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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Екологічні проблеми, які постійно перебувають у полі зору екологів і усе 

частіше привертають увагу науковців, фахівців різних галузей знання, політиків, 

висвітлюються в засобах масової інформації, впливають і на лінгвістичні 

процеси, сприяючи виникненню нових термінів.  

Терміни охоплюють важливу частину словника будь-якої сучасної мови й 

акумулюють результат інтелектуального розвитку її носіїв у певній галузі науки. 

Терміносистема екомаркетингу – це складова частина фахової мови молодої 

галузі, яка утворилась внаслідок загострення екологічних  проблем на стику наук, 

виробництва та діяльності людини в кінці ХХ століття. Зусилля екомаркетингу 

спрямовані на задоволення потреб людей за допомогою виробництва, реалізації та 

споживання товарів, послуг, обміну інформації тощо, не порушуючи екологічну 

рівноваги, не впливаючи на здоров’я людей, покращуючи стан навколишнього 

середовища й підтримуючи сталий, екозбалансований розвиток територій, 

раціональне використання, збереження й відновлення природно-ресурсного 

потенціалу країни. Досліджувані терміни забезпечують накопичення та трансфер 

фахової інформації та комунікативні потреби спеціалістів даної галузі. 

Актуальність теми зумовлена перспективністю дослідження національних 

терміносистем для розвитку таких галузей знань як економіка, маркетинг й 

екологія. Актуальним є також необхідність проведення інвентаризації термінів 

екомаркетингу сучасної англійської мови, їх комплексний аналіз та 

функціонування в англомовній публіцистиці, що покращить комунікацію 

науковців у цій сфері.  

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

Дисертацію виконано в межах комплексної наукової теми кафедри практики 

англійської мови Східноєвропейського національного університету імені Лесі 

Українки «Системні та функціональні характеристики мовних одиниць 

фонетичної, граматичної та лексичної систем сучасної англійської мови», 

затвердженої (протокол № 9 від 21 травня 1998 року) та перезатвердженої 

(протокол № 2 від 25 вересня 2014 року) Вченою радою університету. Тему 

дисертаційної роботи затверджено (протокол №5 від 20 листопада 2012 року) та 

уточнено (протокол № 19 від 26 грудня 2017 року) Вченою радою 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.  

Метою дисертації є структурно-семантична параметризація терміносистеми 

екомаркетингу та її функціонування в англомовній публіцистиці.  

Мета досягається вирішенням таких завдань:  

– з’ясувати місце терміносистеми екомаркетингу у термінологічному 

середовищі сучасної англійської мови; 

– описати шляхи формування та етапи становлення досліджуваної 

терміносистеми; 
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– проаналізувати закономірності творення термінів екомаркетингу; 

– схарактеризувати основні структурні й семантичні ознаки термінів 

екомаркетингу; 

– розробити тематичну класифікацію англомовних термінів 

терміносистеми екомаркетингу; 

– проаналізувати структурні й семантичні особливості терміносистеми 

екомаркетингу та виявити закономірності їх функціонування в англомовних 

публіцистичних текстах; 

– визначити ступінь термінологічної насиченості екомаркетингових 

публіцистичних текстів; 

– укласти глосарій термінів англомовної терміносистеми екомаркетингу. 

Об’єктом дослідження є терміни терміносистеми екомаркетингу сучасної 

англійської мови. 

Предмет вивчення становлять структурні й семантичні параметри термінів 

екомаркетингу та їх функціонування в англомовній публіцистиці.  

Матеріал дослідження складають 1005 термінологічних одиниць, 

відібраних методом суцільної вибірки із лексикографічних джерел, англомовних 

публіцистичних текстів з екомаркетингу за період 2011–2017 років (обсяг 

вибірки – 52 261 слововживань), а також дані Американського корпусу сучасної 

англійської мови (The Corpus of Contemporary American English) за 2000–

2015 роки (обсяг вибірки – 194 256 832 слововживань). 

Теоретико-методологічною базою дисертації є наукові праці вітчизняних 

і зарубіжних учених, присвячені проблемам термінології (К. Я. Авербуха, 

О. С. Ахманової, А. Й. Багмута, Л. А. Васенко, М. О. Вакуленка, О. В. Вакуленка, 

Г. О. Винокура, І. В. Волкової, М. М. Володіної, О. Вюстера, Б. М. Головіна, 

Л. Гофман, В. П. Даниленка, В. В. Дубічинського, С. М. Єнікєєвої, 

Т. Р. Кияка, О. М. Кримець, Р. Ю. Кобріна, В. М. Лейчика, Д. С. Лотте, 

Р. К. Махачашвілі, Н. І. Овчаренко, І. Р. Процик, О. І. Радченко, 

Е. Ф. Скороходька, О. В. Суперанської). Багато досліджень було проведено на 

матеріалі галузевих терміносистем різних мов, зокрема уже були дослідженні 

терміносистема ринкових відношень (З. Б. Куделько), різні аспекти 

терміносистеми маркетингу (О. І. Гутиряк, С. І. Вовчанська, К. В. Житнікова, 

Д. П. Шапран), терміносистема економіки (С. В. Губик, В. Л. Іщенко), 

екологічна терміносистема (Ю. А. Зацний, О. М. Іващишин, С. В. Овсейчик, 

Е. Г. Балюта, О. М. Бондар, М. Я. Саламаха) та багато інших.  

Методологія дослідження ґрунтується на комплексній методиці, що дає 

змогу здійснити цілісне дослідження фактичного матеріалу. У роботі 

використано загальнонаукові (узагальнення, індукція, дедукція) та емпірико-

теоретичні методи (аналіз, синтез, метод порівняння й класифікації). Процес 

відбору термінів проводився методом суцільної вибірки. Дескриптивний метод, 

метод словникових дефініцій та методик семантико-компонентного аналізу 
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застосовано для інвентаризації й розподілу досліджуваних термінів у тематичні 

групи, встановлення їхніх дефініцій, визначення семантичної структури 

досліджуваних мовних одиниць і виявлення семантичних змін у терміносистемі 

екомаркетингу з урахуванням синонімічних, антонімічних, полісемантичних та 

омонімічних відносин. Структурно-словотвірну методику використано для 

аналізу словотвірних моделей термінів екомаркетингу. Метод квантитативного 

аналізу застосовувався для визначення частоти досліджуваних термінів 

екомаркетингу та їх тематичних груп в англомовній публіцистиці. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що у роботі 

вперше здійснено комплексне дослідження структурних і семантичних 

особливостей англомовної терміносистеми екомаркетингу, виявлено та описано 

продуктивні моделі термінотворення у сучасній англомовній екомаркетинговій 

терміносистемі, визначено тематичні групи в межах досліджуваної 

терміносистеми та проаналізовано функціональні особливості термінів 

екомаркетингу в англомовній публіцистиці. Окрім того, новою є запропонована 

комплексна методика дослідження термінів терміносистеми екомаркетингу на 

матеріалі корпусних даних.  

Теоретичне значення отриманих результатів дисертаційної роботи 

визначається її внеском у розвиток таких галузей англістики, як термінознавство, 

лексикологія, лексикографія, а також у перекладознавство. Її висновки 

збагачують знання щодо семантики, структури та функціонування терміна, 

розкривають перспективи для подальшого вивчення та розробки конструктивної 

методики дослідження галузевих терміносистем. Окрім того, матеріал дисертації 

може слугувати основою для зіставних досліджень терміносистеми 

екомаркетингу у двох чи кількох мовах. 

Практична цінність дослідження зумовлюється можливістю 

використання його результатів в навчальній роботі – при викладанні 

теоретичних курсів з лексикології (розділи «Словотвір», «Розвиток лексичної 

системи», «Термінотворення», «Лексикографія»), теорії та практики перекладу 

(розділ «Науково-технічний переклад», «Переклад термінів»); у навчально-

методичній роботі – під час підготовки навчальних та методичних посібників, 

матеріалів, рекомендацій щодо проблематики, розглянутої у дослідженні; у 

лексикографічній практиці – при укладанні перекладних, галузевих, 

термінологічних словників, а також словників-довідників з екомаркетингу.  

Апробація результатів дисертації відбулася на засіданнях кафедри 

практики англійської мови Східноєвропейського національного університету 

імені Лесі Українки; основні положення дисертації було викладено у доповідях 

на шести міжнародних наукових конференціях: «Молода наука Волині: 

пріоритети та перспективи дослідження» (Луцьк, 2014), «Пріоритети 

романського та германського мовознавства» (Луцьк, 2014), «Сучасні наукові 

дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови 
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та літератури» (Львів, 2015), «Філологічні науки в системі сучасного 

гуманітарного знання ХХІ століття» (Одеса, 2016), «Сучасні перспективи 

розвитку науки» (Київ, 2017), «Актуальні проблеми розвитку природничих та 

гуманітарних наук» (Луцьк, 2017), а також у доповідях на науково-практичному 

семінарі «Лінгвістика і методика: сучасний вимір» (Луцьк, 2017), 

І Міжнародному науково-практичному конгресі з канадознавства «Україна-

Канада» (Луцьк, 2018), міжкафедральному науковому семінарі з проблем 

сталого розвитку (Луцьк, 2019). 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження висвітлено 

в чотирнадцяти наукових публікаціях, з них п’ять одноосібних статей 

(1,76 др. арк.), одна стаття (0,29 др. арк.) у співавторстві у фахових виданнях 

України (особистий внесок Кушнерук С. М. становить 90 %: проведено аналіз 

дослідження проблеми стандартизації англомовних терміносистем; розглянуто 

проблеми та перспективи стандартизації англомовної екомаркетингової 

терміносистеми), дві статті (0,64 др. арк.) в іноземних спеціалізованих виданнях 

(Польща, Чехія) та розділ у колективній монографії (0,38 др. арк.), а також п’ять 

тез доповідей на міжнародних наукових конференціях (0,72 др. арк.). Загальний 

обсяг авторських публікацій із проблематики дослідження складає 3,79 др. арк. 

Структура й обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається зі 

вступу, трьох розділів з висновками до кожного з них, загальних висновків, 

списку використаних джерел (403 найменувань, із них 85 – іноземними мовами) 

та ілюстративного матеріалу (38 найменувань) і 6 додатків. Дисертаційну працю 

ілюструють 12 таблиць і 6 рисунків. Загальний обсяг роботи – 295 сторінок, 

основного тексту – 162 сторінки.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету 

і завдання, визначено об’єкт, предмет і матеріал дослідження, описано основні 

методи використанні в роботі, окреслено новизну дослідження, практичне та 

теоретичне значення отриманих результатів, наведено дані про апробацію 

дисертації, окреслено її структуру та обсяг. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження 

терміносистеми екомаркетингу сучасної англійської мови» розглянуто 

загальні теоретичні питання, пов’язані з дефініцією терміна, окреслено його 

головні ознаки; визначено вплив еколінгвістики на становлення терміносистеми 

екомаркетингу; виокремлено етапи формування даної терміносистеми та 

описано її взаємозв’язок з терміносистемами суміжних дисциплін; викладено 

методику дослідження термінів екомаркетингу й описано загальнонаукові 

теоретичні, емпіричні та лінгвістичні методи дослідження термінів 

екомаркетингу. 
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Вивчення будь-якої терміносистеми ґрунтується передусім на законах 

загального термінознавства, яке розвивалося протягом багатьох років. Одним з 

основних завдань сучасного термінознавства є дослідження вузькогалузевих 

терміносистем, до яких належить і термінологічна система екомаркетингу. 

Попри те, що термінологічна діяльність розпочалася дуже давно, становлення 

термінознавства як галузі науки відбулось лише на початку ХХ ст. Цьому 

сприяла робота з питань стандартизації термінології, яка почалася ще до Першої 

світової війни та інтенсивно розвивалася в післявоєнний період.  

Формування терміносистеми екомаркетингу почалося у 80-х роках 

минулого століття, коли внаслідок постійного вдосконалення всього рівня 

економічних та екологічних знань у їхніх  межах виник новий напрям науки – 

екомаркетинг. Процес розвитку досліджуваної терміносистеми триває і досі,  

адже початок ХХІ століття можна назвати часом, коли екологічні процеси 

загострилися і почали загрожувати існуванню людства, а тому їх вирішення є 

першочерговим завданням.  

Доказом вище згаданого може також слугувати той факт, що на стику 

екології та мови виникла нова парадигма лінгвістичних досліджень – 

еколінгвістика, яка займається широким колом питань. Наразі одним з основних 

завдань еколінгвістики є намагання привернути увагу людства до наростаючої 

загрози екологічної катастрофи й пошук вербальних засобів вирішення різних 

екологічних проблем. Головне завдання екомаркетингу є ведення господарської 

діяльності людини таким чином, щоб вона не шкодила навколишньому 

середовищу. Саме тому вивчення терміносистеми екомаркетингу має 

відбуватися в межах еколінгвістичної парадигми. 

Екомаркетинг зародився на стику декількох наук, а тому його 

терміносистема має широкі зв’язки з системами суміжних дисциплін, а це, у 

свою чергу, привело до того, що багато термінів екомаркетингу були запозичені 

з економіки, маркетингу, екології та провести чітку межу між ними практично 

неможливо. Основним критерієм розмежування термінів екомаркетингу від 

термінів інших дисциплін є семантичний взаємозв’язок лексичної одиниці з 

екомаркетингом. Якщо термін суміжної дисципліни має сему, яка співвідносить 

його з екомаркетинговою діяльністю, то цей термін належить до межових 

термінів екомаркетингу.  

Проведений в роботі аналіз термінологічних та нетермінологічних 

одиниць показав, що терміни формуються науковцями, виражають спеціальні 

поняття, які потребують дефініції, зберігають своє значення лише будучи 

частиною певної терміносистеми, функціонують переважно у фахових, 

наукових, соціокультурних текстах і характеризуються однозначністю в межах 

однієї терміносистеми. Натомість загальновживані слова творяться колективно, 

виражають загальні уявлення або побутові поняття, досить часто є 
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полісемантичними, функціонують на побутовому рівні та в художньому стилі, 

хоча кожен науковий текст також містить їх. – всі знають 

Термін екомаркетингу – це створена штучно чи взята з природної мови 

лексична одиниця, яка слугує для вираження поняття професійної й науково-

теоретичної діяльності фахівців в області екомаркетингу, знаходиться у 

взаємозв’язку та взаємодії з іншими термінами, утворюючи разом з ними 

терміносистему екомаркетингу.  

Англомовна терміносистема екомаркетингу є складною лексичною 

підсистемою мови. Саме тому її аналіз був здійснений за допомогою різних 

загальнонаукових та лінгвістичних методів і прийомів.  

Структурно-системний підхід уможливив встановити особливості 

внутрішньої будови термінологічної системи екомаркетингу та вивчати її 

системні характеристики, а функціональний підхід у дослідженні лексико-

семантичних і функціональних аспектів англомовної терміносистеми 

екомаркетингу, а також у визначеності термінологічної насиченості та 

частотності. 

Лінгвістична методологія, яка перебуває у тісному зв’язку із 

загальнонауковою, передбачає використання спеціальних лінгвістичних методів 

з метою розв’язання конкретних завдань на різних етапах дослідження. 

Зважаючи на те, що наразі в термінознавстві немає єдиних критеріїв відбору 

термінів, єдиним способом виділення термінів екомаркетингу вважаємо 

застосування комплексної методики ідентифікації термінів у фаховому тексті. 

Така методика вимагає аналізу контексту, дефініції терміна та його структури й 

проводиться у декілька етапів.  

На першому етапі за допомогою методу суцільної вибірки ми відібрали з 

лексикографічних джерел первинний реєстр термінів. Далі, використовуючи 

метод дескрипції та спостереження, було проведено інвентаризацію та 

систематизацію англомовних термінів екомаркетингу. За допомогою методу 

словникових дефініцій було відібрано лише ті терміни, які мають семи, пов’язані 

з господарською діяльністю людини та з екологією, що уможливило остаточно 

укласти глосарій  досліджуваної терміносистеми.  

На наступному етапі, застосовуючи метод структурно-словотвірну 

методику, було виокремлено словотвірні моделі, які використовуються для 

формування термінологічних одиниць екомаркетингу. Потім за допомогою 

функціонального та семантико-компонентного аналізу визначено семантичні 

особливості термінів, до яких належать синонімічні, антонімічні, полісемантичні 

й омонімічні відношення. Контекстологічний метод допоміг розкрити 

структурні, семантичні та функціональні характеристики досліджуваних 

термінів у публіцистичних текстах англійської мови. Квантитативний аналіз та 

використання комп’ютерної програми Voyant Tools сприяли встановленню 

кількісних показників, що свідчать про якісні перетворення мовних явищ.   
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Застосування комплексної методики лінгвістичного аналізу англомовної 

терміносистеми екомаркетингу дозволяє з’ясувати основні шляхи розвитку 

досліджуваної терміносистеми, розробити тематичну класифікацію її 

термінологічних одиниць, визначити домінуючі способи термінотворення у 

межах екомаркетингової терміносистеми, схарактеризувати структурні й 

семантичні особливості термінів екомаркетингу та визначити термінологічну 

насиченість і частотність термінів екомаркетингу. 

У другому розділі «Структурні і семантичні особливості англомовної 

терміносистеми екомаркетингу» розглянуто основні способи термінотворення: 

морфологічний, синтаксичний та семантичний; виявлено структурні особливості 

однослівних термінів, композитів, абревіатур і термінологічних словосполучень 

екомаркетингу. Здійснено аналіз лексико-семантичних відношень термінів 

екомаркетингу. Досліджено структурні особливості термінів-синонімів, 

термінів-антонімів і полісемічних термінів. Запропоновано тематичну 

класифікацію термінів англомовної терміносистеми екомаркетингу. 

Словотвірний аналіз термінотворення в англомовній терміносистемі 

екомаркетингу дозволив встановити, що формування лексичного складу 

досліджуваної терміносистеми відбувається за допомогою таких способів: 

1) морфологічного, до яких належить афіксація (префіксація, суфіксація, 

префіксально-суфіксальний спосіб), словоскладання, утворення скорочень і 

абревіатур, конверсію; 2) синтаксичного способу (утворення термінологічних 

словосполучень); 3) семантичного (звуження й розширення значення, процеси 

термінологізації, детермінологізації та транстермінологізації). 

Найбільш продуктивним є синтаксичний спосіб словотворення 

англійських екомаркетингових термінів, за допомогою якого сформовано понад 

69 % усіх термінів екомаркетингу. Найчастотнішими виявилися двокомпонентні 

термінологічні словосполучення (73 %), наприклад abatement cost, air cleaner, 

biodegradable packaging. Найбільш типовою для екомаркетингових 

термінологічних словосполучень є структурна модель Adj+N (57 % від усіх 

виокремлених термінологічних словосполучень): allowable cut, biological 

removal, clean product.  

На другому місці знаходяться терміни, утворенні морфологічним 

способом (суфіксальним і префіксальним) (20 %). Найбільший термінотворчий 

потенціал мають суфікси -іng, -іon, -al, -ed, -іc, -іve, -er, -іty (ecocidal, compostіng, 

sustaіnabіlіty, protectіon, recycled) та префікси eco-, bіo- (ecocіty, biodiesel). 

Префіксально-суфіксальний спосіб термінотворення є також досить 

продуктивним (biodegradability, biodestructible, eco-unfriendly). 

Складні слова є не таким поширеним серед термінів екомаркетингу (5 %). 

Щодо різних типів скорочення (4 % усіх термінів екомаркетингу), то тут перше 

місце посідає абревіація (LEED, ZEV, AFV), що зумовлено необхідністю 
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максимально точно передати зміст термінологічної одиниці екомаркетингової 

терміносистеми, використавши мінімальну кількість мовних засобів. 

Конверсія та семантичні способи утворення англійських термінів 

екомаркетингу є значно менш продуктивними й представлені поодинокими 

прикладами. 

Результати дослідження вказують на те, що лексико-семантичні 

відношення термінів екомаркетингової сфери базуються на таких процесах, як 

синонімія, антонімія, полісемія й омонімія, які відображають сутність системної 

організації досліджуваної терміносистеми.  

Синонімія в досліджуваній терміносистемі є способом позначення 

синонімічних спеціальних галузевих понять. Вона дає змогу варіювати 

мовними засобами, а її головними функціями є заміщення та уточнення. Серед 

термінів-синонімів переважають терміни дублетного типу. Усі синоніми 

терміносистеми екомаркетингу поділяємо на 5 структурних груп: однокореневі, 

різнокореневі, терміни-однослови – багатокомпонентні терміни, терміни 

складні слова – термінологічні словосполучення і повне – скорочене 

найменування.  

Антонімічні пари термінів екомаркетингу поділяємо на контрарні (якісні), 

комплементарні, векторні антоніми та їх підтип антоніми-конверсиви. Найбільш 

частотними є комплементарні антоніми (73 %). Щодо словотвору, то виділяємо 

однокореневі та різнокореневі терміни-антоніми. Більш продуктивним виявився 

словотвірний тип антонімії (78 %). Такі антоніми мають спільний корінь, а їх 

протиставлення виражається за допомогою словотвірних засобів. 

Полісемія в екомаркетинговій терміносистемі полягає у наявності в одного 

слова кількох пов’язаних між собою значень і притаманна як одноосновним 

термінам, що переважають кількісно, так і складним термінологічним одиницям 

і термінологічним словосполученням. Внутрішня полісемія (59 %) є більш 

поширеною, ніж зовнішня (23 %) та міжсистемна (18 %). За кількістю значень 

переважають двозначні термінологічні одиниці (76 %).  

Проведений аналіз терміносистеми екомаркетингу показав, що 

досліджуваній терміносистемі не притаманна внутрішньомовна омонімія, проте 

зустрічаються поодинокі випадки омонімії між термінами та загальновживаними 

словами. 

Екомаркетингова терміносистема англійської мови є конгломератом 

взаємопов’язаних компонентів, організованих на основі позамовних зв’язків у 

тематичні групи. У складі екомаркетингової терміносистеми виділено вісім 

тематичних терміногруп. Кількість термінів варіює від групи до групи. У 

роботі визначено найчисельніші тематичні групи, для цього в аналізованому 

матеріалі було виокремлено основну й периферійну системи, що відображено 

в табл. 1. 
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Таблиця 1 

Основна й периферійна системи термінів у тематичних групах 

англомовної терміносистеми екомаркетингу 

№  Тематична група 
Кількість 

термінів 
Розподіл термінів Всього 

1 

Терміни на позначення 

екологічно безпечної  

продукції, послуг  

та матеріалів 

280 

(27,8 %) 

Ядро 

720 

(71,3 %) 
Основна 

система 

880 

(87,3 %) 1005 

(100 %) 

2 

Терміни на позначення 

екологічних процесів,  

методів і технологій  

виробництва та споживання 

229 

(22,7 %) 

3 

Терміни на позначення 

властивостей екологічно 

безпечного виробництва,  

товарів, послуг та матеріалів 

109 

(10,7 %) 

4 

Терміни на позначення 

впливу господарської 

діяльності людини  

на навколишнє середовище 

102 

(10,1 %) 

5 

Терміни на позначення 

екологічних напрямів, 

галузей екологічного 

виробництва, менеджменту 

і маркетингу 

91 

(9,1 %) 
Основна 

підсистема 

160 

(16 %) 

6 

Терміни на позначення 

соціальних екологічно 

спрямованих напрямів 

діяльності, громадських 

рухів і програм 

69 

(6,9 %) 

7 

Терміни на позначення 

екоспрямованих виробників, 

організацій та споживачів 

67 (6,7 %) 

Периферійна 

система  

125 (12,5 %) 
8 

Терміни на позначення 

економічних показників 

екологічного виробництва  

і споживання та супровідних 

нормативних документів 

58 (5,8 %) 
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З таблиці випливає, що чотири тематичні групи, а саме «Терміни на 

позначення екологічно безпечної продукції, послуг та матеріалів», «Терміни на 

позначення екологічних процесів, методів і технологій виробництва та 

споживання», «Терміни на позначення властивостей екологічно безпечного 

виробництва, товарів, послуг та матеріалів» та «Терміни на позначення впливу 

господарської діяльності людини на навколишнє середовище», складають ядро 

терміносистеми (71,3 %).  

У приядерній зоні опинилося дві тематичні групи, а саме «Терміни на 

позначення екологічних напрямів, галузей екологічного виробництва, 

менеджменту і маркетингу» та «Терміни на позначення соціальних екологічно 

спрямованих напрямів діяльності, громадських рухів і програм» (87,3 % усіх 

досліджуваних термінів).  

Дві тематичні групи термінів терміносистеми екомаркетингу «Терміни на 

позначення екоспрямованих виробників, організацій та споживачів» та «Терміни 

на позначення економічних показників екологічного виробництва і споживання 

та супровідних нормативних документів» знаходяться на периферії (12,5 % 

загальної кількості всіх досліджуваних термінів вибірки).  

Третій розділ «Функціонування термінів екомаркетингу в англомовній 

публіцистиці» присвячено аналізу структурних, семантичних і функціональних 

особливостей термінів екомаркетингу в англомовній публіцистиці, а також 

публіцистичного тексту як сфери функціонування термінів екомаркетингу. В 

розділі визначено частоту вживання термінів екомаркетингу, особливості 

функціонування їхніх тематичних груп, основні функції, які виконують терміни 

екомаркетингу в англомовній публіцистиці. Окрім того, проаналізовано 

структуру публіцистичних текстів екомаркетингу, а також їхню термінологічну 

насиченість. 

Дослідження термінів екомаркетингу відбувається у двох сферах: сфері 

фіксації (словники тощо) та сфері функціонування. Остання представлена у 

нашому дослідженні двома типами публіцистичних текстів, а саме газетною 

статтею та статтею наукового журналу. Публіцистичні тексти вважаємо 

найважливішими засобами вираження терміносистеми екомаркетингу через 

накопичення та трансфер фахової інформації. Крім того, сфера функціонування 

є важливішою в термінознавсті, адже термін – це мовна одиниця, яка проявляє 

усі свої властивості й ознаки тільки при його вживанні в публіцистичних 

текстах.  

Терміни екомаркетингу розподілено на часто вживані, терміни середньої 

частоти вживання та рідко вживані терміни за корпусними даними. Більшість 

термінів екомаркетингу, які функціонують в англомовній публіцистиці, 

будуються за допомогою додавання афіксів, що пояснюється тим, що такі 

терміни більше відповідають вимогам публіцистичного тексту: є короткими, 

іноформативними та більш зрозумілими широкому колу читачів. У 
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проаналізованих публіцистичних текстах екомаркетингу найчастіше 

зустрічаються іменники (41,5 % від загального обсягу тексту), дієслівні форми 

(12,5 %) та прикметники (5,1 %). Наявність великої кількості іменників 

пояснюється тим, що публіцистичні тексти мають на меті якомога чітко та 

стисло передавати інформацію адресату, а іменник є саме тою частиною мови, 

яка може нести найбільше смислове навантаження.  

Будь-який публіцистичний текст екомаркетингу містить вузькогалузеві, 

міжгалузеві, зовнішньогалузеві терміни та загальновживану лексику. У процесі 

дослідження було з’ясовано, що газетні статті, в порівнянні зі статтями 

спеціальних видань, містять значно менше термінів екомаркетингу.  

Синонімія терміносистеми екомаркетингу виявляє свої особливості, 

власне функціонуючи у публіцистичних текстах. На основі проведеного аналізу 

було виділено три типи синонімічних рядів у терміносистемі екомаркетингу, 

найчастотнішим з них є ряд синонімів, які частково проявляються в 

публіцистичних текстах (один або декілька термінів у синонімічному ряді не 

були виявлені в досліджуваному матеріалі, тобто їх абсолютна частота дорівнює 

нулю). Для впорядкування терміносистеми екомаркетингу важливим є процес 

уніфікації синонімів, при цьому потрібно дотримуватися критеріїв 

вмотивованості та абсолютної частоти. 

Щодо функціонування тематичних груп в текстах англомовної 

публіцистики, то найчастотнішими є групи «Терміни на позначення 

екологічних напрямів, галузей екологічного виробництва, менеджменту і 

маркетингу» (43644, або 36,9 %) та «Терміни на позначення впливу 

господарської діяльності людини на навколишнє середовище» (30118, або 

25,5 %), які разом з групою «Терміни на позначення екологічних процесів, 

методів і технологій виробництва та споживання» (15487, або 13,1 %) є ядром 

терміносистеми. 

Термін виконує всі функції загальновживаного слова, але має свої певні 

особливості. Його основними функціями у публіцистичному тексті вважаємо 

комунікативну, сигніфікативну та номінативну. Проте в публіцистиці, в 

залежності від наміру автора, виділено ще емоційну та рекламну функції. Окрім 

того, терміни екомаркетингу поділено на дві групи: терміни з когнітивною 

вартістю та з інформаційною насиченістю; кількість останніх в публіцистичних 

текстах екомаркетингу значно переважає. 

Газетна стаття зазвичай складається з заголовка та основного тексту, 

інколи підзаголовків. Проведений аналіз засвідчив, що найчастотнішими є 

заголовки-розповіді (88 %). У публіцистичних статтях наукових журналів 

заголовки-розповіді складають 100 %. З’ясовано при цьому, що структура тексту 

в наукових журналах є більш регламентованою та чіткою.  

Аналіз частоти вживання внутрішньогалузевих, міжгалузевих та 

загальнонаукових термінів у текстах екомаркетингу подано в табл. 2.  
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Таблиця 2 

Термінологічна насиченість англомовних  

екомаркетингових публіцистичних текстів 

Дані таблиці свідчать про те, що у спеціалізованих журналах кількісно 

переважають внутрішньогалузеві терміни (17,4 %), а в газетних статтях більший 

відсоток належить міжгалузевим термінам (8,9 %), а вузькогалузеві терміни 

займають 8,8 %. Високу частоту міжгалузевих термінів можна пояснити тим, що 
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Газетні статті 

1 728 455 24 5,3 40 8,9 63 13,8 328 72 28 

2 708 461 37 8 76 16,5 17 3,7 331 71,8 28,2 

3 679 452 27 6 23 5 43 9,5 359 79,5 20,5 

4 714 464 38 8,2 25 5,4 24 5,2 377 81,2 18,8 

5 749 510 102 20 37 7,3 12 2,4 359 70,1 29,7 

6 707 430 17 4 45 10,5 46 10,7 322 74,8 25,2 

Середній 

показник 
4285 2772 245 8,8 246 8,9 205 7,4 2076 74,8 25,2 

Журнальні статті 

1 735 455 24 5,3 74 16,2 34 7,5 323 71 29 

2 679 423 35 8,3 49 11,5 39 9,2 300 71 29 

3 710 477 147 30,8 61 12,8 11 2,3 258 54,1 45,9 

4 700 450 63 14 38 8,5 2 0,4 347 77,1 22,9 

5 765 512 147 28,7 48 9,4 37 7,2 280 54,7 45,3 

6 736 481 71 14,8 13 2,7 52 10,8 345 71,7 28,3 

Середній 

показник 
4320 2798 487 17,4 283 10,1 175 6,3 1853 66,2 33,8 

Загальний 

середній 

показник  

8610 5570 732 13,2 529 9,5 380 6,8 3929 70,5 29,5 
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екомаркетинг – це наука, яка має тісні зв’язки з суміжними дисциплінами. 

Досліджуваний матеріал показав, що термінологічна насиченість публіцистичних 

текстів збільшується у напрямку до кінця тексту. 

ВИСНОВКИ 

Результати виконаного дослідження показали, що англомовна 

екомаркетингова терміносистема є цілісною, динамічною, впорядкованою 

сукупністю термінів, які відтворюють систему понять екологічного маркетингу, 

забезпечують процеси номінації в її межах. Не зважаючи на те, що досліджувана 

терміносистема є вузькогалузевою, вона активно розвивається і є відкритою, що 

пов’язано з тим, що система природокористування та маркетингові технології 

постійно удосконалюються, а багато термінів екомаркетингу утворюється на 

основі уже існуючих термінів суміжних дисциплін.   

Термін екомаркетингу визначаємо як створену штучно чи взяту з мови 

лексичну одиницю для спеціальних цілей, що означає загальне, конкретне чи 

абстрактне поняття професійної й науково-теоретичної діяльності фахівців в цій 

області, і знаходиться у взаємозв’язку та взаємодії з іншими термінами, 

утворюючи разом з ними досліджувану терміносистему.  

Словотвірний аналіз англомовної термінологічної лексики екомаркетингу 

показав, що процес термінотворення досліджуваних термінів охоплює 

морфологічні, синтаксичні й семантичні способи побудови термінологічних 

одиниць. Найпродуктивнішим способом утворення термінів екомаркетингу є 

синтаксичний (69 %), оскільки термінологічні словосполучення мають здатність 

точніше та детальніше описувати поняття галузі. Кількісний аналіз термінів-

словосполучень дав можливість визначити, що найбільш частотними є 

двокомпонентні термінологічні словосполучення (73 % серед усіх 

термінологічних словосполучень). За результатами структурного аналізу виділено 

найпродуктивнішу структурну модель – модель прикметник плюс іменник (57 %), 

що доводить кількісну перевагу субстантивних термінів над іншими.  

У результаті аналізу словотворчого потенціалу афіксальних морфем 

здійснено класифікацію префіксів та суфіксів за критеріями лексико-

граматичного характеру основи, до якої вони додаються та частиномовної 

належності утвореного терміна. Виявлено, що домінантну роль серед 

афіксальних способів термінотворення відіграє суфіксація. Префіксальний та 

префіксально-суфіксальний способи є менш поширеними. Словоскладання як 

спосіб творення нових термінологічних одиниць посідає чільне місце в 

досліджуваній терміносистемі. За допомогою словоскладання побудовано 

51 термін екомаркетингу. Проведений аналіз засвідчив, що найменш 

продуктивними способами творення нових термінів є конверсія та семантичні 
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способи термінотворення, які представлені в досліджуваній терміносистемі 

лише поодинокими прикладами.  

Характерними семантичними особливостями термінів англомовної 

терміносистеми екомаркетингу є синонімія, антонімія, полісемія й омонімія. У 

процесі дослідження було зафіксовано 253 терміни (25 %), які вступають в 

синонімічні відношення, утворюючи при цьому 95 синонімічних рядів. 

Синонімія є небажаним явищем у терміносистемі екомаркетингу, оскільки 

ускладнює комунікацію фахівців. Аналіз функціонування термінів у корпусі дає 

підстави стверджувати, що деякі термінологічні одиниці, які входять до 

синонімічних рядів є менш частотними, тому в процесі впорядкування 

терміносистеми екомаркетингу можна давати рекомендації щодо того чи іншого 

синоніма, опираючись на абсолютну частоту його вживання. 

Антонімія термінів екомаркетингу показує термінологічні опозиції понять, 

що сприяють системній організації терміносистеми. Загалом було зафіксовано та 

згруповано 45 пар-антонімів. Виявлено, що антонімія термінів екомаркетингу 

представлена комплементарними (73 %), векторними антонімами (20 %) та 

антонімами-конверсивами (7 %).  

Проведений аналіз лексико-семантичних відношень показав, що полісемія 

(3 % термінів) та омонімія (2 % термінів) як показники негативного впливу на 

функціонування термінів є неминучими явищами організації семантичного рівня 

досліджуваної терміносистеми. Проте, зважаючи на невелику кількість та на 

переважно міжгалузевий характер полісемантичних та омонімічних термінів, ці 

явища не створюють труднощів під час комунікації спеціалістів. 

Запропонована у роботі тематична класифікація термінів екомаркетингу 

здатна відображати структурне упорядкування понять цієї терміносистеми. У її 

складі виділено вісім тематичних терміногруп, найчисельнішими з яких є 

«Терміни на позначення екологічно безпечної продукції, послуг та матеріалів» 

(27,8 %), «Терміни на позначення екологічних процесів, методів і технологій 

виробництва та споживання» (22,7 %), «Терміни на позначення властивостей 

екологічно безпечного виробництва, товарів, послуг та матеріалів» (10,7 %) та 

«Терміни на позначення впливу господарської діяльності людини на 

навколишнє середовище» (10,1 %), які складають ядро терміносистеми. 

Сфера функціонування термінів екомаркетингу представлена 

публіцистичним текстом, у якому проявляються всі особливості терміна. Аналіз 

структури публіцистичних текстів екомаркетингу показав, що в композиційному 

плані в усіх типах текстів з екомаркетингу найбільш розповсюдженими є 

заголовки-розповіді (88 %), при чому майже у всіх заголовках є хоча б один 

термін екомаркетингу. Установлено, що морфологічною ознакою англійських 

публіцистичних текстів екомаркетингу є висока частота вживання іменників 

(41,5 %), дієслівних форм (12,5 %) та прикметників (5,1 %), що свідчить про 

високу інформативність досліджуваних текстів. Виявлено, що найчастіше в 
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публіцистичних текстах зустрічаються терміни утворенні за допомогою 

афіксації, що спричинено економією мовних засобів. 

Визначено, що у публіцистичних текстах найчастотнішими є наступні 

групи термінів екомаркетингу: «Терміни на позначення екологічних напрямів, 

галузей екологічного виробництва, менеджменту і маркетингу» (36,9 %) та 

«Терміни на позначення впливу господарської діяльності людини на 

навколишнє середовище» (25,5 %), що можна пояснити тим, що саме ці сфери 

екомаркетингу є найбільш розвиненими та цікавими для спеціалістів. 

Основними функціями термінів екомаркетингу є комунікативна, 

сигніфікативна та номінативна. Виявлено, що в публіцистичних текстах терміни 

екомаркетингу часто виконують емоційну та рекламні функції.  

Встановлено, що 18,8–45,9 % лексичного фонду статті складають 

внутрішньогалузеві, міжгалузеві та загальнонаукові терміни, які передають 

найбільше семантичне навантаження і мають найбільшу інформаційну вартість. 

Визначено, що насиченість публіцистичного тексту термінами зростає зі 

збільшенням відстані від початку тексту, що зумовлено бажанням автора 

зробити текст більш зрозумілим для широкого кола читачів, надавши відому 

інформацію та пояснивши тему і мету статті загальновживаними словами.  

Частота уживання внутрішньогалузевих, міжгалузевих і загальнонаукових 

термінів у текстах різних типів неоднакова. Так, внутрішньогалузеві терміни 

переважають у спеціалізованих журналах (13,2 %), а в газетних статтях наявна 

більша кількість міжгалузеві терміни (8,9 %), натомість частота загальнонаукових 

термінів майже однакова в обох типах тексту (6,8 % та 7,4 %). Тексти 

спеціалізованих журналів мають вищий рівень відносної термінологічної 

насиченості (25,2 % та 33,8 % відповідно), оскільки вони орієнтовані на фахівців, 

а не на пересічного читача.  

Дисертація, присвячена аналізу англомовної терміносистеми екомаркетингу 

в структурно-семантичному та функціональному аспектах, є внеском у 

дослідження і розв’язання сучасних проблем термінознавства, галузевих 

терміносистем та еколінгвістики. Представлена робота уможливила висновок, що 

англомовна терміносистема екомаркетингу характеризується низькою частотою 

використання вузькогалузевих термінів, що свідчить про тісний взаємозв’язок 

даної терміносистеми з терміносистемами суміжних дисциплін. Результати 

дисертації та отримані висновки відкривають перспективу аналізу ролі науково-

технічної термінології у збагаченні лексичної системи мови, а також 

удосконалюють методики аналізу терміносистеми екомаркетингу.  

Процес становлення терміносистеми екомаркетингу продовжується, 

екологічні проблеми турбують людство і постійно є у полі зору науковців. Саме 

тому, перспективи подальшого дослідження вбачаємо у вивченні 

екомаркетингових термінів-неологізмів з погляду їхньої структури, семантики, 

функціонування у різностильових текстах; поглибленому вивченні проблем 
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впорядкування та стандартизації цих термінів. Вважаємо можливим і доцільним 

у майбутньому розширити укладений нами глосарій термінів екомаркетингу. 
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АНОТАЦІЯ 

Гордун С. М. Терміносистема екомаркетингу: структурно-семантичні 

та функціональні параметри (на матеріалі англомовної публіцистики). – 

Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Запорізький  національний 

університет, Запоріжжя, 2020.   

У дисертації здійснено аналіз структурно-семантичних і функціональних 

параметрів терміносистеми екомаркетингу на матеріалі англомовної 

публіцистики. Визначено поняттєвий апарат і методологію дослідження 

англомовної терміносистеми екомаркетингу. Описано шляхи формування й 

етапи становлення досліджуваної терміносистеми. Розкрито структурно-

семантичні особливості термінів екомаркетингу англійської мови. З’ясовано, що 

основними шляхами творення термінів екомаркетингу в англійській мові є 

синтаксичний та морфологічний. Проаналізовано синонімічні, антонімічні, 

полісемантичні й омонімічні відношення терміносистеми екомаркетингу. 

Розроблено  тематичну  класифікацію  термінів екомаркетингу.   

Охарактеризовано  синтаксичні, морфологічні  та  семантичні  особливості  

публіцистичних  текстів екомаркетингу. Описано основні функції термінів 

екомаркетингу в публіцистичних текстах. Визначено термінологічну насиченість 
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публіцистичних текстів екомаркетингу. Укладено англо-український глосарій 

термінів екомаркетингу.  

Ключові слова: термін екомаркетингу, терміносистема екомаркетингу, 

екомаркетинг, термінотворення, семантичні відношення, тематична група,  

публіцистичний текст. 

АННОТАЦИЯ 

Гордун С. М. Терминосистема экомаркетинга: структурно-

семантические и функциональные параметры (на материале англоязычной 

публицистики). – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.02.04 – германские языки. – Запорожский национальный 

университет, Запорожье, 2020. 

В диссертации проведен анализ структурно-семантических и 

функциональных параметров терминосистемы экомаркетинга на материале 

англоязычной публицистики. Определены понятийный аппарат и методология 

исследования терминосистемы экомаркетинга английского языка. Описаны пути 

формирования и этапы становления исследуемой терминосистемы. Раскрыты 

структурно-семантические особенности терминов экомаркетинга английского 

языка. Установлено, что главными путями создания терминов экомаркетинга в 

английском языке являются – синтаксический и морфологический. 

Проанализированы синонимические, антонимические, полисемантические и 

омонимические отношения терминосистемы экомаркетинга. Разработана 

тематическая классификация терминов  экомаркетинга. 

Охарактеризованы синтаксические, морфологические и семантические 

особенности публицистических текстов экомаркетинга. Описаны основные 

функции терминов экомаркетинга в публицистических  текстах. Определена 

терминологическая насыщенность публицистических текстов екомаркетинга. 

Составлен англо-украинский словарь терминов экомаркетинга. 

Ключевые слова: термин экомаркетинга, терминосистема экомаркетинга, 

экомаркетинг, терминообразования, семантические отношения, тематическая 

группа, публицистический текст. 

SUMMARY 

Hordun S. M. Eco-marketing Terminological System: Structural, Semantic 

and Functional Parameters (Based on the English Mass Media Texts). – 

Manuscript.  

Dissertation for a Candidate Degree in Philology (PhD): Speciality 10.02.04 – 

Germanic Languages. – Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2020.  

This thesis focuses on the structural, semantic and functional parameters of eco-

marketing terminological system based on the English mass media texts. An eco-



19 

marketing term is defined as a lexical unit artificially created or derived from the 

natural language which is used to express the notion of professional, scientific, and 

theoretical activity of experts in the field of eco-marketing. It is interconnected and 

interacts with other terms, thus forming the eco-marketing terminological system. 

In the thesis the analysis of structural-semantic and functional parameters of the 

eco-marketing terminological system based on the English mass media texts is carried 

out. The conceptual apparatus and research methodology of the English eco-marketing 

terminological system are identified. 

The ways of eco-marketing terminological system formation are described. It is 

determined that eco-marketing terminological system is an ordered set of terms that 

express eco-marketing concepts. The nucleus of the eco-marketing terminological 

system includes many terms of related disciplines, because eco-marketing is a new 

branch of economic science which is formed at the intersection of economy, marketing 

and ecology. 

In the thesis structural-semantic features of English eco-marketing terms are 

revealed. The word-forming analysis of the eco-marketing terms showed that most 

terms are two components terminological phrases. The morphological method of 

word-formation is also widely spread. Regarding the semantic characteristics of eco-

marketing terminology, it is worth stating that synonymy and antonymy are quite 

common in eco-marketing terminological system, while polysemy and homonymy are 

represented only by several examples. 

In the course of study the thematic classification of English eco-marketing term 

is developed. All terms of the analysed terminological system are divided into eight 

thematic groups, the largest one is the group “Terms denoting environmentally 

friendly products, services and materials”.  

The concept of “mass media eco-marketing text” is defined as the complete 

message, organized according to the model of scientific and mass media style, which 

describes human interaction with the environment, and uses language means in order 

to perform its linguistic communicative role. 

The syntactic, morphological and semantic features of English eco-marketing 

mass media texts have been characterized. The absolute frequency of all eco-

marketing terms is defined on the basis of the Corpus of Contemporary American 

English, which made it possible to divide the eco-marketing terms into frequently used 

terms, medium-frequency terms, and rarely used terms. 

Comparing magazine and newspaper articles gives the possibility to all mass 

media eco-marketing texts contain in-disciplinary, interdisciplinary, and general 

scientific terms and common vocabulary. However, in newspaper articles, the total 

number of terms is lower than in magazine articles. 

Regarding the function of the eco-marketing term in mass media texts, the main 

functions of the term are considered to be communicative, significative, and 

nominative. However, depending on the intention of the author, the eco-marketing 



20 

terms can carry out an emotional and advertising function. In addition, the eco-

marketing terms were divided into terms with cognitive value and terms with 

information density. Moreover, the number of terms with information density in mass 

media texts of eco-marketing is much higher.  

The analysis of the relative frequency of in-disciplinary, interdisciplinary, and 

general scientific eco-marketing terms in mass media texts shows that in specialized 

journals the number of in-disciplinary terms is higher, and there are more 

interdisciplinary terms in the newspaper articles. The material also showed that the 

terminological density of the English mass media texts increases towards the end of 

the text. 

The thesis made it possible to conclude that English eco-marketing 

terminological system is characterized by a low frequency of use of in-disciplinary 

terms, because of the close relationship of the given terminological system with the 

terminological systems of related disciplines. The study of eco-marketing 

terminological system in modern English mass media texts opens up new perspectives 

for further analysis of the role of scientific and technical terminological systems in 

enriching the lexical system of the English language, as well as improves the methods 

of analysis of eco-marketing terminological system. 

Keywords: eco-marketing, eco-marketing term, eco-marketing terminological 

system, term formation, semantic relationships, thematic group, mass media text. 
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