елементи можуть по-різному корелювати один з одним у межах одного 

повідомлення.  

Спираючись на двокодові та полікодові повідомлення, бренди додатково 

використовують певні мовні засоби для підвищення переглядів та активізації 

аудиторії. Найбільш ефективними з поміж виявилися: питальні речення, 

заклики до дії, підкреслення результату, позначення інших користувачів, 

персоналізація за допомогою займенників you/your, подяка, привітання, 

хештеги, креолізовані тексти, емотикони/емоджі. До того ж, для більшого 

поширення у соціальних мережах кожне повідомлення може поєднувати 

декілька мовних засобів одночасно.  

Окрім повідомлень у соціальних мережах, компанії також мають 

можливість вказувати додаткову інформацію про себе. У Facebook — це 

окрема сторінка із назвою About. Вона дозволяє компаніям передавати 

головну інформацію про себе, свою корпоративну культуру, цінності, цілі та 

правила спілкування на їхній корпоративних сторінках. На таких сторінках 

компанії також розповідають про власні досягнення, історію бренда та інші 

офіційні сторінки компанії в мережі Інтернет. У таких секціях, як Terms of Use, 

Privacy Policy, Disclaimer та Impressum, присутній юридичний дискурс, в 

якому прописано правила і права користувачів та компанії при спілкуванні на 

сторінці в цій мережі. Не усі правила описані за допомогою офіційного 

юридичного дискурсу. Деякі компанії, прописуючи правила спілкування, 

більшу перевагу надають розмовному стилю. 

У порівнянні з дискурсом некомерційних організацій, дискурс 

комерційних має більше розважальний характер, а не інформативний. Як 

наслідок, різні стилістичні засоби та графічні методи спрощення тексту менш 

притаманні повідомленням некомерційних організацій. Крім того, їхні 

повідомлення публікуються частіше і мають більше тексту. До того ж, 

некомерційні організації поширюють набагато більше повідомлень інших 

сторінок соціальних мереж. Головна причина таких відмінностей — 
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відмінності в цільових аудиторіях. Тим не менш, мета обох типів організацій 

— спонукати читача до дії, тому їм притаманні спільні мовні засоби, 

спрямовані на підвищення переглядів та активізацію аудиторії. 

Мультимодальність властива повідомленням як комерційних, так і 

некомерційних організацій.  
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РОЗДІЛ 3. МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ОФІЦІЙНИХ САЙТІВ КОМПАНІЙ 

3.1. Гібридизація дискурсу на сайтах компаній  

Більшість інформації в мережі Інтернет, розміщеної на веб-сайтах, є 

частиною дискурсу цих самих веб-сайтів, який, у свою чергу, є різновидом 

віртуального дискурсу. Існує два підходи до тлумачення поняття медіа-

дискурс [252], [253], [254]. З одного боку, під медіа-дискурсом розуміють 

функціонування мови в інформаційному полі масмедіа [255]. У межах цього 

погляду медіа-дискурс розглядають як підвид інституційного дискурсу разом 

з юридичним, медичним, політичним тощо. З другого боку, науковці 

вважають, що будь-який вид дискурсу, який реалізується у сфері масової 

комунікації, і є медіа-дискурсом. Другий підхід вважаємо актуальнішим, 

оскільки віртуальний дискурс не завжди формується на основі вже наявного: 

він також диктує власні правила спілкування, які видозмінюють різні види 

дискурсу, зумовлюючи їх гібридизацію. Отже, медіа-дискурс — це 

«тематично сфокусована, соціокультурно зумовлена мовленнєва діяльність у 

мас-медійному просторі» [252]. Віртуальний дискурс мережі Інтернет як 

однієї з найбільш поширених мас-медіа реалізується на веб-сайтах. 

Оскільки в Інтернеті присутня інформація стосовно майже кожної сфери 

життя, окремий професійний тип дискурсу (наприклад, медичний, юридичний, 

економічний, корпоративний тощо) також знаходить своє місце на веб-сайтах. 

Відбувається гібридизація віртуального і професійного дискурсів на сторінках 

деяких сайтів, оскільки багато особливостей веб-сайту спричинені 

специфічними характеристиками інтернет-сторінок як засобу комунікації. 

Найголовнішими чинниками, які впливають на дискурс веб-сайтів, є технічні 

можливості сайту, його інтерактивність, специфічність сприйняття інформації 

його цільовою аудиторією та різні методи, які використовуються для 

заохочення певної аудиторії до відвідання сайту. 

Для дослідження було обрано двадцять шість сайтів компаній зі списку 

найкращих корпоративних сайтів компаній 2016 року, опублікованого 
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журналом Forbes [256]. Серед них Apple, Coca-Cola, Disney, Dove, Intel, 

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

line, Bayer, Siemens, L’Oréal, ING, Unilever, Beiersdorf, Nivea, BAT, Nestlé, 

Total, Dell. Для кожної компанії веб-сайт — це візитна картка організації в 

мережі Інтернет, яка інформує потенційного клієнта, співробітника чи 

партнера про можливості і послуги, які надає компанія. Саме тому веб-сайт 

компанії можна розглядати як інструмент іміджевої реклами, журналістики і 

зв'язків з громадськістю, що виконує рекламно-інформаційну функцію і має 

певну кількість ознак, притаманних різним формам масової комунікації [255].  

Для прикладу розглянемо веб-сторінку компанії Apple, локалізованої 

для Сполучених Штатів Америки (www.apple.com). Як інструмент іміджевої 

реклами, на першому екрані (Рис. 37), тобто на тій частині сайту, яка 

відображається користувачу, перш ніж він почне гортати сторінку вниз чи 

переходити на інші сторінки, містить напис Live a better life. Цей напис є 

втіленням іміджу продуктів компанії, які роблять життя кращим, незважаючи 

на їхню високу ціну. Як інструмент журналістики та зв’язків з громадськістю, 

 

Рис. 37. apple.com 
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веб-сайт компанії Apple не тільки відразу відображає найновішу продукцію 

компанії, але й надає більше інформації у нижньому колонтитулі сайту 

(Рис. 38). Нижній колонтитул (футер сайту) міститься в кінці кожної сторінки 

веб-сайту і залишається на змінним на усіх сторінках сайту. У футері сайту 

компанії Apple можна знайти більше інформації про події компанії, 

перейшовши за гіперпокликаннями Newsroom, Press Info, Events. Такі сторінки 

забезпечують інформування всіх охочих про свіжіші відкриті новини компанії. 

У цьому ж нижньому колонтитулі у секції Shop and Learn також можна знайти 

покликання на сторінки з докладним описом кожного продукту. Такі 

гіперпокликання створені для покращення зв’язків з громадськістю та для 

надання додаткової інформації зацікавленим користувачам. Для цього головна 

сторінка сайту компанії BP містить розділ Press Releases у верхньому 

колонтитулі (хедері) (bp.com). Компанія Shell також має окремі розділи на 

головній сторінці — Latest News, Features&Highlights in the U.S. (shell.us) 

(додаток Ї). 

Навіть на головній сторінці веб-сайту Apple відразу можна помітити 

гібридизацію різних видів дискурсу. Наприклад, у нижньому колонтитулі є 

покликання на сторінки з юридичним дискурсом: Privacy Policy та Legal. 

Присутній і рекламний дискурс, зокрема в слоганах Air Pods. Wireless. 

Effortless. Magical та MacBook Pro A touch of genius. Ознаки корпоративного 

дискурсу на сайті компанії виявлено у переліку її цінностей, які містяться у 

відповідних покликаннях у секції нижнього колонтитулу Apple Values, та у 

Рис. 38. Футер сайту apple.com 
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відображенні однієї з корпоративних цінностей компанії на головній сторінці 

в тексті – To ask less of the planet, we ask more of ourselves. На сайті Apple 

знаходимо також приклади економічного дискурсу. На сторінці, створеній для 

інвесторів (investor.apple.com), розміщені покликання на економічні 

показники квартальної фіскальної звітності (fiscal quarter results), на наявність 

матеріалів та потрібних форм (Proxi Statement, Form 10-K) (Рис. 39). 

Окрім веб-сайту компанії Apple, 

існують інші приклади 

гібридизації дискурсів на 

одному веб-сайті. Більшість 

сайтів компаній зобов’язані мати 

юридичні сторінки (наприклад, 

Terms of Use, Privacy Policy, 

Cookie Policy), а також сторінки 

про компанію та її корпоративну 

культуру. Крім того, веб-сайт 

компанії повинен рекламувати 

сервіс або продукцію та, для 

публічних компаній,  надавати звіти щодо економічного становища компанії. 

Сайт також є певним проявом і частиною презентаційного дискурсу. Веб-сайт 

є «унікальною комунікативною ситуацією, яка створюється через поєднання 

декількох видів інституційного дискурсу — маркетингового, рекламного, 

науково-технічного та інших, які забезпечують його багатофункціональність, 

універсальність та широкі можливості» [257]. Різні дискурсу поєднуються для 

мотивування потрібних дій відвідувачів сайтів.  

Крім того, слід розглянути можливі дії користувача, який потрапляє на 

сайт компанії. На відміну від друкованих брошур, на сайті користувач може 

активно взаємодіяти з контентом і навіть в деяких випадках доповнювати його. 

Користувач не лише може отримати інформацію, а й сам вирішує, коли з нею 

ознайомлюватися та в якій послідовності. Можна обрати один з декількох  

Рис. 39. investor.apple.com 
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способів передання інформації відвідувачеві сайту: письмове мовлення, відео, 

аудіо, зображення. Наприклад, на сайті компанії Disney у верхньому 

колонтитулі (хедері) сайту користувачеві пропонується вибір різних засобів 

отримання інформації: Games, Video, Blogs, TV, Movies, Music (Рис. 40). 

 

Рис. 40. Верхній колонтитул сайту disney.com 

За бажанням користувач може з легкістю знайти друкований текст у 

блозі, подивитися відео чи фільм у секціях Video, Movies або ж просто 

послухати музику на сторінці Music. Верхній колонтитул сайту зазвичай 

використовується як навігаційна панель, за допомогою якої можна швидко 

знаходити головні розділи сайту. На відміну від нижнього колонтитулу, в 

якому для журналістів та партнерів розміщено різноманітні покликання на 

юридичні та корпоративні сторінки, верхній колонтитул, маючи меншу 

кількість покликань спрямовує користувача до розділів, які допоможуть йому 

виконати саме ту дію, яку мали на меті власники сайту. Наприклад, компанія 

Microsoft у верхньому колонтитулі свого сайту пропонує вирішення трьох 

головних проблем, у 

зв’язку з якими з 

котрими користувачі 

відвідують їхній сайт: Store, Products, Support (Рис. 41). Store відразу 

спрямовує споживача на оформлення придбання певного товару. За 

допомогою розділу Products ті, хто ще вагається, можуть дізнатися більше про 

товар. Розділ Support створений для клієнтів, які вже придбали товар у 

Microsoft, однак бажають ще вирішити деякі питання або ж отримати 

консультацію щодо товару.  

Деякі корпоративні сайти створюють окремі сторінки чи виокремлюють 

певні частини сторінок для надання можливості користувачам обмінюватися 

своїми враженнями, поглядами і таким чином навіть впливати на думки інших. 

Рис. 41. microsoft.com/en-us/ 
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Отже, відвідувачі сайтів 

можуть не лише споглядати 

контент веб-сайту, а й брати 

активну участь у його 

створенні. Наприклад, на 

головній сторінці сайту 

компанії McDonalds клієнта 

закликають до взаємодії – 

Follow. Post. Connect 

(mcdonalds.com/us/en-

us.html). А компанія Dove уже 

на першій сторінці сайту 

закликає жінок поділитися 

власними історіями краси – What's your #RealBeautystory? Share your story. 

Перейшовши за адресою, користувач може заповнити форму (Рис. 42) і 

розповісти свою історію. Через деякий час найцікавіші історії публікують на 

сайті компанії та на сторінках бренду в соціальних мережах. 

Таким чином, дискурс веб-сайтів компанії — це гібридизація одночасно 

декількох видів дискурсу. Поєднуються юридичний, рекламний, економічний, 

корпоративний, презентаційний дискурси, а використання різних засобів 

(аудіо, відео, аудіо-відео тощо) створює гібридизацію та мультимодальність 

дискурсу веб-сайтів. Усі ці види дискурсу, об’єднуючись на корпоративному 

сайті, реалізують корпоративний віртуальний дискурс.  

 

 

 

Рис. 42. doverealbeauty.com 
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3.2. Фокусування уваги відвідувачів за допомогою елементів 

корпоративного веб-сайту 

Корпоративний сайт компанії як повноцінне представництво компанії в 

мережі Інтернет виконує дві комунікативні функції: інформативну та 

регулятивну [159]. Сайт повинен одночасно надавати актуальну інформацію 

щодо діяльності компанії, її товарів, продукції та залучати клієнтів, партнерів, 

інвесторів задля збільшення прибутку.  

Обидві функції взаємопов’язані: щоб продати товар, потрібно надати 

про нього інформацію. Таким чином, для того щоб перетворити відвідувача 

сайту на клієнта, партнера чи інвестора, спочатку потрібно розповісти про 

товар, а потім вже закликати до дії (наприклад, здійснити покупку). Правильно 

сформований сайт є запорукою успіху компанії в сучасному віртуалізованому 

суспільстві.  

Як вид презентаційного дискурсу, корпоративний сайт компанії за 

допомогою рекламних засобів «актуалізує й утримує об’єкт у свідомості 

адресатів» [258], тим самим формуючи інтерес і провокуючи відповідну 

реакцію реципієнта, що відповідає головній меті – встановленню контакту з 

потенційним клієнтом, партнером чи інвестором. Презентаційний дискурс на 

сайтах компаній часто вербалізується у формі рекламних текстів та слоганів. 

Гібридизація виявляється не тільки на рівні присутності різних типів дискурсу 

на сайті компанії та їхньої взаємозаміни за рахунок віртуального простору, а й 

у поєднанні різних видів дискурсів між собою. 

Розглядаючи види реклами та рекламного дискурсу на сайті компанії, 

потрібно зосередити увагу саме на рекламі у віртуальному просторі, оскільки 

зовнішня реклама далека від врахування особливостей віртуального простору. 

Однак навіть реклама на сайті буде відповідати традиційним видам рекламних 

звернень, таким як інформативна реклама, реклама-переконання та реклама-

нагадування [259].  
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Так, наприклад, створюючи первинний попит, інформативна реклама 

на сайті Intel повідомляє, що компанія може допомогти прискорити ваш досвід 

(Accelerate your experience). Навіть якщо відвідувач не впевненний  у тому, чи 

зможе компанія йому допомогти, його зацікавлює креолізований рекламний 

текст. Текст дає зрозуміти, що користувач може розраховувати на збільшення 

швидкості. Малюнок біля тексту підказує, що діяльність компанії пов’язана з 

комп’ютерами (Рис. 43). 

Реклама-переконання використовується з метою зміцнення позицій 

компанії в конкурентній боротьбі, а отже, покликана створити попит на 

конкретний товар. Приклад такої реклами присутній на першому екрані сайту 

McDonalds. Вона відразу вказує на декілька переваг пропозицій компанії 

(Рис. 44), а саме:  

 приваблива ціна ($1 soft drinks),  

 вибір товару з широкого асортименту (Any size та будь-який тип 

напою),  

 вигідна акція (Thirsty for a great deal?). 

Таким чином, компанія, одночасно створюючи попит, привабливу ціну 

та акцію, рекламує свій товар відвідувачам сайту. 

Рис. 43. intel.com 
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Реклама-нагадування є типовою для відомих брендів. Вона не закликає до 

певної дії, а лише нагадує про компанію та її товар. Хоча корпоративний сайт 

компанії і сам є яскравим 

нагадуванням про бренд, так звана 

прихована реклама присутня на 

ньому постійно. Наприклад, навіть 

на сторінці веб-сайту компанії 

Coca-Cola, де користувач повинен 

спочатку обрати своє місце 

перебування, компанія відображає 

не лише логотип бренда, а також і 

рекламний слоган – Taste the 

Feeling (Рис. 45). 

Існують різні способи відображення реклами на корпоративному сайті. 

Більш того, різним відвідувачам можуть з’являтися різні рекламні тексти та 

інформаційні елементи. Звичайно реклама-нагадування присутня на кожній 

сторінці в логотипі компанії та дизайні сайту (Рис. 46). 

 

Рис. 44. mcdonalds.com 

Рис. 45. coca-cola.com 
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Структура всіх проаналізованих корпоративних сайтів складається з 

трьох компонентів: верхнього колонтитулу, основної частини сайту та 

нижнього колонтитулу. У верхньому колонтитулі зазвичай розміщено 

навігацію сайту і сформульовано провідну ідею компанії. В основній частині 

сайту викладено головну інформацію веб-сторінки, а в нижньому колонтитулі 

розташовано детальніший, аніж у верхньому колонтитулі, перелік покликань 

на різні сторінки сайту. Окрім цих обов’язкових елементів, деякі сайти 

намагаються привернути увагу користувача за допомогою нестандартних 

допоміжних текстових елементів. На багатьох корпоративних сайтах 

знаходимо допоміжні елементи розташування тексту. 

1. Випливні елементи веб-сторінки 

Під випливними елементами веб-сторінок мають на увазі допоміжні 

елементи сайту, які при появі можна закрити і повернутися на сторінку, якщо 

елемент займає весь екран. Якщо цей допоміжний елемент невеликий за 

розміром, то його закривання дозволяє побачити всю попередню сторінку.  

Невеликі випливні елементи можуть виконувати різні функції. 

Наприклад, на сайті компанії Novo Nordisk, як і на сайтах компаній Facebook, 

BP, BASF, Maerskline, L'Oréal, ING, Siemens, при першому візиті відвідувача 

з’являється вікно, яке інформує про використання Cookie на сайті і просить 

надати згоду клієнтів. “If you continue to browse this site you will accept our use 

of cookies” (Рис. 47). Такий інформаційний елемент виконує юридичну 

функцію отримання згоди від користувачів на відстеження їхніх дій на сайті 

та поза ним. Для того, щоб згода користувача відповідала усім потрібним 

Рис. 46. Логотип компанії Bayer на сайті www.bayer.com 

Рис. 47. novonordisk.com 
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юридичним нормам, текст, зображений на цих випливних вікнах, зазвичай 

належить саме до юридичного дискурсу. Це не реклама, але такі невеликі 

елементи можуть сприяти продажу товару.  

Випливні вікна мають конкретну цільову аудиторію. Адресати їхнього 

тексту — це користувачі, які зібралися покинути сайт. Метою таких вікон є 

повернення користувача на сайт. З технічного боку важливо, щоб такі вікна не 

з’являлися перед користувачами, яким 

вони можуть завадити зробити покупку 

чи роздивитися товари на сайті. Саме 

тому ці вікна з’являються на екрані 

тільки тоді, коли користувач відводить 

курсор за межі сторінки. Тексти таких 

вікон виконують одне з трьох завдань: 

зупинити відвідувача і повернути його 

на сайт, зібрати його данні для того, 

щоб спробувати повернути його через 

електронну пошту чи телефон (Рис. 48), налагодити зворотній зв'язок із 

користувачем й отримати інформацію щодо можливих методів покращення 

сайту чи компанії взагалі. 

Компанія Dell, наприклад, додає 

невеликий елемент, який з’являється і зникає, 

поки користувач гортає сторінку. Його мета — 

продаж. Текст випливного елемента закликає 

користувача до конкретної дії, прямолінійно 

вказуючи на мету — купити на сайті (Buy on 

Dell.com) (Рис. 49). Гіперпокликання переадресовує потенційного клієнта до 

онлайн-магазину з переліком товарів компанії, доступних для перегляду і 

придбання.  

 

Рис. 48. Спливаюче вікно на сайті 
https://www.mcdonalds.com.html 

Рис. 49. Спливаючий елемент сайту 
www.emc.com/en-us/servers/index.htm 
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Коли користувачі 

покидають сайт, випливні 

вікна можуть з’являтися 

для  проведення 

опитування, як це бачимо 

на сайті компанії ING 

(Рис. 50). 

Такі вікна надають широкі 

можливості щодо тексту, 

який можна у них 

розмістити: якщо слів 

багато, вікно можна збільшити, якщо мало – зменшити. Зазвичай 

дотримуються ліміту в декілька речень задля того, щоб не перевантажувати 

читача інформацією. Крім того, завжди виокремлюються певні частини — 

питання, заголовки, заклики до дії. На відміну від інших розташувань 

рекламних текстів на сайті, випливні вікна надають чи не найбільше місця 

саме для тексту.  

2. Рухомий рядок під верхнім колонтитулом сайту 

Компанія Total додала незвичний елемент до верхнього колонтитулу 

сайту. При наведенні курсиву на певний текст під верхнім колонтитулом, він 

починає рухатися вліво, що нагадує рухомий рядок, який часто можна 

побачити при перегляді новин по телевізору. Інформація на сайті має 

інформативний характер і призначена для потенційних або вже наявних 

інвесторів та партнерів. На Рис. 51 зображено приклад такого рядка із сайту, у 

якому вміщено актуальну інформацію щодо акцій компанії. 

 

Рис. 51. Рухомий рядок на сайті www.total.com/en 

Рис. 50. Спливаючий елемента на сайті ing.com 
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Такий додатковий елемент використовується тільки на сайті компанії 

Total. Це свідчить про те, що кожна компанія намагається додати на сайт щось 

ексклюзивне, щоб зробити його оригінальним, несхожим на інші. Унікальність 

створюється і за допомогою нестандартного розташування тексту. 

3. Рекламні банери на корпоративних сайтах 

З появою Інтернету відбулася еволюція одного з найбільш ефективних 

методів друкованої реклами — рекламний плакат перетворився на рекламний 

банер на сайті компанії [260]. Для банерної реклами, на відміну від друкованої, 

характерні надзвичайна категоричність і нав’язливість [261]. Банери на 

сторінках сайтів — це популярний рекламний формат, який є певним 

різновидом невеликих віртуальних 

рекламних щитів чи миготливих 

неонових вивісок, які 

розташовуються зверху, знизу, а іноді 

й посередині сторінки [262]. Зазвичай 

реклама на банерах певного сайту 

оплачується іншою компанією. 

Природно, що корпоративні сайти, 

метою яких є просування власного 

бренду, не зацікавлені в рекламі 

інших компаній на своєму сайті. Водночас деякі корпоративні сайти додатково 

рекламують власний бренд у себе ж на корпоративному сайті, як це, 

наприклад, зробила компанія Amazon (Рис. 52). На те, що цей банер саме 

рекламний, вказує напис Advertisement унизу під зображенням. Мета такого 

банера — розповісти про додатковий продукт, зокрема подарункові 

сертифікати. Текст банера чіткий і короткий, однак вказує на дві важливі 

переваги карток — необмеженість у терміні використання (Any Occasion) та 

легкість вибору на будь-який випадок (No Expiration). На банері також 

присутній обов’язковий текстовий елемент заклику до дії (Shop now). Таким 

Рис. 52. Банера на сайті amazon.com 
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чином, текст на банері є рекламним і має прагматичне спрямування – вплив на 

адресата [263]. На інших досліджуваних корпоративних сайтах використання 

рекламних банерів не було виявлено. Це свідчить про те, що навіть 

стандартно-рекламні елементи (зокрема банери) можна використати і на 

корпоративному сайті, щоб зробити його унікальним і вирізнити з-поміж 

інших. А оскільки інші корпоративні сайти позбавлені такого елемента, він 

додає ексклюзивності.  

4. Розташування зображень у формі каруселі 

Перше, що бачать користувачі, опинившись на сайті, – це перший екран 

веб-сторінки [264]. Залежно від пристрою, за допомогою якого користувач 

опинився на сайті (комп’ютер, планшет, телефон тощо), вигляд першого 

екрана може відрізнятися. Але інформація на першому екрані відіграє важливу 

роль для успіху сайту [264]. Тому бренди намагаються розташувати все 

найважливіше саме на першому екрані корпоративного сайту.  

Одним із прийомів, який допомагає надати більше інформації в 

обмеженому просторі, є «карусель». Каруселі на веб-сторінках дозволяють 

розтмістити декілька повідомлень на першому екрані за рахунок зміни одного 

повідомлення/малюнка іншим [265]. Така карусель використовується на 

головній сторінці компанії 

Nestlé (Рис. 53). За 

допомогою каруселі 

компанія Nestlé вже на 

першому екрані розповідає 

про головні цінності 

корпоративної культури 

компанії, передаючи їх 

закликами до дій, які 

допоможуть реалізувати їхню корпоративну мету. Перше зображення каруселі 

говорить — Enhancing quality of life and contributing to a healthier future. Такі 

Рис. 53. Карусель на сайті www.nestle.com 
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самі малюнки закликають до екологічної поведінки та містять історії (Our 

Stories) їхніх досягнень: 

 Saving water: This is how Vietnam’s farmers are using rubbish to save 

precious water;  

 Wash your hands: How a simple well helps create a strong and healthy 

community;  

 Coffee amidst the conflict: The extraordinary resilience of South 

Sudan's farmers.  

За допомогою креолізованих текстів компанія вже на першому екрані 

розповідає про те, як саме вона покращує життя і сприяє здоровішому 

майбутньому. Тим самим Nestlé відразу позиціонує себе не як компанію, яка 

дбає про прибуток, а як компанію, яка піклується про навколишній світ та його 

майбутнє. Розташування креолізованого тексту у формі каруселі на головній 

сторінці корпоративного сайту було також виявлено на сайтах брендів Nordea, 

Beiersdorf, Nivea, Ing, L'Oréal, Siemens, Shell, Microsoft, та McDonalds. 

Залежно від сфери, в якій працює компанія, на її сайті може бути менше 

або більше нестандартних рекламних елементів. Наприклад, сайти компаній 

Starbucks, Zappos, Amazon, McDonalds, Apple мають набагато більше 

рекламних елементів, ніж сайти компаній Novo Nordisk, GSK, Roche, 

Maerskline. Причиною цього є різна цільова аудиторія сайтів. Такі компанії, як 

McDonalds, створюють пропозиції для широких мас населення і працюють 

безпосередньо зі споживачем (B2C), а такі компанії, як Novo Nordisk, 

наприклад, працюють лише на конкретну цільову аудиторію, взаємодіючи з 

компаніями (B2B), а не широкими масами населення. На основі 

проаналізованого матеріалу було виявлено, що сайтам брендів, які надають 

товари чи послуги іншим компаніям (B2B), менше властивий рекламний та 

розважальний дискурси, але більш характерний інституційний дискурс, 

порівняно із сайтами організацій, які надають товари чи послуги для людей, а 

не компаній (B2C). Наприклад, на головній сторінці сайту компанії BASF, яка 

працює з іншими компаніями, відразу вміщено фінансові показники (Рис. 54). 
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Рис. 54. Фінансові показники на сайті  basf.com/us/en.html 

Тенденція до меншого використання рекламного дискурсу також 

властива сайтам великих брендів, продукти чи сервіси яких мають інші назви. 

Серед таких компаній — Unilever, Beiersdorf, BAT (British American Tobaco), 

Nestlé та ін. Слід зазначити, що на сайті одного з продуктів бренду, наприклад, 

Nivea (продукти компанії Beiersdorf), кількість рекламного дискурсу значно 

збільшується.  

Отже, зрозуміла навігація по корпоративному сайту створюється за 

рахунок трьох головних структурних компонентів — верхнього колонтитулу 

(хедера), основної частини сайту та нижнього колонтитулу (футера). Ці 

обов’язкові елементи доповнюються іншими, які допомагають привернути 

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

дії. Випливні елементи веб-сторінок, використовуючи тексти юридичного 

дискурсу, допомагають отримати згоду відвідувачів сайту. Випливні елементи 

також намагаються зупинити відвідувача, коли той має намір покинути сайт, 

крім того, допомагають зібрати дані користувача для подальшого зв’язку з ним 

чи отримати додаткову інформацію щодо сайту, бренду, цілей відвідувача 

тощо. Іншими допоміжними елементами є рухомий рядок під верхнім 

колонтитулом сайту, рекламні банери та каруселі на першому екрані головних 

сторінок корпоративних сайтів. Вони допомагають одразу надати більше 

інформації як про цінності бренду, так і про їх застосування. Використання 

всіх додаткових елементів залежить від цільової аудиторії сайту. 
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Корпоративні сайти, які працюють безпосередньо зі споживачем (B2C), 

наповнені рекламними текстами та розважальними елементами. З іншого 

боку, корпоративні сайти компаній, що працюють з іншими компаніями (B2B), 

містять більше інституціонального дискурсу і менше розважального та 

рекламного. Крім того, компанії, в яких багато брендів і продуктів, можуть 

мати головний сайт, скерований на роботу з компаніями, та дочірні сайти, 

скеровані на споживача. Проведене дослідження засвідчило, що віртуальний 

корпоративний дискурс головного і дочірніх сайтів суттєво відрізняються і 

головна увага переміщується з корпоративної культури й цінностей на продаж 

товарів, оскільки головні сторінки вже позбавленні прикладів корпоративних 

цінностей. Оскільки більшість компаній не базуються лише на продажі з 

корпоративного сайту, текст на них відображає їх корпоративні цінності.  

 

3.3. Вербалізація і візуалізація корпоративної культури компанії на 

головній сторінці веб-сайту 

 

Усі з досліджених компаній мають чітко визначену корпоративну 

культуру та цінності, які відображено на окремій сторінці сайту. Оскільки 

сторінка з цінностями компанії – не є головною сторінкою її корпоративного 

сайту, то кількість її відвідувачів значно менша, ніж кількість відвідувачів 

головної сторінки. Таким чином, для створення правильної тональності 

віртуального корпоративного дискурсу на головній сторінці компанії також 

передаються деякі корпоративні цінності та ідеали. Компанії втілюють власну 

корпоративну культуру на головній сторінці сайту, або безпосередньо 

передаючи ідеї на головній сторінці, або маскуючи їх під рекламними 

слоганами чи іншою інформацію на сторінці, пов’язаною не лише з 

корпоративною культурою [266]. Корпоративні цінності вербалізуються у 

певних текстах і візуалізуються за допомогою графічних елементів. 
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Компанія Apple має одночасно декілька сторінок, на яких розкривається 

суть їх цінностей та корпоративної культури. Покликання на всі ці сторінки 

розташовано в нижньому колонтитулі сайту в розділі Apple Values (рис. 55). 

Крім того, ці цінності втілюються й у рекламному дискурсі на головній 

сторінці сайту. Наприклад, у рекламі годинника компанії використовується 

фраза Freedom Calls, що підкреслює ідею щодо доступності технологій 

компанії для широкого кола людей, зокрема представників різних 

національностей, а також людей з обмеженими фізичними можливостями. 

Деякі інші цінності також можна пов’язати з цим виразом, оскільки піклування 

про навколишнє середовище та гарантія збереження конфіденційності 

користувачів – це і свобода майбутнього, і забезпечення фундаментального 

людського права. Так на головній сторінці сайту компанії замасковано через 

текст передаються цінності корпоративної політики компанії. 

Головна сторінка сайту компанії 

Coca-cola суттєво відрізняється від 

аналогічної на сайті компанії Apple 

кількістю тексту, блоків та довжиною. 

Але є й спільний елемент, який 

підкреслює цінності компанії щодо 

допомоги іншим (рис. 56, 57). 

Обидві компанії вже на головних 

сторінках підкреслюють свої 

Рис. 55 Apple Values. Apple.com 

Рис. 57 Apple.com 

Рис. 56 us.coca-cola.com 
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цінності закликаючи людей збирати кошти для тих, хто зазнав втрат від 

нещодавнього урагану.   

Однією з цінностей компанії  Microsoft також є корпоративна соціальна 

відповідальність. Тексти Tackling water scarcity та Microsoft Cloud and Ecolab 

team up to find solutions свідчать про те, що навіть на головній сторінці сайту, 

де більшість уваги приділяється їхнім продуктам, компанія все одно знаходить 

місце для соціальної відповідальності. 

Цінності компанії Disney на головної сторінки сайту не вербалізовані. 

Але вся головна сторінка сайту і значна кількість різнопланових героїв з різних 

куточків світу передають одну з цілей компанії – work together to create 

entertainment experiences that are both universally and locally cherished [267]. Так 

через розважальну інформацію компанія намагається для користувачів з 

різних куточків світу надати саме те, що асоціювалося б у них з рідним краєм.   

Цінність різноманітності і диверсифікованості компаній та їх 

співробітників  присутня в корпоративних культурах багатьох брендів. 

Цінність у Diversity & Inclusion присутня на сайтах компаній Apple, Coca-Cola, 

McDonalds, Starbucks, Intel, Microsoft, Shell і у фотографія людей різних 

національностей (рис. 58). 

 

 

 

 

 

 

Деякі компанії не маскують корпоративну культуру в різних елементах 

на головній сторінці, а говорять безпосередньо про неї. Наприклад, компанія  

BP на головній сторінці декларує одну з головних цілей бренду - We're 

determined to play our part in this transition - helping to meet the world's need for 

Рис. 58 starbucks.com 
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more energy while also reducing carbon emissions (bp.com). Так само підкреслює 

головну цінність своєї корпоративної культури компанія BASF: we create 

chemistry for a sustainable future (basf.com). Можлива причина більшої уваги до 

цінностей компаній може бути пов’язана зі сферою діяльності брендів: 

нафтодобування, як і хімічне виробництво, мають доволі негативне 

сприйняття у сучасному світі з огляду на вплив на довкілля. Можливо 

підкреслюючи цінності компанії на головній сторінці, бренди намагаються 

прагматично створити більш позитивний імідж компанії як такої, що дбає про 

навколишнє середовище.   

Але не всі компанії готові відволікати користувачів на головній сторінці 

їх сайту від безпосереднього продукту компанії. Так на головних сторінках 

сайту компаній McDonalds та Amazon відсутні будь-які чіткі посилання на 

корпоративну культуру чи цінності бренду. Для Amazon це пояснюється тим, 

що сайт компанії і є їх головним способом продажу і тому виконує лише 

прагматичну функцію представництва бренду у віртуальному просторі.  

Таким чином, компанії намагаються іноді передавати ідеї та цінності 

корпоративної культури бренду на головній сторінці сайту, яка має найбільшу 

кількість відвідувачів порівняно з іншими. Корпоративний дискурс може 

поєднуватися з рекламним і відображати цінності компанії в рекламних 

слоганах. Деякі компанії створюють окремі розділи на головній сторінці для 

підкреслення їх соціальної відповідальності і збирають благодійні кошти. Ідея  

Diversity & Inclusion присутня в корпоративній культурі багатьох брендів і 

реалізується у малюнках на сайтах компанії, які зображують людей різних 

національностей. Корпоративний дискурс іноді втілюється масковано, іноді 

безпосередньо, а іноді й зовсім не згадується на головних сторінках сайту, 

особливо якщо сайт виконує не тільки прагматичну функцію представництва 

компанії, але і є головним способом прибутку. 
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3.4. Мікрокопія як інструмент втілення духу й іміджу компанії та її 

лінгвістичні особливості 

Наповнення сайту грає визначну роль з огляду на зручність його 

використання споживачем, втілення корпоративної культури, загальне 

враження клієнта. Окрім графічного та текстового наповнення, на сайти 

додають копії, інакше кажучи — мікрокопії. Словник Merriam Webster 

Dictionary пропонує таке визначення мікрокопії: «фотографічна копія, на 

котрій матеріал, поданий у надрукованій чи графічній формі, зменшується в 

розмірі» [268]. Але в колах веб-дизайну мікрокопію визначають як невеликі 

частини тексту/копії, які допомагають полегшити і спростити дії користувачів 

сайту [269]. Правильний текст мікрокопії не тільки допомагає користувачам 

орієнтуватися на сайті та знаходити потрібні їм розділи, а й передає культуру 

компанії [270]. Ці короткі вирази та речення привертають увагу і 

сприймаються клієнтами та партнерами краще, ніж окрема сторінка з чітко 

прописаним текстом корпоративної культури. У віртуальному просторі увагу 

споживача привертають короткі та легкі для сприйняття вирази. Мікрокопія є 

саме таким елементом. Оскільки цільовою аудиторією будь-якого сайту є його 

користувачі, мова сайту підлаштовується саме під їхні потреби. Лінгвістично 

правильно сформована мікрокопія є одним з елементів, який краще від інших 

може передати культуру спілкування у компанії.  

Прикладом важливості мікрокопії є сторінка, через яку здійснюється 

продаж товару [271]. На Рис. 59 

зображено сторінку, на якій 

клієнт повинен ввести 

відомості про оплату, зокрема 

тип картки, номер картки, 

строк дії картки, секретний 

код, своє ім’я та адресу 

розрахунку. Прикріпленою до 
Рис. 59. Форма оплати 
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цієї форми була система, яка оповіщала про помилки та причини відхилення 

оплати. Навіть якщо клієнти врешті-решт здійснювали покупку, важливо було 

знати, які перешкоди в них виникали. Весь час з’являлися повідомлення про 

помилку у полі Billing Address. Виявилося, що ці оплати не проходили тому, 

що користувачі вказували неправильну адресу, тобто не ту адресу, за котрою 

зареєстрована кредитна картка, якою вони намагалися здійснити оплату. 

Напис не виконував прагматичної функції донесення потрібної інформації та 

спонукання клієнта до правильних дій. Тому під полем Billing Address було 

вирішено додати мікрокопію — Be sure to enter the billing address associated 

with your credit card. Завдяки цьому помилки зникли, суттєво знизилася 

кількість запитань від клієнтів щодо здійснення оплати, а прибуток компанії 

збільшився. Полегшення дій клієнтів сприяє формуванню позитивного іміджу 

компанії. 

Текстове наповнення сайту відіграє дуже 

важливу роль при формуванні враження 

користувача. Хоча сайти наповнені малюнками та 

іншими візуальними елементами, саме текст 

допомагає користувачеві знайти те, що потрібно. 

Часто текст сайту може звучати занадто 

формально і незрозуміло через деякі вимоги 

текстового наповнення сайту. Іноді може 

здаватися, що текст писала не людина, а комп’ютер, який вираховував 

потрібну кількість слів на сторінці для оптимізації її видачі пошуковими 

системами. Мікрокопія ж додає сайтам людяності і втілює ідеї корпоративної 

культури. Саме за допомогою мікрокопії можна передати бренд та культуру 

організації. Вона перетворює іноді сухий текст з настановами на звичне 

мовлення і навіть може розважити користувача. Дуже важливо, щоб ці 

текстові елементи звучали виразно і виконували своє прагматичне завдання. 

Наприклад, на Рис. 60 компанія Mailchimp замість стандартного повідомлення 

Рис. 60. Mailchimp 
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Your emails have been sent додає жвавості своєму сайту. Вони не просто 

повідомляють, а радіють разом з клієнтом: High fives! Your campaign is in the 

send queue and will go out shortly. Наказова форма дієслова спонукає клієнта 

радіти і святкувати. За допомогою мікрокопії компанія Mailchimp одночасно 

розважає клієнтів, піднімає їм настрій, знайомить їх ближче зі своїм брендом 

і водночас передає свою корпоративну культуру. На сайті цієї компанії в 

окремому розділі, де прописана їхня корпоративна культура [272], вони 

розповідають, що цінують креатив та вподобання своїх працівників (We’re 

always looking for smart, creative people to join our team [272]), що і втілюється 

в маленькій, але дуже доречній та креативній мікрокопії на їхньому 

корпоративному сайті.  

Проведений аналізу дозволив визначити такі функції мікрокопії: 

1. Короткі формулювання мікрокопії легко сприймаються користувачами 

сайту. 

Саме тому в мікрокопії важливо відобразити стиль та культуру компанії. 

Це робить, наприклад, компанія Facebook (Рис. 61). Корпоративна культура 

організації заохочує людей до відкритості і саме це втілює фраза, яку бачить 

користувач, уперше зайшовши на сайт [273]. Компанія слідує своїй місії, надає 

можливість та спонукає людей до відкритості. Вираз what’s on your mind? 

набагато краще втілює ці ідеї, ніж стандартний enter text here. 

 

 

 

Приклади коротких і прагматично функціональних виразів у мікрокопіях 

також присутні й на інших сайтах: 

- You need to be logged in to do that. Let me in (Issue) 

- See Ya Later (Mailchimp) 

Рис. 61. Facebook 
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- Search for city or country …or try some of our favourites (Mapiful) 

2. Мікрокопія використовується для пояснення незрозумілих частин сайту. 

Наприклад, на сайті може бути присутнє пошукове поле, але 

користувачеві може бути 

незрозумілим його 

призначення. Саме тому 

компанія Chegg у 

пошуковому полі свого 

сайту відразу пропонує клієнтам можливі пошукові варіанти (Рис. 62). Це 

допомагає пояснити користувачу, як саме відкрити повний спектр 

можливостей, які надає цей сайт. Коротко та чітко вказано: Search for books, 

text books, solutions or homework questions – і користувач розуміє, що робити 

далі. 

Приклади текстів мікрокопії, які пояснюють незрозумілі частини сайту, 

присутні також на інших корпоративних сайтах: 

- Customize the text simply by entering your own preferred text in the 

input boxes above (Mapiful) 

- Please schedule you campaign for a time in the future because time 

travel is still hard (Mailchimp) 

3. Мікрокопія наводить приклади доступних дій користувачів на сайті.  

Іноді найлегший спосіб надати 

пояснення — це показати на 

прикладі. Саме так і вирішили 

зробити на сайті Zappos (Рис. 63). У 

пошуковому полі вказані конкретні 

приклади того, що можна знайти та 

придбати на сайті: Shoes, Clothing, Bags, etc.  

Рис. 63. Zappos 

Рис. 62. Chegg 



183 
 

При виході з системи на сайті All Nurses користувачеві також вказують 

на можливі наступні дії – Don’t be a stranger and visit again. Your friends will 

miss you. You are now logged out. Return to the page you were previously viewing. 

Go to Home page. 

Приклади текстів мікрокопії для пояснення можливий дій також 

використовуються на інших сайтах: 

- Enter ISBN title, or author’s name (Chegg) 

- Perfectionist? You and us both! By searching, zooming and panning 

directly in the map to the right you are able to perfect the positioning 

of your favorite place. (Mapiful)   

4. Мікрокопія пояснює можливості сайту клієнтам у розважальній формі.  

Будь-яка компанія намагається покращити настрій своїм клієнтам. 

Гарний настрій клієнтів збільшує шанси того, що вони повертатимуться знов 

і знов, особливо якщо саме мова сайту 

покращує їм настрій. Важливо зазначити, 

що більшість прикладів розважальної 

мікрокопії було знайдено на сайтах 

компаній B2C, які працюють 

безпосередньо з клієнтами. На відміну від 

них, віртуальний корпоративний дискурс 

сайтів компаній B2B, які працюють з іншими компаніями, був позбавлений 

розважальної мікрокопії. Саме тому для привернення уваги компанія Pinterest 

використовує мовлення, притаманне виступам у цирку (Drumroll please…), що 

сприяє появі позитивних конотацій з цим брендом та покращенню настрою 

користувача (Рис. 64). Кнопка No Thanks та Come See for Yourself не просто 

надає користувачеві два варіанти, але відразу спонукає до дії, яку потрібно 

зробити.  

Рис. 64. Pinterest 
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Інші приклади виразів мікрокопії у розважальній формі також 

знаходимо на інших сайтах: 

- You’re about to send a campaign to: Our valued clients 2,255 subscribers. 

This is your moment of glory. Send Now. (Mailchimp) 

- Congratulations! You just made your first test. It’s kind of a big deal, and to 

celebrate, we’ve given you 5 response credits from our community of testers. 

Have at it champ! (UsabilityHub) 

- If you don’t have state, just enter something random. If it makes us laugh we 

might send you a gift card. (Mapiful) 

5. Мікрокопія допомагає будувати довіру та збільшувати лояльність 

клієнтів.  

Наприклад, компанія може пояснити, для чого саме їй потрібен телефон 

користувача при реєстрації, або запевнити, що його персональні дані будуть 

надійно збережені. Все це 

робиться декількома виразами 

чи словами за допомогою 

мікрокопії (Рис. 65). Під час 

організації конференції 

Twitter, сайт гарантував користувачам, що адресу електронної пошти, вказану 

при реєстрації, буде використано лише один раз. Крім того, вони повідомили 

про це мовою дружнього спілкування: Don’t worry, we'll only use your email 

address once. Оскільки місія компанії – у створенні можливості поширення 

інформації без бар’єрів [274], то компанія чітко указує про відсутність бар’єрів 

у наданні електронної пошти, таким чином користувач буде захищений від 

спаму. Компанія Mapiful, навпаки, у тексті мікрокопії розповідає про свою 

відданість праці: Built with love using OpenStreetMaps contributors. 

Рис. 65. Twitter 
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6. Мікрокопія відповідає на можливі запитання користувачів, наприклад: 

- Not happy with the current labels on your map? No problem, just 

change to whatever you like. Set the tone, tell the story or stick to 

geographical info. (Mapiful) 

- P.S. Recipients can reply to your test emails. Their feedback will show 

up in the comments tab. (Mailchimp)  

Отже, маленькі тексти мікрокопії виконують важливі функції. Але досягти 

потрібного прагматичного результату можна лише при розташуванні цього 

виду інформації у правильному місці на сайті. Проведений аналіз показав, що 

найчастіше мікрокопії вживаються: у повідомленнях підтвердження, 

повідомленнях привітання, повідомленнях про помилки, на сторінках 404 

(неіснуючі сторінки), у сторінках помилки серверу, у пошукових полях та 

різноманітних полях для збору інформації.  

Наприклад, на сайті компанії Foursquare під час пошуку користувачем 

інформації щодо деяких закладів з’являється попереджувальне повідомлення. 

На Рис. 67 зображено текст, який попереджає користувача про можливу 

небезпеку у жартівливій формі. Stranger 

danger! It’s after midnight and this place is 

swarming. Make some new friends! У результаті 

клієнт відчуває корпоративну культуру 

компанії (to build meaningful consumer 

experiences [275]), розуміє небезпеку та 

розважається жартом.  

Рис. 66. Foursquare 
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Іноді використання будь-якого сайту може привести користувача на 

сторінку, яка більше не існує, чи видати помилку при переході за певним 

гіперпокликанням. Для того щоб потенційний клієнт не покидав сайт через ці 

маленькі помилки, компанії намагаються оформити такі сторінки за 

допомогою текстів мікрокопії, які відповідають їхній корпоративній культурі. 

Наприклад, на Рис. 66 зображена сторінка 404 сайту Ladders. Користувачі 

можуть випадково сюди потрапити, якщо в системі відбувається помилка. 

Замість 

стандартного виразу 

This page does not 

exist. Please click 

here to go home 

використовується 

мікрокопія, яка не 

тільки відповідає корпоративному дискурсові доволі серйозного сайту, а й 

використовує стилістичний елемент персоніфікації для створення комічного 

ефекту. We’re sorry, but we’ve found this page a better job. Unfortunately, the page 

you were looking for either doesn’t exist, or has moved on to a brighter future. Більш 

того, користувач на підсвідомому рівні починає довіряти сервісу, який вклав 

додаткові зусилля для перевтілення стандартного формату неіснуючих 

сторінок. Інші компанії також персоналізують свої сторінки помилок: 

- Uh-oh. We’re expecting some technical difficulties. Something’s gone wrong, 

but we’re working hard to fix it. Please check back soon or browse our home 

page in the meantime. (BuzzFeed) 

- Err! Sorry! Due to an angry bear unforeseen circumstances we are unable to 

locate the page you are searching for. Please check your address and try 

again. (ProBoards) 

- 404 You have arrived at the last known coordinate of the fabled 404th 

Expeditionary Unit. While history may tell of their courageous mission to find 

Рис. 67. The Ladders 
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that thing we were all looking for having failed, we will never relinquish hope 

for their safe return. (North.com) 

- Even the things we love break sometimes. Thanks for your patience while we 

put the pieces back together. In the meantime, you can… (HubSpot) 

- Ack! Pacman must’ve eaten this page or we broke something, or (let’s face it) 

you’re making up names (SSL.com) 

- Come, Watson, come! The game is afoot. You've stumbled upon a missing 

page, but the evidence is elementary. We're on the case. (Mailchimp). 

Різні поля на сайтах для збирання інформації потребують від користувачів 

конкретних данних. Найчастіше тексти мікрокопії використовуються у цьому 

випадку для вирішення питань та проблем, які вже виникали у користувачів 

раніше. Такі мікрокопії будуються на основі зворотного зв’язку.  

Таким чином, мікрокопія відіграє важливу роль при текстовому 

наповненні сайту. Вона допомагає скерувати дії користувачів, пояснити 

можливості сайту та забезпечити його легке використання. Для вирішення 

проблем користувачів, для їхньої розваги та для побудови довіри маркетологи 

створюють короткі тексти мікрокопії. Найчастіше ці тексти використовуються 

у формах на сайтах, різних повідомленнях та при помилках на сторінках.  

 

3.5. Прагматична оптимізація текстів сайтів для пошукових систем 

В недалекому минулому здобуття потрібної інформації, пошук товару, 

якого не вистачає в житті, магазину, в якому є саме те, що шукає споживач, 

забирало велику кількість часу та потребувало значних зусиль. Люди 

дізнавалися у знайомих, шукали в каталогах, журналах та газетах. Врешті-

решт можна було так і не знайти того, що шукав. Нині велика частина таких 

пошуків успішно закінчується лише за декілька секунд. За допомогою 

потужних пошукових систем, таких як Google, Bing, Yahoo, Yandex, можна 

знайти не лише всі доступні варіанти, а й відразу зібрати відгуки інших 
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моделей щодо певного продукту чи компанії. Не дивно, що багато людей 

звертається саме до цих потужних пошукових систем для отримання 

інформації про певну продукцію чи сервіси. У свою чергу, компанії 

намагаються зробите все можливе задля того, щоб їхній сайт посідав найвище 

місце на сторінці результатів пошукових систем (search engine results page – 

SERP) коли користувачі роблять певний запит [276]. Процес оновлення сайту 

з технічного боку, з боку досвіду користувача (user experience) та контенту 

задля того, щоб гіперпокликання на певний сайт з’являлося вище на сторінці 

результатів пошукової системи, називається оптимізацією для пошукової 

системи (search engine optimization – SEO) [277]. Контентний компонент SEO 

впливає на текст корпоративного сайту і тим самим впливає на віртуальний 

корпоративний дискурс компанії.  

На сайті так само, як і у соціальних мережах,  корпоративному дискурсу 

потрібно підлаштовуватися під певні вимоги, але якщо в соціальних мережах 

правила встановлюють самі мережі, то на сайтах потрібні зміни дискурсу 

залежать від SEO. Якщо компанія хоче перебувати на високому місці у SERP, 

потрібно створити поєднання корпоративної культури та вимог SEO, для того 

щоб збільшити кількість відвідувачів сайту. Існують деякі текстуальні 

особливості віртуального корпоративного дискурсу веб-сторінки, створені з 

урахуванням вимог SEO. 

У той час як користувачі хочуть здобути певну інформацію, компанії 

хочуть отримати їхні гроші, увагу та спонукати їх на певні дії [278]. Для того, 

щоб досягти саме таких результатів, брендам потрібно покращувати сайти. 

Хоча деякі спеціалісти ще в 2016 році стверджували, що SEO вже не існує, 

практика SEO упродовж останніх років значно розширилася і досі може 

суттєво впливати на результати пошуку [279]. Хоча є велика кількість методів, 

які застосовуються у межах SEO, деякі з них вважаються незадовільними з 

погляду пошукових систем. У результаті застосування тактик, які вважаються 

«спамовими», сайти можуть опинитися в кінці рейтингу сайтів у пошуку [280]. 

Прикладами незадовільних тактик є надмірне використання ключових слів та 
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покликань, придбаних в інших користувачів. SEO спеціалісти повинні 

змінювати сайт в межах правил, встановлених пошуковими системами. Для 

того, щоб зробити потрібні оновлення, компаніям необхідно проаналізувати 

цільові аудиторії та мову, яку вони використовують. Тільки враховуючи певні 

слова та фрази, так звані ключові слова, якщо говорити мовою SEO, 

професіонали можуть оптимізувати сайт.  

Існує декілька типів пошукових запитів, які застосовуються 

користувачами задля досягнення своєї мети. Тексти цих запитів потрібно 

передбачити й додати до тексту веб-сайту для того, щоб він опинився в 

результатах пошуку. Залежно від їхньої мети, пошукові запити поділяють на 

навігаційні, інформаційні та транзакційні [280]. 

Навігаційні запити використовують для того, щоб знайти певний сайт 

серед усіх інших в мережі Інтернет. Наприклад, ключовими словами 

навігаційних запитів можуть бути: Samsung official website, University Online 

Library, Olympic Games official website. Інформаційні запити потрібні при 

пошуку інформації на конкретну тему. Наприклад, ключові слова 

інформаційних запитів — це way to stay warm, how to restore password, best 

apple pie recipe. Метою транзакційних запитів є виконання певних дій. Це 

може бути придбання товару, скачування файлу, реєстрація тощо. Наприклад, 

до транзакційних ключових слів належать buy apple phone at best price, modern 

orange lamp buy London, designer red purse buy. Компанії зазвичай змагаються 

за транзакційні запити, оскільки саме вони закінчуються купівлею товару, що 

зрештою приводить до прибутку.  

В той час як більшість компаній намагаються збільшувати прибуток й 

опинитися у SERP саме транзакційних запитів, результати цих запитів, у 

порівнянні з результатами інформаційних, повинні показати різницю контенту 

та лінгвістичного наповнення сайту. Порівняльний аналіз результатів 

інформаційного та транзакційного запитів покаже особливості впливу SEO на 

віртуальний корпоративний дискурс.  
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Для того щоб обрати найкращі запити для порівняння, було взято 

конкретні ключові слова. Для аналізу було обрано бренд Samsung, оскільки це 

доволі велика корпорація з чітко окресленою корпоративною культурою [281]. 

Для проведення повноцінного порівняння слід визначити незмінні критерії, 

актуальні для обох запитів. За допомогою інструменту Google Keyword Planner 

було визначено два запити: buy Samsung galaxy 7 edge та Samsung job. 

Спільними критеріями обох запитів є:  

- кількість запитів в місяць — 1-10 тис. [282], 

- географічна локація пошуку – Лос Анджелес, Каліфорнія, США, 

- пошукова система Google, 

- приватний браузер Mozilla Firefox. 

Було обрано однакову кількість запитів для того, щоб гарантувати 

приблизно єдиний попит SERP запитів. Це означає, що приблизно однакова 

кількість людей шукають buy Samsung galaxy 7 edge та Samsung job у 

пошуковій системі Google з Лос-Анджелеса, Каліфорнії, США. Оскільки SERP 

залежить від географічного перебування людини, котра робить пошук [283], 

проаналізовані результати SERP було зібрано під IP адресою Лос-Анджелес, 

Каліфорнія, США. Мета цього підходу — забезпечити єдині умови для 

зібраних результатів з території англомовної країни. Для того щоб позбутися 

можливого впливу історії браузера, для збору даних було використано 

приватний браузер. Крім того, оскільки пошукові системи не беруть до уваги 

тексту,  написаного на малюнках (креолізованого тексту) [278], аналізувався 

тільки текст, зазначений у коді сторінки.  

Серед перших 10-ти результатів запитів були як сторінки офіційного 

сайту компанії Samsung, так і сторінки інших сайтів. У таблиці 1 зображено 

кількість сторінок офіційного сайту компанії Samsung порівняно з іншими в 

обох запитах. 
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Чинник buy Samsung galaxy 7 edge Samsung job 

Кількість результатів, які привели 

до офіційного сайту компанії 

Samsung 

3 4 

Кількість результатів, які привели 

до офіційних сторінок Samsung у 

соціальних мережах  

0 2 

Загальна кількість 3 6 

Таблиця 1. Порівняння результатів пошуку для компанії Samsung. 

Транзакційний запит (buy Samsung galaxy 7 edge) засвідчив, що у 

компанії Samsung є певні конкуренти, які теж намагаються потрапити на 

сторінку результатів транзакційного запиту. Це роздрібні компанії, які також 

продають телефони бренду через власні сайти. Крім того, кількість 

конкурентів у транзакційному запиті (лише 30% результатів Samsung) більша, 

ніж в інформаційному (60% результатів Samsung). З іншого боку, у 

результатах інформаційного запиту (Samsung job) домінують офіційні 

сторінки Samsung, які займають більшість з 10 вищих результатів (6 з 10). 

Ймовірно, оскільки конкуренція транзакційного запиту вища, компанія 

Samsung вносила більше змін на сайт для оптимізації сторінки за допомогою 

SEO. Враховуючи те, що оптимізація сторінок включає в себе і оновлення, 

пов’язані з контентом та лінгвістичним наповненням, і проаналізувавши текст 

на сторінках у результатах пошуку, можемо з’ясувати, як саме впливає SEO на 

корпоративний дискурс сайту та сторінок соціальних мереж.  

Хоча представники компанії Samsung можуть вносити деякі зміни на 

сторінках у соціальних мережах, повний обсяг можливостей знаходиться поза 

їхнім контролем. Наприклад, незважаючи на те, що компанія має офіційні 

сторінки на таких ресурсах зайнятості, як LinkedIn та Glassdoor, вона 

контролює лише деякі інформаційні частини, які вони можуть публікувати та 

оновлювати самі. Сайти LinkedIn та Glassdoor надають доступ до модифікації 

інших аспектів сторінок власним представникам.  
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Водночас, офіційні сторінки компанії Samsung можуть повністю 

модифікуватися представниками компанії, що свідчить про те, що вони 

перебувають під повним контролем самої компанії. Крім того, компанія також 

може впливати на те, як саме її сторінки відображаються у результатах пошуку 

Google. Пошуковий результат на сторінці будь-якої пошукової системи 

складається із заголовка, який називається Title, та невеликого опису сторінки, 

який називається Description (Рис. 68). Компанії можуть додати певний текст 

у код сайту, який буде надавати рекомендацію пошуковим системам щодо 

тексту результату у SERP. Це робиться за допомогою спеціальних метатегів у 

коді: <title></title> та <description></description>. Пошукові системи можуть 

не брати до уваги рекомендації сайту, зазначені у коді сторінки, якщо 

вважатимуть, що вони не відповідають загальному текстовому наповненню 

сайту. Порівняльний аналіз текстів, які компанії виставляють на сайт для 

результатів пошуку транзакційних та інформаційних запитів, покаже вплив 

SEO на ці текстові елементи. 

 

Рис. 68. Пошуковий результат у SERP 

На основі проведеного аналізу заголовків та описів сторінок у 

результатах обох запитів можна зробити висновок, що назва бренду більше 

використовується при транзакційному запиті. Крім того, для деяких сторінок 

сайту, які відображаються у результатах інформаційного запиту, title та 

description відсутні. Водночас, title та description запиту buy Samsung galaxy 7 

edge були більш детальними. Наприклад, описи сторінок цього запиту були 

такі: «Be one of the first to own the newest Samsung phone! The Galaxy S7 & S7 
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Edge feature Table10-resistance, enhanced cameras and ability to add a micro SD 

Card» та «Discover the latest features and innovations available in the Samsung 

Galaxy S7 edge, 32GB, (Unlocked)», «Silver Titanium. Find the perfect Phones for 

you!». Ці описи втілюють такі корпоративні цінності компанії, як інновація, 

збагачення життя людей та прагнення лідерства у віртуальному середовищі. 

Вони також спонукають читача до дії. Натомість, описи сторінок у результатах 

запиту Samsung job були занадто короткі та позбавлені глибокого змісту: 

Samsung Careers. Вони не надавали жодної інформації щодо корпоративних 

цінностей компанії чи будь-яких інших елементів корпоративного дискурсу.  

При аналізі дискурсу на сторінках сайту Samsung, які опинилися у 

результатах запиту buy Samsung galaxy 7 edge, було виявлено, що на тих 

сторінках використовуються елементи корпоративного дискурсу, включно з 

окремими текстами про корпоративну культуру компанії. З іншого боку, у 

результаті інформаційного запиту з шести корпоративних сторінок лише на 

двох були текстові частини, присвячені корпоративний культурі, які 

відображали корпоративний дискурс. Останні чотири сторінки містили 

інформацію про відкриті позиції в компанії, але в них не було текстів про 

корпоративні цінності та цілі бренду. Наприклад, на сторінці, яка була першим 

результатом запиту buy Samsung galaxy 7 edge, присутній корпоративний 

дискурс у формі переліку корпоративних цінностей компанії. Ідея допомагати 

в покращенні життя людей, яка є ключовою у корпоративній культурі 

компанії, втілена у таких виразах:  

 Feel free to get your phone wet. 

 No wallet. No worries. 

Ці тексти присутні на сторінці, яка міститься в результаті 

транзакційного запиту. Оскільки транзакційний запит має більше конкурентів 

і сприяє більшій текстовій оптимізації сторінок, то відсутність текстових 

відображень корпоративної культури у результатах інформаційного пошуку 

указує на те, що SEO мотивує компанії додавати корпоративний дискурс на 
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їхні сайти. Інші цінності компанії також були присутні в текстах на сторінках 

транзакційних запитів. Ідея покращення людського життя присутня у таких 

виразах: 

 Post-worthy day or night. 

 More power. More play. 

Сформовані цінності та високі етичні стандарти компанії відображені в таких 

висловах корпоративного дискурсу: 

 Take charge of you time. 

 Work your battery smarter. Not harder. 

Ідею інновації, до якої прагне компанія Samsung за допомогою своїх цінностей 

та цілей, можна знайти у таких виразах: 

 Our new camera has an advanced sensor for catching details in low light, and 

a fast auto-focus for photos with less blur. 

 Take on spills and splashes with a premium water-resistant design. 

Для того щоб позиціонувати себе як лідера віртуального середовища, яким  

прагне бути компанія, вона розміщує на веб-сторінках бренду Samsung такі 

тексти: 

 Samsung Pay is the first mobile payment that’s accepted almost anywhere you 

can swipe or tap your card. 

 The first smartphone with dual-pixel technology for professional-looking 

photos. 

Більшість наведених прикладів присутні на всіх трьох сторінках у 

результатах транзакційного запиту buy Samsung galaxy 7 edge. В той час як 

кожна сторінка презентує іншу модель мобільного телефону, загальні 

характеристики є спільними для усіх трьох моделей й описуються саме за 

допомогою корпоративного дискурсу. Це означає, що текст, який міститься на 

цих сторінках, відповідає потребам SEO, оскільки жодна інша сторінка 
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корпоративного сайту бренду не перебуває в перших десяти результатах 

запиту на першій сторінці SERP. 

Порівнюючи вказані приклади з текстом на сторінках, які потрапили у 

SERP-запиту Samsung job, слід зазначити, що на них теж присутні елементи 

корпоративного дискурсу, хоча в меншій кількості, ніж на сторінках з 

результатів транзакційного запиту. Але з шести офіційних сторінок компанії 

Samsung у SERP-запиті корпоративний дискурс був присутній лише на двох. 

Однією з таких сторінок є сторінка з офіційного сайту Samsung 

(http://www.samsung.com/us/careers/), а також офіційна сторінка бренду 

Samsung Electronic у мережі LinkedIn 

(https://www.linkedin.com/company/samsung/careers). Приклади 

корпоративного дискурсу присутні на обох сторінках. Ідеї корпоративного 

дискурсу втілено в таких висловах: 

 At Samsung, we care about the wellness of our people.  

 Join a generation of forward thinkers. 

 We believe anything is possible! 

 It starts at Samsung. 

 Our diverse team of leaders has made us a force in the industry. 

Хоча сторінки з результатів запиту Samsung job також містять елементи 

корпоративного дискурсу, вони присутні лише на трьох сторінках з десяти (на 

33% сторінок). Інші 67% брендових результатів майже не містять елементів 

віртуального корпоративного дискурсу.  

Отже, хоча SEO, можливо, і мав негативний вплив на лінгвістичний 

складник сайтів у минулому, оскільки спонукав до надмірного використання 

ключових слів та тексту, сучасні результати транзакційних запитів свідчать, 

що тепер компанії винагороджуються за лінгвістичні компоненти, які 

відповідають їхньому корпоративному дискурсу. Порівняно з інформаційним 

запитом, результати транзакційного запиту показують краще використання 
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опису сторінки (description), який підсумовує її контент та спонукає 

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

частіше трапляються на сторінках, гіперпокликання на які містяться у 

результатах транзакційного запиту. В той час як кожна офіційна сторінка 

компанії Samsung з транзакційного запиту містить корпоративний дискурс 

компанії, це не є властиво офіційним сторінкам компанії з результатів 

інформаційного запиту. Таким чином, сучасний вплив SEO на віртуальний 

корпоративний дискурс сайтів є позитивним. Він мотивує компанії краще 

організовувати сторінки та контент на них з правильним використанням мета-

тегів для того, щоб надати користувачу якісний контент, який відповідає 

корпоративному дискурсу компанії. 

 

3.6. Іллокуція текстів на корпоративних сайтах компаній 

Все, що робить компанія, включаючи створення та підтримання їхнього 

корпоративного сайту, має єдину мету — збільшення прибутку. Джерело 

прибутку для компаній є витрати клієнтів або партнерів. Саме тому однією з 

найголовніших цілей корпоративного сайту є перетворення відвідувачів сайту 

на клієнтів або партнерів. Для досягнення поставленої мети тексти на 

корпоративних сайтах повинні мати певну комунікативну спрямованість. 

Потрібного впливу на відвідувача сайту можна досягти за допомогою 

іллокутивного акту, який належить до операцій мовленнєвих актів.  

Теорію мовленнєвих актів започаткував Дж. Остін, який висвітлив її у 

своїй праці How to do things with words [284] та вказав, що кожне 

висловлювання — це дія, яка має певну комунікативну мету. Він визначав 

мовленнєвий акт як певний процес спілкування конкретних людей, у межах 

якого відбувається не лише спілкування та його осмислення, а й інтерактивний 

вплив учасників бесіди один на одного [285]. Дж. Остін виокремив також 

трирівневу структуру мовленнєвих актів: 
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1. Локутивний акт — відношення фонетичних, графічних, лексичних, 

граматичних, смислових мовних засобів до висловлювання. 

2. Іллокутивний акт – відношення комунікативної мети та 

комунікативної ситуації до висловлювання. 

3. Перлокутивний акт – відношення результатів мовлення до 

висловлювання [285]. 

Ю. Хабермас схарактеризував типологію мовленнєвих актів Дж. Остіна 

як «щось говорити; діяти, говорячи щось; впливати на щось за допомогою 

своєї дії» [286]. Розглядаючи мету корпоративних сайтів компаній, слід 

зосередити увагу на іллокутивних мовленнєвих актах, які присутні у 

віртуальному корпоративному дискурсі. Для цього потрібно розглянути 

класифікацію іллокутивних актів Дж. Сьорлю, який виділяє п’ять типів 

моделей іллокутивних мовленнєвих актів: репрезентативи (інформативні), 

директиви, комісиви, експресиви, та декларативи [287]. Розглянемо кожен з 

них на прикладах віртуального корпоративного дискурсу, взятих з головних 

сторінок сайтів компаній.  

У текстах усіх досліджених корпоративних сайтів виявлено директиви. 

Мета директивних мовних актів — спонукати читача до певної дії [288]. 

Приклади таких мовних актів можуть міститися в багатьох елементах на сайті. 

Це може бути текст на кнопках, наприклад: Get a pass (Coca-Cola), Visit Now 

(Disney), Take flight (Intel), текст заголовків, наприклад: Explore the world of 

Dove below (Dove), Join our email list (McDonalds), Meet the new Surface Pro 

(Microsoft), або просто текст на сторінці: 

 Join Starbucks Rewards™ to earn Gold level benefits like free drinks and 

food, get free refills, pay and order with your phone, and more. (Starbucks) 

 Find out about the seven projects we plan to deliver this year (BP). 

 Meet our Melanoma Heroes (Roche). 

Саме директиви переважають на корпоративних сайтах компаній, 

оскільки їхня головна мета — спонукати відвідувача сайту до дії. Тому 

віртуальний корпоративний дискурс наповнений дієсловами в наказовій 
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формі, які присутні у різних типах текстів на сторінках. Це можуть бути як 

короткі вирази, так і довгі речення. Директиви можуть доповнюватися 

репрезентативами. 

Репрезентативи — це мовленнєві акти, яким властива істинність 

висловлювання і які включають різноманітні констатації фактів, твердження 

тощо [288]. Зазвичай, репрезентативи знаходимо у віртуальному 

корпоративному дискурсі або в заголовках сторінок, наприклад, 1st Quarter 

2017 Results published (BASF), We move more than cargo (Maersk), Latest Bayer 

Posts in Social Media (Bayer), Exciting career opportunities in 140 countries 

(L’Oréal), або в тексті на сторінці, наприклад: 

 Beiersdorf Inc is one of over 150 international Beiersdorf affiliates. 

(Beiersdorf), 

 We’re developing innovative Next Generation Products, offering consumers 

more choice (BAT), 

 We employ 328,000 people, with operations in almost every country in the 

world (Nestle). 

Розташування репрезентативів у заголовках сторінок надає 

користувачеві більше інформації щодо того, що він може побачити на цій 

частині сайту. На головній сторінці може бути відсутній текст на кнопках чи в 

заголовках.  Наприклад, головні сторінки компаній Ing та Unilever тезово 

надають деякі факти про компанію, але повні речення взагалі відсутні. Це 

спричинено навігаційною функцією головної сторінки, яка повинна вказати 

користувачу на розділ сайту, який цікавий саме йому. Вже перейшовши до 

потрібного розділу, користувач зможе дізнатися більше за допомогою 

наступних репрезентативів. 

Хоча директиви та репрезентативи домінують серед типів мовленнєвих 

актів у корпоративному дискурсі компаній, на їхніх сайтах також іноді 

присутні й комісиви. За допомогою комісивів компанії покладають на себе 

зобов’язання виконання певної дії — обіцянки [288],  наприклад: 
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 Coca-Cola Give: Your New Way To Donate (Coca-Cola) — оголошуючи 

себе організацією, яка збирає пожертви, компанія бере на себе 

зобов’язання передавати певну кількість коштів неприбутковим 

організаціям. 

 Whatever you’re looking for - products to provide you with the care you need, 

tips and advice ranging from hair care, to skin care, to underarm care – 

everything you see here is designed to make you feel beautiful (Dove) — тим 

самим компанія обіцяє відвідувачам сайту надавати саме ті продукти, які 

допоможуть їм у догляді за шкірою.  

 Intel's advances in industrial UAVs are set to change the way the world uses 

and thinks about drones (Intel) — компанія говорить про цілі, поставленні 

перед нею і тим самим обіцяє їх досягти. 

Комісиви вживаються менше ніж на половині з головних сторінок 

досліджених корпоративних сайтів. Замість того щоб обіцяти щось 

користувачам чи брати на себе зобов’язання щодо до певної дії, вони 

розповідають про власні переваги у вигляді фактів (репрезентативів), щоб у 

користувачів не з’являлося жодного сумніву у виконанні обіцянок компанією, 

тим паче, що компанія вже існує, створює продукт чи надає сервіс і вже 

повинна відповідати власним вимогам, а не обіцяти покращень у 

майбутньому. 

Експресиви та декларативи вживані на головних сторінках 

корпоративних сайтів менше ніж репрезентативи та директиви. До експресивів 

належать мовленнєві акти, які виражають певний емоційний стан мовця [288]. 

На сайтах компаній це зазвичай реалізується у формі привітань: 

 Welcome to DOVE… the home of real beauty (Dove). 

 Welcome to Siemens Home Appliances (Siemens). 

Оскільки комунікативна ситуація «відвідувач сайту – контент сайту» не 

завжди однакова для всіх, віртуальний корпоративний дискурс може бути 

позбавлений емоційності саме з боку компанії. Тексти можуть виражати 

захоплення компанії якимось новим продуктом, але вони все одно будуть 



200 
 

належати до репрезентативів, оскільки розповідають відвідувачеві сайту про 

цей новий продукт. Однак, привітання є досить нейтральним експресивом і 

тому є вживаним на корпоративних сайтах.  

Декларативи на корпоративних сайтах пов’язані зазвичай з юридичними 

обов’язками компанії у віртуальному середовищі. Під декларативами 

розуміють мовленнєві акти, які вказують на успішне прийняття певної умови, 

зміну статусу. У невіртуальному світі такі мовленнєві акти використовують на 

вінчанні, хрещенні, призначенні когось на нову посаду тощо [288]. А у 

віртуальному корпоративному дискурсі декларативи присутні на юридичних 

сторінках, таких як Terms of Use, Privacy Policy, Cookie Policy та у тексті згоди 

з цими умовами при відвідуванні сайту, які вже розглядалися вище. 

Наприклад: 

GSK uses cookies to improve your experience on this website. Some of the cookies 

we use are essential for parts of the website to operate. Please be aware that if you 

continue without changing your cookie settings, you consent to this. For more 

information on our use of cookies, please review our cookie policy (GSK). 

Такими текстами, компанії вказують на те, що користувачі, які 

відвідують їхній сайт, погоджуються з правилами, сформульованими на сайті.  

Отже, у віртуальному корпоративному дискурсі корпоративних сайтів 

компаній серед іллокутивних мовленнєвих актів переважають директиви, які 

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

частину сайту займають репрезентативи, які надають потрібну інформацію 

відвідувачу сайту про компанію. Такі мовленнєві, акти як комісиви, 

експресиви та декларативи, менш притаманні дискурсу корпоративних сайтів. 

Хоча саме декларативи використовуються з юридичного погляду для 

отримання згоди відвідувачів сайту з його умовами. 
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Висновки до третього розділу 

Віртуальний корпоративний дискурс, який реалізується на офіційних 

сайтах компаній, є певним гібридизованим поєднанням юридичного, 

рекламного, економічного, корпоративного та презентаційного дискурсів. 

Різні поєднання (аудіо-, відео-, аудіо-відео) підкреслюють гібридизацію та 

мультимодальність віртуального корпоративного дискурсу.  

Для того щоб користувачам було легко орієнтуватися на сайті компаній, 

бренди створюють зрозумілу навігацію, яка реалізується через текст у 

обов’язкових елементах сайту: верхньому колонтитулі, головній частині сайту 

та нижньому колонтитулі. Ці обов’язкові елементи часто можуть бути 

доповнені випливними елементами з текстом, прагматичний зміст якого або 

затримати користувача, який покидає сайт, або зібрати додаткові контактні 

дані для того, щоб зв’язатися з відвідувачем після його виходу з сайту, або ж 

провести певне опитування для отримання відгуків задля майбутнього 

покращення компанії загалом або якогось певного її компонента. 

Використовуються такі нестандартні елементи, як рухомий рядок під верхнім 

колонтитулом сайту, рекламні банери та каруселі на першому екрані головних 

сторінок сайту, які прискорено у стисло сформованих виразах надають більше 

інформації користувачеві вже при відкритті сайту без потреби гортати 

сторінку вниз. 

Віртуальний корпоративний дискурс компаній B2C та B2B суттєво 

відрізняється. Сайти компаній B2B містять більш інституційний дискурс, в той 

час як сайти компаній B2C використовують більш розважальний та рекламний 

дискурси. Компанії, які ринкують велику кількість брендів, зазвичай мають 

головний сайт, скерований на B2B, та окремі сайти під кожен окремий бренд, 

які вже перебувають на B2C, що впливає на тип дискурсу, який домінує на 

сайті. 

Реалізація ідей корпоративної культури компанії на головній сторінці 

веб-сайту відбувається за рахунок поєднання віртуального корпоративного 

дискурсу з рекламним, щоб передати цінності бренду в рекламних слоганах. 
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Окремі розділи для підкреслення соціальної відповідальності, а також 

тенденція до ідеї Diversity & Inclusion присутні на багатьох з досліджених 

сайтів. Це вказує на потребу відповідності сайтів та цінностей компаній 

певним світовим тенденціям. Віртуальний корпоративний дискурс на 

головних сторінках сайтів може бути реалізований безпосередньо, масковано 

або бути відсутнім, якщо сайт компанії виконує не тільки презентаційну 

прагматичну функцію, але водночас і є головним засобом продажу товару 

компанії.  

Серед елементів, які сприяють реалізації корпоративної культури 

компанії та полегшують навігацію користувача на сайті компанії, також було 

виокремлено мікрокопію. Ці невеликі тексти скеровують користувача до 

потрібних дій та пояснюють можливості сайту. Найчастіше тексти мікрокопії 

використовуються в електронних анкетах на сайтах, різних повідомленнях та 

при помилках на сторінках. Залежно від корпоративного дискурсу компанії 

текст мікрокопії може бути менш або більш формальним. 

При формуванні віртуального корпоративного дискурсу сайту компанії 

важливу роль відіграє SEO, яке бере до уваги текст на сайті при ранжуванні 

посилань у результатах видачі пошукових систем. Дотримання правил SEO 

покращує відображення гіперпокликання сайту компанії при певних запитах у 

пошукових системах. Хоча в минулому SEO негативно впливав на текст 

сайтів, сучасні його вимоги роблять сайти більш зрозумілими та відповідними 

корпоративній культурі компанії, що мотивує бренди використовувати на 

сайті саме корпоративний дискурс, який відображає цінності компанії. 

Оскільки головна мета сайту компанії полягає в тому, щоб спонукати 

користувача на виконання певної дії, то серед іллокутивних мовленнєвих актів 

на сайтах компаній домінують директиви. Поряд з ними також широко 

використовуються репрезентативи. А такі типи мовленнєвих актів, як 

комісиви, експресиви та декларативи використовуються оказіонально. Хоча 

слід зазначити, що саме декларативи необхідні при отриманні від відвідувачів 

юридичної згоди з умовами сайту.   
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Сучасна епоха комп’ютеризації суспільства диктує правила 

віртуального спілкування. Диверсифікація і мультимодальність інформації у 

інтернет-просторі значно відрізняється від спілкування у реальному житті. 

Долаючи темпоральні та географічні перешкоди, встановлюючи нові правила 

спілкування та поведінки в мережі Інтернет, формується нетикет. Наслідком 

цих тенденцій є формування віртуального дискурсу, який нині поширується 

через усі пристрої з доступом до мережі Інтернет та  впливає на використання 

інших типів дискурсів у віртуальному просторі.  

Методологічна база досліджень дискурс-аналізу має комплексний 

міждисциплінарний характер, а різноманітні класифікації цього явища 

підкреслюють відсутність її об’єктних та дисциплінарних обмежень.  

Віртуалізація спілкування в сучасному світі вплинула на сучасне 

мовлення, що актуалізує поглиблене дослідження різних типів дискурсу в 

інтернет-просторі. Формування жанрів віртуального дискурсу включає в себе 

виокремлення двох типів: мережевих та запозичених жанрів. Якщо до 

мережевих належать жанри, сформовані саме в мережі Інтернет (веб-сайт, 

електронна бібліотека, електронний журнал, електронний лист, чат, 

віртуальна дошка оголошень, інтернет-каталоги, соціальні мережі, рекламні 

банера та ін.), то запозичені жанри, зародились поза мережею Інтернет, 

віртуалізуються, формуючи нові жанри, зокрема такі, як віртуальний 

корпоративний дискурс.  

У зв’язку з сучасними тенденціями зростання уваги до корпоративної 

культури та цінностей компанії все більше брендів формують єдині чітко 

сформовані культури, які породжують корпоративний дискурс компанії. У 

поєднанні з правилами бізнес-лінгвістики, єдині стандарти спілкування в 

компанії сприяють успішній взаємодії співробітників один з одним, а також з 

клієнтами і партнерами. Хоча спілкування в межах компанії залишається поза 
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увагою сторонніх споглядачів, спілкування компанії в мережі Інтернет 

піддається всебічному неконтрольованому оцінюванню й обговоренню, 

особливо в соціальних медіа, що вимагає від компаній чітко встановленої 

стратегії та її дотримання при використанні віртуального корпоративного 

дискурсу. 

Серед різних типів соціальних медіа найпопулярнішими є соціальні 

мережі, які мають найбільшу кількість корпоративних сторінок. Спілкування 

на цих сторінках характеризується публічністю, персоналізацією, 

віртуальністю, швидкістю поширення, багатоканальністю, відсутністю 

контролю, конкурентністю, позитивністю, що впливає на формування 

належної стратегії віртуального корпоративного дискурсу. Важливим 

чинником також є функціонально доступний лінгвістичний дизайн 

повідомлень у різних соціальних мережах. Повідомленням усіх соціальних 

мереж притаманна мультимодальність: поєднання одночасно тексту, малюнка, 

відео, гіперпокликання, емотикону та інших елементів, оскільки монокодові 

повідомлення не отримують бажаної кількості переглядів. Фокусування уваги 

на окремих елементах мультимодального повідомлення допомагає 

уточнювати зміст через гібридизацію повідомлень. Кожен елемент 

мультимодальних повідомлень має певний тип кореляції з іншими елементами 

повідомлення, а саме: паралельну, комплементарну або інтерпретативну. 

Компанії мають три головні прагматичні мети у соціальних мережах: 

покращити впізнаваність бренду (brand awareness), створити віддану групу 

прихильників та збільшити обсяги продажу компанії. Певні комунікативні 

стратегії використовуються для досягнення однієї або декілька прагматичних 

цілей. У рамках інформативної комунікативної стратегії використовуються 

тактики запиту інформації та інформування. Аргументативній стратегії 

притаманні тактики опису позитивної перспективи, проведення аналогії та 

поетапного мотивування. Спонукальна комунікативна стратегія реалізується 

через тактики безпосередньої каузації та прихованої каузації. Тактики 
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інклюзивності та покликання на авторитет використовуються в межах 

рекламної стратегії групової ідентифікації, яка поєднує рекламний і 

віртуальний корпоративний дискурси. 

Комунікації у соціальних мережах властива мультимодальність та 

гібридизація. Ці процеси істотно змінили вигляд тексту, особливості його 

сприйняття. Спілкування у віртуальному просторі дозволяє використовувати 

мультимодальні засоби для кращого передання змісту, точнішої ідентифікації 

мети повідомлення та швидшого їх сприйняття, що відповідає вимогам 

сучасного світу. Крім того, мультимодальні частини повідомлень фокусують 

увагу користувачів на окремих елементах. Ці елементи поєднуються між 

собою одним з трьох типів кореляцій – паралельною, комплементарною або 

інтерпретативного. До того ж, в межах одного повідомлення різні 

мультимодальні елементи можуть мати різний ступінь кореляції один з одним. 

Повідомлення на сторінках бренду в соціальних мережах доповнюються 

презентаційними елементами їх сторінок. Соціальна мережа Facebook надає 

окрему сторінку під назвою About, на якій компанії можуть розташовувати 

інформацію про власну історію, корпоративну культуру, цінності, досягнення, 

правила спілкування на їхніх корпоративних сторінках тощо. У тексті таких 

секцій цієї сторінки, як Terms of Use, Privacy Policy, Disclaimer та Impressum, 

поєднуються віртуальний і юридичний дискурси, які регламентують правила 

та права користувачів і компанії при спілкуванні на сторінці в цій мережі. Але 

не всі правила встановлені за допомогою юридичного дискурсу. На сторінках 

деяких компаній при написанні правил спілкування перевага надається 

розмовному стилю. 

Цільова аудиторія компанії впливає на графічні методи і стилістичні 

прийоми, які використовуються у віртуальному корпоративному дискурсі 

бренду. Оскільки цільові аудиторії комерційних і некомерційних організацій є 

різними, у порівнянні з дискурсом некомерційних організацій, дискурс 

комерційних має більш розважальний характер, ніж інформативний. 
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Некомерційним організаціям також притаманна вища частотність публікацій, 

більша кількість повідомлень та частіше поширення повідомлень інших 

сторінок у соціальних мережах. Оскільки основна мета обох типів організацій 

є загалом спільною– підвищення переглядів та активізації аудиторії – то і їх 

повідомленням притаманні спільні мовні засоби та мультимодальність.  

Окрім публікацій у соціальних мережах, на офіційних сайтах компаній 

також реалізовується віртуальний корпоративний дискурс. Гібридизація 

юридичного, рекламного, економічного, корпоративного та презентаційного 

дискурсів комбінується з поєднанням різних модальностей  (аудіо-, відео-, 

аудіо-відео), які підкреслюють мультимодальність віртуального 

корпоративного дискурсу. Обов’язкові елементи сайту – верхній колонтитул, 

головна частина сайту та нижній колонтитул – полегшують навігацію по сайту 

і доповнюються випливними елементами, які мають на меті або затримати 

користувача, який покидає сайт, або зібрати додаткові контактні дані для того, 

щоб зв’язатися з відвідувачем після того, як він покине сайт, або провести 

певне опитування для отримання відгуків задля майбутнього розвитку 

компанії. Доповнюючи перший екран сайтів такими нестандартними 

елементами, як  рухомий рядок під верхнім колонтитулом сайту, рекламні 

банери та каруселі на першому екрані головних сторінок сайту, компанії 

надають більше інформації користувачу вже при відкритті сайту, без потреби 

гортати сторінку вниз. 

Виявлено суттєву різниця між віртуальним корпоративним дискурсом 

компаній B2C та B2B. В той час як компанії B2B більше використовують 

інституційний дискурс, сайти компаній B2C віддають перевагу 

розважальному та рекламному дискурсам. Інституційний дискурс також 

домінує на сайтах компаній, які застосовують ринкові технології одночасно 

для декількох брендів, оскільки для таких сайтів властиве B2B-спрямування, 

а сайтам окремих брендів цієї ж компанії притаманний дискурс компаній B2C. 
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Реалізація ідей корпоративної культури компанії на головній сторінці 

веб-сайту відбувається за рахунок поєднання віртуального корпоративного 

дискурсу з рекламним що відображає цінності бренду в рекламних слоганах. 

Окремі розділи для підкреслення соціальної відповідальності, а також 

тенденція до ідеї Diversity & Inclusion присутні на багатьох з досліджених 

сайтів. Це вказує на потребу сайтів та цінностей компаній відповідати певним 

світовим тенденціям. Віртуальний корпоративний дискурс на головних 

сторінках сайтів може бути реалізований безпосередньо, масковано або бути 

відсутнім, якщо сайт компанії виконує не тільки презентаційну прагматичну 

функціє але і є головним засобом продажу товару компанії. 

Мікрокопія — один з елементів сайту, який передає тональність 

корпоративного дискурсу компаній на сайті, сприяє полегшеній навігації та 

скеровує відвідувачів до виконання цільових дій  на сайті компанії. Цей 

елемент використовується в електронних анкетах на сайтах, різних 

повідомленнях та при помилках на сторінках. Рівень формальності мікрокопії 

залежить від корпоративного дискурсу компанії. 

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

відповідати правилам SEO, що сприяє кращій позиції гіперпосилання на сайт 

у результатах пошуку через різноманітні пошукові системи. У минулому SEO 

іноді негативно впливав на контент сайту, породжуючи ідентичний контент та 

надмірне використання ключових слів. Але у сучасному віртуальному 

просторі  SEO тепер мотивує компанії створювати сайти, які зручні для 

використання та відображають корпоративну культуру бренду.  

Серед іллокутивних мовленнєвих актів, які використовуються на сайтах 

компаній, домінують директиви, оскільки головна мета компаній —  

заохочувати користувача на виконання певної дії. Репрезентативи також 

широко використовуються, на відміну від комісивів, експресивів та 

декларативів. Для отримання юридичної згоди з умовами сайту, компанії 

використовують декларативи. 
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Перспективним напрямком розвитку дослідження може стати 

лінгвістичний аналіз особливостей спілкування компаній в межах управління 

репутацією у мережі Інтернет, що включає аналіз обзорів про бренд, відповіді 

на скарги та відгуки і дослідження використання ключових слів у текстах 

компаній у віртуальному просторі.   
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ГЛОСАРІЙ 

 Ко-продукція  — (від англ. coproduction) це творення будь-чго спільно з 

іншим або іншими.  

 Перший екран — та частина сайту, яка відображається користувачу при 

відкритті сайту у інтернет браузері, перш ніж він почне гортати 

сторінку вниз чи переходити на інші сторінки. 

 Нижній колонтитул (футер) — це елемент веб сторінки, який є 

незмінним для окремих сторінок сайту, присутній на кожній з них та 

знаходиться внизу кожної веб сторінки окремого сайту. Зазвичай у 

нижньому колонтитулі сайту присутні гіпер-посилання на інші 

сторінки веб-сайту.  

 Верхній колонтитул (хедер) — це елемент веб сторінки, який є 

незмінним для окремих сторінок сайту, присутній на кожній з них та 

знаходиться вверху кожної веб сторінки окремого сайту. Зазвичай у 

верхньому колонтитулі сайту присутні навігаційна панель, яка містить 

гіпер-посилання на головні розділи веб-сайту.  

 Спливаючі елементи веб-сторінки — допоміжні елементи сайту, які 

при появі можна закрити та повернутися на сторінку, якщо елемент 

займає весь екран. 

 Спам — (від англ. spam) відправлення рекламних повідомлень особам, 

які не надавали попередню згоду на їх отримання.  

 Оптимізація пошукової системи (search engine optimization – SEO) — 

процес оновлення сайту з технічного боку, з боку досвіду користувача 

(user experience) та контенту задля того, щоб гіперпосилання на певний 

сайт з’являлося вище на сторінці результатів пошукової системи. 

 Контент сайту — інформаційних зміст сайту.  

 Навігаційні запити —запити у пошукових системах, які 

використовуються для того, щоб знайти певний сайт серед усіх інших у 

мережі Інтернет. Наприклад, ключові слова навігаційних запитів 
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включають: Samsung official website, University Online Library, Olympic 

Games official website. 

 Інформаційні запити — запити у пошукових системах, які 

використовуються при пошуку інформації на конкретну тему. 

Наприклад, ключові слова інформаційних запитів — це way to stay 

warm, how to restore password, best apple pie recipe. 

 Транзакційні запити — запити у пошукових системах, метою яких є 

виконання певної дії. Це може бути покупка товару, скачування файлу, 

реєстрація та ін. Наприклад, до транзакційних ключових слів належать 

buy apple phone at best price, modern orange lamp buy London, designer 

red purse buy. 

 Метатеги – частки HTML коду веб-сайтів, які надають браузерам та 

пошуковим роботам структуровану інформацію про веб-сторінку. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Сайти з різних категорій соціальних медіа 
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Типологія соціальних медіа 

Тип соціальної медіа Визначення Приклади 

Соціальні мережі Це соціальної медіа, які 

дозволяють користувачам 

спілкуватися та ділитися 

інформацією з іншими людьми зі 

схожими інтересами та 

походженням. 

Google + 

Facebook 

Qzone 

Instagram 

VK 

LinkedIn 

Сайти для 

організації 

закладинок 

Такі сайти дозволяють 

користувачам збирати та 

організовувати посилання до 

будь-якої кількості он-лайн 

ресурсів та сайтів, а також 

надають можливість помічати 

посилання певними словами чи 

виразами (тегами), що спрошує 

їхній пошук у майбутньому. 

StumbleUpon 

Pearltrees 

Delicious 

Flipboard 

BizSugar 

Bundlr 

Sharebloc 

Соціальні новини Сайти соціальних новин надають 

можливість користувачам 

публікувати посилання з 

новинами у зовнішніх статтях. 

Reddit 

Digg 

Propeller 

Fark 

Slashdot 

Metafilter. 

I am bored 

Сайти поширення 

медіа 

Соціальні медіа такого типу 

надають можливість 

користувачам ділитися різними 

типами медіа, такими як: 

фотографії та відео. 

YouTube 

Vimeo 

Veoh 

Revver 

Google Video 
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Мікроблоги Мікроблоги дозволяють 

користувачам створювати 

невеликі тексти, які можуть мати 

посилання на сайти певних 

товарів, сервісів, чи інших 

соціальних медіа. 

Twitter 

Tumblr 

Meetme 

Plurk 

Форуми та 

коментарі до блогів 

Онлайн форум дозволяє 

користувачам спілкуватися з 

іншими, створюючи публікації 

або відповідаючи на 

повідомлення спільноти. Сайти 

коментарів до блогів більше 

фокусують увагу навколо певної 

теми у блозі. 

Blogger 

Warrior Forum 

Wicked Fire 

Problogger 

WordPress 

bbPress 

The Student Room 

 

Додаток Б 

Відгуки про компанію AirBnb за пошуком по хештеку #airbnb
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Використання питальних речень у віртуальному корпоративному дискурсу 

компанії у соціальних мережах 

 

 



252 
 

 

Публікації з риторичними питальними реченнями 
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Публікації з питальними реченнями у формі опитування 

 

 

Використання дієслів у імперативній формі у віртуальному корпоративному 

дискурсу компанії у соціальних мережах 

 



254 
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Підкреслення результату за допомогою мовних засобів у віртуальному 

корпоративному дискурсу компанії у соціальних мережах 

 

Відмітки інших користувачів мережі у віртуальному корпоративному 

дискурсу компанії у соціальних мережах 
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Приклади персоналізації за допомогою займенників you/your у віртуальному 

корпоративному дискурсу компанії у соціальних мережах 
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Додаток В 

Використання слів вдячності для підвищення емоційної складової  у 

віртуальному корпоративному дискурсу компанії у соціальних мережах 

 

 

Публікації з подяками іншим компаніям (cobranding) 
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Використання привітання для встановлення контакту з іншими 

користувачами у віртуальному корпоративному дискурсу компанії у 

соціальних мережах 

 

Додаток Г 

Використання хештегів для приналежності повідомлень до певної тематики 

у віртуальному корпоративному дискурсу компанії у соціальних мережах 

 

Використання хештегів визначних подій 
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Використання хештегів рекламних кампаній 
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Додаток Ґ 

Використання емотиконів/емоджі для передання емоційності у 

віртуальному корпоративному дискурсу компанії у соціальних мережах 
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Додаток Д  

Використання монокодових повідомлень у віртуальному корпоративному 

дискурсу компанії у соціальних мережах 

 

Використання двокодових повідомлень у віртуальному корпоративному 

дискурсу компанії у соціальних мережах 
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Використання полікодових повідомлень у віртуальному корпоративному 

дискурсу компанії у соціальних мережах 
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Додаток Е 

Використання метафор у віртуальному корпоративному дискурсу компанії у 

соціальних мережах 

 

Використання персоніфікації у віртуальному корпоративному дискурсу 

компанії у соціальних мережах 
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Використання антономазії у віртуальному корпоративному дискурсу 

компанії у соціальних мережах 
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Використання метонімії у віртуальному корпоративному дискурсу компанії 

у соціальних мережах 

   

 

Використання ономатопеї у віртуальному корпоративному дискурсу 

компанії у соціальних мережах 
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Використання епітетів у віртуальному корпоративному дискурсу компанії у 

соціальних мережах 

 

 

 

Використання гри слів у віртуальному корпоративному дискурсу компанії у 

соціальних мережах 
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Використання зевгми у віртуальному корпоративному дискурсу компанії у 

соціальних мережах 

 

 

Використання гіперболи у віртуальному корпоративному дискурсу компанії у 

соціальних мережах 
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Використання оксиморона у віртуальному корпоративному дискурсу 

компанії у соціальних мережах 

 

Додаток Є 

Використання порівняння у віртуальному корпоративному дискурсу компанії 

у соціальних мережах 
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Використання аллітерації у віртуальному корпоративному дискурсу 

компанії у соціальних мережах 
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Використання асонансу у віртуальному корпоративному дискурсу компанії у 

соціальних мережах 

 

 

Приклади використання анафори у віртуальному корпоративному дискурсу 

компанії у соціальних мережах 
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Приклади використання антитези у віртуальному корпоративному дискурсу 

компанії у соціальних мережах 
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Використання апосіопези у віртуальному корпоративному дискурсу компанії 

у соціальних мережах 

 

Використання хіазму у віртуальному корпоративному дискурсу компанії у 

соціальних мережах 
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Приклади використання приєднання у віртуальному корпоративному 

дискурсу компанії у соціальних мережах 

 

Приклади використання еліпсу у віртуальному корпоративному дискурсу 

компанії у соціальних мережах 
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Додаток Ж 

Поля, де можна вказати базову інформацію про компанію у соціальних 

мережах 

Facebook 

 

Twitter 

         

Instagram 
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Додаток И 

Порівняльна діаграма кількості символів доступних для опису компанії у 

різних соціальних мережах 
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Різноманітні секції на сторінці About у соціальній мережі Facebook 
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Додаток І 

Порівняльна таблиця особливостей діяльності комерційних та 

некомерційних організацій у соціальних мережах 

 Комерційні організації 
Некомерційні 

організації 

Більш популярні 

соц. мережі 
Facebook, Twitter, Instagram 

Facebook, Twitter, 

YouTube 

Менш популярні 

соціальні мережі 
YouTube Instagram 

Спільні мовні 

засоби 

Питальні речення, дієслова імперативної форми, 

підкреслення результату, відмітки інших користувачів, 

займенники you/your, слова вдячності, хештеги, 

креолізовані тексти, емотикони/емоджі 

Графічні засоби 
Великі літери та 

математичні символи 
Великі літери 

Стилістичні 

тропи 

Метафора, персоніфікація, 

антономазія, метонімія, 

ономатопея, епітет, гра слів, 

зевгма, гіпербола, 

оксиморон. 

Метафора, епітет, гра 

слів 

Стилістичні 

фігури 

Порівняння, алітерація, 

асонанс, анафора, антитеза, 

апосіопеза, паралелізм, 

хіазм, анадиплосис, 

приєднання, кульмінація, 

еліпс 

Приєднання, еліпс, 

апосіопеза 

Функція 

спілкування 
Розважальна Інформативна 
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Додаток Ї 

Три головні елементи веб-сайту: верхній колонтитул, головна частина, 

нижній колонтитул 
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Розділи Latest News, Features&Highlights in the U.S. на корпоративному сайті 

компанії Shell 

 

 

 

 

Додаток Й 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Статті у наукових фахових виданнях України 

1. Воловик, О. (2015). Функціональні особливості мікрокопії на 

корпоративних сайтах компанії. «Мовні і концептуальні картини 

світу», 135-142. 

2. Воловик, О. (2016). Віртуальний корпоративний дискурс як об‘єкт 

бізнес-лінгвістики. Вісник Житомирського державного університету 
імені Івана Франка (2 (84)), 13-16. 

3. Воловик, О. (2016). Методи залучення споживачів до зворотнього 

зв’язку за правилами віртуального корпоративного дискурсу компанії. 

Конференція "Мова і література в глобальному і локальному 

медіапросторі". Київ. 

4. Воловик, О. (2016). Порівняльний аналіз корпоративного дискурсу 

Starbucks у різних соціальних мережах. Конференція «Україна і сучасний 

світ: міжмовний та міжкультурний діалог». м. Київ. 
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Статті у міжнародних фахових виданнях 

1. Kovalenko, O. (2016). Corporate Discourse on Landing Pages. The Ninth 

International Congress on Social Sciences and Humanities (сс. 100-104). 

Vienna: «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education 

GmbH. 

2. Kovalenko, O. (2016). Influence of SEO on the Corporate Discourse of 

Brands. European Applied Sciences. (сс. 32-34). Stuttgart, Germany: ORT 

Publishing. #11. 

 

Відомості про апробацію результатів дослідження. Основні положення 

дисертації були викладені у доповідях на 5 наукових конференціях, з них 1 

міжнародних і 4 всеукраїнських. Всеукраїнські наукові конференції: «Дух 

нового часу у дзеркалі слова і тексту» (Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, Київ, 8-10 квітня 2015 р.), «Сучасний стан і 

перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу» 

(Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир, 15 

травня 2015 р.), «Мова і література в глобальному і локальному 

медіапросторі» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Київ, 5-6 квітня 2016 р.), «Україна і сучасний світ: міжмовний та 

міжкультурний діалог» (Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Київ, 25-26 жовтня 2016 р.). Міжнародні наукові конференції: 

«The Ninth International Congress on Social Sciences and Humanities» 

(Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, 2 

грудня 2016 р.). 

 

 


