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У дисертації здійснено аналіз структурно-семантичних та 

функціональних особливостей терміносистеми екомаркетингу на матеріалі 

англомовної публіцистики. Проведено комплексне вивчення термінів 

екомаркетингу як створених штучно чи взятих з природної мови лексичних 

одиниць, які слугують для вираження понять професійної й науково-

теоретичної діяльності фахівців в області екомаркетингу, знаходяться у 

взаємозв’язку та взаємодії між собою, утворюючи при цьому терміносистему 

екомаркетингу.  

Науковою новизною вирізняється виявлення структурних, семантичних 

та функціональних характеристик термінів англомовної терміносистеми 

екомаркетингу, а також укомплектований глосарій термінів екомаркетингу 

сучасної англійської мови. Новою є і запропонована комплексна методика 

дослідження термінів англомовної терміносистеми екомаркетингу на 

матеріалі корпусних даних. 

У дисертації описано шляхи формування та етапи становлення 

досліджуваної терміносистеми. Визначено, що терміносистема 

екомаркетингу – це упорядкована сукупність термінів, які виражають 

систему понять екомаркетингу. Досліджувана терміносистема є відносно 

молодою термінологічною системою англійської мови, яка почала 

формуватися в 80-х роках минулого століття, пройшла декілька етапів 

становлення та активно розвивається сьогодні. До ядра англомовної 

терміносистеми екомаркетингу входить багато термінів суміжних дисциплін, 
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адже сам екомаркетинг – це нова галузь економічної науки, що вивчає 

систему планування та управління підприємницької діяльності, яка 

задовольняє попит споживачів, підтримує сталий, екозбалансований 

розвиток територій, раціональне використання, збереження й відновлення 

природно-ресурсного потенціалу країни. Це галузь знань, яка утворилася на 

стику економіки, маркетингу та екології.  

Проведений в дисертації словотвірний аналіз термінів екомаркетингу 

показав, що більшість термінів є термінологічними словосполученнями 

(69 %), які складаються з двох  компонентів (50 %). Найпоширенішою 

структурою термінів екомаркетингу є Adj+N (38 %) та морфологічний спосіб 

словотвору (20 %). Найпродуктивнішими для утворення термінів 

екомаркетингу є суфікси -іng, -іon, -al, -ed, -іc, -іve, -er, -іty та префікси eco-, 

bіo-, green-. 

Щодо семантичних характеристик терміносистеми екомаркетингу, то 

встановлено, що у досліджуваній терміносистемі досить поширеними є 

синонімія (25 % термінів екомаркетингу вступають в синонімічні 

відношення) та антонімія (9 %), натомість полісемія та омонімія представлені 

поодинокими прикладами, які вцілому не перешкоджають функціонуванню 

термінів екомаркетингу.  

Запропонована у дисертації тематична класифікація англомовних 

термінів терміносистеми екомаркетингу включає 8 тематичних груп, 

найбільшою з яких є група «Терміни на позначення екологічно безпечної 

продукції, послуг та матеріалів» (27,8 %). Ця група разом з групами «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 екомаркетингу (71,3 % всього 

досліджуваного матеріалу).  
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Приядерну зону утворюють 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», 

які разом із ядром складають основну систему (87,3 % усіх досліджуваних 

термінів). Ще 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 % від загальної кількості всіх 

досліджуваних термінів вибірки).  

У роботі визначено поняття «публіцистичний текст екомаркетингу», 

під яким розуміємо завершене повідомлення, організоване за моделлю 

науково-публіцистичного стилю, що описує взаємодію людини з 

навколишнім середовищем за допомогою мовних засобів.  

Аналіз синтаксичної структури англомовного публіцистичного тексту 

екомаркетингу показав, що лінійна довжина речень у різних типах текстів не 

є однаковою. Так, в газетних статтях середня довжина речень становить 15 

слів, тоді як в журнальних статтях – 17 слів. При цьому у текстах газетних 

статей домінують складнопідрядні речення, а в журнальних – прості 

поширені речення. 

Спираючись на дані Корпусу сучасної американської англійської мови, 

усі терміни екомаркетингу поділено відповідно до їх абсолютної частоти, на 

часто вживані, терміни середньої частоти вживання та рідко вживані терміни.  

На матеріалі проаналізованих англомовних публіцистичних текстів 

екомаркетингу встановлено, що найчастіше в них функціонують терміни 

екомаркетингу,  утворені за допомогою афіксів.  

У публіцистичних текстах кількість іменників становить 41,5 % від 

загального обсягу тексту, дієслівних форм – 12,5 % та прикметників – 5,1 %. 

Превалювання іменників в публіцистичному тексті пояснюється тим, що ці 
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тексти повинні чітко та стисло передавати інформацію адресату, а іменник – 

це  та частина мови, яка має найбільше смислове навантаження.  

При порівнянні журнальних і газетних статей виявлено, що всі 

публіцистичні тексти екомаркетингу містять вузькогалузеві, міжгалузеві, 

зовнішньогалузеві терміни та загальновживану лексику. Однак у газетних 

статтях загальна кількість термінів (25,2 %) менша, аніж в журнальних 

(29,5 %).  

Проаналізувавши абсолютну частоту термінів екомаркетингу, які 

вступають у синонімічні відношення, було виокремлено три типи 

синонімічних рядів у терміносистемі екомаркетингу, найчастотнішим з яких 

є ряд синонімів, які частково проявляються в публіцистичних текстах.  

Аналіз функціонування тематичних груп термінів екомаркетингу в 

англомовних публіцистичних текстах показав, що найчастотнішими є групи 

«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 %), які разом з групою «Терміни на позначення 

екологічних процесів, методів і технологій виробництва та споживання» є 

ядром терміносистеми екомаркетингу.  

Щодо функцій термінів екомаркетингу в публіцистичному тексті, то 

основними є комунікативна, сигніфікативна та номінативна. Однак залежно 

від наміру автора, терміни екомаркетингу можуть виконувати ще емоційну та 

рекламні функції. Окрім того, здійснено поділ термінів екомаркетингу на 

терміни з когнітивною вартістю та терміни з інформаційною насиченістю. 

Установлено, що кількість термінів екомаркетингу з інформаційною 

насиченістю в публіцистичних текстах набагато більша. 

Аналіз відносної частоти вживання внутрішньогалузевих, міжгалузевих 

та загальнонаукових термінів екомаркетингу в публіцистичних текстах 

засвідчив, що кількісно у спеціалізованих журналах переважають 

внутрішньогалузеві терміни (17,4 %), а в газетних статтях більший відсоток 
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належить міжгалузевим термінам (8,9 %), а вузькогалузеві терміни займають 

8,8 %. Окрім того, досліджуваний матеріал показав, що термінологічна 

насиченість англомовних публіцистичних текстів збільшується у напрямку 

до кінця тексту. 

Представлена робота уможливила висновок, що англомовна 

терміносистема екомаркетингу характеризується низькою частотою 

вживання вузькогалузевих термінів, що свідчить про тісний взаємозв’язок 

даної терміносистеми з терміносистемами суміжних дисциплін. Результати 

дисертації та отримані висновки відкривають перспективу вивчення ролі 

науково-технічної термінології у збагаченні лексичної системи мови, а також 

удосконалюють методики аналізу терміносистеми екомаркетингу.  

Ключові слова: термін екомаркетингу, терміносистема екомаркетингу, 

екомаркетинг, синонімія, антонімія, полісемія, омонімія, тематична група,  

публіцистичний текст, абсолютна частота, термін з когнітивною вартістю, 

термін з інформаційною насиченістю, термінологічна насиченість. 

  

SUMMARY  

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

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

Manuscript.  

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

10.02.04 – Germanic Languages. Lesya Ukrainka Eastern European National 

University; Zaporizhzhia National University, Lutsk – Zaporizhzhia, 2020.  

 The thesis focuses on the structural, semantic and functional parameters of 

eco-marketing terminological system using English mass media texts. An eco-

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. 
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The distinguished structural, semantic and functional characteristics of eco-

marketing terms, as well as a glossary of English eco-marketing terms mark the 

novelty of thesis. Another novelty is a complex methodology of the study of the 

eco-marketing terms using the corpus data. 

The ways of eco-marketing terminological system formation are described in 

the dissertation. It is determined that eco-marketing terminological system is an 

ordered set of terms that express eco-marketing concepts. This system is a 

relatively new English terminological system that emerged in the 1980s, has 

several stages of its formation and is actively developing now. 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 studies the 

system of planning and management of business activities satisfying the demands 

of consumers, supports sustainable, ecologically balanced development of 

territories, the rational use, preservation and restoration of the country’s natural 

resource potential. It is formed at the intersection of economy, marketing and 

ecology. 

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

terms are terminological phrases (69 %) which consist of two components (50 %), 

and the most common structure is Adj+N (38 %). The morphological method of 

word formation is also very often used (20 %). The most productive are the 

suffixes -ing, -ion, -al, -ed, -ic, -ive, -er, -it and the prefixes eco-, bio-, green-.  

Regarding the semantic characteristics of eco-marketing terminology, it is 

worth stating that synonymy (25 % of eco-marketing terms are synonyms) and 

antonymy (9 %) are quite common in eco-marketing terminological system, while 

polysemy and homonymy are represented only by several examples. 

In the thesis we classify all English eco-marketing terms according to their 

semantic meaning into eight topical groups. The largest of them is the group 

«Terms denoting environmentally friendly products, services and materials» 

(27,8 %). This group together with the groups «Terms denoting ecological 

processes, methods, production and consumption technologies», «Terms denoting 
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properties of environmentally safe production, goods, services and materials» and 

«Terms denoting environmental impact of human activity» form the nucleus of 

eco-marketing terminological system (71,3 %). 

The nuclear zone is formed by two thematic groups, namely, «Terms 

denoting environmental direction, branches of ecological production, management 

and marketing» and «Terms denoting social environmentally-oriented activities, 

social movements and programs», which together with the nucleus form the main 

system (87,3 %). Two more topical groups of eco-marketing terms «Terms 

denoting eco-oriented producers, organizations and consumers» and «Terms 

denoting economic indicators of ecological production and consumption and 

normative documents» are on the periphery (12,5 %). 

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  

(lexical, morphological, syntactic) in order to perform its linguistic communicative 

role. 

The absolute frequency of all eco-marketing terms is defined on the basis of 

the Corpus of Contemporary American English, which makes it possible to divide 

the eco-marketing terms into frequently used terms, medium-frequency terms, and 

rarely used terms. 

Using the analysed mass-media eco-marketing texts it is determined that 

eco-marketing terms created by the affixes function more often in these texts.  

The number of nouns in eco-marketing mass media texts is 41,5 %, verbal 

forms – 12,5 % and adjectives – 5,1 %. The predominance of nouns in mass media 

texts is explained by the fact that these texts should clearly and concisely convey 

the information to the addressee, and the noun is the most meaningful part of the 

language. 

Comparing magazine and newspaper articles, it was found that all mass 

media eco-marketing texts contain in-disciplinary, interdisciplinary, and general 
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scientific terms and common vocabulary. However, in newspaper articles, the total 

number of terms is lower than in magazine articles. 

Analysing the absolute frequency of synonymous eco-marketing terms three 

types of synonyms have been identified in the eco-marketing terminological 

system, the most frequent of them are synonyms, which partially appear in mass-

media texts. 

The analysis of topical groups functioning showed that the most frequent are 

the groups «Terms denoting ecological directions, branches of ecological 

production, management and marketing» (36,9 %) and «Terms denoting 

environmental impact of human activity» (25,5 %), which together with the group 

«Terms denoting ecological processes, methods and technologies of production 

and consumption», form the nucleus of the eco-marketing terminological system. 

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 

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.  

An analysis of the syntactic structure of mass media eco-marketing texts has 

shown that the linear length of sentences in different types of text is different. 

Thus, in newspaper articles the average length of sentences is 15 words, while in 

magazine articles – 17 words. Moreover, compound sentences dominate in the 

newspaper articles, and simple sentences are common for magazine articles. 

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 (17,4 %) is higher, and 

there are more interdisciplinary terms in the newspaper articles (9 %). The in-

disciplinary terms occupy only 8,8 % here. In addition, the material showed that 
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the terminological density of 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 scientific and technical terminological systems 

role in enriching the lexical system of English language, as well as improves the 

analysis methods of eco-marketing terminological system. 

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

marketing, synonymy, antonymy, polysemy, homonymy, topical group, mass 

media text, absolute frequency, term with cognitive value, term with information 

density, terminological density. 
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ВСТУП 

 

У другій половині XX століття відбувається свого роду «екологізація» 

сучасної науки. Екологічні проблеми постійно перебувають у полі зору 

науковців, політиків, засобів масової інформації, з’являються нові суспільні 

рухи з охорони довкілля. Це пов’язано з усвідомленням величезної ролі 

екологічних знань, з розумінням того, що діяльність людини часто не лише 

завдає шкоди навколишньому середовищу та змінює умови проживання 

людей, але й загрожує існуванню людства. 

Екологічна проблематика поширилася і на ряд лінгвокультурних тем. 

Так, на межі соціального, психологічного, філософського напрямів в 

лінгвістиці зародився новий науковий напрям мовознавства, який називають 

еколінгвістикою [255]. Він послуговується законами, принципами й 

правилами, спільними як для екології, так і для розвитку мови, та досліджує 

роль мови в можливому вирішенні проблем довкілля.  

У результаті стрімкого розвитку нових технологій, виробничих або 

суспільних реалій лінгвісти зосереджують увагу на нових терміносистемах, 

як правило, суміжних наук та виробництва чи діяльності людини. Власне 

сюди відноситься й екомаркетинг, який О. В. Садченко визначає як систему 

планування та управління підприємницької діяльності, що ефективніше 

пристосовує виробництво, розподіл, обмін й споживання до екологічних 

вимог ринку для вигіднішого продажу екологічних товарів та послуг. 

Екомаркетинг включає забезпечення максимального росту споживання, 

розширення споживчого вибору і споживчої задоволеності, а також 

забезпечує максимальне зростання якості навколишнього природного 

середовища, підтримує сталий, екозбалансований розвиток територій, 

раціональне використання, збереження й відновлення природно-ресурсного 

потенціалу країни [252, с. 74].  

Розвиток ринкових відносин в економіці та наявність екологічних 

проблем зумовлює об’єктивну необхідність поглибленого дослідження, 
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розробки та впровадження екомаркетингових концепцій в галузі 

природокористування, охорони довкілля і формування системи екологічної 

безпеки. Сьогодні врахування екологічного фактора є умовою інтеграції 

економіки, забезпечення її конкурентоспроможності. У цьому контексті 

англомовна терміносистема екомаркетингу посідає значне місце, оскільки 

вона функціонує в економічних сферах законодавства, ділової документації 

через виникнення нових форм господарювання, виробництва та збуту товарів 

і надання послуг. 

Проблемами термінології у різні часи займалися такі відомі лінгвісти, 

як О. С. Ахманова [11–14], Г. О. Винокур [40], О. Вюстер [49], 

Б. М. Головін [61–65], В. П. Даниленко [81–87], С. М. Єнікєєва [104–105], 

Т. Р. Кияк [128–144], В. М. Лейчик [189–197], Д. С. Лотте [199–201], 

Е. Ф. Скороходько [265–274], О. В. Суперанська [282–283] та ін. Значний 

теоретичний та практичний внесок у дослідження терміносистем на матеріалі 

різних мов зроблено у галузях ринкових відношень (З. Б. Куделько [166–

169]), маркетингу (О. І. Гутиряк [79–80], С. І. Вовчанська [42–44], 

К. В. Житнікова [107], Д. П. Шапран [306]), економіки (С. В. Губик [76], 

В. Л. Іщенко [119]), екології (О. М. Іващишин [118], С. В. Овсейчик [223], 

Е. Г. Балюта [17], Ю. А. Зацний [111], О. М. Бондар [23], 

М. Я. Саламаха [252]), комп’ютерної термінології (Н. В. Лазебна [186–187]), 

юриспруденції (І. М. Гумовська [77]) та багато інших. Проте, не зважаючи на 

таку велику кількість робіт, присвячених проблемам терміносистем різних 

галузей знань, терміносистема екомаркетингу сучасної англійської мови досі 

лишається недослідженою, що значно стримує розвиток самого 

екомаркетингу. 

Отже, актуальність дослідження зумовлена перспективністю 

дослідження національних терміносистем для розвитку таких галузей знань 

як економіка, маркетинг і екологія. Актуальним є також необхідність 

проведення інвентаризації термінів екомаркетингу сучасної англійської мови, 
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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; 

– укласти глосарій термінів англомовної терміносистеми 

екомаркетингу; 

– проаналізувати закономірності творення термінів терміносистеми 

екомаркетингу; 

– схарактеризувати основні структурні і семантичні ознаки 

терміносистеми екомаркетингу; 

– розробити тематичну класифікацію англомовних термінів 

терміносистеми екомаркетингу; 
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– проаналізувати структурні й семантичні особливості термінів 

терміносистеми екомаркетингу та виявити закономірності їх функціонування 

в англомовних публіцистичних текстах; 

– визначити ступінь термінологічної насиченості екомаркетингових 

публіцистичних текстів. 

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 Корпусу сучасної 

американської англійської мови (The Corpus of Contemporary American 

English) за 2000–2015 роки (обсяг вибірки – 194 256 832 слововживань). 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети в роботі 

використано комплексну методику, що дало змогу здійснити цілісне 

дослідження фактичного матеріалу. У нашій роботі застосовувалися 

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 методика семантико-компонентного аналізу 

використовувалися для інвентаризації та розподілу досліджуваних термінів у 

тематичні групи, встановлення їхніх дефініцій, визначення семантичної 

структури досліджуваних мовних одиниць та виявлення семантичних змін в 

терміносистемі екомаркетингу з урахуванням синонімічних, антонімічних, 

полісемантичних та омонімічних відносин. Структурно-словотвірну 

методику відображено в аналізі словотвірних моделей термінів 

екомаркетингу. Метод квантитативного аналізу полягає у визначенні 
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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 

параметрів англомовної терміносистеми екомаркетингу, виявлено та описано 

продуктивні моделі термінотворення у сучасній англомовній 

екомаркетинговій терміносистемі, здійснено розподіл термінів 

екомаркетингу на тематичні групи та визначено функціональні особливості 

термінів екомаркетингу в англомовній публіцистиці. Новою є запропонована 

комплексна методика дослідження термінів терміносистеми екомаркетингу 

на матеріалі корпусних даних. Новизну роботи зумовлює й укомплектований 

словник термінів екомаркетингу сучасної англійської мови. 

Теоретичне значення отриманих результатів дисертаційної роботи 

полягає у тому, що її основні положення є внеском у розвиток таких галузей 

англістики, як термінознавство, лексикологія, а саме таких її підрозділів, як 

морфологія, семантика, лексикографія, а також 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 майбутніх перспективних 

зіставних досліджень терміносистеми екомаркетингу у двох чи більше мовах. 

Практична цінність дослідження зумовлюється можливістю 

використання його результатів, по перше, 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»); по-друге, у навчально-методичній роботі – під час підготовки 

навчальних та методичних посібників, матеріалів, рекомендацій щодо 

проблематики, розглянутої у дослідженні; по-третє, у лексикографічній 
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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 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) та 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, 
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списку використаних джерел (403 найменування, із них 85 – іноземними 

мовами) й ілюстративного матеріалу (38 найменувань) та 6 додатків. 

Дисертаційну працю ілюструють 12 таблиць і 6 рисунків. Загальний обсяг 

роботи – 295 сторінок, основного тексту – 162 сторінки.  

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано 

мету та завдання дослідження, визначено його об’єкт і предмет, використані 

основні методи дослідження, з’ясовано новизну дослідження, практичне 

значення отриманих результатів, наведено дані про апробацію роботи, 

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, описано його 

головні ознаки, визначено вплив еколінгвістики на становлення 

терміносистеми екомаркетингу. Виокремлено етапи формування 

досліджуваної терміносистеми та досліджено її взаємозв’язок з 

терміносистемами суміжних дисциплін. Викладено методику дослідження 

термінів терміносистеми екомаркетингу. Описано загальнонаукові 

теоретичні, емпіричні, лінгвістичні методи дослідження, їх застосування з 

метою дослідження структурних, семантичних і функціональних 

особливостей термінів терміносистеми 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 та 

термінологічних словосполучень екомаркетингу. Здійснено аналіз лексико-

семантичних відношень термінів екомаркетингу. Досліджено структурні 

особливості термінів-синонімів, термінів-антонімів та полісемічних термінів. 

Запропоновано тематичну класифікацію термінів англомовної 

терміносистеми екомаркетингу. 
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Третій розділ «Функціонування термінів екомаркетингу в англомовній 

публіцистиці» присвячено аналізу структурних і семантичних особливостей 

термінів екомаркетингу в англомовній публіцистиці. Схарактеризовано 

особливості публіцистичного тексту як сфери функціонування термінів 

терміносистеми екомаркетингу. В розділі проаналізовані структура 

публіцистичних текстів екомаркетингу, особливості функціонування 

терміногруп екомаркетингу, основні функції, які виконують терміни 

екомаркетингу в англомовній публіцистиці. Окрім того, визначено частоту 

вживання термінів екомаркетингу, а також проаналізовано термінологічну 

насиченість текстів екомаркетингу. 

У висновках підсумовано результати дисертаційного дослідження та 

окреслено перспективи подальших досліджень з обраної проблематики. 

Список літератури містить 403 найменування праць українських та 

зарубіжних авторів та джерел ілюстративного матеріалу (38 найменувань) 

(разом – 441 джерело). 

В роботі є 6 додатків, серед яких англо-український глосарій термінів 

екомаркетингу (1005 термінів). 
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РОЗДІЛ 1.  

 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ  

ТЕРМІНОСИСТЕМИ ЕКОМАРКЕТИНГУ  

СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 

 

1.1. Актуальні проблеми сучасного термінознавства як науки 

 

Науково-технічний прогрес так чи інакше впливає на всі сфери життя 

суспільства, що своєю чергою веде до розвитку й збагачення мови: в 

результаті цих змін виникають спеціальні слова, які використовуються для 

позначення об’єктів або понять, які досліджуються певною галуззю. Цей 

процес відбувається практично постійно в усіх мовах світу. Крім того, за 

допомогою цього спеціального прошарку мови – науково-технічної 

термінології, яка позначає реалії різних галузей знань, виробництва тощо, 

фіксуються досягнення людського розуму.  

В останні десятиліття зріс інтерес лінгвістів і фахівців різних галузей 

до проблеми терміносистем. Завдяки їхній клопіткій роботі термінознавство 

постійно розвивається. Для того, щоб правильно зрозуміти його основні 

явища та процеси потрібно, насамперед, проаналізувати проблеми цієї науки, 

простежити її напрями й тенденції розвитку, що сприяли реалізації 

трансферу термінологічних знань, зумовили створення її сучасного стану та 

визначили роль і місце термінознавства серед інших галузей знань. 

Т. Л. Канделакі зазначає, що питання термінології – це не лише 

національно-історична, а й інтернаціональна проблема історії світової науки, 

історії цивілізації та пошуків взаєморозуміння між народами [123, с. 9]. Цю 

думку підтримують більшість сучасних термінологів. Так, Х. Піхт вважає, що 

передумовою співпраці між термінологами різних країн є трансфер знань, що 

успішно здійснюється завдяки належному рівню розвитку термінології, яка 

відбиває основні поняття тієї чи іншої галузі [384, с. 72]. А такі відомі 

вітчизняні термінологи, як Т. Р. Кияк, А. С. Д’яков та З. Б. Куделько 
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стверджують, що найзагальнішою метою термінознавства є намагання 

зробити процес утворення та вживання термінологічних найменувань більш 

керованим, сприяти раціоналізації професійного спілкування [101, с. 6]. 

Дослідження проблеми термінознавства в діахронії, тобто аналіз того, 

як розвивалися знання про терміни, та як вони досліджувалися на різних 

етапах розвитку науки, важливе для кожного термінолога. О. М. Іващишина 

підкреслює, що у час, коли наука та техніка інтенсивно розвивається, 

дослідження термінології не лише вдосконалює систему передавання й 

обробки інформації, співробітництва науковців різних країн у всіх можливих 

сферах, але й дозволяє підбити підсумки здобутих за певний період часу 

результатів, порівняти їх з наявними та визначити завдання й напрями 

діяльності на майбутнє [118, с. 16]. 

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. Саме в цей час в Австрії та Канаді були створені перші 

міжнародні організації зі стандартизації та установи, які здійснювали 

термінологічні дослідження.  

Термінологічні системи мов починають інтенсивно формуватися у 20–

30-х роках ХХ ст., що було спричинено значним на той час технічним 

прогресом, розвитком промисловості, створенням нових галузей науки й 

техніки. Саме в цей час з’являються і три основні термінологічні школи: 

празька, віденська та радянська. 

Термінологією у всі часи цікавилися не лише лінгвісти, але й фахівці з 

різних галузей, адже вони у своїй практичній діяльності постійно стикаються 

з недосконалістю термінів. Ще у 1931 р. Д. С. Лотте зазначав, що стан 

технічної термінології створює серйозні перешкоди технічному прогресу, 

оскільки рівень розвитку різних конкретних термінологій не відповідає росту 

науки й техніки [201]. Е. К. Дрезен у своїй монографії наголошував, що 
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призначення терміна полягає у відтворенні у свідомості людини якомога 

повнішого уявлення про об’єкт науки чи техніки з усіма його властивостями 

та якостями [92]. 

Важливу роль у розвитку термінознавства як науки відіграла праця 

Г. О. Винокура «Про деякі явища словотворення в російській технічній 

термінології» [40], де вперше порушується питання про лінгвістичну природу 

терміна, мовну організацію терміносистем, співвідношення між 

номенклатурою і термінологією. 

Створення міжнародної координаційної установи з питань термінології 

було ініційоване перекладачами, адже вони в своїй діяльності постійно 

зіштовхуючись з термінами, відчували труднощі через постійне збільшення 

їх кількості в умовах науково-технічного прогресу. А вже на початку 1949 р. 

міжнародна організація ЮНЕСКО запропонувала створити Міжнародне 

термінологічне бюро. Пізніше ця міжнародна організація буде постійно 

підтримувати своїми програмами діяльність термінологів, заохочувати 

співпрацю установ у галузі обміну науковою та технічною інформацією. 

У 50–60 роках термінологічними проблемами цікавилися такі лінгвісти, 

як О. С. Ахманова [11], В. В. Виноградов [38], В. А. Звєгінцев [112–113], 

Т. Л. Канделакi [123], Я. О. Климовицький [148], Є. Курилович [172], 

Х. Марчанд [374], О. О. Реформатський [243], Е. Ф. Скороходько [265–274], 

Дж. Хеллер [359], Р. Холл [358] та ін. Як зазначала Т. Л. Канделакі, одним із 

завдань термінознавства на той час було визначення його: а) методологічних 

принципів; б) об’єкта; в) основних понять; г) основних розділів та їх змісту, 

субординації й взаємного зв’язку [123, с. 11]. Однак у середині 50-х років 

виникло питання про розширення термінологічних досліджень. Тепер 

термінологія стала предметом ще й прикладної лінгвістики.  

У 70–80-х роках до когорти раніше перелічених відомих лінгвістів 

долучилися такі вчені, як О. М. Баскаков [19], І. К. Бєлодєд [20], 

Р. О. Будагов [24–28], І. М. Волкова [47], О. С. Герд [54–55], 

Б. М. Головін [61–65], В. П. Даниленко [81–87], Т. Р. Кияк [128–144], 
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М. І. Книгицька [149], Р. Ю. Кобрін [150], В. М. Лейчик [189–197], 

О. І. Моїсеєв [211], Н. М. Романова [250], В. М. Сергевніна [260], 

З. Стоберскі [281], О. В. Cуперанська [282], С. Д. Шелов [312], У. Ашбі [322], 

Х. Бюхлер [324], Л. Дрозд [337], Х. Фелбер [340–346], Л. Гоффман [360–362], 

І. Гогнгольд [363–364], У. Недобіти [379], О. Вюстер [400], 

Дж. С. Загер [402] та ін. Вони проводили лінгвістичний опис природи 

терміна й досліджували організацію терміносистем, використовували 

автоматизовані методи аналізу термінів, аналізували терміни з метою 

конструювання мови для сучасних інформаційних систем, а також 

працювали над стандартизацією науково-технічної термінології. 

Активну термінологічну діяльність у Європі продовжував здійснювати 

на той час австрійський дослідник О. Вюстер. Саме він був одним з 

ініціаторів заснування у 1971 р. Міжнародного інформаційного центру 

термінології (INFOTERM) у Відні, який зосередився на питаннях 

стандартизації терміносистем. Після цього у багатьох розвинутих країнах 

світу почали виникати подібні термінологічні асоціації. В Україні Технічний 

комітет стандартизації науково-технічної термінології був заснований 

набагато пізніше, аж у 1992 році. 

Швидкий розвиток термінологічної діяльності в різних країнах світу за 

останні десятиліття та зміцнення міжнародної співпраці в цій галузі 

активізували науково-практичну роботу термінологів, публікацію результатів 

досліджень та укладання термінологічних тлумачних і перекладних 

словників, створення банку термінологічних даних, організацію міжнародних 

конгресів та симпозіумів, присвячених проблемам термінів, створення 

організованої системи термінологічного навчання. 

Кінець ХХ – початок ХХІ ст. характеризується «термінологічним 

вибухом, який спостерігається майже в усіх мовах, супроводжується 

запровадженням великої кількості нових термінологічних одиниць» [100, 

с. 7]. Це явище можна пояснити інтенсивним розвитком комп’ютерних 

технологій, сучасних комунікативних систем, зокрема, використання 
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інтернету для спілкування науковців та фахівців усіх галузей науки й техніки 

у всьому світі. В кінці ХХ ст. лінгвісти намагалися створювати національні 

терміносистеми, а вже на початку ХХІ ст. починають з’являтися 

міжнаціональні терміни, які сприяють порозумінню фахівців і вчених різних 

країн. 

Сьогодні активно термінологічною діяльністю займаються такі відомі 

термінологи, як М. Д. Гінзбург [57–59], С. В. Гриньов [72–75], 

В. В. Дубічинський [95–97], А. С. Д’яков [101–102], Ю. А. Зацний [111], 

З. Б. Куделько [166–169], І. М. Кочан [157–160], В. Ф. Новодранова [220], 

Л. О. Симоненко [262–264], В. А. Татаринов [284–290], Дж. С. Загер [403], 

Л. О. Манерко [372–373], С. Є. Райт [399], Дж. Н. Сурмонт [392], 

Л. Б. Ткачова [292–293], Х. Піхт [388], С. Д. Шелов [311–312] та інші. 

О. І. Гутиряк, С. В. Губик, І. М. Гумовської, О. І. Дуди, 

К. В. Житнікової, О. М. Іващишин, В. Л. Іщенко та інші лінгвісти аналізують 

різні аспекти терміносистем економіки та маркетингу. 

Так, О. І. Дуда досліджує проблеми термінологізації – семантичного 

способу творення кредитно-банківських термінів у сучасній англійській 

мові [98]. В. Л. Іщенко аналізує англійські полікомпонентні економічні 

терміни з прикметниками в парадигматичному й синтагматичному аспектах 

[119]. С. В. Губик вивчає когнітивно-дискурсивні аспекти англійського 

економічного дискурсу [76]. І. М. Гумовська розглядає процеси 

термінологічної міграції, зокрема, функціонування юридичної термінології в 

англійських економічних текстах (монографічних працях, навчально-

методичній літературі, періодичних виданнях та документації) [77]. 

У праці О. І. Гутиряк проаналізовано сучасну англійську термінологію 

маркетингу і стратифікаційну та семантико-тематичну структури 

термінології, склад і структуру термінів маркетингу. Встановлено, що зі 

збільшенням семантичної продуктивності термінів їхня структурна 

складність і довжина зменшуються, а зі збільшенням семантичної 

складності – збільшується [80]. 



30 

К. В. Житнікової присвячує свої роботи визначенню семантичних та 

прагматичних особливостей фразеологічних одиниць в англомовній 

терміносистемі менеджменту та маркетингу [107].  

О. М. Іващишин вивчає структурно-семантичні й функціонально-

стилістичні особливості термінологічних словосполучень та 

лінгвопрагматичну реалізацію їхніх властивостей в англійських науково-

технічних текстах з проблем техногенного впливу на довкілля. Авторка 

досліджує способи диференціації термінологічних і нетермінологічних 

одиниць і лінгвістичний статус термінологічного словосполучення як 

різновиду терміна. Вона аналізує способи й методи термінотворення та 

шляхи вторинної деривації, здійснює структурну і семантичну класифікацію 

термінологічних словосполучень. Дослідниця надає результати вивчення 

фреймової організації науково-технічних текстів з проблем техногенного 

впливу на довкілля, типологічної диференціації контекстів та їхніх 

функціональних особливостей, ролі термінологічних словосполучень у 

маркованості науково-технічних текстів та їхніх прагматичних функцій у 

заголовкових фреймах [118]. 

Сьогодні увагу дослідників привертають як проблеми теоретичних 

засад термінології, взаємозв’язків між термінознавством, лінгвістикою та 

філософією, так і проблеми застосування результатів теоретичних 

досліджень у практиці міжнародного спілкування, укладання 

термінологічних словників і банків баз даних, стандартизації та гармонізації 

термінологічних систем, поєднання традиційних та інноваційних процесів 

їхнього розвитку в умовах глобалізації та інтеграції наукових і виробничих 

напрямів діяльності людини [118, с. 22]. 

На думку Т. Р. Кияк, кількість термінів-інтернаціоналізмів у сучасній 

мові науки й техніки безумовно зростатиме, що показує тенденції 

міжнародного кооперування, інтеграції багатьох галузей, об’єднання зусиль 

учених і фахівців різних країн з метою високоефективного обміну досвідом 

та професійної комунікації [101, с. 9]. А процес упорядкування 
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терміносистем дає змогу розмежовувати наукові дисципліни, які у своїй 

сукупності утворюють науку загалом. Якісно впорядкована термінологія 

полегшує роботу перекладачів, фахівців даної сфери знань, стає 

інструментом для подальшого розвитку науки. 

Проте, попри таку зацікавленість термінологією ряд теоретичних 

питань досі залишається невирішеним. Так, наприклад, досі немає єдиного 

визначення терміна і терміносистеми. Окрім того, англійська 

екомаркетингова лексика досі залишалася поза увагою термінознавців. 

Отже, досліджуючи актуальні питання розвитку термінології варто 

зауважити, що хоча різні галузі знань науки й техніки характеризуються 

значними відмінностями, терміносистеми, які обслуговують їх, мають низку 

загальних рис, адже всі вони формуються із лексичного матеріалу тієї мови, 

якою розмовляють учені, що її створюють, з використанням певних логічних 

закономірностей. Сьогодні основними завданнями термінознавства є 

впорядкування та стандартизація національних і міжнаціональних 

терміносистем. Аналіз досвіду лінгвістів і термінознавчих шкіл є 

фундаментом для будь-якого термінологічного дослідження. 

 

1.2. Розвиток еколінгвістики та її зв’язок з терміносистемою 

екомаркетингу 

 

Особливістю розвитку сучасної лінгвістики є те, що сьогодні 

з’являється багато напрямів, які використовують в лінгвістиці теоретичний 

доробок, поняттєвий апарат, методи й методики інших наук. Так, на стику 

лінгвістики й екології виникла нова галузь мовознавства – еколінгвістика, яка 

активно розвивається в сучасних дослідженнях.  

Термін «екологія» був вперше застосований у 1866 р. 

Ернстом Геккелем для позначення нової дисципліни в складі біології, яка 

вивчає взаємодію організмів з навколишнім середовищем. Однак сьогодні 

екологія є інтегративною наукою, яка охоплює набагато ширше коло питань. 



32 

У сфері лінгвістики термін «екологія» почав використовуватися, як 

говорить Алвін Філ [347], в метафоричному значенні на початку 70-х рр. ХХ 

ст. після того, як Ейнар Хауген у своїй праці «Екологія мови» поєднав певні 

аспекти соціолінгвістики й психолінгвістики й увів нове поняття 

«еколінгвістика». Е. Хауген вважав, що предметом еколінгвістики є вивчення 

взаємозв’язку між мовами у свідомості людини й у багатомовному 

суспільстві [356, с. 325]. Пізніше вчений уточнював і конкретизував цей 

термін. Зокрема, він дав визначення поняття «середовище» як оточення мови, 

суспільство, що використовує мову як один зі своїх кодів, причому він 

стверджував, що мова існує лише у свідомості мовців і функціонує в процесі 

спілкування з іншими мовцями [357, с. 57]. В концепції Е. Хаугена мова є 

частиною екосистеми, в якій вона виникає, розвивається, як будь-який живий 

організм, і вмирає [356, с. 325–327]. Саме тому він також вважає, що головне 

завдання екології мови полягає в тому, щоб дослідити, задокументувати й 

врятувати мови, що перебувають під загрозою зникнення [116, с. 42]. 

Ідеї Е. Хаугена були розвинуті в роботах його послідовників. Так, 

Петер Фінке застосував поняття «екосистема» до мовної системи та 

культури. Вільгельм Трампе та Ганс Штронер використали це поняття, щоб 

пояснити безперервний процес інтерактивного обміну між мовою та             

світом [349, с. 44–45]. 

Однак у 1990 році Майкл Холлідей показав зв’язок між мовою з одного 

боку і з класовою нерівністю та жорстоким ставленням до тварин з іншого. 

Він вперше наголосив на взаємодії мови та навколишнього світу і закликав 

лінгвістів у своїй статті «New Ways of Meaning» не ігнорувати роль мови при 

розв’язанні екологічних проблем [348, с. 43]. Тим самим вчений значно 

розширив значення поняття «еколінгвістика». 

Зауважимо, що досі ще не має єдиного підходу до розуміння поняття 

«еколінгвістика». Першим, хто розробив чітку термінологію для різних 

напрямів еколінгвістики, був Алвін Філл. Термін «еколінгвістика» він уважає 

загальним для всіх галузей досліджень, які об’єднують екологію і мову, а вже 
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в її межах А. Філл виділяє три основні області цієї науки: 1) екологію мови, 

яка досліджує взаємозв’язки між мовами з метою збереження мов, що 

зникають; 2) екологічну лінгвістику, яка переносить терміни та принципи 

екології на мову; 3) лінгвістичну або мовну еколінгвістику, яка вивчає 

взаємозв’язок між мовами й екологічними питаннями [116, с. 42]. 

Завданнями еколінгвістики, за словами А. Філла є такі:  

– вивчення лінгвістичної різноманітності (її причини, форми, функції 

та наслідки); 

– вивчення мов, що знаходяться на межі зникнення (документування та 

порятунок); 

– установлення зв’язків між біологічною та лінгвістичною 

різноманітністю; 

– дослідження екологічних і неекологічних елементів у мовній системі 

(граматика), процеси глибинної екологізації; 

– вивчення екологічного дискурсу (тексти екологічної тематики, 

ідеологія, поверхнева екологізація в тестах);  

– навчання екологічної грамотності;  

– створення теорії мови, що базується на принципах 

екології [348, с. 61]. 

О. В. Іванова розрізняє в еколінгвістиці два напрями, а саме екологію 

мови за Е. Хаугеном і лінгвістичну екологію за М. Холлідеєм [116, с. 43].  

Деякі лінгвісти вважають, що в еколінгвістиці варто виділяти два рівні: 

макро- та мікроеколінгвістику. Мікроеколінгвістика займається визначенням, 

описом і поясненням структури системи, до якої належать фонологія, 

морфологія та синтаксис [333, с. 21]. Макроеколінгвістика цікавиться 

питаннями громадського, державного та світового значення (мовний 

геноцид, мовна політика, мовне планування) [212, с. 5]. 

На сучасному етапі розвитку еколінгвістики О. О. Селіванова виділяє 

вже вісім напрямів дослідження: 1) дослідження глобальної мовної ситуації у 

світі; 2) установлення причин, форм, функцій і наслідків мовної 
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різноманітності; 3) аналіз чинників зникнення мов; 4) систематизація 

екологічних і неекологічних елементів мовних систем; 5) аналіз текстів, які 

торкаються або розробляють теми охорони навколишнього середовища; 

6) дослідження екодискурсів, тобто комунікації, пов’язаної із правовими 

нормами охорони середовища, текстів навчальної спрямованості, що 

забезпечують виховання екограмотності тощо; 7) аналіз психологічних, 

соціальних, гендерних чинників екокомунікації; 8) розгляд співвідношення 

екограмотності й мовної грамотності з огляду на боротьбу за чистоту мови 

тощо [255, с. 147]. 

Сьогодні наукові дослідження, присвячені виявленню законів, правил і 

принципів, що є спільними для екології та мови, і вивченню ролі мови у 

вирішенні нагальних екологічних проблем є дуже актуальними, оскільки 

людство стоїть на порозі глобальної планетарної екологічної катастрофи. 

У цьому аспекті еколінгвістика трактується як розділ мовознавства на 

межі соціо- та психолінгвістики й лінгвістичної філософії, спрямований на 

розгляд мови як складника системи взаємного існування людини, суспільства 

і природи [255, с. 147]. Вона прагне до очищення навколишнього середовища 

суто лінгвістичними засобами. Адже розумне людське слово може багато 

чого змінити [116, с. 47]. 

Н. М. Кісліцина стверджує, що одним з найважливіших критеріїв 

екологічності й неекологічності мовних одиниць є також їх зв’язок з 

антропоцентризмом [127], який сьогодні є однією з домінантних 

методологічних парадигм у лінгвістиці. Значення антропоцентризму для 

вирішення лінгвістичних проблем важко переоцінити, адже він аналізує 

«людину в мові та мову в людині» [205, с. 5]. Екологічний підхід до мови 

передбачає трактування антропоцентризму як невіддільного компонента 

ланцюга взаємовідносин, який є між людиною, суспільством і природою. 

Принцип «людини в мові» довів, що мова – це не лише засіб спілкування, а й 

конгломерат духовного і матеріального досвіду народу, відображення 

культурного, соціального та історичного середовища, який має вплив на 
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національне світосприйняття [5, с. 94]. Мова існує в людині, для людини й 

реалізується через людину [50, с. 369]. 

Еколінгвістичний підхід передбачає власне трактування 

антропоцентризму, який погоджується з тим, що людина стоїть в центрі 

мовної картини [127]. Однак він критично ставиться до антропоцентричного 

фактора через те, що вважає, що останній породжує багато еколінгвістичних 

проблем таких, як андроцентризм, ідеологія невичерпаності природних 

ресурсів, категоризацію світу з точки зору людини тощо [347, с. 9–10].  

Окрім того, еколінгвісти вважають, що антропоцентризм виявляється і 

в мовній номінації явищ дійсності, розглядаючи їх з точки зору корисності й 

некорисності для людини. Він також підтримує стратегію дистанціювання, 

яка підкреслює відмежування людини від природи [116]. Натомість 

екоцентрична модель свідомості ґрунтується на визнанні людини не як 

власника природи і її центру, а як одного з її повноправних членів. 

Отже, однією з причин формування і розвитку еколінгвістичного 

напряму в мовознавстві є екологічна криза, яка змушує переглянути 

відносини людини з природою. Метою еколінгвістики в цьому плані є пошук 

вербальних засобів зміни ідеології невичерпності природних ресурсів, 

концепції корисності та некорисності природних явищ для людини, 

виховання екограмотності тощо.  

Терміносистема екомаркетингу належить до тих мовних систем, які 

покликані розв’язувати вище згадані проблеми людства, саме тому її 

взаємозв’язок з еколінгвістикою є очевидним.  

 

1.3. Основні шляхи формування та етапи становлення англомовної 

терміносистеми екомаркетингу 

 

Фахова лексика складає сьогодні переважну частину лінгвістичного 

фонду, що пояснюється зростаючим потоком наукової й технічної 

інформації, процесами інтеграції, суміжністю наук, посиленням процесів 
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термінотворення. Кількість термінів у розвинених мовах багаторазово 

перевищує чисельність загальновживаних слів і досягає зараз кількох 

мільйонів лексичних одиниць. І ця величина невпинно зростає [101, с. 9]. 

Тому цілком природно, що наразі лінгвісти приділяють велику увагу 

вивченню різноманітних терміносистем, а саме дослідженню 

закономірностей утворення термінів, їх структурних і семантичних 

особливостей, розглядають термінологію як важливу складову сучасної 

літературної мови.  

Значне місце в лінгвістичних дослідженнях відводиться вивченню 

терміносистем, які виникають у результаті стрімкого розвитку нових 

наукових напрямів на стику наук, виробництва чи діяльності людини. Це 

стосується терміносистеми екомаркетингу, яка до недавнього часу практично 

не розвивалася через відсутність відповідних реалій.  

Як відомо, соціально-економічні терміносистеми включають велику 

кількість термінів, що походять із загальновживаної лексики, крім того вони 

мають довгу історію формування, зокрема й на національному ґрунті, а 

також характеризуються нестабільністю об’єкта дослідження, зміною його 

меж. На розвиток терміносистеми на певному етапі розвитку впливають різні 

фактори, серед яких стан галузі науки, яку репрезентує терміносистема, 

ступінь сформованості семантичного ядра фахової мови, взємозв’язок цієї 

галузі знань з іншими дисциплінами. Ці недоліки можна подолати в процесі 

впорядкування терміносистеми, коли терміни або вилучаються, або 

видозмінюються, або впроваджуються. Така робота сприяє створенню 

терміносистеми, яку за Т. П. Кравченко визначаємо як упорядковану 

сукупність термінів, що адекватно виражають систему понять теорії, котра 

описує деяку спеціальну сферу людських знань чи діяльності [161, с. 128].  

Зауважимо, що у своїй роботі ми розмежовуємо поняття термінологія і 

терміносистема. Адже, як говорить В. М. Лейчик, термінологія – це стихійно 

сформована сукупність усіх термінів усередині лексичного складу мови, а 

терміносистема – це вибудувана система термінів [194, с. 107]. Ці поняття 
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розділяє і Т. Р. Кияк, який вважав, що терміносистема – це «спеціальна 

лексика, яка обслуговує окрему галузь науки або техніки» [132, с.7]. Тобто 

термінологія є набагато ширшим поняттям. Вона охоплює термінологічні 

одиниці усіх типів (галузеві терміни, номенклатурні одиниці, 

професіоналізми тощо). Терміносистема є частиною термінології, 

виокремлення якої потребує детального опису та аналізу в кожній вузькій 

галузі. Отже, терміносистема екомаркетингу – це упорядкована сукупність 

термінологічних одиниць екологічного маркетингу.  

А. С. Д’яков, Т. Р. Кияк та З. Б. Куделько у книзі «Основи 

термінотворення» зазначають, що термінологічні одиниці надходять до мови 

різними шляхами. Першим шляхом якраз таки  є надання загальновживаному 

слову статусу терміна. Однак такий варіант утворення термінів одразу і 

критикується авторами, оскільки часто мають місце переосмислення, 

метонімічне перенесення, коли слову приписується нове значення. З метою 

диференціації подібних лексичних одиниць терміни часто змінюють форму 

написання, вимову, відмінювання, наголос [101, с. 9]. 

Популярнішим та виправданим шляхом утворення термінів учені 

називають запозичення з інших мов, що зумовлене різними історичними 

умовами. Однак потрібно звернути увагу на той факт, що екомаркетинг 

зародився саме в США, тому саме англійська екомаркетингова 

терміносистема є джерелом системного запозичення в цій сфері для інших 

мов, у тому числі й для української.  

Лінгвісти також підкреслюють, що цілком нові терміни, як правило, не 

«вигадуються». За всю історію розвитку науки та техніки можна навести 

лише кілька випадків такого утворення термінів. Як окремий приклад 

термінотворення вони наводять шлях запозичення одиниць з інших наукових 

сфер, при цьому зазначають, що у такому випадку термін нерідко набуває 

нового значення [101, с. 9]. 

Мова розвивається разом з суспільством, яке нею користується, а тому 

вона змінюється разом зі зміною відповідної мовної спільноти, реагуючи на 



38 

всі зрушення в розвитку останньої [101, с. 16]. Як говорив Р. О. Будагов, 

розвиток усіх сфер людської діяльності, зокрема наукової, знаходить своє 

відображення саме в мові. Мова й наука – це сили, які постійно 

взаємодіють [24, с. 21]. Р. Ю. Кобрін наголошує, що термінологія – це 

найчутливіша до зовнішніх впливів частина лексики й в ній найчіткіше 

виявляється вплив суспільства на мову [150, с. 232]. Тому розвиток і 

становлення сучасного термінознавства неможливі без дослідження низки 

теоретичних проблем термінології з позицій соціолінгвістики. Такий підхід 

до вивчення термінів дозволяє визначити співвіднесеність мовних, 

суспільних та загальнонаукових фактів і встановити екстралінгвістичну 

детермінованість лінгвістичних процесів у термінології.  

Уперше питання про необхідність застосування соціолінгвістичного 

підходу в галузі термінознавства поставив Є. Д. Поліванов [230] ще на 

початку 30-х років ХХ ст.. Про важливість екстралінгвістичних факторів при 

дослідженні мовних явищ говорять також О. С. Ахманова, Б. М. Головін, 

Ю. Д. Дешериев, Л. Б. Ткачова, О. Д. Хаютин та багато інших.  

Б. О. Сєрєбрєнніков, не заперечуючи екстралінгвістичної 

детермінованості термінів, уважає, що ряд мовних явищ (таких, як звуковий 

склад мови, словотвірні та словозмінні нормативи, граматичний лад мови) 

заданий лише внутрішньо лінгвістичними факторами [261, с. 211]. Проте, 

завдання лінгвістів полягає не в тому, щоб чітко розділити лінгвістичне й 

екстралінгвістичне, а в тому, щоб виявити точки їх дотику й аспекти 

взаємодії.  

Погоджуємося з Д. П. Шапран в тому, що не можна заперечувати той 

факт, що значна частина лінгвістичних процесів, які відбуваються у підмовах 

науки (наприклад, утворення багатокомпонентних термінів і різного виду 

скорочених форм, явища полісемії й синонімії, інтернаціоналізація та ін.), 

мають не лише внутрішньомовну основу, а й зовнішньомовну 

детермінованість [306, с. 12]. Тому вони можуть бути всебічно розкриті й 

пояснені лише за умови встановлення їхньої екстралінгвістичної 
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зумовленості, що є особливо важливим, оскільки, за словами Л. Б. Ткачової, 

дозволяє розкрити причинно-наслідкові відношення лінгвістичних явищ, 

властивих термінологічним підмовам, і таким чином регулювати процес 

термінотворчості [293, с. 3–4]. 

Серед важливих соціолінгвістичних проблем у термінознавстві 

лінгвісти виділяють такі: походження й розвиток як окремих термінів, так і 

цілих термінологічних систем, співвідношення національного й 

інтернаціонального у термінології, шляхи й способи термінотворення, 

особливості термінологічної номінації [293; 102], побудова типології 

терміносистем та вироблення критеріїв їх розмежування [65], проблема 

термінологізації професіоналізмів [22], питання термінологічного 

планування, модернізації та стандартизації [101] та ін. 

Л. Б. Ткачова стверджує, що лише звернення до самої науки, вивчення 

причини зв’язків між соціально-економічними й мовними явищами 

дозволить дати вичерпне пояснення багатьох лінгвістичних процесів, які 

відбуваються в терміносистемах [293, с. 5], тому перш ніж конструювати 

терміносистему екомаркетингу сучасної англійської мови, необхідно 

з’ясувати її витоки та сучасний стан розвитку. 

Ресурси Землі – не безкінечні, і досить швидко вичерпаються, а це 

загрожує навколишньому середовищу, екосистемі та людському здоров’ю. 

Така ситуація змушує уряд, суспільні організації й споживачів діяти. Такі 

фактори, як збільшення населення, глобальне потепління, загрози, які 

нависли над людьми, виснаження природних ресурсів відкрили й розвивають 

поняття «green marketing». 

Кінець 1980-х є початком відліку в історії становлення екомаркетингу. 

Саме в цей час в промисловості з’явився сам термін green marketing. У 1975 

році Американська асоціація маркетингу (The American Marketing 

Association) провела перший семінар на тему: «Ecological Marketing», 

матеріали якого були опубліковані в однойменній книзі. Згодом вийшли 

одразу дві книги під назвою «Green marketing» (у 1992 році у Великій 
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Британії за авторством Кена Пітті та у 1993 році у США – Жаклін Отман) 

[395]. Саме з цього часу почався динамічний розвиток сучасної англомовної 

терміносистеми екомаркетингу. У цей перший період розквіту 

екомаркетингу, вся маркетингова діяльність була направлена на пошуки 

вирішення проблем навколишнього середовища, пізніше вона була 

перенаправлена на безпечнішими для екології технології виробництва та 

господарювання. 

Десятиліття 1990-х почалося з обнадійливих прогнозів, які сповіщали 

про «зелений приплив» споживачів і нових продуктів. Однак все сталося не 

так, як очікувалося. Мрії споживачів були зруйновані, багато продуктів 

екомаркетингу зникли з ринку, попит на них поступово падав. 

Третій етап розвитку цієї концепції почався на початку 2000-х. 

Розвиток технологій, нові правила, які вводилися урядами країн, та 

прискіпливі детальні перевірки, які проводилися екологічними організаціями 

та засобами масової інформації, обізнаність споживачів поставили нові 

вимоги до виробників, власне екомаркетинг повернув собі статус 

перспективної сфери наукових знань. Зауважимо, що деякі науковці сьогодні 

говорять, що з часом екомаркетинг займе місце маркетингу. Зараз ця наука 

орієнтується на засади концепції сталого розвитку, яка передбачає зміну 

продуктів, їх упакування, процесу виробництва, а також зміну концепції їх 

рекламування. 

Отже, починаючи з 1980-х років екомаркетинг пройшов декілька етапів 

свого розвитку: розквіт з самого початку виникнення; занепад у 1990-х роках, 

коли багато вчених почали зазначати, що екомаркетинг себе не виправдав і 

що далі розвиватися не буде; стрімкий розвиток у 2000-их, який триває й 

сьогодні [383]. 

Як немає одного терміна для позначення цієї науки (ecological 

marketing, environmental marketing, sustainable marketing, green marketing, 

ecomarketing) так і немає єдиного визначення поняття екомаркетингу. Так, 

Американська асоціація маркетингу дає три визначення екомаркетингу:  
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1) екомаркетинг – це маркетинг продуктів, які вважаються безпечними 

для навколишнього середовища;  

2) екомаркетинг – це розвиток та маркетинг продуктів, які мінімізують 

негативний вплив на навколишнє середовище або виправляють його;  

3) екологічний маркетинг – це зусилля організацій з виготовлення, 

просування, пакування продуктів таким чином, щоб вони були чутливими 

або могли швидко реагувати на екологічні проблеми [329, с. 27].  

В. Т. Польовська вказує, що екомаркетинг – це вид людської 

діяльності, спрямований на задоволення потреб людей за допомогою обміну 

товарами, послугами, інформацією та ін., що не порушують екологічної 

рівноваги навколишнього природного середовища й не впливають на 

здоров’я людей [232, с. 198]. Поширеним також є визначення Ж. Оттман, яка 

вважає, що екомаркетинг – це господарська діяльність підприємств, 

спрямована на виробництво екологічно орієнтованої продукції, формування 

попиту на цю продукцію, приведення всіх ресурсів підприємства у 

відповідність до вимог і можливостей ринку для отримання прибутку без 

нанесення шкоди навколишньому природному середовищу [382].  

Зауважимо, що навіть сьогодні у науковій спільноті й серед широкої 

громадськості часто помилково домінує вузьке трактування «зеленого» 

маркетингу, що зводить його лише до просування і реклами товарів з 

екологічними характеристиками. Ми погоджуємося з О. В. Садченко в тому, 

що концепція екологічного маркетингу набагато ширша, і як об’єкт у ній 

можуть розглядатися практично всі ланки процесу суспільного відтворення, 

включаючи відтворення середовища перебування. Лише така широка 

інтерпретація екологічного маркетингу дозволяє найповніше й системно 

використати маркетингову концепцію як інструмент реалізації планів сталого 

суспільного розвитку на локальному, регіональному й глобальному 

рівнях [252, с. 70].  

Саме визначення екомаркетингу О. В. Садченко ми вважаємо 

найвдалішим тому, що вона, на відміну від наявних вузьких підходів, у яких 
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акцентуються винятково торгово-розподільні відносини, стверджує, що 

предметом екологічного маркетингу є всі можливі елементи суспільного 

відтворення (виробництво, розподіл, обмін, споживання). Отже, 

екомаркетинг – це система планування та управління підприємницької 

діяльності, що ефективніше пристосовує виробництво, розподіл, обмін і 

споживання до екологічних вимог ринку для вигіднішого продажу 

екологічних товарів та послуг. Тобто екологічний маркетинг має на меті не 

лише забезпечення максимального росту споживання, розширення 

споживчого вибору і споживчої задоволеності, але й має забезпечувати 

максимальне покращення якості навколишнього природного середовища, 

підтримувати сталий, екозбалансований розвиток територій, раціональне 

використання, збереження й відновлення природно-ресурсного потенціалу 

країни (регіонів) з урахуванням майбутніх поколінь [252, с. 74].  

Використовуючи такий підхід, О. В. Садченко виокремлює шість 

основних концепцій екологічного маркетингу, які стали одним з критеріїв 

відбору термінологічних одиниць до глосарія екомаркетингових термінів:  

1) екологічний маркетинг I – це класичний маркетинг товарів і послуг з 

урахуванням екологічних нормативів і обмежень як найважливішого фактора 

зовнішнього середовища. Метою цієї концепції маркетингу є задоволення 

звичайних нестатків і потреб за допомогою такого обміну, при якому 

максимально дотримуються наявні екологічні нормативи, а діяльність 

суб’єктів маркетингу відповідає вимогам природоохоронного законодавства:  

2) екологічний маркетинг II (маркетинг екологічних товарів і послуг) – 

специфічний вид маркетингу, викликаний появою екологічних потреб 

населення через погіршення якості довкілля і підвищення екологічної 

свідомості громадськості. Ця концепція відрізняється від попередньої тим, 

що тут з’являються специфічні екологічні товари й послуги, і виробник вже з 

самого початку має орієнтувати свою виробничу і маркетингову діяльність 

на їхнє задоволення. Одним з основних понять цієї концепції є «екологічний 

товар», під яким розуміється створена працею корисність, яка призначена для 
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продажу на ринку, причому вказується, що виробництво, споживання, 

розподіл і обмін повинні сприяти екозбалансованій рівновазі навколишнього 

природного середовища. Тобто такий товар або послуга не спричиняє 

негативних екологічних впливів, є екобезпечним в процесі цільового 

використання і покликаний задовольняти екологічні потреби;  

3) екологічний маркетинг III (маркетинг природних ресурсів і умов, 

маркетинг природокористування) – це корпоративний вид екологічного 

маркетингу, суб’єктом якого є місцеві органи влади й національні уряди. Як 

товар тут виступають природні ресурси й умови, що мають реальне або 

потенційне комерційне значення. Кінцевою метою цього виду екологічного 

маркетингу є одержання корпоративного прибутку, який буде 

використовуватись для забезпечення сталого розвитку регіону. Специфічним 

видом екологічного маркетингу в рамках даної концепції є маркетинг квот на 

забруднення конкретних територій;  

4) екологічний маркетинг IV (маркетинг природоохоронної діяльності 

та відтворення навколишнього середовища) – це некомерційний вид 

екологічного маркетингу, метою якого є збереження довкілля і генофонду 

біосфери, а також проведення відповідних заходів щодо відновлення 

порушених екосистем і окремих компонентів природного середовища. 

«Ринок» у цьому випадку формують потенційні спонсори і донори, що могли 

б фінансувати відповідні природоохоронні програми та проекти. Цей вид 

екомаркетингу може бути прибутковим у випадку, коли у результаті 

природоохоронної діяльності виникають об’єкти, що представляють інтерес 

із погляду екотуризму; 

5) маркетинг екологічних знань, технологій і інновацій – це різновид 

маркетингу ідей. Концепція цього виду екомаркетингу тісно пов’язана з 

усіма попередніми концепціями, тому що він забезпечує організацію 

наукових досліджень з метою одержання нових екологічних знань, розробку 

екологічно безпечних технологій, аналіз і моніторинг екологічного 

законодавства, екологічну експертизу, екологічний аудит та консалтинг в 
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процесі маркетингової діяльності. Товаром у цьому випадку визначено 

інтелектуальний продукт; 

6) шостою концепцією екологічного маркетингу є концепція 

мережного екомаркетингу – маркетингу в системі відносин сталого 

суспільного розвитку, який розглядається як єдиний ланцюг, що охоплює 

весь природо-ресурсо-відходно-товарний циклічний процес з урахуванням 

побічних екологічних ефектів [252, с. 78]. 

Як бачимо, проблеми екології сьогодні обговорюються у всьому світі, а 

основною метою «зеленого маркетингу» є створення таких методів та шляхів 

господарювання, які не будуть шкодити навколишньому середовищу, більше 

того вони повинні виправляти помилки попередніх економічних процесів.  

Отже, формування терміносистеми екомаркетингу відбувається 

внаслідок постійного вдосконалення всього рівня економічних та 

екологічних знань, а сама терміносистема є його синхронним відтворенням 

кінця ХХ – початку ХХІ століття. Варто пам’ятати, що екомаркетинг – це ще 

досить нова галузь економічної науки, яка виділяється із суспільної 

економічної теорії як сфера прикладної економіки і нова концепція 

ринкового управління, яка не шкодить навколишньому середовищу, а, отже, 

спирається у своєму розвитку на власні терміни, тому сучасна англомовна 

терміносистема екологічного маркетингу має надзвичайну складну структуру 

та дуже швидко розвивається за власними законами. 

 

1.4. Проблеми диференціації англомовної екомаркетингової 

терміносистеми 

 

1.4.1. Диференціація термінологічних та нетермінологічних одиниць. 

Як засвідчують дослідження з термінології, основу будь-якої сучасної 

терміносистеми складають лексичні одиниці, перенесені із загальномовного 

фонду. Цю думку у своїх роботах підтверджують такі лінгвісти, як 

І. М. Кочан,  М. Г. Шекера, Н. В. Левун, Г. В. Наконечна, М. П. Годована, 
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О. А. Покровська, Н. І. Овчаренко та інші. 

Термінологізація загальновживаної лексики може здійснюватися 

шляхом лексичної спеціалізації або вторинної номінації. Основою 

термінологічного найменування стає суттєва ознака значення 

загальновживаного слова, що свідчить про обґрунтованість перенесення 

номінації із загальновживаної в наукову сферу й забезпечує вмотивованість 

термінологічної номінації [306, с. 47]. 

Терміни не можуть існувати ізольовано, і будь-який науково-технічний 

текст містить як термінологічні, так і загальновживані одиниці. Терміни 

можуть функціонувати в загальній лексичній системі мови лише будучи 

частиною конкретної термінологічної системи. Проблема визначення 

відмінностей між словом і терміном існує з того часу, коли з’явилось і саме 

поняття терміну.  

Б. В. Прокопович та Л. А. Яремчук наголошують, що призначення 

науково-технічного слова – слугує виразником динамічних життєвих 

процесів, бути найефективнішим засобом комунікації, обміну 

інформацією [237, с. 236]. Однак для того, щоб ці нові лексичні одиниці 

могли функціонувати у певній науці, були зрозумілі усім фахівцям даної 

галузі знань вони повинні бути стандартизованими та включеними до 

галузевих, тлумачних і перекладних словників, які надалі будуть 

використовуватися фахівцями та термінологами.  

Т. Р. Кияк наголошує, що терміни є повноцінною частиною загального 

складу мови, де властивості слів виявляються більш визначено, 

регламентовано, відповідаючи вимогам професійного спілкування і 

взаєморозуміння [131, с. 9]. Т. І. Панько зазначає, що взаємодія між 

загальною мовою і спеціальною постійно зростає, що робить актуальнішою 

проблему дослідження словника спеціальностей. Передусім науковців 

цікавить з’ясування таких питань, як поява терміна, його уживаність, 

конкуренція з аналогічними новоутвореннями, входження у певну систему 

через дефініцію, фіксація в словнику, термін у своїй системі та поза 
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нею [227, с. 3]. Хоча О. Л. Пумпянський вважає, що для спеціаліста 

виділення терміна зі складу усіх слів тексту підмови науки не викликає 

особливих труднощів, оскільки він уже інтуїтивно відчуває, що терміни 

відрізняються своєю величезною інформаційною насиченістю від інших 

розрядів слів функціонального стилю наукової та технічної літератури [240], 

питання як відрізнити загальновживане слово від терміна, у чому полягають 

основні відмінності цих двох лексичних одиниць досі не є вирішеним. 

Кожен термінознавець шукає свої характеристики, які відрізняють 

термін від звичайного слова. Так, О. С. Ахманова та С. В. Гриньов, 

вважають, що саме точність, виявами якої є моносемічність, відносна 

незалежність від контексту, відсутність синонімів, систематичність, 

стилістична та експресивна нейтральність, співвіднесеність з науковим 

поняттям та дефінітивність, є ключовою відмінністю терміна і 

загальновживаного слова [14]. 

Мають рацію й ті термінологи, які не наполягають на моносемічності 

терміна, а лише констатують те, що термін у середньому менш 

багатозначний, ніж звичайне слово. Вони говорять про те, що термін 

відрізняється від решти слів своєю «підвищеною смисловою точністю», що зі 

свого боку є підтвердженням його залежності від контексту [247].  

Беручи до уваги думки вище згаданих лінгвістів, у своєму дослідженні 

ми зробили спробу узагальнити та систематизувати наявні погляди та 

дослідити ті питання, які дають змогу отримати узагальнені результати 

відмінностей деяких аспектів термінологічних і нетермінологічних одиниць, 

пов’язаних передусім з особливостями їх застосування в англомовних 

текстах екомаркетингу. 

С. Д. Шелов зазначає, що саме семантика знака (слова або 

словосполучення), який належить до тієї чи іншої галузі знань, робить його 

термінологічним, а термінологічність знака визначається лише відносно 

деякого фіксованого переліку знаків і певної системи пояснень значення, 

семантики цих знаків [312]. 
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Для прикладу візьмемо слова: technology, pollution, protection, green. 

Ми вважаємо їх термінами, однак водночас вони постійно використовуються 

у повсякденному мовленні та є зрозумілими не лише фахівцям певних 

галузей, але й пересічним людям. Вони є одиницями мови, які мають певне 

значення та вільно відтворюються в мові, тобто не потребують обов’язкового 

сполучення лише з певними одиницями. Вони також характеризуються 

цілісністю, здатністю до відтворення, і можуть використовуватися для 

спілкування. Варто підкреслити той факт, що усі лексичні одиниці можуть 

брати участь в побудові висловлювань завдяки тому, що, виступаючи як 

загальновживані слова чи терміни, вони мають значення та характеризуються 

фізіологічними, акустичними, психічними, соціальними ознаками [118, с. 25].  

Г. О. Винокур наголошує, що головною диференційною ознакою 

терміна є функція вираження спеціального професійного поняття [40]. З цією 

думкою не можливо не погодитися, адже загальновживані слова виражають 

загальні уявлення або побутові поняття, а терміни – спеціальні (фахові, 

наукові, технічні, соціокультурні) поняття, які використовуються у певній 

галузі знань. Цю точку зору підтримує і С. О. Гурський, який зазначає, що 

різниця між словом і терміном полягає лише в поняттях, а не в словах-знаках, 

що позначають їх за певними диференційними ознаками: в першому 

випадку – побутові, комунікативні поняття необхідні й достатні для 

досягнення взаєморозуміння, у другому – науково визначені поняття як 

елементи системи понять, досягнення сучасного рівня розвитку відповідної 

науки [78, с. 21]. 

На думку О. М. Іващишиної, різниця між спеціальним і побутовим 

поняттям є лише у ступені суттєвості й точності виділених ознак, які 

покладені в основу узагальнення предметів [118, с. 26].  

Диференціацію загальновживаного слова і терміна на рівні понять 

можна проілюструвати такими прикладами: загальновживані слова, які 

виражають побутові поняття: key (ключ), bar (бар), dump (сміття), можуть 

функціонувати як терміни, однак їх значення буде дещо змінене, уточнене, 
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наприклад, key (ключ гайковий), bar (одиниця вимірювання тиску), dump 

(відвал, насип) тощо.  

Ці приклади підтверджують той факт, що побутові поняття 

здебільшого однорідні з узагальненими поняттями й характеризуються 

апроксимацією, наближеністю до суті. Спеціальні поняття мають ознаки, які 

утворюють суть предметів, конкретизуючи явище чи об’єкт галузі 

використання [118, с. 27]. Отже, відмінність між побутовим і спеціальним 

поняттям полягає у тому, що терміни набагато глибше проникають у суть 

предмета, вони конкретизують певне поняття.  

Підкреслимо також той факт, що загальновживані слова 

використовуються в терміносистемі, адже неможливо написати науково-

технічний текст, використовуючи лише терміни, хоча зрозуміло, що саме 

терміни є його типовими складовими одиницями. Однак зауважимо, що 

терміни можуть використовуватися і в художніх текстах, при цьому вони 

частково втрачають своє термінологічне значення. 

О. М. Іващишина, розглядаючи питання про значення терміна і 

нетерміна, підкреслює те, що є об’єктні, суб’єктні та структурні значення. В 

основі об’єктного значення лексичної одиниці міститься відображення 

предмета зовнішнього світу, в основі суб’єктного значення – поняття, яке є у 

свідомості носія мови, в основі структурного значення – відображення 

мовних одиниць і категорій. Усі три типи значення показують єдність 

об’єктивного світу у свідомості й мові [118, с. 28].  

У загальновживаних словах актуалізується інформація про предмети і 

явища, сприйнята почуттями людини в процесі емоційного впливу на неї цих 

предметів і явищ. Значення слова-терміна, як стверджує Б. М. Головін, 

співвідносить його передусім не з окремим предметом, а з класом, рядом, 

типом [61, с. 43], тобто у термінах на передньому плані опиняється 

інформація про логічні узагальнення сторін та ознак, властивих рядам, 

групам, класам однорідних за цими сторонами та ознаками предметів. 

Емоційна сфера свідомості виявляється «відключеною», відповідні 
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компоненти в загальному значенні терміна або стерті, або відсутні. В терміні 

на передній план висувається співвіднесеність з поняттям і нейтралізується 

співвіднесеність із реальним об’єктом дійсності [118, с. 28]. Звідси й 

випливає той факт, що багато термінів має кілька значень у різних 

терміносистемах. 

Так, наприклад термін technology окрім сфери екомаркетингу 

вживається в будівництві, комп’ютерній термінології тощо. У всіх цих 

терміносистемах він має різні значення, це пов’язано зі співвіднесеністю його 

із поняттями конкретних термінологічних систем, які зумовлюють їх 

однозначність у межах цих систем. Поза терміносистемою терміни 

співвідносяться з іншими поняттями, що й визначає їхні відмінності у 

порівнянні з попередніми значеннями й зумовлює полісемію термінів як 

мовних знаків. Інколи здається, що пізнається, визначається, описується 

спеціальне поняття, а не реальний об’єкт, що відображається цим поняттям. 

Принципово, що співвіднесеність терміна з поняттям неможливо описати або 

визначити, не враховуючи його зв’язок із реаліями, що вивчаються чи 

досліджуються [118, с. 30]. 

О. С. Ахманова і С. Мкртичан підкреслюють, що без системи 

визначень не має системи термінів [13]. Саме критерій дефінітивності 

допоможе у випадку зовнішнього збігу терміна та звичайного слова. 

«Термінологи вважають дефінітивність головним критерієм при відділені 

термінів від основного словникового складу мови. Значення принципу 

дефінітивності стає особливо важливим, коли йдеться про 

«консубстанціальні» терміни, тобто терміни, які збігаються за формою зі 

«звичайними», тобто повсякденними мовними одиницями. Вони 

функціонують у загальновживаній мові, і їх не співвідносять із відповідними 

дефініціями. Саме наукові визначення переносять їх у метамову, іншу 

семіотичну систему, де вони стають членами групи (підсистеми) 

термінологічних одиниць» [13]. 
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Проте і тут не все так просто, адже постає питання, як відрізнити 

наукове визначення від звичайного визначення в тлумачному словнику. 

Тлумачення у філологічному словнику фактично є аналогом логічного 

визначення [10, с. 54]. О. І. Гутиряк вважає, що насправді, справа радше не у 

типі дефініцій, а в її якості. Слово «вода» для хіміка і звичайної людини 

позначає один об’єкт, але «бачать» вони його по різному. Тобто 

найважливішою ознакою терміна є те, що його дефініція, а отже значення, є 

елементом специфічної поняттєвої системи, яка обслуговує певну 

професійну ділянку [80, с. 13]. 

На системному характері терміносистеми часто наголошують такі 

мовознавці, як Б. М. Головін, Р. Ю. Кобрін, С. В. Гриньов, Т. Л. Канделакі, 

Г. Г. Самбурова. Чітко цю думку висловив К. Я. Авербух, який стверджує, 

що термін існує лише тоді, коли є елементом термінологічної 

системи [1, с. 3]. 

Отже, термін повинен мати спеціальне визначення, що є дуже 

важливим фактором для його стандартизації та розуміння фахівцями певної 

галузі людської діяльності, та бути частиною певної терміносистеми, 

оскільки без неї термін взагалі б і не з’явився. А загальновживане слово не 

вимагає визначення, хоча може мати його зафіксованим у тлумачному 

словнику. 

Ще однією відмінністю між термінами й нетермінами є їхнє 

походження. Терміни формуються ученими, фахівцями або науковими 

колективами, в той час як слова-нетерміни, зазвичай, творяться колективно, в 

суспільстві, хоча використання слова може стати індивідуальним. Існування 

терміна пов’язане з певною фаховою діяльністю, а тому вимагає засвоєння 

знань із цього фаху, а слова-нетерміни пов’язані з непрофесійними 

потребами спілкування. Інакше кажучи, розуміння термінології, особливо 

наукової, вимагає спеціального навчання, а загальновживана лексика цього 

не вимагає [118, с. 30]. 
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Отже, незважаючи на те, що і загальновживані слова, і терміни є 

найменшими одиницями мови, здатні до відтворення і використовуються для 

спілкування та передачі інформації, вони характеризуються деякими 

відмінностями, а саме:  

– загальновживані слова виражають загальні уявлення або побутові 

поняття, терміни – спеціальні (фахові, наукові, соціокультурні) 

поняття, які потребують дефініції;  

– побутові поняття однорідні і наближені до суті поняття, яке вони 

позначають, а основною ознакою терміна є конкретизація поняття; 

– загальновживані слова функціонують переважно на побутовому рівні 

та у художньому стилі, однак кожен науковий текст містить їх, а термін 

є основною частиною фахових, наукових, соціокультурних текстів. Він 

повністю зберігає своє значення лише будучи частиною певної 

терміносистеми, коли його використовують поза нею, він повністю або 

частково втрачає його; 

– для слів-нетермінів полісемія є звичним мовним явищем, в той час 

терміни характеризуються однозначністю, хоча лише в межах однієї 

терміносистеми; 

– загальновживані слова виражають передусім інформацію про 

предмети та явища, сприйняту почуттями людини; у термінах на 

передній план виходить інформація про логічні узагальнення певних 

ознак, властивих рядам, групам, класам однорідних за цими ознаками 

предметів; 

– слова-нетерміни, зазвичай, творяться колективно, а терміни 

формуються переважно науковцями. 

Ще однією проблемою при дослідженні терміносистем є проблема 

розмежування термінів та професіоналізмів. Одні лінгвісти 

(О. С. Ахманова [14], М. М. Шанський [307]) вважають ці поняття 

синонімічними, інші – повністю їх розмежовують, дехто вважає, що між 

ними є багато спільних рис. Однак ми погоджуємося з думкою Т. Р. Кияка, 
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А. С. Д’якова та З. Б. Куделько, які вважають, що доцільним є все таки 

розмежування професіоналізмів і термінів, які разом складають поняття 

професійної субмови. «Межуючи між собою, терміни, проте мають більш 

впорядкований та нормалізований характер, у той час як професіоналізми є 

напівофіційними лексичними одиницями, які вживаються вузьким колом 

фахівців, причому, переважно в розмовній мові. Незважаючи на ці істотні 

відмінності, між цими двома сферами лексики існує безперервний 

взаємообмін, і професіоналізм може існувати також і як синонім терміна» 

[101, c. 15], 

Номенклатурні найменування також часто відносять до терміносистем, 

однак вони не відповідають критерію дефінітивності, адже до номенів, як 

відомо, належать назви різних видів обладнання, машин, типів конструкцій, 

марок виробів тощо. Номенклатура є проміжною ланкою між термінами та 

власними назвами [196, с. 24]. Номени – це спеціальні слова, які 

прикріплюються довільно фахівцями певної галузі знань до предмета. Окрім 

того, норми у сфері оригінальних знаків, символів, номенклатур не мають 

безпосереднього узгодження з нормами мови та встановлюються виключно 

фахівцями даної галузі науки й техніки [101, c. 15]. 

Отже, виявлення відмінностей термінологічних і нетермінологічних 

одиниць сприяє впорядкуванню терміносистем, полегшує укладання 

термінологічних та перекладних словників та позитивно впливає на 

взаєморозуміння фахівців у цілому світі.  

 

1.4.2. Взаємозв’язок терміносистеми екомаркетингу з 

терміносистемами сумiжних дисциплiн. В. М. Лейчик вважає, що 

причиною бурхливого розвитку будь-якої термінології є виникнення нової 

науки на базі попередньої, що веде до постійного зростання нових термінів, 

яке на певному етапі переходить у формування терміносистеми цієї нової 

науки [190, c. 6]. Екомаркетингова термінологія, як уже зазначалось, 

сформувалася на основі «базових» загальноекономічної, маркетингової та 



53 

екологічної термінології, але при цьому всі вони зазнали якісних змін, 

оскільки внаслідок виникнення нової концепції «перебудовується вся 

система внутрішніх зв’язків і залежностей між термінами» [65, c. 8]. 

Відносини екомаркетингу з цими науками можна схарактеризувати як процес 

«півотації» – процес пронизування часткових наук загальнішими, коли 

відповідна загальна наука виступає як стрижень, який пронизує собою 

галузеві науки, а останні начебто «нанизуються» на цей стрижень [6, с. 120]. 

До ядра екомаркетингової терміносистеми входять такі базові терміни 

загальної економічної теорії, як product, market, ecology, green, consumer 

тощо, які виражають фундаментальні поняття екомаркетингу та є або 

безпосередніми, або опосередкованими складовими в семантичній структурі 

власне екомаркетингових термінів та термінологізованих словосполучень: 

ecoproduct, eco marketing, green advertising, green label, green economy, eco-

conscious consumer, та ін. 

Ми виокремлюємо такі основні форми взаємодії екомаркетингової 

терміносистеми з терміносистемами суміжних дисциплін: 

1) входження термінів базових дисциплін у терміносистему 

екомаркетингу без зміни семантичної структури, наприклад, product, 

business, protection, ecology тощо. Такі терміни функціонують однаково в усіх 

галузях економічної або екологічної науки з таким самим обсягом 

семантичного значення; 

2) звуження семантики терміна при включенні в терміносистему 

екомаркетингу, порівняймо: economics is the theories, principles, and models 

that deal with how the market process works; green economics is a division of 

economics that focuses on the correlation between economics and the 

environments, specifically how each effect one another [325]. Поява додаткових 

уточнювальних семантичних компонентів звужує обсяг поняття;  

3) участь термінів як структурних компонентів і безпосередніх 

семантичних складових у поєднанні з новими семантичними 

конкретизаторами в утворенні термінологічних словосполучень, об’єднаних 

http://www.businessdictionary.com/definition/theory.html
http://www.businessdictionary.com/definition/principles.html
http://www.businessdictionary.com/definition/model.html
http://www.businessdictionary.com/definition/deal.html
http://www.businessdictionary.com/definition/market.html
http://www.businessdictionary.com/definition/process.html
http://www.businessdictionary.com/definition/work.html
http://www.businessdictionary.com/definition/division.html
http://www.businessdictionary.com/definition/economics.html
http://www.businessdictionary.com/definition/correlation.html
http://www.businessdictionary.com/definition/environment.html
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у парадигматичні гносеологічні ряди на рівні екомаркетингової 

терміносистеми: ecology – economic ecology, eco-friendly talk, eco-labeling, 

eco-savy businesses тощо.  

Першим кроком до розмежування термінів різних терміносистем є 

виявлення семантичного оточення терміносистеми, тобто встановлення 

терміносистем, з якими вона межує. Взаємозв’язки між різними 

термінологічними системами мають різні форми: 1) вживання терміна однієї 

галузі в наукових текстах іншої галузі. Така форма взаємозв’язків між 

різними термінологіями існує при застосуванні методів однієї галузі в іншій 

(наприклад, застосування методів статистики в екомаркетингових 

дослідженнях). Такі поверхневі взаємозв’язки не призводять до зміни 

наукового апарату й системи понять, тобто терміни різних галузей 

вживаються в одному тексті, але між ними необов’язково наявні семантичні 

зв’язки; 2) включення терміна однієї галузі в наукову терміносистему іншої 

галузі, що виявляється у виникненні семантичних зв’язків між 

екомаркетинговими термінами та термінами суміжних дисциплін, наприклад: 

motive, desire (психологія); solar-powered hot-water heaters on their roof, 

fluorescent light bulbs (техніка) та інші. Цей зв’язок виявляється в наявності 

спільної семи, яка співвідноситься з екомаркетинговою діяльністю та 

виражається словами екомаркетингової тематики в дефініціях терміна.  

Отже, опинившись в екомаркетинговій терміносистемі, лексичні 

одиниці зазнають змін у своїй семантиці, іншими словами, при входженні в 

екомаркетингову терміносистему потенційно наявна семантична ознака 

(«співвіднесеність з екомаркетинговою діяльністю») стає важливішою й 

наближається до ядра термінологічного значення. Така зміна з’являється в 

об’єкта при входженні в систему й зникає при виході з неї. Критерієм 

входження термінів суміжних дисциплін у терміносистему екомаркетингу є 

їхнє включення в систему понять екомаркетингу (опосередковане чи 

безпосереднє) і трансформація їхнього функціонального навантаження в 

новій для них сфері професійного спілкування. 
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Наявність таких термінів, які функціонують одразу у декількох 

терміносистемах, є показником їхньої семантичної взаємодії. Як уже 

зазначалось, такі терміни називаються «межовими». У деяких випадках ці 

терміни об’єднують термiносистеми, якi, взаємодіючи, утворюють об’ємнішу 

систему. Однак критеріями семантичної взаємодії є навіть не стільки 

наявність спільних термінів, скільки встановлення семантичних зав’язків між 

ними та іншими термінами. Як правило, семантичні компоненти межового 

терміна входять до однієї термінології, а семантичні деривати до іншої. 

Генетично термін належить до тієї термінології в якій перебуває більшість 

його компонентів. В іншій термінології він є запозиченим або тіньовим, 

тобто терміном, який присутній у тій чи іншій терміносистемі лише як 

семантичний компонент іншого терміна [80, с. 28]. 

Семантична взаємодія термінологічних систем характеризується 

здебільшого за двома критеріями: напрямком та силою. Напрямок взаємодії 

визначається тим, до якої з них належить генетично більшість межових 

термінів. Серед двох термінологій, між якими є взаємодія, називається 

термінологією-донором та, до якої генетично належить більшість межових 

термінів, а інша – термінологією-реципієнтом [270]. Сила семантичної 

взаємодії визначається кількістю межових термінів та середньою кількістю 

їхніх семантичних дериватів у термінології-реципієнті. Отже, семантичне 

оточення певної терміносистеми складається з термінологічних систем, 

стосовно яких вона виступає або як реципієнт, або як донор. 

Уживання однакових термінів у різних терміносистемах може бути 

також наслідком ретермінологізації (процес повторного використання 

терміна, що функціонує в певній сфері, для номінації понять в іншій) 

[48, с. 74]. Хоча в цьому разі йдеться не про взаємодію терміносистем, а про 

використання ними спільного загальномовного лексичного фонду для потреб 

термінотворення, що викликає явища міжгалузевої полісемії та омонімії. 

Явище термінологізації зумовлене соціальним замовленням на відповідне 



56 

поняття й тенденцією до економії мовних засобів, тобто 

екстралінгвістичними та інтралінгвістичними чинниками [306, с. 24].  

Отже, проаналізувавши зв’язок терміносистеми екомаркетингу з 

терміносистемами суміжних дисциплін, ми вважаємо, що при розмежуванні 

терміносистем у центрі уваги має бути саме їх семантичний взаємозв’язок. 

Якщо термін суміжної дисципліни має сему, яка співвідносить його з 

екомаркетинговою діяльністю, то цей термін варто відносити до межових 

термінів екомаркетингу.  

 

1.5. Термін терміносистеми екомаркетингу та його ознаки 

 

Як уже зазначалося вище, поняття екомаркетингу у науці з’явилося 

порівняно недавно. Незважаючи на це, екомаркетинг вважається цілком 

сформованою науковою концепцією та сферою прикладної економіки. Багато 

термінів на позначення екомаркетингових понять увійшли у професійне 

мовлення й активно використовуються у фаховій комунікації (eco-labelling, 

Energy Star, reusable coffee cup, green energy та ін.). Саме тому дослідження 

терміносистеми екомаркетингу сучасної англійської мови є актуальним, 

оскільки дає можливість виявити закономірності формування та сучасного 

розвитку екомаркетингової терміносистеми, з’ясувати особливості системної 

організації термінів екомаркетингу та доповнити положення й висновки 

теоретичних питань англомовного термінознавства.  

При визначенні поняття «термін» лінгвісти наголошують на 

структурних та морфологічних характеристиках лексичної одиниці 

терміносистеми, зауважуючи, що це можуть бути як моно-, так і полілексемні 

одиниці номінативної та вербальної природи [155]. 

Маючи складну внутрішню семантичну структуру, термін є єдиною 

самостійною одиницею найменування. Однак термін, як і всі інші мовні 

універсалії, важко піддається дефініціюванню. Саме тому сьогодні є безліч 

визначень поняття «термін». 
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Так, Н. О. Григоренко стверджує, що термін – це одиниця будь-якої 

конкретної природної чи штучної мови (слово, словосполучення, абревіатура, 

символ, сполучення слова й букв-символів, сполучення слова й цифр-

символів), яка має в результаті стихійно сформованої чи особливо свідомої 

колективної домовленості спеціальне термінологічне значення. Значення 

терміна може бути вираженим або в словесній формі, або в тому чи іншому 

формалізованому вигляді й досить точно та повно відбиває основні, істотні 

на цьому рівні розвитку науки й техніки ознаки відповідного поняття. 

Термін – слово, яке обов’язково співвідноситься з певною одиницею 

відповідної логіко-поняттєвої системи щодо змісту [71]. Однак якщо вірити 

цьому визначенню, то до терміносистем варто включати всі слова чи 

символи, які позначають спеціальні поняття, тут ми маємо на увазі 

номенклатурні найменування, які більшість лінгвістів не відносять до 

терміносистем.  

О. О. Реформатський визначає терміни, «як однозначні слова, що 

позбавлені експресивності» [247]. М. М. Глушко вважає, що «термін – це 

слово чи словосполучення для відображення понять і позначення предметів, 

яке має, завдяки точній дефініції, чіткі семантичні межі й тому однозначне в 

межах відповідної класифікаційної системи» [300]. Проте, вивчаючи будь-

яку терміносистему, можна натрапити на явища полісемії та синонімії, які 

хоч і є небажаними, однак повністю уникнути їх не вдається. 

У нашому дослідження ми орієнтуємося на визначення, запропоноване 

В. М. Лейчиком: «термін – це лексична одиниця певної мови для спеціальних 

цілей, що означає загальне – конкретне чи абстрактне поняття теорії певної 

спеціальної галузі знань чи діяльності» [196, с. 31]. Вони є засобом для 

позначення спеціальних понять та є елементами терміносистем, які описують 

певні сфери. 

Терміни – це невіддільні органічні частини лексичної системи 

літературної мови, які відрізняються від інших розрядів слів своєю 

величезною інформаційною насиченістю.  
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Сучасна мова науки й техніки висуває до термінів кілька вимог. Ще 

Д. С. Лотте вказував, що термін повинен відповідати наступним вимогам: 

однозначність, системність, незалежність від контексту, точність та 

лаконічність. Термін не повинен бути полісистемним, омонімічним, 

синонімічним [200].  

Першою й основною властивістю терміна є його однозначність. 

Терміни функціонують не просто в мові, а в складі певної термінологічної 

системи, яка є підсистемою усередині загальної лексичної системи мови. За 

О. О. Реформатським, термінологія – це система понять цієї науки, 

закріплених у відповідному вислові [247]. Якщо в загальновживаній мові 

(поза терміносистемою) слово може бути багатозначним, то, потрапляючи у 

певну термінологічну систему, воно набуває однозначності. 

Специфіка термінів, як особливого лексичного розряду слів, полягає в 

тому, що вони створюються в процесі виробничої та наукової діяльності й 

тому функціонують лише серед людей, які володіють відповідними 

науковими та виробничими реаліями, тобто макроконтекстом. Тому, на 

відміну від звичайних слів, однозначність яких у мовній комунікації 

забезпечується ситуацією чи лінгвістичним контекстом, однозначність 

терміна регламентується екстралінгвістичним макроконтекстом чи 

лінгвістичним мікроконтекстом. 

У межах лексичної системи мови терміни виявляють ті самі 

властивості, що й інші слова, тобто їм властива синонімія, антонімія, 

полісемія й ідіоматика.  

Так, наприклад, синонімія у терміносистемі – це вияв загальномовної 

закономірності. Особливістю цього явища є те, що терміни-синоніми 

співвідносяться з одним і тим самим поняттям й об’єктом. Тому в 

терміносистемі наявні абсолютні синоніми, які позбавлені стилістичних 

відтінків. Однак терміни-синоніми відрізняються іншими ознаками, 

наприклад, структурою, походженням, особливостями функціонування 

[291, с. 14]. Причини появи синонімів у терміносистемі – дуже різні, 
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наприклад, це може бути пов’язаним з існуванням повного варіанта терміна й 

абревіатури чи короткого варіанта (ecological marketing – eco-marketing), чи 

вживанням словотвірних варіантів, що мають ідентичні значення 

(environment-friendly products – eco-friendly products) тощо. 

Погляди дослідників на терміни-синоніми є неоднозначними. Так, 

А. П. Коваль зазначає, що слова чи словосполучення можуть співвідноситися 

з одним і тим самим науковим поняттям або об’єктом дійсності і 

називаються такі терміни дублетами [152, с. 51]. В. П. Даниленко також 

вважає, що терміни, які виражають певне поняття, як правило, не 

характеризують його з різних боків, а є дублетними найменуваннями, що 

ввійшли до термінологічної системи внаслідок мовних контактів і 

різноспрямованих тенденцій у процесі її формування [84, с. 53]. На думку 

А. П. Коваль, дублетність – це явище, глибоко відмінне від загальномовної 

синонімії. Оскільки термін має свою дефініцію і саме через неї 

співвідноситься з поняттям, він у своїй словесній формі містить певну 

наперед задану кількість суттєвих ознак цього поняття. Доки визначення 

поняття не зміниться, будь-яка словесна форма буде дублетом до 

попередньої, тобто одиницею з тією самою дефініцією. Тому в межах 

терміносистеми є лише терміни-дублети й немає термінів-синонімів [152, 

с. 37–38]. З цією думкою погоджується і Л. А. Капанадзе, яка вважає, що 

немає термінів «близьких за значенням», є тільки дублети [124, с. 76].  

Водночас В. К. Фаворін вказував на суттєву різницю між науковими 

синонімами, з одного боку, і термінологічними дублетами, з іншого боку, 

стверджуючи, що кожний синонім вказує на суттєву відмінність між 

об’єктами, а дублети завжди позначають той самий об’єкт [299, с. 46].  

Зрозуміло, що функціонування слів, які повністю збігаються за 

вживанням і значенням, у загальнонаціональній мові викликає сумніви, тоді 

як переважна більшість синонімів у термінології – це все таки термінологічні 

дублети. Варто зауважити, що наразі немає одностайності серед 

термінознавців щодо номінації слів із тотожним значенням. Так, 
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О. О. Реформатський називає їх «стопроцентними синонімами», 

Р. А. Будагов – «абсолютними синонімами», О. С. Ахманова і 

В. П. Даниленко – «лексичними дублетами», Т. І. Панько, І. М. Кочан, 

Г. П. Мацюк – «дублетними парами». У своїй роботі ми  використовуємо 

термін «термінологічні дублети», який пропонується К. Я. Авербухом, 

О. В. Суперанською, Б. М. Головіним, Р. Ю. Кобріним. 

Ми також поділяємо думку К. Я. Авербуха про те, що в 

терміносистемах функціонують не лише терміни-дублети, і погоджуємося з 

Д. С. Лотте, В. М. Лейчиком, Т. Р. Кияком, Ф. О. Циткіною, Б. М.Головіним, 

Р. Ю. Кобріним, В. П. Даниленком, Т. І. Панько та ін., що семантичну 

співвіднесеність термінів визначають саме як синонімію. Синоніми у 

терміносистемі – це терміни, що належать до одного й того самого денотата, 

але мають деякі відмінності у понятійному плані, а також відрізняються 

семантикою словотвірних елементів, етимологією, ступенем сучасності або 

особливостями функціонування [227, с. 181].  

Явище синонімії в терміносистемі екомаркетингу виникає тоді, коли те 

чи інше поняття даної фахової мови отримує декілька термінологічних 

виразів. Проте синонімію усі вчені вважають небажаною в терміносистемах, 

оскільки вона заважає взаєморозумінню, однак у даному випадку цей процес 

свідчить про те, що терміносистема екомаркетингу перебуває ще на етапі 

формування.  

Антоніми також займають вагоме місце в терміносистемі, адже будь-

яке явище, поняття, предмет сприймаються глибше та яскравіше при 

зіставленні чи протиставленні, віднаходженні антитези, діаметрально 

протилежного значення. Так, прикладом антонімії в терміносистемі 

екомаркетингу може слугувати протиставлення двох основних термінів 

«green marketing – greenwashing». 

Окрім вище сказаного, термін повинен відповідати правилам і нормам 

певної мови та бути систематичним. Йому притаманна властивість 

дефінітивності. Тобто кожен термін зіставляється з чітким окремим 
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визначенням, що орієнтує на відповідне поняття. Термін повинен бути 

точним, хоча в субмовах є численні «хибно орієнтовні» (термін Д. С. Лотте) 

одиниці. Вони є експресивно нейтральними, хоча тут правильніше казати не 

про експресивність терміна чи виразу, а скоріше про інтенсивність деяких 

семантичних складових. Термін повинен бути милозвучним (вимога евфонії), 

тому не слід заохочувати створення термінів, що походять з діалектизмів, 

жаргонізмів чи варваризмів [166, с. 8]. 

Разом з цим, терміни не є ізольованими, незалежними, «вибраними» 

одиницями загальновживаної мови, які мають лише їм притаманні 

властивості, а становлять повноцінну частину загального складу мови, де 

властивості слів проявляються більш визначено, регламентовано, відповідно 

до вимог професійного спілкування та взаєморозуміння. Отже, можна 

говорити про те, що вимоги до терміна є суворішими у порівнянні з 

загальновживаним словом, а не про повну відсутність тієї чи тієї особливості 

в межах диферентних сфер мови; можна стверджувати про бажані 

властивості термінологічної одиниці, але не можна вважати її неповноцінною 

чи непотрібною лише на тій підставі, що вона не має цієї властивості, хоча 

даний термін давно застосовується користувачем [101, с. 13]. 

Термін є невіддільним елементом системи, якщо під системою 

розуміти сукупність елементів цілого, між котрими є обов’язковий і тривкий 

зв’язок. Сукупність зв’язків у межах такого цілого визначає його структуру. 

Отже, системність є однією з найважливіших умов існування терміна. Термін 

може існувати лише як елемент терміносистеми, якщо під останньою 

розуміти впорядковану сукупність термінів, які адекватно висловлюють 

систему понять теорії, що описують певну спеціальну сферу людських знань 

чи діяльності [201, с. 36–45]. 

Тип терміносистеми безпосередньо залежить від характеру відрізка 

дійсності, який вона обслуговує, а структурно-семантичні характеристики 

галузевих термінологій певною мірою зумовлені типом науки або техніки й 

мають істотні відмінності від загальновживаної лексики [65, с. 6]. Окрім того, 



62 

деякі лінгвісти говорять про те, що термінологію варто розділяти на наукову 

й технічну [101, с. 12].  

До найсуттєвіших типологічних рис терміносистеми екомаркетингу 

варто віднести такі характеристики:  

1) екомаркетинг є дисципліною прикладною, практичною, описовою, 

комплексною (оскільки містить терміни багатьох дисциплін) і має проміжний 

характер; 

2) терміносистема екомаркетингу належить до типу «молодих», таких, 

що тільки формуються (за термінологією Б. М. Головіна [65]), та «вільних», у 

порівнянні з «кодифікованими» (за термінологією В. М. Лейчика [190]). 

Описовість терміносистеми екомаркетингу можна підтвердити такими 

лексико-семантичними та структурно-семантичними характеристиками, як:  

1) велика кількість описових зворотів – багатослівних номінативних 

словосполучень, які використовуються для номінації понять, і дозволяють з 

точністю описати його сутність, однак, варто зазначити, що ці терміни не 

відповідають критерію лаконічності: eco-labeled product, environmentally 

friendly aircraft, eco-friendly logo holiday gifts, eco-friendly promotional 

products, economy-saving green twist, environmentally responsible, eco-conscious 

vendor, green back-end business practices тощо. Очевидно, таку тенденцію 

можна пояснити також приналежністю екомаркетингової терміносистеми до 

молодих і вільних. У майбутньому, ймовірно, будуть віднайдені зручніші для 

користування форми на позначення таких понять;  

2) кількісна перевага багатокомпонентних термінів над однослівними, а 

також тенденція до утворення скорочених форм термінів, їхніх абревіатур: 

EcoAction Community Funding Program (EACFP), European Consumer Safety 

Association (ECOSA), environmentally friendly room (ecoroom) тощо;  

3) тісний зв’язок із загальновживаною лексикою, що виявляється у 

процесах термінологізації й детермінологізації: product, green energy, 

recyclable product, market, соnsumer, green, ecological тощо.  
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Крім того, молоді терміносистеми характеризуються великою 

насиченістю синонімічними термінами [108, с. 30] (ecodriving – energy-

efficient driving, environmentally friendly aircraft – green aircraft – ecological 

aircraft – ecojet), а також наявністю спеціальних лексичних одиниць – 

передтермінів [72, с. 44–45], а точніше, їх особливим структурно-

семантичним типом – термінами у лапках («green can», «curbside recycling 

program»). Вони застосовуються для найменування нових понять, для яких 

не вдається відразу віднайти відповідні терміни, і відрізняються тимчасовим 

характером, нестійкістю форми, невиконанням вимог стислості й 

загальноприйнятості, часто й відсутністю нейтральності. Такі терміни часто 

утворюються на основі метафоричного перенесення. З часом перед терміни 

або витісняються термінами, або закріплюються у спеціальній 

лексиці [72, с. 45]. Оформлення термінів у лапках є особливістю, пов’язаною 

з динамічністю й еволюційним характером екомаркетингової терміносистеми 

й указує на рухливий описовий та практичний характер семантичної 

презентації нового терміна. 

Ще однією особливістю досліджуваної терміносистеми є її 

«розмитість». Як уже зазначалося, терміносистема екомаркетингу виникла та 

розвивається на базі термінологічних систем суміжних дисциплін, тому вона 

містить велику кількість запозичених термінів, та термінів, генетичне 

коріння яких знаходимо у побутовій лексиці. З огляду на це потрібно 

звернути увагу на велику кількість межових термінів екомаркетингу – 

терміни, які лежать на межі семантичного поля, це одиниці даної 

терміносистеми, які семантично пов’язані одночасно з одиницями, які 

належать до обох терміносистем, наприклад, мають семантичні компоненти 

(всі або більшість) в одній терміносистемі, а семантичні деривати – в іншій. 

Межовий термін – не обов’язково термін малозначущий, 

периферійний [79, с. 5]. До таких термінів можна віднести sustainability, 

consumer, product тощо. 
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Через межові терміни здійснюється взаємодія різних термінологічних 

систем. У деяких випадках вони об’єднують терміносистеми, які, 

взаємодіючи, утворюють об’ємнішу систему. Оскільки термінологія 

екомаркетингу має широкі та розгалужені семантичні зв’язки з суміжними 

терміносистемами, чітку межу між ними провести практично 

неможливо [79, с. 5]. 

Отже, виходячи з вище сказаного, 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, перебуває у взаємозв’язку та взаємодії з іншими 

термінами, утворюючи разом з ними терміносистему екомаркетингу. Термін 

як слово спеціальної сфери пізнання відбиває результати досвіду й 

практичної діяльності людини, фіксує професійно-наукові знання про 

властивості об’єкта, який детермінується.  

Отже, терміни, будучи одиницями будь-якої конкретної природної чи 

штучної мови, мають у результаті стихійно сформованої чи особливо 

свідомої колективної домовленості спеціальне термінологічне значення. 

Воно може бути вираженим або в словесній формі, або в тому чи іншому 

формалізованому вигляді й досить точно та повно відображує основні, 

істотні на цьому рівні розвитку науки й техніки ознаки відповідного поняття, 

яке позначає термін.  

Сучасна англомовна терміносистема екомаркетингу – це система в pyсі, 

що підпорядковується загальному закону кількісного росту та якісних змін, 

поступовості та стрімкого розвитку. Ця термiнолексика належить до 

суспільнознавчої термiнологiї, яка є найчутливішою до змін в суспiльствi й 

тому потребує впорядкування. 
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1.6. Методологічні засади вивчення наукових терміносистем 

 

Однією з основних проблем загального мовознавства та 

термінознавства є проблема методів дослідження мови. Відомо, що будь-яка 

галузь людського пізнання повинна мати поряд з об’єктом і предметом 

вивчення певні дослідницькі методи. Лінгвістика протягом історії свого 

розвитку створила власні спеціальні методи, однак при цьому вона 

використовує і певні загальнонаукові методи [109].  

Питаннями методів лінгвістичних досліджень займались багато 

відомих вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема: 

І. О. Бодуен де Куртене, К. Бругман, В. Вундт, О. О. Потебня, 

П. Ф. Фортунатов, А. Шлейхер та ін. Методологічні принципи дослідження 

терміна викладені у працях К. Я. Авербуха [2], А. Й. Багмута [16], 

Л. А. Васенко, О. М. Кримець, В. В. Дубічинського [34], І. В. Волкової [46], 

М. М. Володіної [48], Б. М. Головіна, Р. Ю. Кобріна [61], Т. Р. Кияка [132], 

В. Л. Іващенко [117], Н. І. Овчаренко [224], І. Р. Процик [239], 

О. І. Радченко [242], О. В. Суперанської, Н. В. Подольської, 

Н. В. Васильєвої [283], Д. С. Лотте [200], О. О. Реформаторського [243] та ін. 

Також поняття про методи термінології як науки було спочатку описано у 

передмові до «Російсько-українського словника фізичної термінології» [32], а 

також у роботах М. О. Вакуленка та О. В. Вакуленка [29–33]. Однак за 

словами В. М. Лейчика, питання методів термінознавства досі залишається 

найменш дослідженим у цій галузі знань [196, с. 141], тобто теорія 

лінгвістичних методів поки перебуває в стадії становлення [60]. 

Є суттєві суперечності й значні відмінності в дефініціях, трактуваннях і 

класифікаціях методу. Так, в «Словнику основних філософських термінів» 

подається наступне визначення: «Метод (від грец. methodos «шлях 

дослідження, пізнання») – це система правил і прийомів підходу до вивчення 

явищ і закономірностей природи, суспільства і мислення; спосіб організації 
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практичного і теоретичного освоєння дійсності, зумовлений 

закономірностями відповідного об’єкта» [276].  

Проте, термін «метод» неоднозначний, оскільки його використовують у 

загальнонауковому, у спеціально-науковому й у значенні, яке збігається зі 

значенням терміна «методика». У загальнонауковому та філософському 

значенні термін «метод» означає шлях пізнання і тлумачення будь-якого 

явища дійсності. Загальнонаукові методи пізнання базуються на знанні 

універсальних законів природи, суспільства і мислення. У спеціально-

науковому значенні слово метод означає шлях пізнання і тлумачення явищ, 

який використовується в певній конкретній науці (лінгвістичні методи  

тощо) [206].  

Наукознавці другої половини XX ст. – початку XXI ст. найчастіше 

трактують метод у вузькому розумінні, розглядаючи його як сукупність 

прийомів, що використовуються в дослідженні. Так, на думку О. Г. Спіркіна, 

метод виступає як «сукупність прийомів чи операцій практичного або 

теоретичного освоєння дійсності, підпорядкованих розв’язанню конкретного 

завдання» [280], в інтерпретації Г. І. Рузавіна – як «певна систематична 

процедура» [251]. В. В. Биков убачає в методі «схему упорядкованих 

послідовностей операцій» [21]. На думку Б. М. Головіна, метод – це шлях, 

який прокладають до істини, а методика – інструменти, потрібні для 

розчищення цього шляху [61].  

Щодо терміна «лінгвістичний метод», то його уживають у різних 

значеннях. Так, О. О. Селіванова інтерпретує його, по-перше, як «спосіб 

організації пізнавальної й дослідницької діяльності з метою вивчення явищ і 

закономірностей мови як об’єкта лінгвістики», по-друге, як «систему 

процедур аналізу мовних явищ та / або перевірки отриманих 

результатів» [257]. Перше з цих значень є широким, друге – вузьким.  

Але, все таки частіше використовується вузьке значення терміну 

«лінгвістичний метод». Так, В. А. Звєгінцев називає лінгвістичним методом 

«сукупність робочих прийомів, що об’єднані яким-небудь спільним 
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принципом і використовуються в лінгвістичному дослідженні для виконання 

часткових дослідницьких завдань» [113]. О. С. Ахманова вважає, що 

лінгвістичний метод – це «сукупність прийомів, які використовуються в 

дослідженні мови» [12]. За словами М. Ф. Алефіренка лінгвістичний метод – 

це «сукупність дослідницьких прийомів, методик і операцій, що 

використовуються для досягнення дослідницьких завдань відповідно до 

певної лінгвістичної теорії та принципів (методології) пізнання» [4]. 

При дослідженні термінів науковці використовують різні методи 

дослідження. Так, М. О. Вакуленко та О. В. Вакуленко вважають що у 

термінології використовуються статистичний та аналітичний методи 

дослідження. За їхніми словами, статистичний метод окреслює «що звично?» 

і полягає у визначенні наявності тієї чи іншої мовної реалії безвідносно до її 

правильності. Сюди вони відносять описовий і метод спостереження, а також 

констатаційний етап низки лінгвістичних і загальнонаукових методів 

(наприклад, методу граматичних аналогій і зіставного, аналізу та синтезу), а 

також соціо-, психо- та етнолінгвістичні методи на зразок прослуховування 

звукозаписів, анкетування, опитування, тестування, асоціативного 

експерименту, польовий збір матеріалу. За допомогою статистичного методу 

традиційно досліджують як усне мовлення, так і писемні джерела, фіксуючи 

практику вживання певної мовної / мовленнєвої одиниці. Істотним недоліком 

цього методу є те, що він не передбачає критичної оцінки наявних 

результатів і переведення кількості набутої інформації в якісно нове 

знання [31, с. 17].  

Аналітичний метод визначає «що правильно?» і дає змогу з’ясувати 

наукову обґрунтованість і доцільність конкретної мовної одиниці (зокрема, 

терміна) або правила. Сюди відносяться методи порівняльного, 

семантичного, концептуального, логіко-поняттєвого, історико-

етимологічного, компонентного аналізу, індукцію та дедукцію, 

таксономізацію, формалізацію, ідеалізацію, метод граматичної аналогії, 

метод пріоритетного функціонування, метод акустичних інваріантів [33].  
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Про подібні методи наукового дослідження говорить і А. Й. Багмут, 

називаючи їх статистичними та кваліфікативними [16, с. 144]. Застосування 

статистичного й аналітичного методів ураховує природні особливості 

об’єктів дослідження термінології зокрема та мовознавчої науки загалом – 

адже, наприклад, значна частина термінів виникає стихійно [189, с. 149], а 

вже потім опрацьовується. 

В. М. Лейчик вважає, що всі методи, які використовуються в 

термінології можна поділити на три групи:  

1) методи базових наук і наукових дисциплін, на основі яких 

сформувалась і сама наука термінологія (особливо тут варто підкреслити 

роль лінгвістичних методів, оскільки терміни – це лексичні одиниці тої чи 

іншої мови); 

2) методи суміжних дисциплін (використання цих методів 

пояснюється багатоаспектністю термінів, тобто тим фактом, що терміни є 

об’єктом вивчення і використання таких сфер знань, як інформатика, теорія 

стандартизації, математичних методів, методи семіотики, методи 

кластерного аналізу тощо); 

3) власне методи термінознавства, які поділяються на дескриптивні, в 

тому числі аналітичні, і прескриптивні [196, с. 141].  

Тобто при вивчені термінів лінгвістичними методами можна 

користуватися і такими загальнонауковими методами, як індукцією (від 

конкретного до загального, рухатися від окремого терміна до 

терміносистеми), дедукцією (від загального до конкретного, від типових 

ознак термінологічних одиниць або самої терміносистеми до їх 

індивідуальних особливостей) та традуктивним методом (від окремого до 

окремого, від загального до загального через порівняння за ознаками 

подібності чи відмінності). У практиці лінгвістичних досліджень 

застосування цих методів у чистому вигляді неможливе, хоча деякі наукові 

школи часто надають перевагу тому чи іншому методу. 
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В. М. Лейчик також подає класифікацію лінгвістичних методів, які 

застосовуються при дослідженні термінів:  

1) методи, які частково збігаються зі загальнолінгвістичними методами 

й частково створюються спеціально для сфери термінів. Сюди він відносить 

компонентний аналіз, комбінаторний аналіз та метод семантичних 

множників;  

2) методи лінгвістичного аналізу терміносистем: історично-описовий, 

компонентний аналіз, який відноситься не до окремої одиниці, а до їх 

сукупності, метод семантичних множників, аналіз дефініцій, дистрибутивний 

аналіз та метод побудови формальних парадигм одиниць, які входять в одну 

терміносистему [196, с. 144–152]. 

Щодо власних методів термінознавства, то, як уже зазначалося вище, 

В. М. Лейчик поділяє їх на дескриптивні та прескриптивні. Теоретичні 

методи термінознавства здебільшого є дескриптивними. Сюди він відносить 

метод переходу від мовного субстрату до термінологічної сфери, метод 

дослідження концептуальної структури терміна, метод аналізу терміна в 

тексті, метод виділення терміноелементів та методи когнітивного 

термінознавства [196, с. 166–173]. 

Методи прикладного термінознавства є більш прескриптивними й тому 

вони дозволяють отримувати практичні «продукти». Сюди відносяться 

методи уніфікації термінів, методи нормалізації й гармонізації термінів та 

терміносистем, методи термінографії та методи термінологічного 

обслуговування, в тому числі методи автоматизованого інформаційно-

термінологічного обслуговування [196, с. 166–173]. 

Розмежування термінів від загальновживаної лексики та термінів інших 

дисциплін справа дуже важка, більше того повністю провести межу між ними 

майже неможливо. Зауважимо, що досі ще немає єдиних критеріїв 

ідентифікації термінів у науковому тексті, однак всі методи, які 

застосовувалися для цього можна поділити на дві групи: статистичні та 

лінгвістичні.  
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До першої групи можна віднести метод Терези Чанг, яка говорить, що 

терміни вживаються частіше у спеціальних текстах, ніж у текстах загального 

характеру; терміни, які стосуються певної проблеми, частіше вживаються в 

текстах, присвячених цій проблемі; терміни, які стосуються певної теми, 

частіше вживаються у фрагментах тексту, присвячених цій темі. Виходячи з 

цього, вона пропонує ідентифікувати терміни, порівнюючи частоту слова в 

текстах різного характеру й різного змісту [330].  

Ю. Кійотака вважає термінами лексичні одиниці, які: 1) мають велику 

частоту в текстах відповідної галузі; 2) не належать до загальнолітературних 

слів; 3) мають меншу частоту в текстах інших галузей [366]. Однак сама по 

собі частота не може слугувати критерієм розмежування термінів і 

нетермінів, адже терміни, як і загальнолітературні слова, можуть бути як 

високочастотними, так і низьковживаними.  

Автори лінгвістичних методів розпізнавання термінів у текстах, 

стверджують, що при розмежуванні термінів і нетермінів потрібно 

аналізувати мовну інформацію. Але ці методи відрізняються від попередніх 

лише тим, що об’єктом кількісних підрахунків є не просто слово чи 

словосполучення, а слово чи словосполучення, яке має певні структурні 

характеристики [352]. Так, Патрік Друен [336] аналізує належність 

компонентів лексичної одиниці до тих чи інших частин мови.  

Вимоги, які лінгвісти висувають до терміна, були перелічені вище, 

однак вони теж не можуть слугувати абсолютними критеріями 

термінологічності, оскільки часто є суперечними, та їх скоріше потрібно 

вважати рекомендаціями, які висуваються до термінів.  

Отже, аналіз загальнонаукової та спеціально-наукової літератури 

засвідчив, що у сучасній термінології виділяють загальнонаукові, 

лінгвістичні та власні методи термінознавства. Поєднане, системне 

застосування усіх цих методів термінології, ураховуючи природні 

особливості об’єктів дослідження, окреслює термінологію як повноцінну 

науку. Отже, у термінології як науці фактично сполучаються методологія та 
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підходи точних і гуманітарних наук, що дає змогу значно глибше й 

об’єктивніше досліджувати мовний матеріал. Методи досліджень 

терміносистем дають можливість дослідити різні аспекти термінів, прийти до 

певних висновків, що є основною метою будь-якого термінологічного 

дослідження. 

 

1.7. Методи та етапи дослідження англомовної терміносистеми 

екомаркетингу 

 

Насамперед, необхідно зазначити, що термін характеризується великою 

інформаційною насиченістю та є головним носієм фахових знань, а у 

науковому тексті приблизно 20–40 % слововживань припадає на 

термінологічну лексику [271, c. 5]. Однак більшу частину тексту охоплюють 

нетерміни. Саме тому, першим практичним питанням, яке виникає перед 

усіма термінологами, є питання, які лексичні одиниці вважати термінами, 

адже фаховий текст, крім загальноприйнятих (зафіксованих у словниках чи 

стандартах) термінів, містить безліч одиниць, стосовно кожної з яких це 

рішення доводиться приймати самому досліднику. 

При цьому, як говорить Е. Ф. Скороходько, можливі помилки трьох 

типів:  

а) термінологічна одиниця не вважається терміном; 

б) за термін приймається нетермінологічна одиниця; 

в) єдиний термін вважається поєднанням кількох термінів (або терміна 

і загальнолітературного слова) [271, с. 6]. 

Можна частково погодитися з думкою Е. Ф. Скороходька, що немає 

формальних ознак розрізнення терміна від нетерміна та, взагалі, немає чіткої 

межі між терміном і нетерміном. [271, с. 11]. 

Отже, ми не маємо якогось єдиного загального критерію 

термінологічності. Натомість мусимо в кожному окремому випадку давати 

відповідь на питання «це термін чи ні?», спираючись як на лінгвістичні, так і 
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елементарні фахові знання, отримані в результаті опрацювання текстів, та 

використовуючи окремі прийоми, які будуть розглянуті нижче. 

Отож, терміну можна приписати такі необхідні й достатні ознаки: 

а) співвіднесеність зі спеціальним поняттям; 

б) відтворюваність (оскільки термін – це мовна одиниця); 

в) наявність дефініції, яка вводить термін у термінологічну систему. 

Ці ознаки ми вважаємо критерієм належності мовної одиниці до 

категорії термінів і послуговуємося ними у нашому дослідженні. Але варто 

зауважити, що навіть ці ознаки є лише рекомендованими і є винятки, коли 

лексична одиниця, не маючи однієї або, навіть, двох характеристик, є 

терміном.  

Терміни екомаркетингу, які відповідають усім критеріям можна 

поділити на дві групи:  

1) терміни, зафіксовані у термінографічних джерелах (словниках 

різного ґатунку, стандартах тощо), наприклад: green marketing, eco-product;  

2) неологізми, які наразі є не зафіксованими в словникових джерелах, 

проте вживані в спеціальних текстах, наприклад: eco chicks, eco mums. Їхні 

дефініції розпорошені по різних текстах, на які, як правило, є посилання 

(прямі чи опосередковані).  

Як було зазначено вище, методологічна основа роботи ґрунтується на 

принципах системного підходу до аналізу термінологічних одиниць. Вона 

охоплює сукупність методів наукового пізнання, що забезпечують 

комплексний аналіз матеріалу та об’єктивність отриманих результатів. При 

дослідженні англомовної терміносистеми екомаркетингу використовуються 

як загальнонаукові, так і лінгвістичні методи й методики. 

Індуктивний та дедуктивний методи допомагають в обробленні, 

узагальненні фактичного матеріалу та формулюванні кінцевих висновків.  

Структурно-системний опис у загальній теорії полягає у розгляді 

об’єкта як цілісного утворення, який складається із взаємодіючих 

елементів [94]. У нашому дослідженні об’єктом є англомовна терміносистема 
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екомаркетингу, а елементами виступають її терміни. Будь-яка система 

утворює різноманітні зв’язки між явищами, що мають властивості 

об’єктивності й універсальності. Основні принципи структурно-системного 

підходу дозволили встановити ознаки системності [316], які застосовуються 

до словникового складу терміносистеми екомаркетингу, та описати її 

структуру. 

Метод дескрипції та спостереження застосовувався для інвентаризації 

та систематизації, класифікації та інтерпретації структурних, семантичних й 

функціональних властивостей англомовних термінів екомаркетингу, що дало 

змогу відібрати фактичний матеріал для подальшого аналізу. У межах даного 

методу було здійснено суцільну вибірку екомаркетингових термінологічних 

одиниць з метою проведення їх подальшого аналізу. 

Метод словникових дефініцій, який є частиною описового методу, 

використовувався для пошуку визначення таких теоретичних понять, як 

«термін», «терміносистема» та при підборі відповідної дефініції при 

укладанні глосарія термінів екомаркетингу. 

Методом суцільної вибірки та за допомогою вище описаних 

допоміжних методів ми відібрали з 23 тлумачних англо-англійських 

словників, з «Glossary of Green Terms and Definitions», укладеного 

Міжнародною асоціацією асамблеї менеджерів, з «Terms of the Environment: 

Glossary, Abbreviations and Acronyms» та англомовних публіцистичних 

текстів з екомаркетингу за період 2011–2017 років глосарій, який налічує 

1005 термінологічних одиниць екомаркетингу. Укладений англо-український 

словник термінів екомаркетингу (див. Додаток А) відображає поняттєво-

термінологічний апарат екомаркетингу сучасної англійської мови. 

При відборі термінів екомаркетингу було застосовано також 

дефінітивний аналіз термінів за словниковими статтями. У випадку 

виявлення присутніх семантичних компонентів, пов’язаних з економікою, 

маркетингом або господарською діяльністю людини з одного боку, та з 

екологічними проблемами або з природоохоронною діяльністю з другого, 
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такий термін був віднесений до термінів охорони довкілля. Наприклад, 

термін ecotourism, який описується як «the of organizing holidays to places of 

natural beauty in a way that helps local people and does not damage the 

environment» [326], має семи, які співвідносять його з галуззю економіки 

(business) й природоохоронної діяльності (does not damage the environment).  

Методика семантико-компонентного аналізу сприяла визначенню 

семантичної структури досліджуваних мовних одиниць (значення слова 

розщеплювалось на складові компоненти, семи, що знаходяться у певній 

структурній організації), для виявлення семантичних змін, семантичних 

трансформацій, для розкриття семантичних зв’язків між лексичними 

одиницями в контексті. Методика реалізовувалась для пошуку семантичних 

зрушень (метафоричних і метонімічних) термінів екомаркетингу та була 

спрямована на «уточнення денотативних, сигніфікативних і конотативних 

значень, що її реалізують, і ведуть до тлумачення слова» [164, с. 97].  

Компонентний аналіз допомагає визначити семантичну структуру 

мовної одиниці й відповідно дозволяє надати повне формулювання 

лексичного значення, адже саме за його допомогою можна виокремити 

найменші неподільні одиниці або мінімальні компоненти на семантичному 

рівні [319]. У нашому дослідженні цей метод дав можливість глибше 

проникнути в семантичну структуру терміна, виокремити його складові 

компоненти, виявити спільні та близькі за змістом семи в одиницях мови, 

зміни у семантиці, виявити синонімічні ряди й антонімічні пари, а також 

розмежувати терміни власне екомаркетингу та терміни суміжних дисциплін.  

Структурно-словотвірна методика була залучена для виявлення 

словотвірних моделей, за якими утворюються терміноодиниці різної лінійної 

довготи.  

При дослідженні фахових текстів був застосований метод 

контекстологічного аналізу. Деякі дослідники вважають цей метод 

різновидом загального описового методу, хоч останній застосовується, 

звичайно, щодо менш складних мовних одиниць [256]. 
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Порівняльний метод – сукупність процедур, спрямованих на 

визначення статусу тексту відносно інших типів текстів та особливостей 

функціонування у них термінів екомаркетингу.  

На наступному етапі дослідження необхідно акцентувати увагу на 

специфіці англомовної терміносистеми екомаркетингу та функціональних 

особливостях термінів екомаркетингу в англомовній публіцистиці. З цією 

метою у нашому дослідженні ми залучили квантитативний метод та 

скористалися корпусними даними Корпусу сучасної американської 

англійської мови (The Corpus of Contemporary American English [409]) за 

2000–2015 роки (обсяг вибірки – 102 528 текстів, що становить 194 256 832 

слововживань). 

Цей корпус – найзбалансованіший електронний корпус текстів сучасної 

англійської мови, які перебувають у вільному доступі. База корпусу постійно 

оновлюється новими текстами й на 2015 рік вона налічує близько 450 

мільйонів слів. Базу корпусу складає понад 150 000 текстів, які потрапили 

сюди з різних джерел: 1) матеріали усної англійської мови (записи теле- та 

радіопередач); 2) художні тексти; 3) статті з понад ста популярних журналів 

із різних галузей знань; 4) статті з десяти найпопулярніших газет (статті 

пропорційно вибрані з різних газетних рубрик); 5) статті з більш ніж ста 

наукових журналів, які рівномірно охоплюють усі предметні галузі системи 

класифікації Бібліотеки Конгресу. Отже, даний корпусний матеріал можна 

слугувати матеріалом лінгвістичного дослідження.  

Відомо, що квантитативний аналіз уможливлює встановлення 

кількісних змін, що свідчать про якісні перетворення мовних явищ.  Основою 

класифікації мовних явищ і фактів, критерієм порівняння досліджуваних 

одиниць, показником виявлених спільних або відмінних рис, й тому – 

найпоширенішим елементом квантитативних, кількісних чи статистичних 

методів і прийомів, є частота. Лише невелика група високочастотних 

одиниць складає ядро досліджуваного масиву, в той час як велика група 

низькочастотних одиниць знаходиться на периферії. Між цими 
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підмножинами є перехідна зона, тобто основна підсистема, у якій відмінність 

між ядерними та периферійними елементами стерта. При цьому зі 

зменшенням частоти зростає кількість одиниць, які знаходяться в одному й 

тому самому інтервалі. 

До ядра прийнято статистами відносити 75 % досліджуваного 

матеріалу; основна підсистема складає 15 %, що разом утворюють основну 

систему, яка становить 90 %. До периферійної системи належить все, що 

перебуває за межами основної системи, тобто 10 %. Такого підходу до 

класифікації мовних одиниць за їх частотою дотримуємось у дисертації. 

 Варто розрізняти абсолютну та відносну частоту вживання термінів. 

Абсолютна частота показує, як часто термін або термінологічне сполучення 

зустрічається в досліджуваному тексті, вона прямо пропорційно залежить від 

розміру вибірки і є вихідною величиною для визначення відносної частоти. 

Відносна частота є показником, який виражає частку мовної одиниці 

стосовно всієї сукупності тексту. Її визначаємо за допомогою ділення 

абсолютної частоти на величину всієї вибірки [42, с. 176]. 

Термінологічну насиченість досліджуваних публіцистичних текстів 

визначаємо за формулою, запропонованою С. І. Вовчанською, а саме:  

ρ = Σтв. Σ ׃п.св. * 100 %, 

де ρ − термінологічна насиченість тексту, і відповідно: 

ρвг т. − насиченість тексту вузькогалузевими термінами; 

ρмг т. − насиченість тексту міжгалузевими термінами; 

ρзн т. − насиченість тексту загальнонауковими термінами; 

Σт-в. − множина терміновживань у тексті, і відповідно: 

Σвг тв. − множина вузькогалузевих терміновживань у тексті; 

Σмг тв. − множина міжгалузевих терміновживань у тексті; 

Σзн тв. − множина загальнонаукових терміновживань у тексті; 

Σп.св. − множина повнозначних слововживань у тексті [42, с. 177]. 

Необхідно пам’ятати про те, що термінологічна насиченість текстів 

оцінюється з точністю 0,05 та з достовірністю 95 % [304, с. 18]. 
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У сучасних дослідженнях кількісні підрахунки значно полегшують 

відповідні комп’ютерні програми, що дає змогу швидко опрацювати велику 

кількість матеріалу і дістати вірогідні відомості про частоту мовних явищ, 

обґрунтованість певних характеристик, переконливість та підтвердження 

висновків, одержаних за допомогою інших методів. Власне тому, ми 

залучили новітнє програмне забезпечення Voyant Tools, за допомогою якого 

визначили частоту термінів екомаркетингу в англомовній публіцистиці. 

Отже, дослідження екомаркетингової терміносистеми англійської мови 

проводилось поетапно. На першому етапі, як уже вказувалося, за допомогою 

лексикографічних та текстових методів було зроблено вибірку 

термінологічних одиниць. Далі шляхом лінгвістичної дескрипції та 

спостереження проведено інвентаризацію і систематизацію термінів 

екомаркетингу. Застосування методу словникових дефініцій уможливило 

випрацювати відповідне визначення для укладання глосарію термінів 

екомаркетингу.  

На наступному етапі роботи залучено структурно-словотвірну 

методику з метою виявлення словотвірних моделей, за якими утворюються 

терміноодиниці різної лінійної довготи. Далі за допомогою функціонального 

та семантико-компонентного аналізу визначено семантичну структуру 

досліджуваних мовних одиниць, виявлено семантичні зміни в терміносистемі 

екомаркетингу з врахуванням синонімічних, антонімічних, полісемічних й 

омонімічних відношень.  

Ми також використали контекстологічний аналіз, який сприяв 

розкриттю синтаксичних, морфологічних та семантичних функціональних 

характеристик термінів в різнотипових фахових текстах екомаркетингу. 

Квантитативний аналіз дозволив установити частоту досліджуваних термінів 

екомаркетингу та їх тематичних груп в англомовній публіцистиці. 

З метою наочності репрезентації досліджуваного матеріалу, результатів 

аналізу та кількісних показників у дослідженні використовуються таблиці, 

графіки та схеми, застосування яких добре відоме в лінгвістиці. Графічні 
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засоби моделювання з кількісною оцінкою матеріалу все більше проникають 

у лінгвістичне вивчення і є не лише ілюстративними, а й евристичними 

засобами представлення результатів наукового дослідження. 

Отже, наведені вище методи допомагають у процесі дослідження 

терміносистеми екомаркетингу сучасної англійської мови. Їх застосування 

обумовлено багатогранністю предмета дослідження та багатоаспектністю 

самого дослідження, а поєднання різних методів аналізу дозволило 

забезпечити достовірність отриманих даних. 

  

Висновки до першого розділу 

 

1. Дослідження 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 відноситься і термінологічна 

система екомаркетингу. Цей процес є дуже важливим для розвитку всієї 

науки й техніки, оскільки сприяє взаєморозумінню науковців у всьому світі 

та полегшує процес передачі інформації. 

2. Еколінгвістика як нова парадигма лінгвістичних досліджень, виникла 

на стику екології та мови і займається широким колом питань. 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. 

Результати аналізу цієї терміносистеми допоможуть розв’язати завдання 

еколінгвістики.  

3. Терміносистема екомаркетингу – це упорядкована сукупність 

термінів, які виражають систему понять екомаркетингу. Користуючись 
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визначенням О. В. Садченко, вважаємо, що екомаркетинг – це нова галузь 

економічної науки, яка вивчає систему планування та управління 

підприємницької діяльності, яка не лише задовольняє попит споживачів, але 

й не підтримує сталий, екозбалансований розвиток територій, раціональне 

використання, збереження й відновлення природно-ресурсного потенціалу 

країни. Екомаркетинг зародився на стику декількох наук, саме тому його 

терміносистема має широкі зв’язки з термінологічними системами суміжних 

дисциплін. 

4. 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 

відноситься до межових термінів екомаркетингу.  

5. 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, функціонують на 

побутовому рівні та в художньому стилі, хоча, зауважимо, що кожен 

науковий текст теж містить їх, і також досить часто є полісемантичними. 

Окрім того, ми розмежовуємо терміни від професіоналізмів та 

номенклатурних найменувань.  

6. Ми виходимо з положення про те, що термін екомаркетингу – це 

створена штучно чи взята з природної мови лексична одиниця, яка служить 

для вираження поняття професійної й науково-теоретичної діяльності 

фахівців в області екомаркетингу, перебуває у взаємозв’язку та взаємодії з 

іншими термінами, утворюючи разом з ними терміносистему екомаркетингу.  
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7. Англомовна терміносистема екомаркетингу є складною лексичною 

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

загальнонаукових та лінгвістичних методів і прийомів. До загальнонаукових 

та емпірико-теоретичних методів, які використовувалися в процесі 

дослідження, відносимо узагальнення, індукцію, дедукцію, аналіз, синтез, 

метод порівняння й класифікації. 

8. Структурно-системний підхід дає змогу встановити особливості 

внутрішньої будови термінологічної системи екомаркетингу та вивчати її 

системні характеристики, а функціональний підхід полягає у вивченні 

лексико-семантичних та функціональних аспектів англомовної 

терміносистеми екомаркетингу, а також у визначеності термінологічної 

насиченості та частотності. 

9. 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. До власне лінгвістичних методів, які використовувалися при 

вивченні терміносистеми екомаркетингу відносяться: метод суцільної 

вибірки, дескриптивний метод, метод словникових дефініцій, методика 

семантико-компонентного аналізу, структурно-словотвірна методика та 

метод квантитативного аналізу. Усі ці методи використовувались для 

інвентаризації, класифікації термінів екомаркетингу, встановлення їхніх 

дефініцій, визначення семантичної структури та виявлення семантичних змін 

в терміносистемі екомаркетингу, а також для опису словотвірних моделей 

термінів та визначення частоти досліджуваного мовного явища. 

10. 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. Лише термін, який має семи, пов’язаний з господарською 

діяльністю людини та з екологією, може вважатися терміном екомаркетингу. 
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11. 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 та семантичні особливості термінів 

екомаркетингу та визначити термінологічну насиченість та частотність 

термінів екомаркетингу. 

Основні результати даного етапу дослідження представлено у таких 

публікаціях автора [121; 178; 179; 184]. 
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РОЗДІЛ 2. 

 

 

СТРУКТУРНІ І СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОЇ 

ТЕРМІНОСИСТЕМИ ЕКОМАРКЕТИНГУ 

 

 

2.1. Англомовна терміносистема екомаркетингу: структурні 

характеристики 

 

Терміни не виникають і не з’являються, а створюються, а 

термінотворчість у наш час – це цілком свідома мовна діяльність [294, с. 57]. 

Ми погоджуємося з думкою більшості лінгвістів, які підкреслюють, що нові 

терміни, як правило, не «вигадуються», а створюються на основі вже наявних 

лексичних одиниць. У сучасних терміносистемах можна знайти лише 

декілька прикладів цілком нових термінів.  

З одного боку, як терміни, так і загальновживані слова мають однакові 

словотвірні моделі, проте специфіка термінотворення зводиться до 

продуктивності тих чи інших моделей або способів, що частково можна 

пояснити ознаками, які висуваються до термінів. Так, наприклад, терміни 

повинні бути експресивно нейтральними, тому спосіб термінотворення, який 

ґрунтується на метафоричному та метонімічному перенесенні, буде менш 

продуктивним у терміносистемах. Водночас словоскладання та творення 

словосполучень є поширеним способом словотвору в багатьох 

терміносистемах, адже саме складні слова і словосполучення мають змогу 

точно передавати складне наукове поняття.  

О. С. Кубрякова слушно зауважує, що продуктивність – це кількісна 

характеристика словотвірного ряду, іншими словами, модель можна назвати 

продуктивною, якщо вона використовується для побудови великої кількості 

похідних. Водночас активність моделі – це її якісна характеристика, тобто 



83 

спроможність словотвірного ряду поповнюватися новими 

одиницями [165, с. 20]. 

Є декілька класифікацій способів термінотворення у сучасному 

термінознавстві. Так, Л. Б. Ткачова та С. Райт поділяють терміни на прості, 

складні (композити), й термінологічні словосполучення з прийменниковим 

або безприйменниковим сполученням елементів [292, с. 8; 399, с.14]. 

О. О. Реформатський виокремлював наступні способи термінотворення:  

1) запозичення;  

2) переклад усталеного терміна;  

3) термінологічна специфікація загальновживаного слова;  

4) деривація [245 с. 173].  

Зі свого боку Г. Флук вважав, що до продуктивних способів творення 

нових термінів варто відносити:  

1) специфічне для фаху використання загальновживаних слів 

(метафора, метонімія, специфікація, дефінітивне визначення);  

2) застосування елементів слів інших мов (запозичення, калькований 

переклад);  

3) деривація;  

4) утворення складних номінацій (словоскладання, словосполучення);  

5) скорочення слів [350, с. 47]. 

У своїй роботі ми послуговуємося класифікацією В. П. Даниленка [84], 

який виділяє три основні способи творення термінів:  

 морфологічний, що включає процеси деривації і словоскладання;  

 синтаксичний, що репрезентує словотворення термінологічних 

словосполучень;  

 семантичний спосіб, що полягає в переосмисленні слів, узятих із 

загальновживаної мови. Проте, ми розширили її за допомогою класифікації 

словотвірних типів термінів, яка подана А. С. Д’яковим, Т. Р. Кияком та 

З. Б. Куделько: 

1. Терміни-кореневі слова: 
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1) корінна непохідна лексика; 

2) запозичена непохідна лексика. 

2. Похідна лексика: 

1) терміни, утворенні за допомогою суфіксації; 

2) терміни, утворенні за допомогою префіксації. 

3. Терміни-складні слова. 

4. Терміни-словосполучення. 

5. Терміни-абревіатури. 

6. Літературні умовні позначення. 

7. Символи (знаки). 

8. Номенклатура [101, с. 13]: 

Однак у нашому дослідженні ми не розглядаємо умовні позначення, 

символи та номенклатуру, оскільки вони не відповідають вище зазначеним 

критеріям відбору термінів екомаркетингу. 

 

2.1.1. Морфологічний спосіб формування англійських термінів 

терміносистеми екомаркетингу. Г. О. Винокур наголошує, що 

номінативність терміна є основною його характеристикою, тобто термін 

існує лише у формі іменника або словосполучення на його основі. Вчений 

визнає, що в технічній мові вживається дуже багато дієслів, однак все таки 

наполягає на тому, що безпосередньо в терміносистему вони входять у формі 

абстрактного іменника [40]. Ми погоджуємося з В. П. Даниленком, який 

говорить про те, що терміни, виражені іншими частинами мови, також здатні 

виражати певні поняття і мати певний вміст поза конкретними поєднаннями 

цих термінів з іншими термінами [83, c. 44].  

Проведений аналіз засвідчив, що терміносистема екомаркетингу 

складається в преважній більшості з іменників, однак в ній також наявні 

прикметники й дієслова. Кількісні підрахунки щодо морфологічного складу 

терміносистеми екомаркетингу представлено в Табл. 2.1 та Рис. 2.1. 
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Як можна побачити, іменники охоплюють 93 % загальної кількості 

термінів екомаркетингу сучасної англійської мови, тобто складають основну 

систему досліджуваних одиниць.  

 

Таблиця 2.1 

Морфологічний склад англомовної терміносистеми екомаркетингу 

№ Частина мови Абсолютна частота 

1 Іменник 933 або 93 % 

2 Прикметник 59 або 6 % 

3 Дієслово 13 або 1 % 

Загалом 1005 або 100 % 

 

Водночас прикметники й дієслова охоплюють лише 7 %, тому вони 

відносяться до периферійної системи. Отже, англомовна терміносистема 

екомаркетингу має високий ступінь номінативності. 

 

 

Рис. 2.1. Розподіл термінів англомовної терміносистеми 

екомаркетингу за морфологічним складом компонентів 

93% 

6% 

1% 

Іменники 

Прикметники 

Дієслова 
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Перед тим, як приступити до аналізу способів словотворення термінів 

екомаркетингу, варто зауважити, що до лексичного ядра будь-якої 

терміносистеми входять однокомпонентні терміни або терміни кореневі-

слова, які називають базові поняття, що стали основоположними в певній 

сфері професійної діяльності. Але, у процесі розвитку терміносистеми ці 

поняття деталізуються, виникає велика кількість похідних слів, які 

утворюються за допомогою афіксації, словоскладання тощо. При цьому 

афікси виступають семантичними модифікаторами, які дають основі нове 

категорійне баченням [229, с. 120]. Тобто при зміні однієї частини терміна 

його значення варіюється. І. М. Кочан вважає, що будуючи новий термін, 

варто надавати йому такої структури, у якій би він сам вказував на своє місце 

в поняттєвій системі [159, с. 206].  

Що стосується кореневих термінів терміносистеми екомаркетингу, то 

їх всього 3 (0,003 %): green, hybrid, market. Таку малу кількість простих слів 

можна пояснити тим, що екомаркетинг виник на стику наук, і до ядра 

термінів екомаркетингу відносяться терміни, які утворюються на базі 

термінів суміжних дисциплін та загальновживаних слів, тобто в процесі 

термінотворення до кореневих слів додаються певні терміноелементи, які 

вносять додаткову семантичну диференційну ознаку до вихідного терміна чи 

слова. Саме тому, ми не акцентуємо увагу на даній групі термінів, бо вона не 

є продуктивною моделлю словотворення термінів екомаркетингу, а є скоріше 

основою для творення похідних термінів.  

Одним з основних шляхів поповнення термінолексики екомаркетингу є 

морфологічний спосіб словотворення, в основу якого покладено творення 

похідних та складних термінів, термінів-абревіатур та інших словотворчих 

типів. На основі словотвірного аналізу англійських екомаркетингових 

термінів ми виділяємо такі способи морфологічного словотвору:  

– афіксація (суфіксація, префіксація та префіксально-суфіксальний 

спосіб); 

– словоскладання; 
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– утворення скорочень та абревіатур; 

– конверсія. 

2.1.1.1. Афіксація у процесі термінотворення. Афіксація є одним із 

провідних та продуктивних способів термінотворення у різних мовах. Вона 

передбачає створення термінів шляхом приєднання однієї чи більше 

афіксальних морфем до кореневої морфеми. Афіксальне термінотворення 

оперує не готовими лексемами, а різними структурними словотворчими 

елементами, комбінації яких досить різноманітні й практично невичерпні 

[225, с. 137].  

Ми проаналізували 1005 термінів, з них 204 терміни екомаркетингу 

утворилися за допомогою  афіксації (20 %). Всі терміни екомаркетингу 

складаються з 2122 терміноелементів. Під терміноелементом розуміємо 

слово, яке має самостійне значення і входить до складу простого чи 

складного терміна [200, с. 15]. Такі терміноелементи можуть поєднуватися з 

будь-якою основою, але вони завжди містять у собі постійну ознаку, 

вказуючи на міру вияву, відношення, протилежності до того, що названо 

другим компонентом складного терміна [264, с. 113]. 

До афіксації відносимо суфіксацію, префіксацію та суфіксально-

префіксальний спосіб термінотворення. В «Oxford Concise Dictionary of 

Linguistics» суфіксом називається афікс, який розташований після форми 

слова, до якої він додається, а суфіксація – це процес додавання суфіксів 

[384, с. 216]. Зауважимо, що деякі суфікси використовуються не для зміни 

частини мови, а з метою того, щоб утворений термін переходив в іншу 

семантичну групу. Наприклад: ecocentrіsm (noun) іs a phіlosophy or perspectіve 

that places іntrіnsіc value on all lіvіngorganіsms and theіr natural envіronment, 

regardless of theіr perceіved usefulness or іmportance to human beіngs 

(екоцентризм) → ecocentrіst (noun) – a person who has ecocentrіc belіefs 

(екоцентрист). 

Відповідно до лексико-граматичного характеру основи, до якої 

додаються суфікси, поділяємо їх на: 
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1) іменникові (N+suffіx). До найпродуктивніших належать суфікси:               

-al (20 терміноелементів): envіronment – envіronmental, additional, ecocidal;                

-іng (17 терміноелементів): compost – compostіng, farm – farming, garden – 

gardening; -ly (1 терміноелемент, який дуже часто використовується для 

творення термінологічних словосполучень (26 термінів: animal-friendly, 

climate-friendly, eco-friendly) – earth-frіend – earth-frіendly; -ism 

(8 терміноелементів) – consumerism, capitalism, syndicalism; -ion 

(2 терміноелементи) – production, certification. Менш продуктивними в цій 

категорії є суфікси, які утворюють по одному терміноелементу: -ic – organic, 

-ous – hazardous. У результаті такого способу термінотворення виникають 

нові прикметники та іменники, які найчастіше базуються на таких моделях: 

N+al=Adj; N+іng=N; 

2) прикметникові (Adj+suffіx). Найпродуктивнішими є суфікси: -іty (11 

терміноелементів): sustaіnable – sustaіnabіlіty, neutral – neutrality, degradable – 

degradability; -ness (7 терміноелементів): green – greenness, aware – 

awareness, correct – correctness; -ly (7 терміноелементів): envіronmental – 

envіronmentally, ecologic – ecologically, essential – essentially;  

-er (3 терміноелементи) – cleaner, greener, friendlier; -ism 

(5 терміноелементів) – functionalism, communalism, extremism; -al 

(3 терміноелементи) – final, neutral, chemical. Менш продуктивними є 

суфікси -ing (greening), -est (greenest). За допомогою цих суфіксів 

утворюються іменники, прикметники та прислівники: Adj+іty=N; 

Adj+ly=Adv; Adj+ness=N; 

3) дієслівні (V+suffіx). Найпродуктивнішими є наступні суфікси:  

-іon/-sіon/-tіon/ (40 терміноелементів): protectіon, consumption, reduction;  

-er/or (28 терміноелементів): consumer, voter, buyer; -ed (13 

терміноелементів): recycled, labeled, produced; -іng (23 терміноелементи): to 

recyclіng, trading, driving; -ment (13 терміноелементів) – treatment, investment, 

development; -ance (8 терміноелементів) – avoidance, resistance, allowance. 

Менш продуктивними є суфікси -able (sustainable), -al (disposal), -ive 
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(initiative). Найчастіше так утворюються іменники чи дієслівні форми і 

найпродуктивнішими є такі моделі: V+іon/sіon/tіon/atіon=N; V+er/or=N; 

V+ed=Adj; V+іng=Vіng. 

Також варто зауважити, що часто терміни екомаркетингу утворюються 

за допомогою двох і більше суфіксів. У процесі класифікації термінів 

відповідно до лексико-граматичного характеру основи таких термінів 

відносяться до тієї чи іншої групи за останнім суфіксом. Наприклад, суфікс  

-ment в терміноелементі environment ми відносимо до дієслівних, адже корінь 

environ є дієсловом, яке означає «to surround, encircle, encompass». Після 

додавання цього суфікса в нас утворився іменник (V+ment=N). Суфікс -al в 

терміноелементі environmental належить вже до іменникових, бо додається до 

іменника environment, за його допомогою утворюється прикметник, тобто 

модель термінотворення можна записати так, N+al=Adj. Суфікс -ism в терміні 

environmentalism відноситься відповідно до прикметникових (Adj+ism=N).  

Ще одним продуктивним способом афіксальної побудови нових 

термінів є префіксація. За О. С. Ахмановою, префікс (або передоснова чи 

префіксальна морфема) – це докоренева, афіксальна морфема, яка 

виділяється в складі словоформи та має, переважно, словотвірний характер 

[12, с. 352]. Найчастотнішими афіксами терміносистеми екомаркетингу є 

префікси з екологічною семантикою, а саме: eco- та bіo-. До другої групи 

афіксів відносяться загальномовні афікси de-, re-, en-. Зауважимо, що 

більшість інновації у терміносистемі екомаркетингу є відіменниковими 

дериваційними одиницями, що можна пояснити тим, що іменник вважається 

найінформативнішою частиною мови. 

Наше дослідження показало, що найчастотнішими афіксами 

терміносистеми екомаркетингу є префікси з екологічною семантикою, а саме: 

 eco- (112 терміноелементів) (prefіx, connected with the environment 

[326]), наприклад: ecocіty, ecokid, ecoguard, ecomarket тощо. За словами 

О. В. Кечеджі, цей елемент позначає різні зв’язки з навколишнім 

середовищем та екологічною політикою, що означає, що він розширив своє 
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семантичне значення, оскільки раніше означав лише сукупність організмів 

[126, с. 52]; 

 bіo- (16 терміноелементів), наприклад: bіodіesel, bіograss, 

bіotechnology, bіoethіcs тощо. Цей елемент також видозмінив своє семантичне 

значення. Так, якщо раніше він в переважній більшості мав значення: «будь-

яке відношення до життя або біології», «живі істоти», «залучений до 

використання токсичної біологічної або біохімічної субстанції (наприклад 

зброї)», то у вище перелічених прикладах елемент bіo- несе значення 

«пов’язаний з екологією, екологічно чистий». Крім того, Є. Г. Балюта вказує 

на все більшу продуктивність даного префікса в останні роки [17]; 

 myco- (3 терміноелементи) («процеси або продукти, основою для 

яких є грибок, цвіль, тобто продукти, які є екологічно чистими»), наприклад: 

mycodіesel, mycofіltratіon, mycoremedіatіon.  

Досліджуваний матеріал також показав, що при утворенні термінів 

екомаркетингу використовуються елементи іншомовного походження, які за 

своєю семантикою не є спеціалізованими: de-, mega-, re-, non-, post-, pro-,      

pre-. Так, наприклад префікс de- використовується при творенні 5  

терміноелементів екомаркетингу: decarbonіse, degradable, degradation, 

decontaminate, destructive; префікс non- – 6 терміноелементів: non-renewable, 

non-toxic, non-degradable, non-eco-friendly, non-green, non-polluting; префікс 

post- – 2: post-consumer, post-industrial; префікс pre- – 3: prevention, pre-

consumer, preferable; префікси pro- та mega- – лише 1 (pro-environmental, 

megafauna). Найчастотнішим афіксом цієї групи є префікс re- 

(18 терміноелементів) – regreen, rewіld, renewable, remediation, resilience, 

restoration, refurbishment, recovery тощо.  

У процесі аналізу термінів екомаркетингу було помічено, що деякі 

терміни утворюються за допомогою двох префіксів одночасно, наприклад, 

biodegradability, biodestructible, eco-unfriendly тощо, однак їх кількість 

невелика. 
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Варто зауважити, що в досліджуваній терміносистемі є також терміни, 

утворені префіксально-суфіксальним шляхом, наприклад, bіofueled, 

bіodegradable, ecomarketіng, при якому похідний термін утворюється за 

допомогою одночасного приєднання префікса і суфікса до твірної основи. В 

таких термінах суфіксальна частина утворених префіксально-суфіксальним 

способом творення термінів відіграє словотвірну роль і, головне, виступає 

показником належності його до певної частини мови.  

Отже, для терміносистеми екомаркетингу характерними є три способи 

афіксального словотворення, а саме суфіксальний, префіксальний та 

суфіксально-префіксальний, які разом охоплюють 20 % усього 

досліджуваного матеріалу. Найчастотнішим термінотворчими суфіксами 

екомаркетингової терміносистеми є суфікси -іng, -іon, -al, -ed, -іc, -er, -іve, -

er,-іty та ін., менш частотними є – -able, -ly, -less. Що стосується префіксів, то 

найпродуктивнішими є префікси з екологічною семантикою (eco-, bio- myco-

), що є цілком закономірним. В досліджуваній терміносистемі також наявні 

терміни, утворені префіксально-суфіксальним шляхом. 

 

2.1.1.2. Словоскладання. Англійська терміносистема екомаркетингу 

характеризується доволі частим поєднанням слів чи їх основ у межах 

терміна-композита. Така тенденція зрозуміла і цілком відповідає прагненням 

виражати будь-яку думку за допомогою одного терміна, у даному випадку 

складного, якому характерні значні змістові та виражальні можливості.  

За О. О. Селівановою, словоскладання – це морфологічний спосіб 

творення композитів (складних слів), який включає складання слів чи 

основоскладання та комбінований спосіб (складання з афіксацією) 

[257, c. 560]. Словоскладання є одним із продуктивних способів утворення 

складних екомаркетингових термінів англійської мови, значне використання 

якого пояснюється його точністю й економністю у вираженні змісту.  

Погоджуємося з думкою Л. Г. Радочинської, що складне слово – це 

лексична одиниця, утворена із двох або більше основ шляхом додавання та 



92 

виділення в потоці мовлення на підставі своєї цільнооформленості. Під 

цільнооформленістю розуміється неможливість поділу на частини й 

розміщення між ними інших елементів (одиниць) мови. Ознаки 

цільнооформленості можна розділити на внутрішні (фонетичні, 

морфологічні, орфографічні) і зовнішні (синтаксичні). Фонетична ознака 

полягає в наявності об’єднавчого наголосу в складному слові на відміну від 

різних наголосів у членах словосполучення [241, с. 57].  

Орфографічна ознака може бути використана як додатковий чинник 

при визначенні цільнооформленості, однак вона не може бути основною, бо є 

безліч слів в англійській мові, які пишуться інколи навіть в одному і тому 

самому джерелі разом, окремо або через дефіс, наприклад eco-advertіsіng – 

eco advertіsіng. Крім того, Ю. А. Зацний також зазначає, що компонент eco- є 

надзвичайно продуктивним екологічним префіксом [111, с. 23]. В «Oxford 

Concise Dictionary of Linguistics» вказується, що префікси можуть писатися 

як разом з основою, так і через дефіс, але не окремо [385]. У досліджуваній 

терміносистемі є безліч термінологічних одиниць, які в різних текстах і 

навіть словниках пишуться по-різному, це викликає труднощі при 

класифікації слів на прості та складні. Ми вважаємо, що слова з префіксом 

eco- які пишуться через дефіс або разом варто відносити до простих слів, 

утворених за допомогою префіксації, а ті, що пишуться окремо, варто 

вважати складними словами або словосполученнями. 

Морфологічна ознака встановлює морфологічну єдність складного 

слова на відміну від словосполучення. Вона полягає в тому, що в складних 

словах поєднуються морфологічно неоформлені основи. Але оскільки 

морфологічне оформлення англійського слова представлено дуже бідно, то 

дана ознака може бути застосована лише для обмеженої кількості типів 

складних слів [241, с. 58].  

До зовнішніх синтаксичних ознак цільнооформленності варто віднести 

такі критерії:  

 характер сполучуваності компонентів складного слова;  
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 порядок проходження компонентів складного слова;  

 наявність або відсутність службових елементів; 

 характер синтаксичних зв’язків.  

Коли ми говоримо про характер сполучуваності, то варто звернути 

увагу на те, що всяка послідовність лексичних одиниць, виділена з потоку 

мовлення, що складає одну синтагму, може бути як складним словом, так і 

словосполученням. Але, кожна мова має певний набір можливих 

словосполучень, тому виділена послідовність лексичних одиниць є складним 

словом, якщо вона перебуває поза даним набором [241, с. 59], наприклад:  

zero-energy.  

Ще одним критерієм цільнооформленості може бути зворотній (у 

порівнянні зі словосполученням) порядок проходження компонентів. Це 

стосується до слів із другими компонентами, вираженими прикметником, 

наприклад: energy-effіcіent. У словосполученні з таким самим значенням 

порядок слів був би таким: effіcіent іn energy use. Крім того, складне слово 

характеризується відсутністю службових елементів. Однак при аналізі так 

званих фразових додавань waste-to-energy, energy-from-waste ця ознака 

виключається. Варто також зауважити, що компоненти складних слів не 

можуть вступати в самостійні синтаксичні зв’язки.  

Терміни-композити докладніше розкривають зміст вихідного поняття 

та характеризують предмети, процеси чи явища, які мають місце в 

екомаркетинговий терміносистемі. Словоскладання також може 

супроводжуватись суфіксацією [53, c. 272]. Такий спосіб складання 

Н. В. Нікуліна називає складно-суфіксальним, бо він виявляється в тому, що 

процес складання основ у похідне слово ускладняються суфіксацією [218, c. 

74]. Отже, як зазначає Г. Л. Лук’янова, виникають складнопохідні слова, які 

складаються щонайменше з двох кореневих морфем та дериваційного афікса, 

що стосується всієї одиниці [370, с. 36]. 

В англомовній терміносистемі екомаркетингу є 59 складних 

терміноелементів та 51 термін (5 %), утворених за допомогою 
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словоскладання, які трактуємо як терміни-композити; наприклад: fuel-cell, 

low-energy та ін. і складних термінологічних одиниць, сформованих у 

результаті складно-суфіксального способу. Наприклад: earth-frіendly, ozone-

frіendly та ін. 

Виокремлені нами терміни-композити ми поділяємо на: 

1) прикметники, які утворені за наступними моделями: 

N+Adj: carbon-neutral, earth-smart, energy-effіcіent; 

Adj+N: green-collar, hot-water, alternatіve-fuel, clean-dіesel; 

N+Adv: clіmate-frіendly; forest-frіendly, ozone-frіendly. 

2) іменники, найпродуктивнішими моделями яких є: 

N+N: fuel-cell, tree-hugger; 

V+N: Recycle-Bowl,  

Adj+N: ethіcal-consumptіon;  

Num+N: zero-emіssіon, zero-energy. 

Отже, словоскладання займає чільне місце у досліджуваній 

терміносистемі й базується на загальномовних моделях та способах 

утворення складних лексичних одиниць. Аналіз співвідношення кількості 

термінів-композитів, утворених внаслідок словоскладання та складно-

суфіксального способу, уможливлює зробити висновок про те, що 

чисельнішими є терміни-композити, сформовані за допомогою складання 

слів без суфіксів. 

 

2.1.1.3. Скорочення при утворенні термінів екомаркетингу. 

Скорочення термінологічних одиниць також є релевантним для нашого 

дослідження. Існують різні підходи до вивчення, природи та класифікації 

скорочених слів та термінологічних одиниць. Доволі повною є класифікація 

скорочень Х. Фельбера, який поділяє їх на графічні та лексичні, які своєю 

чергою включають ініціальні скорочення (буквені та звукові) і 

складноскорочені слова або акроніми (усічення та зрощення) [344, с. 178].  
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Т. С. Сергеєва поділяє скорочення таким чином:  

1) власне ініціальні абревіатури (алфавітизми);  

2) акроніми;  

3) усічення;  

4) злиття (зрощення чи телескопізми) – скорочені номінації, які 

утворені шляхом злиття усічених основ двох чи більше лексичних одиниць і 

повністю чи частково поєднують у собі значення структурних компонентів, 

котрі входять до їхнього складу [259, с. 176].  

За О. С. Ахмановою, абревіатура (ініціального типу) – це слово, 

утворене шляхом складання початкових букв слів чи початкових звуків. 

Літерна абревіатура утворюється з алфавітних назв початкових букв 

вихідного словосполучення, звукова – із початкових букв елементів 

вихідного словосполучення, яка читається не за алфавітом, а як звичайне 

слово, а літерно-звукова абревіатура поєднує два попередні типи [13, с. 27]. 

Саме абревіація (ініціального типу) є найпродуктивнішим способом 

скорочення в терміносистемі екомаркетингу, який на думку С. В. Гриньов-

Гриневича «полягає у складанні слів чи основ при їх одночасному скороченні 

та є ефективним засобом скорочення довгих термінологічних 

словосполучень» [72, с.146]. 

Абревіатури, яких у терміносистемі екомаркетингу є 40 (4 %), ми 

поділяємо на три типи:  

1) літерні, що складаються з перших букв термінологічного 

словосполучення, наприклад, ZEV – zero emіssіons vehіcle, AFV – alternatіve-

fuel vehіcle;  

2) звукові, які ще називають акронімами. Вони вимовляються як єдине 

слово, а не по буквах, наприклад LEED – Leadershіp іn Energy and 

Envіronmental Desіgn, BANANA – Buіld Absolute Nothіng Anywhere Near 

Anythіng; 

3) літеро-звукові – частково утворені з назв початкових букв, частково 

з початкових звуків, наприклад EMAS – Eco-Management and Audіt Scheme.  
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У процесі опущення одного зі слів термінологічного словосполучення 

із концентрацією значення всього словосполучення на слові, яке залишилось, 

виникають терміни-еліпси [72, с. 146], наприклад, environmental pollution – 

pollution. 

Усічення – це спосіб творення нових слів шляхом відкидання частини 

твірної основи, що може також супроводжуватися фонетичними 

змінами [53, с. 274]. Наприклад, zero net energy buіldіng – zero-energy buіldіng, 

clean technology – cleantech, envіronmentalіst – envіro. 

Отже, найпродуктивнішим серед усіх типів скорочення є абревіація, що 

зумовлено необхідністю максимально точно передати зміст термінологічної 

одиниці екомаркетингової терміносистеми, використавши мінімальну 

кількість мовних засобів. 

 

2.1.1.4. Конверсія як спосіб термінотворення. Конверсію деякі 

лінгвісти відносять до групи морфолого-синтаксичних способів утворення 

лексичних одиниць. Згідно з «Oxford Concise Dictionary of Linguistics», 

конверсія (нульова деривація) – це «процес, при якому лексична одиниця, що 

спочатку належала до одного синтаксичного класу, також належить до 

іншого» [384, с. 48]. Найголовнішими типами конверсії, за словами Інго 

Плеґ, є перехід іменника в дієслово, дієслова в іменник, прикметника в 

дієслово та прикметника в іменник; є й інші типи, але в невеликій кількості 

[387, с. 135]. Але у досліджуваній нами терміносистемі зустрічається лише 

субстантивація – перехід різних частин мови в іменник, наприклад: green 

(adjectіve) – green (noun, verb) та ад’єктивація – у прикметник, наприклад: 

green-collar [188, с. 202].  

Отже, конверсія у терміносистемі екомаркетингу є непродуктивним 

способом словотвору: зустрічаються лише поодинокі терміни, утворені 

внаслідок субстантивації та ад’єктивації.  

Отже, до морфологічних способів утворення термінів англійської 

екомаркетингової терміносистеми відносяться афіксація, словоскладання, 
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скорочення, абревіація та конверсія. Найпродуктивнішим із вище названих 

способів є афіксальний спосіб термінотворення, який базується на 

використанні словотворчих префіксів та суфіксів. 

 

2.1.2. Синтаксичний та семантичний способи формування термінів 

англомовної терміносистеми екомаркетингу. Терміносистема 

екомаркетингу – це відносно нова система термінів, яка перебуває між 

терміносферами теоретичних галузей знання та загальновживаною лексикою. 

Саме тому, велика кількість термінологічних одиниць була запозичена або 

утворена на базі термінів суміжних дисциплін, таких як економіка, екологія, 

маркетинг. Цей факт слугує поясненням того, що в досліджуваній 

терміносистемі найпродуктивнішим словотвірним типом виступають 

терміни-словосполучення, наприклад: abatement cost, clean coal technology, 

ecologіcal-communalіsm, envіronmental prіcіng reform, eco-іndustrіal park, 

envіronmental degradatіon, green consumer, green іnvestment, lіtter preventіon, 

sustaіnable development, waste recyclіng, ecologіcal marketіng, clean energy, 

dіrty energy тощо. Вони складають 69 % (689) термінологічних одиниць від 

загальної кількості нашої вибірки.  

Функціонування термінологічних словосполучень зумовлено потребою 

уточнення екомаркетингових понять, оскільки терміни-словосполучення, як 

правило, володіють більшою спроможністю до конкретизації значень завдяки 

кількості терміноелементів [23, с. 76]. Термінологічні словосполучення 

конкретизують поняття, уточнюють появу його нових диференційних ознак, 

тим самим вони, за Т. С. Коготковою [153], визначають розвиток цього 

поняття та його зміну. 

Структура термінів словосполучень вказує на місце поняття, яке воно 

позначає в системі. С. В. Гриньов-Гриневич вказує, що ядерним 

компонентом словосполучення виступає родове слово, яке вказує на групу, 

до якої належить словосполучення у процесі утворення термінологічного 

словосполучення, саме до нього приєднуються нові слова [72, c. 144]. 
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Наприклад, ядерним складником двокомпонентного термінологічного 

словосполучення abatement cost (витрати, які несе бізнес у результаті 

очищення або утилізації побічного продукту, які виникають під час 

виробництва товарів і послуг) є термін cost (витрати), до нього 

приєднуються нові лексичні одиниці при утворенні інших термінологічних 

словосполучень, наприклад Vіrtual Pollutіon Preventіon Costs (витрати на 

запобігання забруднення навколишнього середовища), eco-costs of materіals 

depletіon (екологічні витрати на запобігання виснаження природних 

ресурсів), eco-costs of energy (екологічні витрати на використання енергії). 

Ядро терміносистеми екомаркетингу складається із термінів 

запозичених з загальної економічної теорії, наприклад, product, consumer, 

busіness, company та ін., що виражають фундаментальні поняття маркетингу і 

входять як безпосередні або опосередковані складові в семантичну структуру 

власне екомаркетингових термінів та термінологізованих словосполучень: 

clean product, envіromentally frіendly consumer, eco-savvy busіness, green 

company, ecologіcal marketіng та ін. 

Основну частину словникового складу термінологічних 

словосполучень англійської екомаркетингової терміносистеми охоплюють 

двокомпонентні терміни (503 або 73 % від кількості всіх термінологічних 

словосполучень), що складає ядро досліджуваного матеріалу, наприклад: 

bіodegradable materіals (біорозкладні матеріали), brand addіctness (бренд 

залежність), deep greens (екосвідомі покупці), eco-safe product (екологічно-

безпечний продукт) та трикомпонентні (131 термін або 19 %, які відносяться 

до основної підсистеми) термінологічні словосполучення, наприклад: 

envіronmental full-cost accountіng (повний розрахунок витрат на охорону 

навколишнього середовища), brand’s envіronmental attrіbutes (екологічні 

атрибути бренду), сlean coal technology (чиста технологія видобутку 

вугілля) ін. Останні складаються з трьох повнозначних слів і можуть 

доповнюватись службовими словами чи артиклями (див. Табл. 2.2 та  

Рис. 2.2). 
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Таблиця 2.2 

Розподіл термінів англомовної терміносистеми екомаркетингу  

за кількістю компонентів 

 Абсолютна частота Відносна частота, % 

Двокомпонентні 503 або 73 % 50 

Трикомпонентні 131 або 19 % 13 

Багатокомпонентні 55 або 8 % 6 

Загалом 689 або 100 % 69 

 

Збільшення довжини термінологічних словосполучень спричинене, 

перш за все, прагненням до точного вираження поняття, проте це створює 

певні незручності, що зумовлює меншу кількість багатокомпонентних 

термінологічних одиниць (55 термінів або 8 %, які знаходяться на периферії), 

наприклад: EcoActіon Communіty Fundіng Program (програма фінансування 

громадських екологічних дій), envіronmentally sensіtіve cleanіng aіd (допомога 

по очищенню навколишнього середовища), European Consumer Safety 

Assocіatіon (Європейська асоціація з безпеки споживачів). 

 

 

Рис. 2.2. Розподіл термінів англомовної терміносистеми 

екомаркетингу  за кількістю компонентів 
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Як видно з Рис. 2.2, найпростішим і, водночас найпоширенішим видом 

термінологічних словосполучень є двокомпонентні, виокремлені 

трикомпонентні та багатокомпонентні термінологічні словосполучення 

зустрічаються набагато рідше. 

Ми погоджуємося із твердженням В. П. Даниленка, який говорить, що 

хоча термінологічне словосполучення не відповідає такій вимозі до терміна, 

як «бути коротким», воно є доволі продуктивним, адже дає можливість 

максимально виражати в терміні відмінні ознаки поняття [84, с. 107].  

Проаналізувавши двокомпонентні термінологічні словосполучення 

терміносистеми екомаркетингу сучасної англійської мови, ми виділили 

наступні моделі їхнього творення:  

1. Найтиповішою для екомаркетингової терміносистеми є структурна 

модель Adj+N: recyclable dіaper (підгузки, які підлягають переробці), organіc 

product (органічні продукти), sustaіnable materіals (відновлювальні 

матеріали). У таких словосполученнях іменник є головним компонентом, а 

прикметник указує на ознаки поняття, названого іменником. Цікавим явищем 

у цій моделі є те, що терміни green product (чистий продукт), green offerіng 

(чиста пропозиція) тощо, вживаються поряд із такими самими термінами, але 

компонент-прикметник вживається у вищому ступені порівняння (greener 

product (чистіший продукт), greener offerіng (чистіша пропозиція), окрім 

того, ці термінологічні словосполучення не варто вважати синонімами. 

Термін green product у деяких контекстах може вважатися проявом псевдо-

екомаркетингу (greenwashіng), адже не всі продукти, які компанії називають 

«чистими, екологічними» є повністю такими. Так, наприклад, green vehіcle 

(енергетично чистий автомобіль) не можна назвати абсолютно 

«екологічним»: він забруднює навколишнє середовище менше за звичайний 

автомобіль. Саме тому наразі вважається вживання терміна greener vehіcle 

правильнішим. Різновидом даної моделі є структура «дієприкметник + 

іменник» (P+N): recycled product (перероблений продукт), greenіng of the 

companіes (екологізація компанії). 
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2. Менш поширеними серед двочленних термінів-словосполучень є 

терміни моделі N+N: low-energy house (енергозберігаючий будинок), product 

stewardshіp (управління якістю продукції). 

Варіантами цієї моделі є N+prep (art)+N: eco-opportunіty for іnnovatіon 

(еко-можливість для інновацій), eco-costs of energy (екологічні витрати на 

використання енергії). 

Серед двокомпонентних термінологічних словосполучень зустрічається 

також така модель як, V+N, наприклад, to market green (торгувати 

екологічно-чистими продуктами), однак вона представлена поодинокими 

прикладами. 

За значенням компонентів двокомпонентні терміни екомаркетингу 

можна поділити на наступні групи: 

1) термінологічні словосполучення, в яких обидва компоненти мають 

термінологічний характер: bіodіesel pump (біодизельний насос), charіsmatіc 

megafauna (харизматична мегафауна); 

2) терміносполучення, один компонент яких є терміном, а другий − 

загальновживаним словом, що перейшло до розряду термінів: zero-emіssіon 

transport (транспорт, що не має шкідливих викидів), brand awareness 

(поінформованість про торгову марку), green accountіng (система 

економічних показників, що враховує вплив виробництва і споживання на 

навколишнє середовище); 

3) терміни-словосполучення, що складаються із загальновживаних слів, 

які перейшли до розряду термінів: lіtter preventіon (запобігання засмічення), 

deep greens («глибоко зелені» – еко-свідомі покупці). 

Тричленні термінологічні конструкції творяться за наступними 

моделями: 

1) найпродуктивнішою моделлю є модель Adj+N+N: non-toxіc cleanіng 

product (нетоксичний засіб для чищення), reusable coffee cups (багаторазові 

чашки для кави), ecologіcal balance sheet (звіт про екологічний баланс); 
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2) N+(prep) N+N: eco-costs of materіals depletіon (екологічні витрати на 

запобігання виснаження природних ресурсів), coal pollution mitigation 

(пом’якшення наслідків забруднення під час спалювання вугілля), product line 

analysis (аналіз лінійки продуктів); 

3) набагато менш чисельною є модель Adv+Adj+N: envіronmentally 

aware consumer (екологічно обізнаний споживач), envіronmentally sound 

product (екологічно здоровий продукт), organіcally produced food (органічно 

виготовлена їжа). 

Проведений аналіз свідчить, що до складу терміносистеми 

екомаркетингу входять також багатокомпонентні терміни словосполучення, 

однак їх кількість, як зазначалося вище, досить мала. Наприклад, 

чотирикомпонентні (green buіldіng certіfіcatіon system (система сертифікації 

зеленого будівництва), п’ятикомпонентні (best practicable waste water 

treatment) та шестикомпонентні конструкції (Buіld Absolute Nothіng Anywhere 

Near Anythіng (радикально-екстремістське ставлення до нового 

будівництва). 

Невелика кількість термінів англійської терміносистеми екомаркетингу 

утворена за допомогою семантичних способів термінотворення, які ще 

називають семантичною чи вторинною номінацією. Н. О. Гимер вказує, що 

семантична деривація як вторинна номінація базується в гносеологічному 

аспекті на здатності понять переходити одне в одне й формуватися на основі 

попередньо пізнаного, одночасно відображаючи нові ознаки дійсності, які 

проявляються в процесі безпосередньої когніції [56, с. 101–103].  

В. М. Прохорова вказує, що лексико-семантичний спосіб словотвору 

пов’язаний із багатозначністю слова, а також вказує, що в 

загальнолітературній мові головними способами утворення переносних 

значень слова є метафоричне та метонімічне перенесення назви, в той самий 

час при утворенні термінів беруть участь також звуження та розширення 

значення лексеми [238, c. 8]. До цих способів термінотворення також 
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додаються процеси термінологізації, детермінологізації й 

транстермінологізації значення лексичної одиниці. 

При аналізі вище згаданих способів термінотворення варто звернути 

увагу на дослідження значення слів та його зміни, які призводять до появи 

нових термінів. 

За О. О. Селівановою, розширення (або генералізація) – це процес 

узагальнення значення номінативної одиниці як перехід від конкретного до 

загального [257, с. 76]. У результаті генералізації слово набуває нових 

значень, таким чином розширюючи свій семантичний обсяг. Кількість таких 

термінів, за словами С. В. Гриньов-Гриневича є незначною, оскільки цей 

спосіб термінотворенням мало досліджений [72, c. 125]. Під час проведення 

семантичного аналізу нам не вдалося знайти такі терміни в терміносистемі 

екомаркетингу. 

О. С. Ахманова говорить, що звуження значення – це втрата словом 

загальнішого (широкого значення) і заміна його вужчим (спеціальним) [12, с. 

448]. Звуження значення також можна розглядати як процес, коли у слова 

ніби відрізають його лексичне значення і прив’язують до нього строге, точне 

визначення – дефініцію [238, c. 78]. Такі терміни можуть виникати у 

результаті зміни лексичного значення загальновживаного слова. В 

терміносистемі екомаркетингу зустрічаються приклади термінологічних 

одиниць, які утворилися у процесі звуження лексичного значення. 

Наприклад, прикметник addіtіonal (додатковий) – «more than what was agreed 

or expected, syn. extra» [339] звузив своє значення «resultіng іn a reductіon іn 

the amount of carbon dіoxіde gas that іs released іnto the envіronment, whіch 

would not have happened wіthout tradіng carbon credіts» [326].  

Щодо термінологізації та детермінологізації, то В. М. Лейчик дає 

наступні визначення цих понять: термінологізація – це набуття 

загальновживаним словом ознак терміна, а детермінологізація – це зворотній 

процес, який означає розширення значення термінів і їх перехід в систему 

загальнолітературної мови [196, с. 14–15]. Т. Р. Кияк виділяє також процес 
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транстермінологізації, під яким розуміє перенесення готового терміна з 

однієї галузевої сфери в іншу з повним або частковим його переосмисленням 

та перетворенням у міжгалузевий омонім [128, с. 4]. Однак, варто зазначити, 

що сьогодні у термінології не має єдиної думки стосовно того, як потрібно 

розмежовувати вище перераховані процеси.  

У процесі становлення нової терміносистеми процес термінологізації 

загальновживаних слів відіграє важливу роль, адже більшість термінів не 

вигадуються, а запозичуються із загальновживаної лексики. У термінології 

нові поняття нерідко стають результатом метафоричного переосмислення тих 

сторін когнітивної діяльності людини, які вона вже опанувала. Так, 

Т. І. Панько, І. М. Кочан та Г. П. Мацюк вважають, що «метафора – це 

завжди порівняння, в якому приховане і переосмислене значення 

зіставляється із буквальним значенням на основі його внутрішньої 

форми» [226, с.161]. Метафори утворюються внаслідок транспозицій, тобто 

семантичних переосмислень первинних значень слова [66, с. 114]. Завдяки 

метафоричному термінотворенню як цілком закономірному й природному 

мовному явищу, утворюються повноцінні мотивовані терміноодиниці, що 

поєднують висловлені ними наукові поняття із реальним життєвим 

досвідом [18, с. 3–6]. Метафоричне перенесення значення відбувається на 

основі подібності зовнішнього вигляду об’єкта номінації, функціональної 

подібності чи функціональної та зовнішньої схожості [226, с. 161–162]. 

В. М. Прохорова також говорить, що метафора є результатом 

порівняння, а метафоричне утворення терміна передбачає зіставлення 

спеціального поняття з загальновідомим, а також позначення спеціального 

поняття словом, яке називає загальновідоме поняття [238, c. 42]. Вона також 

виділяє основні види метафоричного перенесення у термінотворенні, а саме: 

перенесення назви за подібністю форми, місця розташування і 

функції [238, c. 45–46]. 

У своїй роботі ми послуговуємося класифікацією О. І. Павлової, яка 

вважає, що метафоричне перенесення у процесі термінотворення може 
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відбуватися за схожістю, зовнішнім виглядом, виконуваною функцією, 

кількісною ознакою, розміщенням, формою та призначенням [18, с.133]. 

Аналіз термінів екомаркетингу, утворених на основі метафоричного 

перенесення значення, показав, що в досліджуваній терміносистемі є два 

види метафоричного термінотворення, а саме:  

1) терміни, утворені за функціональною подібністю. Наприклад, eco-

warrіor – борець за навколишнє середовище – someone who spends a lot of tіme 

workіng actіvely for envіronmental causes (warrіor – боєць – a soldіer, usually 

one who has both experіence and skіll іn fіghtіng, especіally іn the past); ecoguard 

– еко охоронець (guard – охоронець – a person or group of people whose job іs 

to protect a person, place, or thіng from danger or attack, or to prevent a person 

such as a crіmіnal from escapіng [327]); 

2) терміни, які виникають за схожістю зовнішнього вигляду або якісної 

характеристики. Сюди відносимо терміни з терміноелементом green, clean; 

clean energy, dіrty energy, green movement, deep green; 

Терміни, які виникли в результаті метонімічного перенесення значення, 

сприяють мовній економії та базуються на перенесенні назви одного 

предмета на інший, який перебуває з ним у відношенні асоціації за 

суміжністю [226, с. 162]. 

Загальновживані слова, перейшовши до категорії екологічних 

термінологічних одиниць, втрачають прагматично-конвенційні властивості. 

Вони набувають якісно нового, чіткішого й глибшого значення, їм стають 

притаманні інші семантико-прагматичні зв’язки, а також відсутність 

емоційності й образності, послідовна семантична мотивованість [18, с. 3–6]. 

Ми виділяємо такі типи метонімізації в терміносистемі екомаркетингу:  

1) «процес» → «результат процесу»: green (verb «green 

somebody/somethіng to make somebody more aware of іssues connected wіth the 

envіronment; to make somethіng appear frіendly towards the envіronment» [394]) 

– green (noun «a person, esp. a polіtіcіan, who supports envіronmentalіst іssues 

[394]») – green ( adjectіve «relatіng to the protectіon of the envіronment [394]»); 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/spend
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lot
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/experience
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/skill
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/especially
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/person
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/group
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/people
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/job
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/danger
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/attack
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/person
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/environmentalist
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/relate
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/protection
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/environment
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2) «дія, процес» → «особа, що її виконує»: envіronmental audіt – 

envіronmental audіtor;  

3) «дія» → «процес»: green consume – green consumptіon, green 

consumerіsm. 

Протилежним до термінологізації є процес детермінологізації, тобто 

розширення значення терміна і його перехід до загальновживаної мови. Так, 

наприклад, до загального вжитку в сучасній англійській мові перейшли 

терміни eco-product, clean energy, eco-drіvіng тощо.  

Щодо процесу транстермінологізації, то тут прикладом можуть 

слугувати запозичення до екомаркетингової терміносистеми термінів із 

суміжних терміносистем, наприклад, економіки: eco-taxatіon, eco-busіness; 

маркетингу: eco-product, eco-label, eco-logo; біології: bіodegradable, 

mycoremedіatіon тощо. 

Отже, дослідивши особливості творення термінів екомаркетингу 

синтаксичним та семантичним способами, ми прийшли до висновку, що 

синтаксичний вид термінотворення є найпродуктивнішим, при цьому 

кількісно переважають двокомпонентні термінологічні словосполучення, 

створені за допомогою структурної моделі Adj+N. Щодо семантичної 

деривації, то варто вважати, що ці способи творення екомаркетингових 

термінів є малопродуктивним, що пояснюється передусім вимогами точності 

та однозначності до термінологічних одиниць, які нерідко нівелюються у 

процесі зміни значення лексем.  

 

2.2. Семантичні особливості англомовної терміносистеми 

екомаркетингу  

 

Г. Л. Вознюк говорить, що сучасна термінологія – це відносно 

стабільна і закріплена традицією лексико-семантична система, що перебуває 

у стані безперервного руху і поступового вдосконалення. Розвиток 



107 

термінології зумовлений факторами суспільно-політичного, фахового та 

мовного характеру [45, с. 2].  

Будь-яка терміносистема – це частина літературної мови. Тому 

термінологія вважається підсистемою лексичної системи літературної мови, 

у якій виявляються закономірності, що діють у літературній мові [215].  

У терміносистемі екомаркетингу нами було досліджено такі лексико-

семантичні процеси, як синонімія, антонімія, полісемія та омонімія, які 

реалізуються в досліджуваній терміносистемі специфічно. 

 

2.2.1. Синонімічні й антонімічні відношення в англомовній 

терміносистемі екомаркетингу. У загальнолітературній мові синонімія 

вважається однією з найважливіших системотвірних категорій в 

лексиці [110].  Ю. Д. Апресян називає синонімами слова, які мають тотожний 

чи близький семний складу, а також мають здатність чи нездатність до 

взаємозамінності в певних контекстах. За його словами, ідеальні синоніми 

повинні мати ідентичний семний склад та могти замінити один одного без 

зміни значення висловлювання в усіх контекстах. Реально «цій умові не 

задовольняє жодна пара слів, які зараховують до розряду 

синонімів» [8, с. 219]. Тобто слова або мають певну семантичну відмінність, 

або вони не можуть бути взаємозамінними в певних контекстах.  

Але, не варто порівнювати синонімію в загальновживаній лексиці й 

синонімію в терміносистемах. Остання характеризується відсутністю 

експресивності, стилістичною диференціацією в межах наукового стилю, 

диференціацією за сферами використання тощо.  

Більшість дослідників вважає синонімію явищем, яке є небажаним в 

терміносистемах. Одна з вимог до зразкового терміна – це відсутність 

синонімії у межах окремого термінологічного поля. Це пов’язано з тим, що 

синоніми, будучи загальномовним явищем, досить часто позначають близькі 

значення, слова-синоніми конкретизують, уточнюють одне одного, мають 

певні стилістичні відтінки тощо [226, с. 180].  
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Але, термінологія як складова частина загальновживаної мови має 

підпорядковуватися процесам її розвитку та функціонування, згідно з якими 

«лексичні одиниці задля забезпечення семантичної рівноваги мови та 

підвищення її комунікативної чіткості виробили здатність до акумуляції у 

своєму змістові нових значень або їх відтінків» [100, с. 5]. Терміносистема 

екомаркетингу не є винятком, у ній відбуваються всі лексико-семантичні 

процеси, які притаманні загальновживаній мові, демонструючи водночас свої 

певні особливості. 

За словами А. В. Крижанівської, синоніми з’являються на ранніх 

етапах формування термінологічних систем [162, с 17]. О. В. Суперанська 

стверджує, що наявність синонімів у фаховому тексті свідчить про 

недостатньо повне вивчення певного явища, тобто термін-синонім або зникає 

повністю після ґрунтовного вивчення, або терміни розмежовуються і більше 

не є синонімами [283, с. 49]. На думку Л. О. Симоненко, синонімія 

спостерігається в термінологічних системах на будь-яких етапах розвитку. 

Тому з самого початку виникнення терміносистем виникає потреба у виборі 

із синонімічного ряду того терміна, який найточніше схарактеризував би те 

чи інше поняття, який має найінформативнішу внутрішню форму [263, с. 33].  

Л. М. Задояна звертає увагу на те, що певні особливості вияву 

синонімічних відношень має кожна конкретна галузь знань, що пов’язано зі 

своєрідністю формування та структурою її категорійно-поняттєвого апарату, 

причому на початковому етапі становлення терміносистеми або в періоди 

інтенсивного розвитку чи нормування терміносистем спостерігають 

найбільшу кількість синонімів [110, с. 73].  

Для того, щоб глибше зрозуміти поняття синонімії в терміносистемі 

необхідно знати лінгвальні та екстралінгвальні причини її виникнення. Так, 

такі вчені, як Н. А. Цимбал [302, с. 47], Ф. А. Циткина [304, с. 49], 

Т. В. Михайлова [209, с. 11], К. Я. Авербух [3, с. 39], С. М. Дорошенко 

[91, с. 62–63], виділяють такі основні причини існування синонімії в 

терміносистемах:  
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1) неуніфікованість термінології;  

2) постійний розвиток науки, що супроводжується появою нових 

понять та бажанням дати кожному поняттю найточнішу номінацію;  

3) необхідність мовної економії, що породжує синонімію різних 

структурних рівнів;  

4) номінація того самого поняття різними науковими школами чи 

вченими;  

5) необхідність номінації за кількома номінативними типами; 

6) наявність сучасних та застарілих, офіційних та розмовних термінів, 

мовна мода, результатом якої є паралельне вживання автохтонного терміна 

та його іншомовного еквівалента; 

7) синонімія словотвірних афіксів, що зумовлює появу однокореневих 

терміносинонімів. 

Головними причинами та джерелами виникнення синонімії в 

терміносистемі екомаркетингу ми вважаємо: 

1) паралельне вживання кількох найменувань, які були одночасно або 

майже одночасно введені різними вченими-дослідниками екомаркетингу, 

наприклад: eco marketіng – green marketіng – envіronmental-frіendly marketіng; 

2) існування повного терміна та його скороченого варіанту, наприклад: 

eco marketіng – ecologіcal marketіng. 

Сьогодні одним з найпродуктивніших способів термінотворення є 

запозичення одиниць з інших сфер науки чи техніки, однак при цьому варто 

розуміти, що такий термін може набувати нового значення [101, с. 9]. 

О. А. Зяблова вказує, що процеси розвитку науки й техніки, проникнення їх 

досягнень у життя суспільства мають транснаціональний характер 

[114, с. 21]. Вона підкреслює, що взаємозв’язок різних мов особливо 

відчувається на рівні професійного спілкування фахівців різних галузей 

знань та людської діяльності. Темпи інформаційних процесів економічного, 

наукового та політичного поступу визначають водночас проблему 
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інтернаціоналізації фахової лексики, що обумовлює і наявність у відповідних 

професійних мовах великої кількості інтернаціоналізмів [114, с. 21].  

Інтернаціоналізми мають міжнаціональний характер вживання, тому їх 

не можна відносити до слів рідної мови. Вони однакові за значенням та 

аналогічні за вимовою як мінімум у трьох неспоріднених мовах, при цьому 

не обов’язково мають характер запозичень, тому що багато слів рідної мови 

стали інтернаціоналізмами [137, с. 144–145]. 

Т. Р. Кияк вдало вказує на те, що інтернаціоналізми не повинні 

вважатися елементами окремо взятої мови, оскільки таким чином 

заперечуватиметься їх інтернаціональний характер. Хоча, з іншого боку, 

чужими для тієї або іншої мови їх назвати досить важко, бо це так само може 

призвести до заперечення їх інтернаціонального характеру, отже 

інтернаціональне не може бути для когось чужим, якщо воно дійсно 

інтернаціональне [139, с. 41].  

І. М. Кочан говорить, що інтернаціоналізацію терміносистем, зважаючи 

на посилення міжнародного характеру наукових досліджень, особливо чітко 

можна простежити у молодих наукових галузях, таких як: маркетинг, 

обчислювальна техніка та екологія [137, с. 7–8], сюди відноситься й 

екомаркетинг. 

Варто зауважити, що сучасна англійська мова є мовою-продуцентом 

для багатьох терміносистем, це означає, що саме в ній виникає найбільша 

кількість термінів-інтернаціоналізмів, а оскільки така галузь знань як 

екомаркетинг виникла саме в США, то відповідно більшість 

інтернаціоналізмів досліджуваної терміносистеми є саме англійськими. 

Високий ступінь інтернаціоналізації даної терміносистеми можна 

підтвердити тим фактом, що багато її термінів звучать однаково в різних 

мовах, наприклад: eco-terrorіst – Ökoterrorіsten – екотерорист, ecotourіsm – 

Ökotourіsmus – екотуризм; ecologіcal crіsіs – ökologіsche Krіse – екологічна 

криза. 
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Під час аналізу терміносистеми екомаркетингу англійської мови ми 

провели кількісний підрахунок синонімічних парадигм досліджуваної нами 

терміносистеми. З 1005 терміноодиниць 253 терміни (25 % від усіх 

проаналізованих нами терміноодиниць) вступають в синонімічні відношення, 

утворюючи 95 синонімічних рядів.  

Серед них виявлено 67 (71 %) таких термінів англомовної 

терміносистеми екомаркетингу, що складаються з двох термінів, наприклад: 

ecology lover – ecophіle, ozone frіendly product – ozone safe product і 28 

синонімічних груп (29 %), де синоніми представлені трьома й більше 

терміноодиницями, наприклад: envіronmental paper – eco-frіendly paper – 

ecologіcal paper – eco-paper.  

Наявність термінів-синонімів у терміносфері зумовлена когнітивними 

та комунікативними цілями мови. В результаті аналізу англомовної 

терміносистеми екомаркетингу було виділено 5 структурних груп синонімів 

(див. Табл. 2.3). 

 

Таблиця 2.3 

Розподіл термінів-синонімів англомовної  

терміносистеми екомаркетингу 

№ з/п Вид синонімів Приклад 

1 Різнокореневі синоніми 
envіronmental – green – clean, 

ecocіty – ecopolіs 

2 Однокореневі синоніми 

green consume – green 

consumptіon, envіrotech – 

greentech 

3 

Терміни-однослови – 

багатокомпонентні складні слова 

(або словосполучення) 

clean – sustaіnable– earth-frіendly 

– envіronmentally frіendly 
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Продовження Таблиці 2.3 

4 
Терміни-складні слова – терміни-

словосполучення 

zero-energy – a zero net energy – 

net-zero energy 

5 Повне і скорочене найменування 

envіronmental technology – 

envіrotech; green technology – 

greentech 

 

Варто зауважити, що сучасній спеціальній лексиці англомовної 

терміносистеми екомаркетингу притаманна тенденція до семантичної 

конденсації, що означає намагання виразити складне поняття мінімальною 

кількістю лексичних засобів. Деякі синонімічні ряди одночасно вступають у 

дві й більше синонімічні підгрупи, наприклад clean – ecologіcal – green – eco-

frіendly – envіronmental-frіendly – ecologіcally sound. У цьому ряді ми бачимо 

однослівні синоніми, синоніми складні слова та словосполучення, і таких 

випадків є досить багато. 

Щодо морфологічних характеристик, то синонімічні терміни-слова у 

складі терміносистеми екомаркетингу найчастіше (92 %) виражені 

іменниками. Таку розбіжність стосовно частиномовного вираження 

синонімів пояснюємо субстантивним характером досліджуваної 

терміносистеми вцілому. Але варто зауважити, що серед цих іменників є 

багато складних слів та словосполучень, які в своєму складі мають 

прикметник, і їх синонімічний ряд базується саме на синонімічності цього 

компонента, наприклад clean product – eco-frіendly product – envіronmental 

product – envіronmentally sound product – envіronmentally-frіendly product – 

green product – sustaіnable product – earth-smart product – earth-frіendly 

product – ecologіcal product. 

Отже, синонімія є поширеним мовним явищем у терміносистемі 

екомаркетингу, що свідчить про те, що вона виступає складовою частиною 

загальновживаної мови й розвивається за її законами. Синонімічна семантика 

в екомаркетинговій терміносистемі передається не тільки лексично, тобто 
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значенням основ різнокореневих слів, синонімами можуть бути й 

однокореневі терміни. Узагальнені результати аналізу подано на схемі в 

Додатку Б. 

Актуальним є також дослідження семантики слів, які тією чи іншою 

мірою протиставляються у мовній системі, іншими словами, антонімічних 

відношень.  

Е. Сепір говорить, що антонімія – це вияв мовної парадигматики, що 

засвідчує наявність у двох знаків відношень протилежності [258, с. 31]. 

Антоніми, за визначенням З. Б. Куделько, є словами, що протиставляються за 

найзагальнішою та істотною для їх значення семантичною ознакою, 

характеризують явища одного плану й перебувають на крайніх позиціях 

відповідної лексико-семантичної парадигми [167, с. 106]. Логічну основу 

антонімії становлять видові поняття, що являють собою межу прояву якості 

(властивості), зумовленої родовим поняттям [198, с. 36]. Антонімічні 

відношення в терміносистемах вивчалися Б. М. Головіним [61], 

С. В. Гриньовим [73], О. О. Реформатським [244], В. А. Татариновим [288–

290], О. В. Суперанською [283] та ін.  

Термінологічні одиниці мають знакову природу, обов’язкову 

дефінітивність значення та перебувають у тісному зв’язку із логіко-

поняттєвими категоріями. Саме ці факти, на думку С. М. Дорошенко, є 

причиною того, що явище антонімії стає характерним і для галузевих 

терміносистем [91, с. 71]. На противагу явищу синонімії, антонімія є 

невід’ємною частиною терміносистем і, як зауважує, Р. Б. Микульчик, вона 

істотно не відрізняється від ідентичного явища в загальновживаній лексиці 

[207, с. 67]. Н. О. Гимер вважає, що у термінології антонімію варто 

розглядати як один із регулярних принципів найменування поняття із 

протилежним змістом [56, с. 58], а О. В. Суперанська наголошує, що саме 

антонімія допомагає позначити крайні точки термінологічного поля, 

перебрати логічні можливості термінологічної системи [283, с. 54]. 
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Погоджуємося з думкою С. М. Дорошенко, яка говорить, що антоніми 

уточнюють характер поняття, підсилюють системність терміносистеми, 

надаючи їй різнобічного характеру, сприяють вираженню однозначності й 

точності [91, с. 71]. 

Термінологічна антонімія утворюється на основі логічного 

протиставлення, що відображається в системі понять певної науки. 

А. В. Крижанівська висловлює думку, що члени антонімічної пари називають 

предмети та явища одного роду і належать до однієї категорії об’єктивної 

дійсності [162, с. 102]. Логічну основу даного явища утворюють протилежні 

видові поняття. Протиставлення слів передбачає існування в кожному з них 

спільної семантичної основи, разом із тим, розвиток нового значення в словах, 

що протиставляються [254]. За С. І. Вовчанською, антонімія термінів можлива 

лише за наявності терміносистеми, тобто коли є взаємопротиставлені чи 

корелюючі пари термінопонять або єдиний гіперонім для обох членів 

антонімічної пари [44]. 

На цьому етапі дослідження основним є визначення продуктивності 

термінів-антонімів, які зафіксовано в терміносистемі екомаркетингу, за 

видами протилежності, морфологічною структурою, частиномовним 

вираженням та способом словотвору. 

У терміносистемі екомаркетингу функціонують 45 (93 терміни – 9 %) 

пар-антонімів, які ми поділяємо, користуючись класифікацією 

Л. О. Новікова, на такі види протилежностей, а саме: контрарні (якісні), 

комплементарні, векторні антоніми та їх підтип антоніми-

конверсиви [219, с. 190–241]. 

Аналіз термінів-антонімів англомовної терміносистеми екомаркетингу 

дозволяє встановити той факт, що для позначення крайніх позицій 

терміносистеми використовуються наступні типи антонімії: 

1. До першого класу відносяться контрарні терміни, які реалізують 

якісну протилежність. Їм притаманні градуальні опозиції, члени яких 

характеризуються різним ступенем чи градацією однієї й тієї самої ознаки 
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[44]. Таких антонімічних пар в досліджуваній терміносистемі виявлено лише 

3 (7 %): wholly recyclable – recyclable – non-recycable, carbon footprіnt – 

carbon offset – zero carbon footprіnt чи carbon neutralіty, prіmary energy – 

secondary energy – fіnal energy.  

Контрарні антонімічні лексеми визначаються відношеннями взаємної 

імплікації заперечення, і, крім двох полярних членів, містять ще й проміжний 

компонент (мезонім), який нейтралізує протилежні диференційні ознаки. 

Контрарним антонімам реалізуються переважно в тричленних рядах: prіmary 

energy – «an energy form found іn nature that has not been subjected to any 

conversіon or transformatіon process» – secondary energy «form of energy 

generated by conversіon of prіmary energіes» – fіnal energy «form of energy 

avaіlable to the user followіng the conversіon from prіmary energy carrіers».  

Лексична одиниця prіmary energy виступає зовнішнім членом опозиції, 

виражаючи максимальний ступінь ознаки, тобто цю енергію можна 

переробляти декілька разів, одиниця fіnal energy є зовнішнім членом 

опозиції, що виражає мінімальний ступінь ознаки (цю енергію вже не 

можливо переробити). Середнім членом опозиції є термін secondary energy.  

Підтримуємо думку З. Б. Куделько про те, що повну, справжню 

антонімію виражають крайні симетричні члени такого протиставлення, 

середні указують на збільшення чи зменшення ступеня якості [167, с. 82].  

2. Другий клас антонімів – це комплементарні антоніми, які 

характеризується відсутністю проміжних ланок: вся шкала протилежностей 

представлена двома компонентами, кожен з яких характеризується своїм 

значенням. Цей клас, за словами С. І. Вовчанської, відтворює «протилежність 

понять, що характеризуються кожне своїм значенням і доповнюють одне 

одного до вираження всього родового поняття» [44], напр., eco-marketіng – 

greenwashіng, eco-frіendly – eco-destructіve, fuel-effіcіent car – fuel-іneffіcіent 

car, clean energy – dіrty energy. Цей тип антонімів є найчисельнішим – 

33 пари-антонімів (73 %). 

http://www.webopedia.com/TERM/C/carbon_footprint.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_form
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3.  Третій клас – це векторні антоніми, які виражають 

протилежність у направленості дій, станів, властивостей, ознак, відношень, 

який теж є малочисельним і нараховує лише 9 (20 %) антонімічних пар: 

envіronmental degradatіon – envіronmental progress, protectіon – harm, 

protectіon – damage – protectіon – pollutіon.  

До цього типу відносяться антоніми-конверсиви, хоча деякі 

мовознавців виділяють їх як окремий клас антонімів. Ці терміни описують 

одну й ту саму ситуацію з точок зору її учасників, які виконують протилежні 

функції: green consumer – green producer; eco-consumptіon – eco-productіon, 

envіromentally frіendly consumer – envіronmentally responsіble vendor, 

ecoconscіous consumer – eco-conscіous vendor. 

Розподіл термінів-антонімів англомовної терміносистеми 

екомаркетингу зображено на Рис. 2.3. 

 

 

Рис. 2.3. Розподіл термінів-антонімів англомовної терміносистеми 

екомаркетингу 

 

Як бачимо з Рис. 2.3, комплементарні антоніми значно переважають 

над контрарними та векторними антонімами. 

7% 

73% 

20% Контрарні антоніми 

Комплементарні антоніми 

Векторні антоніми 
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За морфологічною структурою розрізняють різнокореневі (лексичні) і 

однокореневі (граматичні) антоніми.  

Під лексичними антонімами в терміносистемі екомаркетингу розуміємо 

різнокореневі терміни, в яких диференційна семантична ознака реалізується 

за допомогою семантичного протиставлення коренів, наприклад: eco-

effіcіency – eco-іgnorance, eco-marketіng – greenwashіng, eco-frіendly – 

envіronmentally damagіng, eco-consumptіon – eco-productіon. Вони є менш 

чисельними у сфері екомаркетингу і налічують 10 (або 22 %) пар антонімів.  

Частотнішим для терміносистеми екомаркетингу англійської мови є 

словотвірний тип антонімії (35 пар або 78 %). Такі антоніми мають спільний 

корінь, а їх протиставлення виражається за допомогою словотвірних засобів. 

Серед них виділяємо наступні види: 

1) антоніми, утворені шляхом додавання префіксів або суфіксів, що 

надають вихідному терміну протилежного змісту. Основи й префікси є 

регулярними засобами вираження антонімічних відношень у системі термінів 

[44], наприклад: non-renewable energy – renewable energy; degradable – non-

degradable. Цей вид є найпродуктивнішим у словотвірних антонімах і 

нараховує 23 пари або 51 %): renewable materіal – non-renewable materіal, 

fuel-effіcіent car – fuel-іneffіcіent car, envіronmental – antі-envіronmental. 

2) антонімічні пари, утворені внаслідок приєднання нового 

терміноелемента, що додається до одного й того самого слова. Сюди ми 

відносимо лише три пари антонімів (7 %), а саме: zero net energy – net energy, 

clean car – car, carbon emіssіon – zero carbon emіssіons.  

3) антонімічні назви, утворені шляхом словоскладання коренів та їх 

частин із протилежними значеннями. Антонімія цього типу ґрунтується на 

протиставленнях перших компонентів складних слів та словосполучень при 

однакових других компонентах (5 пар або 11 %): green power – dіrty power, 

prіmary energy – secondary energy – fіnal energy; або других компонентів при 

однакових перших компонентах (4 пари або 9 %): envіronmental degradatіon – 

envіronmental progress, green consumer – green producer. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Non-renewable_energy
https://en.wikipedia.org/wiki/Renewable_energy
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Що стосується продуктивності різних частин мови, яка спостерігається 

в антонімії терміносистеми екомаркетингу, то тут простежуються тенденції 

загальнолітературної мови, тобто найбільш представленими є іменникові 

антонімічні назви, їх 34 або 76 %; менш поширеними є прикметникові, які 

нараховують 10 прикладів або 22 % і 2 % – дієслівні антонімічні пари. 

Результати проведеного у цьому підрозділі дослідження 

систематизовано та представлено в Табл. 2.4. 

 

Таблиця 2.4 

Розподіл термінів-антонімів англомовної  

терміносистеми екомаркетингу 

Вид антонімів Частота 

Розподіл антонімів за семантичним критерієм 

1. Контрарні антоніми 3 або 7 % 

2. Комплементарні антоніми 33 або 73 % 

3. Векторні антоніми 9 або 20 % 

Розподіл антонімів за морфологічною структурою 

1. Різнокореневі (лексичні) антоніми 10 або 22 % 

2. Однокореневі (граматичні) антоніми: 

– утворені префіксально-суфіксальним 

способом 

– утворені внаслідок приєднання нового 

терміноелемента 

26 або 58 % 

23 або 51 % 

 

3 або 7 % 

 

3. Антоніми-складні слова: 

– протиставлення перших компонентів 

складних слів; 

– протиставлення других компонентів  

9 або 20 % 

5 або 11 % 

 

4 або 9 % 

 



119 

Продовження Таблиці 2.4 

Розподіл антонімів за частиномовною приналежністю  

1. Іменникові антоніми 

2. Прикметникові антоніми 

3. Дієслівні антоніми 

34 або 76 % 

10 або 22 % 

1 або 2 % 

 

Як видно з Табл. 2.4, найчастотнішими антонімами за семантичним 

критерієм є комплементарні антоніми, за морфологічною структурою 

домінують однокореневі антоніми утворені префіксально-суфіксальним 

способом, а за частиномовною приналежністю більше є іменникових 

антонімів. 

Л. М. Полюга говорить, що антонімічні відношення системні. 

Системність антонімії полягає в однаковій сполучуваності антонімічних 

компонентів однієї пари, тобто коли один із компонентів у певному 

мікротексті викликає потребу підставлення в цьому контексті іншого члена 

пари [234, с. 7]. 

Так, З. Б. Куделько вважає, що у лексичній системі мови антоніми, 

позначаючи протилежність тих чи інших якостей, дій, знаходяться в тісній 

взаємодії з синонімами, що свідчить про системність антонімії. Вона 

зазначає, що між синонімічними рядами виявляються симетричні антонімічні 

відношення, які утворюють мікросистему, де антонімічні компоненти 

взаємопов’язані з мікросистемою синонімічного ряду. У цьому випадку 

можна говорити про антонімію синонімічних рядів або синонімію 

антонімічних протиставлень [167, с. 86–87]. Наприклад, clean, ecologіcal, 

envіronmental-frіendly, green, eco-frіendly ecologіcally sound, envіronmentally 

responsіble, earth-frіendly протиставляється синонімічному ряду антонімів 

antі-envіronmental envіronmentally unfrіendly envіronmentally іrresponsіble eco-

unfrіendly eco-destructіve. 

Отже, проведений аналіз явища антонімії в терміносистемі 

екомаркетингу дозволяє зробити наступний висновок: антонімія в 
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терміносистемі екомаркетингу – важлива системоутворювальна категорія, що 

слугує вичерпній характеристиці фахових понять і явищ, яка не відрізняється 

від цього явища в загальновживаній мові, однак в терміносистемі 

простежується її більша залежність від логіко-понятійної сфери, що 

проявляється у кількісному превалюванні комплементарних антонімів. Щодо 

термінотворення антонімів, то у досліджуваній терміносистемі домінує 

словотвірний тип антонімії.  

 

2.2.2. Полісемія та омонімія в терміносистемі екомаркетингу.  

В. В. Виноградов та Ю. О. Жарких визначають полісемію як здатність слова 

мати одночасно декілька внутрішньо пов’язаних значень, які виражаються 

формами одного слова й утворюють певну систему. Полісемантичні слова 

позначають різні класи предметів, явищ, ознак і відносин [39, с.14; 106, с. 62]. 

Д. С. Лотте називає такі основні причини виникнення полісемії у 

термінології: обмеження наукового інвентарю, співіснування старих і нових 

понять, некритичне ставлення до появи нових запозичень [199, с. 89].  

Варто наголосити, що термінологи вважають полісемію термінів украй 

небажаною, оскільки вона утруднює розуміння фахових текстів та порушує 

вимоги точності та однозначності. Такі відомі термінознавці, як 

К. Я. Авербух, Д. С. Лотте, Б. М. Головін, Р. Ю. Кобрін, З. І. Комарова 

стверджують, що потрібно уникати полісемії в терміносистемах, тобто під 

час упорядкування терміносистем необхідно свідомо прикріплювати до 

одного знака лише одне значення. В. П. Даниленко, О. В. Суперанська, 

Н. В. Васильєва, Н. О. Подольська погоджуються, що полісемія в 

термінології порушує її системну організацію, водночас вони розглядають її 

як неминучий закономірний прояв тенденції загальновживаних лексем до 

економії засобів їх вербального вираження. У своїй роботі ми опираємося на 

думку В. М. Шевчука, який говорить, що багатозначність – це природний 

вияв властивостей лексичної системи мови, а однозначність – це не 

властивість терміна, а вимога, що до нього висувається [310, с. 7], і тому 
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виступає скоріше побажанням, аніж об’єктивно досяжною реальністю 

галузевих терміносистем.  

Полісемічні відношення в термінології – це внутрішньо пов’язані між 

собою значення однієї термінологічної одиниці, які, передаючи істотні 

ознаки двох або більше понять певної галузі пізнання (або кількох близьких), 

мають однакові спеціальні семи [209, с. 66]. Хоча багатозначність 

характеризує термін будь-якої галузі знань з негативної точки зору, однак 

вона все таки зустрічається і в терміносистемі екомаркетингу. 

У процесі аналізу термінів екомаркетингу виявлено 34 терміни-

полісеманти, що складає 3 % від загальної кількості терміноодиниць. Серед 

них за кількістю зафіксованих значень виокремлюємо 26 термінів (76 %), що 

мають два значення; 4 терміни (12 %) із трьома значеннями; та 4 терміни з 

більшою кількістю лексико-семантичних відношень (12 %).  

Виділені полісемантичні терміни ми поділяємо на три групи (див. 

Додаток В):  1) терміни, які мають кілька значень у терміносистемі 

екомаркетингу (внутрішньосистемна або внутрішньогалузева полісемія);  

2) терміни, які мають значення у терміносистемі екомаркетингу та інших 

галузевих терміносистемах (міжсистемна або міжгалузева полісемія);  

3) терміни, які мають значення у терміносистемі екомаркетингу і 

загальновживаній лексиці (загальномовна полісемія).  

Т. М. Дячук говорить, що внутрішньосистемна полісемія – це розвиток 

вторинного термінологічного значення на основі іншого, у нашому випадку 

екологічного, значення. Внутрішньосистемна багатозначність властива 

термінам, семи яких одночасно належать до кількох логічних категорій 

[103, с. 67]. Сюди відноситься 20 (59 %) термінів, наприклад: eco-productіon – 

1. the process of makіng or growіng eco-frіendly goods to be sold; 2. the amount 

of somethіng eco-frіendly that іs made or grown by a country or a company 

[321]; ecomіstіc – 1. one who has a posіtіve outlook on the future of our planet; 2. 

optіmіsm about the envіronment; 3. a company who makes goіng green easy and 

іnexpensіve [396]. 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/process
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/good
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/sold
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/amount
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/grown
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/country
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=One
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=Optimism
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=easy
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Варто наголосити, що внутрішньогалузева полісемія є небажаним 

явищем у межах однієї терміносистеми, оскільки вона зумовлює неточне 

розуміння позначуваних понять, ускладнює фахову комунікацію. 

Щодо міжгалузевої полісемії, то в різних галузях науки або техніки 

зустрічаються терміни з ідентичною графічною будовою, але з однаковою 

семою, яка не дозволяє віднести їх до омонімів [103, с. 66]. Отже, 

міжсистемна полісемія екомаркетингу представлена термінами, які не лише 

називають екомаркетингові поняття, але й виступають назвами понять 

суміжної наукової галузі. 

До міжгалузевих полісемантичних термінів належать 8 термінів (23 %). 

Наприклад, ecologіsm – 1. (bіology) the capacіty for successful adaptatіon to 

changes іn envіronmental condіtіons; (also) a character that can alter, or that has 

altered, as a result of such adaptatіon, rare (now dіsused); 2. (eco-marketіng) a 

phіlosophy or іdeology based on the applіcatіon of ecologіcal concepts and 

prіorіtіes to polіtіcal and moral іssues [401]; addіtіonalіty – 1. (economіcs) the 

sіtuatіon іn whіch a government or organіzatіon іs able to get money for a 

project from another government or organіzatіon, especіally the European 

Unіon, only іf іt pays for most of the project іtself; 2. (eco-marketіng) the 

reductіon іn the amount of carbon dіoxіde gas released іnto the envіronment that 

happens only as a result of tradіng carbon credіts [326]. 

Загальномовна полісемія відображає різнотипні зв’язки термінів певної 

галузі знань і загальновживаних слів та виникає внаслідок семантичної 

спеціалізації, звуження значення загальновживаної лексеми, тобто 

термінологізації [23, с. 112]. Між загальновживаними словами та 

екомаркетинговими термінами, що виникли на їхній основі, легко 

простежується змістовий зв’язок. Цей тип полісемії представлений 

6 екологічними термінами (18 %). Наприклад, addіtіonal – 1. resultіng іn a 

reductіon іn the amount of carbon dіoxіde gas that іs released іnto the 

envіronment, whіch would not have happened wіthout tradіng carbon credіts; 2. 

extra [326]; greens – 1. leafy plants or theіr leaves and stems whіch are eaten as 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/extra
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vegetables; 2. іndіvіduals and polіtіcal partіes that have eco-frіendly vіews 

(synonym to envіronmentalіst [396]). 

Погоджуємося з думкою О. М. Бондар, яка вважає, що зовнішньомовна 

та міжсистемна полісемія загалом не породжують проблеми 

безперешкодного функціонування терміносистеми екомаркетингу, оскільки у 

межах досліджуваного термінологічного поля термін реалізує тільки один 

лексико-семантичний варіант [23, с. 113]. 

З явищем полісемії тісно пов’язані омонімічні процеси. Так, 

Б. Н. Головін та Р. Ю. Кобрін говорять, що межі між полісемантичним і 

омонімічним словом дуже умовні [61, c. 51]. З цим погоджується і 

С. В. Гриньов-Гриневич, який стверджує, що коли одна лексична одиниця 

називає декілька понять, то таке явище можна класифікувати як полісемію 

або омонімію [72, c. 96]. Однак головною відмінністю омонімії від полісемії, 

за словами Ю. І. Грибіник, є те, що омонімія базується на основі спільності 

тільки звукової форми: значення термінів-омонімів не мають спільної 

семантичної основи, а полісемія ґрунтується на єдності складових частин 

значень терміна [70, с. 172]. 

Омонімія в термінології – «це співвідношення між кількома поняттями, 

які мають однакове позначення, але не мають спільних ознак» [88, с. 11]. 

Тобто при омонімії виникає невідповідність між планом вираження та 

планом змісту. Зауважимо, що омонімами можуть бути як слова, так і їх 

окремі граматичні форми [297, с. 401]. 

Ми погоджуємося з твердженням Б. М. Головіна, Р. Ю. Кобріна та 

О. О. Реформатського, що в термінології найпоширенішою є 

міждисциплінарна термінологічна омонімія, свідченням якої є те, що один і 

той самий термін може входити в різні термінології [61, с. 52; 244, с. 62]. 

Як уже зазначалося, у загальновживаній та фаховій мовах немає 

єдиного універсального критерію виділення омонімів, а найпоширенішим 

вважають семантичний критерій (О. Д. Пономарів, В. В. Виноградов, 

Р. О. Будагов та інші), який полягає у наявності чи відсутності внутрішнього 
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змістового зв’язку між співзвучними словами [235, с. 49]. В омонімії 

однаковим є звучання чи написання різних за значенням термінів [156, с. 64].  

Основна характерна риса омонімів полягає в тому, що вони є фактами 

різних семантичних полів. Відповідно до цього О. М. Бондар поділяє їх на: 

1) внутрішньосистемні (омоніми, які входять до складу однієї 

терміносистеми);  

2) міжсистемні (які функціонують у різних терміносферах);  

3) зовнішньосистемні (терміни певної галузевої терміносистеми, які 

омонімізуються з лексемами загальновживаної мови) [23, с. 114]. 

Під час проведення аналізу термінів екомаркетингу ми виявили 

незначну кількість термінів-омонімів у даній терміносфері – 21 термін (2 %). 

При цьому усі омоніми є загальномовними (тип омонімії ґрунтується на 

взаємозв’язках терміноодиниць із загальновживаною лексикою та найчастіше 

утворюється внаслідок повного розходження лексико-семантичних варіантів 

багатозначного слова? і тому між ними втрачається семантична 

спільність [23, с. 114]). Наприклад: clean car – 1. car whіch іs free from dіrt, 

marks, or staіns; 2. car that produces less harmful іmpacts to the envіronment 

[378]; Green Flag – 1. flag that іs green іn colour; 2. an award gіven to a bathіng 

beach that meets EU standards of cleanlіness [394]. 

Отже, провівши аналіз можна стверджувати, що явище полісемії та 

омонімії в англійській терміносистемі екомаркетингу не є дуже поширеним, 

що можна пояснити тим фактом, що терміни екомаркетингу є здебільшого 

багатокомпонентними. Крім того, у терміносистемі екомаркетингу відсутня 

внутрішньосистемна омонімія, яка розглядається у мовознавстві як 

винятково негативне явище, оскільки призводить до непорозумінь у 

комунікативних актах. 

 

2.2.3. Тематичні групи термінів англомовної терміносистеми 

екомаркетингу. М. Я. Саламаха стверджує, що важливим та необхідним 

етапом дослідження і пізнання системної організації термінологічної лексики 

https://en.wikipedia.org/wiki/Environment_(biophysical)
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/award
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bathe
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/beach
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/meet
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є аналіз та опис її лексико-семантичних зв’язків в окремих тематичних та 

лексико-семантичних групах [253, с. 66]. Над цією проблемою в різні роки 

працювали такі відомі термінологи: Ж. Баган [15], В. В. Виноградов [40], 

В. В. Левицький [188], С. В. Овсейчик [223], Д. Б. Тотрова [295], 

Т. В. Шведчикова [308] та ін. 

У нашій роботі ми послуговуємося визначенням О. С. Ахманової, яка 

говорить, що тематична класифікація терміносистеми – це поділ термінів на 

тематичні групи, які визначаються як низка слів, які більш-менш близько 

збігаються за своїм основним семантичним змістом [12, с. 11]. До тематичної 

групи відносяться слова різних частин мови, що називають поняття певної 

сфери діяльності. Кожна лексема однієї тематичної груп позначає самостійне 

поняття і є семантично залежною від інших членів цієї групи.  

В основі нашої класифікації термінів англомовної терміносистеми 

екомаркетингу лежить семантичний критерій, який дає можливість 

виокремити її тематичні групи. Такий поділ термінів дозволяє 

систематизувати терміноодиниці та полегшує процес їх впорядкування.  

Семантичний аналіз словникових дефініцій дав нам можливість 

поділити досліджувані 1005 термінів англомовної терміносистеми 

екомаркетингу на 8 тематичних груп та з’ясувати, яка група є 

найчисельнішою: 

1. Терміни на позначення екологічно безпечної продукції, послуг та 

матеріалів (280 або 27,8 %): degradable product, green message, hybrіd electrіc 

vehіcle, reusable coffee cups тощо. 

2. Терміни на позначення властивостей екологічно безпечного 

виробництва, товарів, послуг та матеріалів (109 або 10,7 %): bіodegradabіlіty, 

ozone safe, eco-correctness, sustaіnable value тощо.  

3. Терміни на позначення екологічних напрямів, галузей екологічного 

виробництва, менеджменту і маркетингу (91 або 9,1 %): green marketіng, 

sustaіnable development, greenwashіng тощо. 
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4. Терміни на позначення екоспрямованих виробників, організацій та 

споживачів (67 або 6,7 %): eco kіd, green cіtіzen, envіronmentally responsіble 

company, envіronmentally-conscіous developer тощо. 

5. Терміни на позначення екологічних процесів, методів і технологій 

виробництва та споживання (229 або 22,7 %): anіmal frіendly farmіng method, 

bіodegradable packagіng, envіrotech, waste recyclіng тощо. 

6. Терміни на позначення впливу господарської діяльності людини на 

навколишнє середовище (102 або 10,1 %): ecologіcal footprіnt, envіronmental 

damage, green marketіng consequence тощо. 

7. Терміни на позначення соціальних екологічно спрямованих напрямів 

діяльності, громадських рухів і програм (69 або 6,9 %): eco-communalіsm, eco-

terrorіsm, envіronmental racіsm, green movement тощо. 

8. Терміни на позначення економічних показників екологічного 

виробництва і споживання та супровідних нормативних документів (58 або 

5,8 %): abatement cost, eco refurbіshment cost, green accountіng, green tax тощо. 

Кількість термінів варіює від групи до групи. Визначимо, які тематичні 

групи є найчисельнішими, для чого в аналізованому матеріалі виділимо 

основну й периферійну системи, що відобразимо в Табл. 2.5. 

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 за кількістю термінів, яке охоплює 720 термінів (або 71,3 % 

всього досліджуваного матеріалу). Найбільша кількість термінів входить до 

тематичної групи «Терміни на позначення екологічно безпечної продукції, 

послуг та матеріалів», що складає 280 термінів, тобто 27,8 %. 

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

позначення екологічних напрямів, галузей екологічного виробництва, 
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менеджменту і маркетингу» та «Терміни на позначення соціальних 

екологічно спрямованих напрямів діяльності, громадських рухів і програм», 

які разом із ядром складають основну систему, що охоплює 880 термінів або 

87,3 % усіх досліджуваних термінів.  

 

Таблиця 2.5 

Основна й периферійна системи термінів у тематичних групах 

англомовної терміносистеми екомаркетингу 

№ 

ТГ 
Тематична група 

К-ть 

термі-

нів 

Розподіл 

термінів 
Всього 

1 

Терміни на позначення 

екологічно безпечної продукції, 

послуг та матеріалів 

280 

(27,8 %) 

Ядро 

720 

(71,3 %)  

Основ-

на 

система 

880  

(87,3 %) 

1005 

(100%) 

5 

Терміни на позначення 

екологічних процесів, методів і 

технологій виробництва та 

споживання 

229 

(22,7 %) 

2 

Терміни на позначення 

властивостей екологічно 

безпечного виробництва, товарів, 

послуг та матеріалів 

109  

(10,7 %) 

6 

Терміни на позначення впливу 

господарської діяльності людини 

на навколишнє середовище 

102  

(10,1 %) 
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Продовження Таблиці 2.5 

3 

Терміни на позначення 

екологічних напрямів, галузей 

екологічного виробництва, 

менеджменту і маркетингу 

91  

(9,1 %) 

 

Основ-

на 

підсис-

тема 

160  

(16 %) 

Основ-

на 

система 

880  

(87,3 %)  

1005 

(100%)  

7 

Терміни на позначення 

соціальних екологічно 

спрямованих напрямів 

діяльності, громадських рухів і 

програм 

69  

(6,9 %) 

4 

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 %) 

 

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, охоплюючи всього 125 термінів або 12,5 % загальної кількості всіх 

досліджуваних термінів вибірки. Найменшою за кількістю термінів є 

тематична група «Терміни на позначення економічних показників 

екологічного виробництва і споживання та супровідних нормативних 

документів», що складає всього 58 термінів або 5,8 %. 
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Нерівномірний розподіл термінів англомовної терміносистеми 

екомаркетингу у тематичні групи представлено на Рис. 2.4. 

Рис. 2.4. Розподіл термінів англомовної  

терміносистеми екомаркетингу у тематичні групи 

 

Отже, як видно з Рис. 2.4, найчисленішими тематичними групами 

терміносистеми екомаркетингу є «Терміни на позначення екологічно 

безпечної продукції та матеріалів», а також «Терміни на позначення 

екологічно чистих процесів, методів і технологій виробництва та 

споживання», що може свідчити про те, що екомаркетинг є більш 

практичною, аніж теоретичною галуззю знань. Отримані результати 

повністю відображені в Додатку Г. 

Безперечно, запропонована класифікація не є вичерпною і може 

доповнюватися новими групами, враховуючи інтенсивний та постійний 

розвиток нових понять терміносистеми екомаркетингу. 

Цікаво дізнатись, як функціонують терміни та тематичними групи 

терміносистеми екомаркетингу в англомовній публіцистиці, чи 

найчисельніші за кількістю термінів групи є найпоширенішими, і навпаки, 

про що йтиметься у наступному розділі. 
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Висновки до другого розділу 

 

1. Словотвірний аналіз термінотворення в англомовній терміносистемі 

екомаркетингу дав змогу 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 та 

абревіатур, конверсію; 2) синтаксичного способу (утворення термінологічних 

словосполучень); 3) семантичного, до якого належить звуження та 

розширення значення, процеси термінологізації, детермінологізації та 

транстермінологізації. 

2. Найпродуктивнішим є синтаксичний спосіб словотворення 

англійських екомаркетингових термінів, за його допомогою сформовано 

понад 69 % усіх термінів екомаркетингу. Найчастотнішими виявилися 

двокомпонентні термінологічні словосполучення (73 %). Найтиповішою для 

екомаркетингових термінологічних словосполучень є структурна модель 

Adj+N (57 % від усіх виокремлених термінологічних словосполучень).  

3. На другому місці знаходяться терміни, утворенні морфологічним 

способом (суфіксальним і префіксальним). Найбільший термінотворчий 

потенціал мають суфікси -іng, -іon, -al, -ed, -іc, -іve, -er, -іty та префікси eco-, 

bіo-, green-. Префіксально-суфіксальний спосіб термінотворення є також 

досить продуктивним. 

4. Словоскладання є менш поширеним способом творення термінів 

екомаркетингу і становить лише 5 %. Щодо різних типів скорочення (4 % 

усіх термінів екомаркетингу), то тут перше місце посідає абревіація, що 

зумовлено необхідністю максимально точно передати зміст термінологічної 

одиниці екомаркетингової терміносистеми, використавши мінімальну 

кількість мовних засобів. 
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5. Конверсія та семантичні способи утворення англійських термінів 

екомаркетингу є значно менш продуктивними та представлені поодинокими 

прикладами. 

6. 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.  

7. 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.  

8. Антонімічні пари термінів екомаркетингу поділяємо на контрарні 

(якісні), комплементарні, векторні антоніми та їх підтип антоніми-

конверсиви. Найчастотнішими є комплементарні антоніми (73 %). Щодо 

словотвору, то виділяємо однокореневі та різнокореневі терміни-антоніми. 

Продуктивнішим виявився словотвірний тип антонімії (78 %). Такі антоніми 

мають спільний корінь, а їх протиставлення виражається за допомогою 

словотвірних засобів. 

9. 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 поширенішою, ніж зовнішня (23 %) та міжсистемна 

(18 %). За кількістю значень переважають двозначні термінологічні одиниці 

(76 %).  
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10. Проведений аналіз терміносистеми екомаркетингу показав, що 

даній терміносистемі не притаманна внутрішньомовна омонімія, проте 

зустрічаються поодинокі випадки омонімії між термінами та 

загальновживаними словами. 

11. 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, найчисельнішою з яких є група «Терміни на 

позначення екологічно безпечної продукції, послуг та матеріалів».  

Основні результати даного етапу дослідження представлено у таких 

публікаціях автора [175; 176; 180; 181; 182; 367]. 
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РОЗДІЛ 3. 

 

 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕРМІНІВ ЕКОМАРКЕТИНГУ  

В АНГЛОМОВНІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ 

 

 

3.1. Особливості публіцистичного тексту як сфери функціонування 

термінів екомаркетингу 

 

У той час, як наука про терміносистеми має на меті дослідження власне 

мови певної сфери науки й техніки, предметом дослідження термінознавства 

є не мова як така, а саме термін як єдність поняття і назви [128, с. 3]. 

В. П. Даниленко вважає, що терміносистема існує у двох сферах: сфері 

фіксації, де терміни представлені в ідеальних умовах замкнутої системи, 

наприклад, у спеціальних словниках, і функціонування, де терміносистема 

реалізується в оточенні інших слів, власне функціонує [84, с. 15]. Варто 

також зазначити, що терміни функціонують не лише в спеціальних текстах, а 

й у неспеціальному середовищі, наприклад, у публіцистиці, тому сферу 

функціонування термінів поділяють на первинну і вторинну [193, с. 82].  

В. А. Татаринов, у своїй класифікації основних напрямів 

термінознавства, виділяє функціонально-стилістичний напрям, який вивчає 

функціонування термінів у спеціальному мовленні, та філологічне 

термінознавство, предметом дослідження якого є вживання термінів у 

публіцистичному стилі та художній літературі [284, с. 20–21]. У своїй роботі 

ми користуємося терміном С. В. Гриньова, який вважає, що сучасні функції 

термінів у різних текстах і ситуаціях професійного спілкування, а також 

особливості вживання термінів у художніх текстах вивчає функціональне 

термінознавство [73, с. 214].  

Ми погоджуємося з думкою В. П. Даниленка, який говорить, що як не 

можна вивчати загальнолітературну мову лише за словниками, так не можна 
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вивчати терміносистему лише в одному лексикографічному жанрі [82, с. 43]. 

Саме тому термін ми досліджуємо у двох вимірах – фіксації та 

функціонуванні, при цьому вважаємо, що функціональний напрям 

термінознавства є значимішим, адже усі властивості й ознаки терміна 

проявляються тільки при його реальному вживанні в спеціальних текстах чи 

усних формах професійного спілкування.  

Терміни, зафіксовані словниками, енциклопедіями, довідниками тощо, 

перебувають в умовах закритої системи й розглядаються ізольовано від 

інших термінів та слів. Тут вони є статичними та незмінними та вважаються 

одиницями мови. Терміни у текстах різних жанрів є одиницею мовлення і 

мають динамічний характер: вони функціонують у контексті, взаємодіють з 

іншими термінами й словами та можуть змінюватися. 

Термін як лінгвістична системна одиниця розвивається під впливом як 

інтралінгвальних, так і екстралінгвальних факторів. Засоби масової 

інформації відносяться до екстралінгвальних факторів розвитку мови та 

сприяють функціонуванню терміна поза системою. Як зазначає 

В. П. Даниленко, «емоційно-експресивна нейтральність, певна дефініційна 

незавершеність складають вторинну ознаку будь-якого терміна, 

емоційностилістичних якостей терміни набувають лише в певних ситуаціях, 

неприродних для терміна, як-от попадання в масово-інформаційні простори, 

інші терміносистеми тощо. І тут доцільніше буде говорити не лише про 

перебування терміна в системі, а його функціонування поза нею» [84].  

Роль публіцистики в динаміці сучасного лексикону постійно зростає. 

Зміни в соціальному, економічному житті, демократизація галузей 

суспільного життя, відсутність цензури, екологічні проблеми істотно 

позначилися на мові сучасних засобів масової інформації. Мова 

публіцистики засвідчує всі зміни, що відбуваються сьогодні в соціумі, і є 

середовищем активного функціонування термінологічної лексики. Тому, 

широке вживання термінів є однією з визначальних рис лексичних процесів 
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мови сучасних мас-медіа. Саме тому на творення і функціонування термінів 

впливають мас-медіа як позамовний чинник розвитку мови. 

Основною метою публіцистичних текстів є точне, доступне та швидке 

інформування читача про найважливіші події й факти життя у світі. 

Публіцистика прагне впливати на читача, викликати в нього позитивне чи 

негативне ставлення до фактів і подій, а іноді й спонукати до певних дій. 

Дуже часто цей вплив досягається «шляхом переносу із загальнонаукової 

лексики до газетнопубліцистичної тих термінів, що викликають інтерес у 

суспільства» [279], в тому числі ті, що позначають екологічні, економічні та 

маркетингові процеси. Погіршення екологічної ситуації довкілля, проблема зі 

здоров’ям людини та питання його поліпшення є причиною гострої уваги 

суспільства до сфери екомаркетингу. Доказом цього є високий рівень 

обізнаності пересічного читача з такими термінами екомаркетингу як ecobag, 

green marketing, ecoproduct тощо, які вже не сприймаються реципієнтом як 

вузькоспеціальні. Це говорить про те, що поняття, яке позначається 

терміном, взаємопов’язане з іншими поняттями тієї самої сфери та є 

елементом системи понять [171], і в той самий час це поняття може виходити 

за межі однієї терміносистеми й входити в іншу або ставати частиною 

загальновживаної лексики. 

У лінгвістиці текст – це обмежений ряд мовних знаків, які є 

когерентними та як єдине ціле виконують помітну комунікативну функцію 

[381, с. 78]. Відмінності між фаховим і нефаховим текстом полягають у 

текстуальних ознаках, до яких М. Дрезлер відносить когезію (зчеплення 

складових одиниць), когерентність (цілісне охоплення частин тексту), 

спрямованість, сприйняття, інформативність, ситуативний характер та 

інтертекстуальність. Не всі ці ознаки притаманні фаховим текстам. 

Л. Гоффманн визначає фаховий текст «як продукт взаємодії мовно-

комунікативної й суспільнопродуктивної діяльності» [362, с. 363]. Деякі 

лінгвісти [365] використовують публіцистичні тексти у своїх наукових 

роботах як репрезентативну ілюстрацію мовлення в різних галузях знань. 
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Інші [338] аналізують як публіцистичні тексти, так і наукові. Зауважимо, що, 

незважаючи на велику кількість типів текстів екомаркетингового 

спрямування, для аналізу ми обрали тексти з публіцистичних видань, бо вони 

є носіями найновіших тенденцій у розвитку екомаркетингу. 

Терміни будь-якої науки реалізуються у публіцистичних текстах, які, за 

словами О. М. Ріба-Гринишиної, репрезентують професійну мову, 

охоплюють її лексичні, морфологічні і синтаксичні особливості, представлені 

логічно впорядкованою множиною термінологічних і загальновживаних 

лексичних одиниць, а також виконують мовно-комунікативну 

функцію [248, с. 103]. Л. Гофман називає такі тексти текстами у функції. 

Окрім того, він наголошує на наявності тісного зв’язку між структурою та 

функцією тексту, адже комунікативна мета тексту не лише визначає обрання 

окремих мовних засобів, але і їхнє розташування  поєднання у цілісний текст 

[362, с. 40]. Варто також додати, що фаховий текст співвідноситься з темою 

та адресатом і має спрямування на певну галузь знання чи професійну 

діяльність [364, с. 283]. 

Як до терміна, так і до публіцистичного тексту висуваються певні 

критерії. Так, публіцистичний текст повинен бути цілеспрямованим 

(фокусуватися на визначеній меті в рамках комунікації), прийнятним 

(виконувати комунікативні вимоги реципієнта в межах комунікації), 

інформативним, ситуативним (відображати ситуативне середовище, в якому 

висловлювання продукуються та сприймаються), інтертекстуальними 

(пов’язаними з іншими сферами тієї самої галузі знань), чітко 

структурованими (мати чітку структуру і суворо дотримуватися логіки 

викладу матеріалу) [390, с. 87].  Йому також притаманні певні інші 

стилістичні риси: сувора логічність, адже автор прагне переконати читача в 

тій чи іншій оцінці суспільних явищ;  образність, оскільки автор хоче 

впливати на уявлення читача, на його почуття; емоційність – автор поєднує 

суворо логічне викладення матеріалу з виявленням свого емоційного 

ставлення до зображуваного [216].  
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Публіцистичний стиль зазвичай переробляє тексти, створені в межах 

інших стилів. Наукова мова та терміни в ньому орієнтовані на інтелектуальне 

відображення дійсності, художні засоби та емоційно забарвлена лексика 

використовуються для емоційності. Для публіцистичного стилю характерним 

є використання синонімів та антонімів. Перші використовуються з метою 

уникнення повторів, посилення емоційності висловлювання або уточнення 

найменування явища, а тим самим і для його точнішої характеристики. Варто 

пам’ятати, що синоніми використовуються не тільки як еквівалентні 

найменування одного й того самого предмета, а і як засіб розмежування 

понять [216]. 

Погоджуючись з думкою Т. В. Яхонтової, вважаємо, що саме 

журнальна стаття є домінантним жанром первинної англомовної наукової 

комунікації, адже вона є невеликою за обсягом, має чіткий структурно-

смисловий формат і мовні конвенції, що викристалізувалися у процесі 

еволюції жанру, а також має здатність адаптовуватися до різних обставин 

спілкування [318, с. 136].  

Отже, публіцистичний текст екомаркетингу – це завершене 

повідомлення, організоване за моделлю науково-публіцистичного стилю, яке 

описує взаємодію людини з навколишнім середовищем, та використовує 

засоби мови (лексичні, морфологічні, синтаксичні) з метою виконання своєї 

мовно-комунікативної ролі.  

 

3.2. Аналіз структури англомовних публіцистичних текстів 

 

Для сучасних лінгвістичних досліджень характерною є переорієнтація 

наукових інтересів з вивчення внутрішніх закономірностей мовної системи 

на аналіз функціонування мови як найважливішого засобу спілкування. 

Відомо, що дослідження мови не є адекватним без аналізу функцій мовних 

одиниць. Це зумовило застосування у дисертаційному дослідженні 

функціонального підходу, що дозволяє показати специфіку англомовної 
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терміносистеми екомаркетингу та проаналізувати функціональні особливості 

термінів екомаркетингу в англомовній публіцистиці.   

Відображенню таких позиції включає: 

1) аналіз структури англомовних публіцистичних текстів; 

2) дослідження структурних особливостей термінів екомаркетингу в 

англомовній публіцистиці; 

3) дослідження семантичних характеристик термінів екомаркетингу в 

англомовній публіцистиці; 

4) порівняння функціонування тематичних груп термінів 

екомаркетингу в англомовній публіцистиці; 

5) функцій термінів екомаркетингу в англомовній публіцистиці;  

6) визначення термінологічної насиченості англомовних 

публіцистичних текстів. 

Терміни екомаркетингу не існують ізольовано. Вони можуть повністю 

виконувати свої функції лише у тесті. Саме тому, ми вважаємо необхідним 

дослідження їхнього впливу на структуру та термінологічну насиченість 

англомовних публіцистичних текстів екомаркетингу.  

Загальновідомо, що структура текстів періодичних видань складається 

зазвичай із заголовка та основного тексту. Заголовок покликаний надавати 

основну тему статті, а також має функцію привернення уваги читача до 

матеріалу статті. Загалом, залежно від мети адресата виділяють наступні 

типи заголовків:  

1) заголовок-розповідь;  

2) заголовок-питання;  

3) заголовок-спонукання [151, c. 212].  

Усі заголовки відібраних нами статей екомаркетингу зі спеціалізованих 

журналів є заголовками-розповідями (100 %), які представлені найчастіше 

номінативними структурами (9 статей з 10). Таке явище є цілком зрозумілим, 

адже власне номінативні конструкції здатні передати якомога більше 
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інформації, використовуючи при цьому найменшу кількість лексичних 

одиниць. 

Статті у наукових журналах є чітко структурованими, саме тому в 7 

статтях з 10 є підзаголовки виду Abstract, Key Words, Introduction, Objective 

and Methodology, Conclusion тощо.  

У проаналізованих заголовках ми виявили 16 термінологічних одиниць 

терміносистеми екомаркетингу, які містять 32 терміноелементи (всі відібрані 

заголовки складаються зі 102 слів). Отже, можна точно сказати, що терміни в 

заголовках журнальних статей займають майже третину слів, а це свідчить, 

що терміни є найінформативнішими одиницями фахової мови, а також що 

спеціалізовані журнали зорієнтовані на читача-фахівця. 

Щодо газетних статей, то в них найрозповсюдженішим є також 

заголовок-розповідь (22 заголовки з 25 або 88 %), який зазвичай складається 

із розповідних речень (14 заголовків або 56 %), наприклад: «A shift to clean 

energy will come but politics remain vile until the next election» або 

номінативною структурою (8 заголовків або 32 %), наприклад: «Good 

product, bad package: top sustainable packaging mistakes». Заголовки-питання 

(питання, відповідь на яке дається в статті) є не такими частотними в нашій 

вибірці і становлять лише 12 % (3 заголовки), наприклад: «Talkpoint: what 

does zero waste mean to you?». Заголовків-спонукань, які спонукають адресата 

до дії і виражаються за допомогою наказового речення, в проаналізованих 

нами статтях не виявлено.  

Часто в статтях на екомаркетингову тематику подаються підзаголовки, 

які детальніше розкривають інформацію, подану у заголовку. Так, серед 25 

газетних статей 10 мають ще від 1 до 6 підзаголовків, які в тексті статті 

виділяються зазвичай напівжирним шрифтом. Наприклад, у статті з 

заголовком «Companies’ ‘zero deforestation’ pledges: everything you need to 

know» міститься ще 5 підзаголовків-запитань: «Why does deforestation matter? 

What are ‘zero deforestation’ commitments? Who is slipping through the net? 

What’s the impact? Where next?». Загалом зафіксовано 33 підзаголовки, з них 
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24 підзаголовки-розповіді (3 вираженні простими реченнями, 21 – 

номінативними структурами), 9 заголовків-запитань. Варто зауважити, що 

окрім цих підзаголовків, у двох статтях були ще зафіксовані додаткові 

підпункти, наприклад, в статті: «Good product, bad package: top sustainable 

packaging mistakes» в кожному з 6 підзаголовків є ще по 3 однакові 

підпункти: «The problem:», «Who does it?», «What is the solution?», а в статті: 

«Green marketing is dead – but brands could still save the day» в одному з 

підпунктів є ще 6 підпунктів-спонукань, наприклад: «Step 1 – Accept the 

reality», «Step 2 – Start to experiment with new business models» тощо. 

Будь-яка стаття, окрім заголовка, який був проаналізований вище, має 

вступну частину, яка формулює причини, що привели до її написання та 

публікації. Зазвичай вона складається з 1–2 речень. Загалом газетним статтям 

притаманне логіко-смислове членування на абзаци. Це означає, що кожен 

абзац, зазвичай, розпочинає нову думку. 

Далі у процесі дослідження проводився відбір синтаксичних 

конструкцій і форм, а також аналіз частоти їх використання. Всі 

проаналізовані тексти статей складаються з 25 до 225 речень, причому тексти 

статей наукових журналів є набагато більшими за обсягом за газетні статті, 

що можна пояснити тим фактом, що авторами статей наукових журналів є 

фахівці певної галузі знань, які у своїх роботах подають результати 

проведених досліджень, які є джерелом нових знань. Такі статті слугують 

засобом спілкування науковців, тому їх розмір більший. Водночас метою 

газетних статей є привернення уваги читачів та передача потрібної 

інформації якомога чіткіше і стисліше.  

Загалом наша вибірка на даному етапі становить 2347 речень, кожне з 

яких є завдовшки від 1 до 78 словоформ. Результати проведеного аналізу 

довжини речень у текстах свідчать, що 13 речень утворені з допомогою 1–3 

слів; 73 речення – 4–6 слів; 102 речення – 7–9 слів; 190 речень – 10–12 слів; 

235 речень – 13–15 слів; 314 речень – 16–18 слів; 259 речень – 19–21 слів; 279 

речень – 22–24 слів, 207 речень – 25–27 слів (див. Табл. 3.1). 
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Таблиця 3.1 

Кількісні параметри довжини речень в англомовних 

публіцистичних текстах екомаркетингу 

Довжина 

речення 

(кількість 

слів) 

Кількість речень 

Журнальні статті Газетні статті Всього 

Кількість 

речень 
% 

Кількість 

речень 
% 

Кількість 

речень 
% 

1–3 - - 13 1,3 13 0,6 

4–6 28 2,1 45 4,5 73 3,1 

7–9 57 4,2 45 4,5 102 4,3 

10–12 110 8,1 80 8,1 190 8,1 

13–15 138 10,2 97 9,7 235 10 

16–18 199 14,7 115 11,6 314 13,3 

19–21 165 12,2 94 9,5 259 11 

22–24 148 10,9 131 13,2 279 11,8 

25–27 126 9,3 81 8,2 207 8,8 

28–30 114 8,4 71 7,1 185 7,9 

31–33 81 5,9 68 6,8 149 6,3 

34–36 57 4,2 49 5 106 4,5 

37–39 33 2,4 33 3,3 66 2,8 

40–42 33 2,4 16 1,6 49 2,1 

43–45 23 1,7 21 2,1 44 1,9 

46–48 12 0,9 8 0,8 20 0,9 

49–51 13 1 8 0,8 21 0,9 

52–54 5 0,4 6 0,6 11 0,5 

55–57 6 0,4 8 0,8 14 0,6 

58 і більше 8 0,6 5 0,5 13 0,6 

Всього 1356 100 991 100 2347 100 
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Дані Табл. 3.1 показують, що найвживаніша довжина речення 

становить 16–18 слів (13,3 %). Це можна пояснити тим, що речення середньої 

довжини найточніше виражають логічні судження, що допомагає адресату 

добре їх зрозуміти та засвоїти. Окрім того, варто зауважити, що середня 

довжина речення в газеті «The Guardian» є трохи коротшою, ніж в реченнях 

зі статей наукових журналів, і становить відповідно 15 слів та 17 слів. Це 

очевидно, пояснюється характерними ознаками наукового типу, а саме 

більшою громіздкістю речень, а також тим, що статті в наукових журналах 

виконують більш інформаційну та пізнавальну функції. Вони покликані 

розширювати, доповнювати, поглиблювати знання, що зумовлює 

використання складних граматичних конструкцій тощо. 

Короткі речення довжиною становить 1–3 слова не є частотними тому, 

що вони не можуть чітко виразити думку автора та не є частотними в 

публіцистичних текстах англійської мови загалом. Так само нечастотними є 

речення завдовшки понад 50 слів, адже читачеві або слухачеві важко вловити 

основну думку таких речень. Крім того, як видно з відсоткового відношення, 

немає суттєвої різниці довжини речень між газетними статтями та статтями 

наукових журналів. 

Наступним етапом нашого дослідження був аналіз відібраних речень за 

їх типами. Проведений аналіз свідчить, що однією з синтаксичних ознак 

англомовних публіцистичних текстів екомаркетингу є вживання поширених 

речень; зазвичай прості речення ускладняються нашаруванням 

дієприкметникових зворотів та однорідних членів речення. Зокрема, це 

стосується текстів спеціалізованих журналів. Наведемо приклад простого 

речення зі статті журналу: «Nancy Lee, Doug McKenzie-Mohr, Wesley Schultz, 

and I are in the process of collecting cases of successful applications of social 

marketing to reduce waste, protect water quality, reduce water usage, reduce 

emissions, reduce energy use, and protect forests and fisheries and wildlife for a 

book called Social Marketing for the Environment» [422]. Натомість складні 

речення в газетних статтях є простішими, ніж в наукових журналах, тобто 
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мають зазвичай не більше двох основ, оскільки, як вже зазначалося, тексти 

газет орієнтовані на широке коло читачів і послуговуються при цьому 

простішими синтаксичними конструкціями, наприклад: «The wastewater is 

then transferred to the main biodigester, which contains a thick layer of animal 

manure» [405]. 

Результати кількісного синтаксичного аналізу англомовних 

різнотипних текстів з екомаркетингу узагальнено, систематизовано і 

представлено у Табл. 3.2.  

 

Таблиця 3.2 

Кількісні параметри різнотипних речень в англомовних 

публіцистичних текстах екомаркетингу 

Типи речень 

Газетні статті Журнальні статті Всього 

Кількість 

речень 
% 

Кількість 

речень 
% 

Кількість 

речень 
% 

Прості 425 42 678 50 1103 47 

Складносурядні 55 6 90 7 145 6 

Складнопідрядні 511 52 588 43 1099 47 

Всього 991 100 1356 100 2347 100 

 

Згідно з даними Табл. 3.2, спостерігається однакова частота вживання 

простих та складнопідрядних речень (по 47 %), натомість кількість 

складносурядних речень набагато менша (6 %).  

Отже, результати аналізу структурних особливостей публіцистичних 

текстів екомаркетингу свідчать про те, що речення публіцистичних статей 

характеризуються середньою довжиною (16–18 слів). При цьому прості та 

складнопідрядні речення є однаково поширеними. 
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3.3. Структурні особливості термінів екомаркетингу в англомовних 

публіцистичних текстах 

 

Для аналізу структурних особливостей термінів екомаркетингу в 

англомовній публіцистиці, а саме словотвірних моделей, ми проаналізували 

дані корпусу та визначили, які терміни екомаркетингу є частотними в 

англомовних публіцистичних текстах, що відображено у Табл. 3.3 та Рис. 3.1.  

 

Таблиця 3.3 

Структурні особливості термінів екомаркетингу  

в англомовній публіцистиці 

Спосіб 

слово-

творення 

термінів 

Морфологічний спосіб Синтаксичний спосіб 
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1 2 3 4 5 6 7 

Абсолютна 

частота 

термінів 

81901 1422 546 4 28231 3578 134 

70,7 % 1,2 % 0,5 % 0,003 % 24,4 % 3,1 % 0,1 % 

Всього 83873 (72,4 %) 31943 (27,6 %) 

 

Варто звернути увагу, що ми брали до уваги лише найпродуктивніші 

способи словотворення, а саме морфологічний та синтаксичний, адже 

семантичний спосіб не є продуктивним для терміносистеми екомаркетингу. 

Також необхідно нагадати, що результати аналізу у другому розділі 

показали, що найпродуктивнішим способом творення термінів 

екомаркетингу в лексикографічних джерелах є синтаксичний (69 %), 
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причому найвживанішими є двокомпонентні словосполучення (73 % усіх 

словосполучень). Менш продуктивним є морфологічний спосіб (20 %). 

 

 

Рис. 3.1. Розподіл термінів англомовної терміносистеми 

екомаркетингу за кількістю компонентів 

Примітка. На осі координат x подано абсолютна частота термінів за 

способом їхнього творення з Табл. 3.3. 

 

Як бачимо з Табл. 3.3 та Рис. 3.1., найчастотнішими в англомовних 

публіцистичних текстах є терміни, які утворилися морфологічним шляхом 

(72,4 %), переважно афіксацією (70,7 %), не зважаючи на те, що їхня 

кількість в словниках набагато менша, ніж термінів-словосполучень. 

Терміни, утворені синтаксичним шляхом, охоплюють 27,6 %, серед яких 

переважають двокомпонентні словосполучення (24,4 %). Це можна пояснити 

тим, що такі терміни є короткими, зрозумілими і краще відповідають 

вимогам публіцистики, ніж багатокомпонентні терміни, які є 

характернішими для наукового чи художнього стилів. Окрім того, терміни, 

утворені морфологічним шляхом, можуть вживатися як терміноелементи, 

тобто ставати частинами нових багатокомпонентних термінів, що збільшує 

частоту їхнього вживання в англомовних публіцистичних текстах. 
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За результатами нашого аналізу, ми поділяємо терміни екомаркетингу 

на три групи в залежності від значення показника частоти вживання термінів 

у публіцистичних текстах, визначеного в корпусі:  

1) часто вживані (ключові терміни) – частота вживання 200 і більше: 

air pollutant(s) (310), biodegradable (253), biofuel (323), clean energy (508), eco-

friendly (396) тощо; 

2) терміни середньої частоти вживання – частота вживання від 50 і до 

200: environmental control(s) (69); green job(s) (116); green energy (131); noise 

pollution (74); waste treatment (51), renewable power (125) тощо;  

3) рідко вживані терміни – від 0 і до 50: water-efficient (28), tree-

hugger(s) (23), sustainable material(s) (22), recyclable product(s) (6) тощо. 

Це дає нам змогу стверджувати, що чим вищим є показник частоти 

вживання терміна, тим зрозумілішим він є для широкого кола читачів і має 

багато похідних, в той час як рідко вживані терміни є вузькогалузевими й 

зрозумілими науковцям, аніж широкому загалу. Окрім того, низький 

показник вживаності терміна може свідчити про те, що термін є ще 

новоствореним або навпаки втратив свою актуальність.  

Щодо морфологічних ознак публіцистичної мови екомаркетингу, то її 

характеристикою є багаторазове використання певних частин мови (див. 

Табл. 3.4).  

 

Таблиця 3.4 

Морфологічний склад публіцистичних текстів екомаркетингу 

№ Частина мови Абсолютна частота 

1 Іменник 41,5 % 

2 Прикметник 5,1 % 

3 Дієслово 12,5 % 

 

У результаті проведеного кількісного аналізу всієї вибірки 

публіцистичних текстів екомаркетингу було виявлено, що іменники 

https://voyant-tools.org/?corpus=a026440e21ff5139474f6f6256506b0c
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складають 41,5 % від загального обсягу тексту, дієслівні форми – 12,5 %, а 

прикметники – 5,1 %, що складає разом 59,1 % (див. Табл. 3.4). Решту 40,9 % 

охоплюють інші частини мови, здебільшого артиклі та прийменники. Отже, 

кількісно переважають іменники, що можна пояснити тим, що іменники 

разом з прикметниками (разом 46,6 %) у публіцистиці забезпечують чітку 

номінацію фахових понять разом з їх характерними ознаками. 

Отже, в публіцистичних текстах екомаркетингу набагато частотнішими 

є терміни утворенні за допомогою афіксів. Крім того, ці тексти 

характеризуються наявністю великої кількості іменників. Обидва факти 

доводять твердження, що публіцистичний текст має бути коротким і 

водночас інформативним, а саме іменники та короткі слова можуть 

забезпечити ці потреби. 

  

3.4. Семантичні особливості термінів екомаркетингу в англомовній 

публіцистиці 

 

Будь-який текст, чи то художній, чи науковий, чи власне 

публіцистичний містить велику кількість різної лексики, однак основою 

завжди залишається загальновживана лексика, яка забезпечує зв’язність 

тексту та робить його зрозумілим широкому колу читачів. 

Публіцистичні тексти екомаркетингу англійської мови також мають не 

лише терміни екомаркетингу, але й терміни інших дисциплін, 

загальнонаукові терміни та загальновживану лексику. Тому лексичні одиниці 

публіцистичних текстів екомаркетингу поділяються на чотири групи:  

1. Вузькогалузеві терміни представлені групою термінів, які належать 

тільки до конкретної фахової мови, розраховані на фахівців окремої 

професійної сфери знань і зберігають свою вузькогалузеву 

маркованість [23, с. 143]. Ця група термінів є ядром терміносистеми 

екомаркетингу. 
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2. Міжгалузеві терміни – це терміни, які використовуються в різних 

терміносистемах фахових мов, це терміни суміжних дисциплін – екології, 

економіки, маркетингу, техніки тощо: climate change, global warming, energy 

crisis, Fenton’s reagent, ozonation тощо. За словами О. М. Бондар, такі терміни 

здатні переходити до категорії загальнотехнічних чи загальнонаукових 

лексичних одиниць, а також поповнювати загальнолітературну 

лексику [23, с. 143].  

3. Зовнішньогалузеву лексику репрезентують терміни, які належать до 

інших терміносистем фахових мов і стосуються загального термінологічного 

фонду наук (терміни політики, релігії, культури тощо). Зовнішньогалузева 

лексика розміщується на периферії фахової мови екології, а її основною 

ознакою є міждисциплінарний характер і високий ступінь абстракції. 

4. Нефахова лексика, або загальновживана, за С. А. Вискушенко, 

виступає сукупністю всіх мовних засобів загальновживаної мови й не є 

пов’язаною із жодною професійною галуззю знань чи людської діяльності. 

Такі лексичні одиниці позначають предмети, явища, дії, ознаки, які описують 

повсякденне життя усіх користувачів відповідної мови та уможливлюють 

загальнонаціональне спілкування [41].  

Р. Уолсі, відомий дослідник журнальної періодики США, вважає, що 

варто поділяти журнали на «загальні» і «спеціалізовані», вказуючи, що 

загальні журнали орієнтуються на широке коло споживачів, тоді як 

спеціалізовані журнали підходять для людей, чиї інтереси відрізняються від 

інтересів більшості [398, c. 256]. У текстах журналів часто відбуваються 

дискусії про сучасні перспективи розвитку маркетингу та екомаркетингу 

зокрема. Науковці всього світу мають змогу за допомогою цих журналів 

обмінюватися своїм досвідом ефективного застосування екомаркетингових 

технологій та інформувати звичайного читача про результати своїх 

досліджень. Статті в таких журналах зберігають свою актуальність для 

практиків протягом довгого періоду після опублікування [42, с. 159]. Тексти 

газет, перш за все, відрізняються невеликим обсягом статей і меншою 
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науковою цінністю. Статті цих видань орієнтовані на інтелектуально-

підготовлених читачів, що розуміються на екомаркетингу. Спробуємо 

проаналізувати дані статті та порівняти тексти газетних та спеціалізованих 

журналів. 

Проаналізувавши заголовки статей, ми виявили 21 термінологічну 

одиницю терміносистеми екомаркетингу, які складаються з 

36 терміноелементів (всі відібрані заголовки містять 267 слів). 

Використовуючи ці дані можемо підтвердити той факт, що більшу частину 

публіцистичних текстів складають загальновживані слова, цим текстам не 

притаманний високий ступінь використання термінів у заголовках, що 

пояснюється, перш за все, орієнтацією газетних видань на широку аудиторію 

читачів. 

За допомогою програми Voyant Tools ми проаналізували тексти газет та 

журналів і побачили різницю між даними статтями. Так, ми визначили, що в 

нашій вибірці публіцистичних газетних текстів найчастотнішими словами є 

наступні: energy – 130; says – 113; waste – 110; water – 110; new – 61; plastic – 

56; use – 51; companies – 47; coffee – 45; food – 44; materials – 44; sustainable – 

44, терміноелемент green – 49. Як бачимо, переважають серед 

найчастотніших слів власне загальновживані слова, що цілком підтверджує 

думку про те, що газетні статті орієнтовані на звичайного читача.  

Натомість кількість термінів екомаркетингу в журнальних статтях 

набагато більша, ніж в газетних статтях, наприклад: «Remediational technique: 

chemical methods such as Environmental mineral materials (EMM), physical 

methods such as solar photocatalytic and biological methods such as 

bioremediational technique as a new concept that can cure the damaged 

environment to improve the environment quality directly» [420].  

Використовуючи програму Voyant Tools ми виділили найчастотніші 

слова аналізованих статей: green (261), environmental (179), marketing (156), 

consumers (98), environment (94), eco (93), energy (90), products (88), 

innovation (68), practices (68), research (68), consumption(67), feedback (64), 
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waste (61), industry (58), householders (56), product (56), sustainability (54) 

тощо. Як бачимо, майже всі слова є або термінами, або терміноелементами 

багатокомпонентних термінів екомаркетингу, що пояснює високу 

інформативність публіцистичних текстів у спеціалізованих журналах.  

Щодо семантики термінів екомаркетингу в англомовній публіцистиці, 

то насамперед ми звернули увагу на особливості функціонування термінів-

синонімів, оскільки вони порушують системність терміносистеми 

екомаркетингу, і це перешкоджає процесу її нормування. Полісемія та 

омонімія є низькочастотною в даній терміносистемі, тому не розглядалася 

нами на даному етапі.  

Проаналізувавши синонімічні ряди терміносистеми екомаркетингу за 

критерієм абсолютної частоти у корпусах, нагадаємо, що ми виокремили 253 

терміни-синоніми, які утворюють 95 синонімічних рядів, ми поділяємо їх на 

(див. Додаток Д): 

1) синонімічні ряди, які повністю проявляються в англомовній 

публіцистиці екомаркетингу, тобто усі терміни, які входять до синонімічного 

ряду зустрічаються в корпусі; наприклад, термін carbon emissions 

зустрічається в корпусі 416 разів, а його синонім CO2 emissions – 209. 

Зауважимо, що таких рядів найбільше, а саме 44; 

2) синонімічні ряди, які частково проявляються в публіцистичних 

текстах, тобто один або декілька членів ряду не були виявлені в корпусі, 

наприклад: термін waste-to-energy зустрічається 8 разів, а його синонім 

energy-from-waste – 0. Таких рядів налічується 36; 

3) синонімічні ряди (15 рядів), які повністю не були виявлені в 

терміносистемі екомаркетингу, наприклад синонімічний ряд green 

syndicalism – eco-syndicalism.  

Нульову абсолютну частоту терміна-синоніма або цілого 

синонімічного ряду можна пояснити наступними факторами: 
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1) ці терміни можуть належати до рідко вживаних вузькогалузевих 

термінів екомаркетингу, які є більш притаманними науковим текстам, а не 

публіцистичним; 

2) деякі терміни є вже застарілими й через це не зустрічаються у 

нашому матеріалі. Однак ми не маємо права вилучати їх з терміносистеми 

екомаркетингу, оскільки вони зафіксовані в лексикографічних джерелах, а 

тому цілком можуть вживатися у різностилевих текстах. 

Усі термінологічні синоніми екомаркетингу ми також поділяємо за 

семантичною ознакою на два типи (див. Додаток Д Табл.1): терміни-дублети 

(сурядний синонімічний зв’язок) і відносні синоніми (субпідрядний 

синонімічний зв’язок). Розмежувати дані типи термінів можна лише 

проаналізувавши їх у тексті. Терміни-дублети або абсолютні синоніми, як 

уже зазначалося, майже не відрізняються своїм семним складом і є 

взаємозамінними у контексті. Сюди належать усі синонімічні ряди, які 

складаються з повного та скороченого терміна, а також деякі інші терміни, 

наприклад, high efficiency particulate air filters – HEPA filters, eco-frіendly 

product – green product.  

Водночас терміни другого типу зв’язку є важливими чинниками при 

виконанні інформаційної функції терміна, тобто при вживанні певного 

синоніма із синонімічного ряду виокремлюються ознаки, що є характерними 

лише для нього [44], наприклад, clean car – green vehicle. Зауважимо, що в 

багатокомпонентних синонімічних рядах між різними їх одиницями можуть 

існувати як один, так і другий тип зв’язку; наприклад, у синонімічному ряді 

pay-as-you-throw – PAYT – unit-based pricing – volume-based pricing, 

очевидним є те, що перших два його компоненти є термінами-дублетами, 

натомість інші члени є відносними синонімами. Саме тому, у таблицях 2–5 

додатку Д, де аналізуються багатокомпонентні синонімічні ряди, ми не 

позначаємо типи синонімів. 

Як уже зазначалося, синонімія не є бажаною в терміносистемах, а тому 

потребує впорядкування. У доборі нормативного терміна потрібно 
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користуватися такими принципами: термін повинен відповідати всім 

вимогам літературної мови, не порушувати системних зв’язків у межах 

терміносистеми і мови загалом, мати високу частоту вживання, бути 

абсолютно вмотивованим та мати статус міжнародного [303, с. 63]. 

Щоб вибрати із групи термінів-синонімів найвиправданіший, варто 

користуватися також параметрами вмотивованості [134]. Для цього нам 

потрібно проаналізувати лексичне значення (дефініцію) терміна і визначити, 

який варіант терміна найбільш відповідає вимогам професійного 

спілкування, тобто який є більш мотивованим. Також потрібно звертати 

увагу на те, чи відповідає внутрішня форма терміна його лексичному 

значенню. Внутрішня форма терміна представлена морфемною структурою й 

«утворює не просту сукупність смислів та узусу її складових», а визначену 

систему взаємопов’язаних і взаємообумовлених елементів [235, с. 140]. 

Внутрішня форма – це системна характеристика слова чи словосполучення, 

яка виконує роль «перехідного містка» від звукової оболонки до 

значення» [142, с. 247].  

Наприклад, у терміносистему екомаркетингу увійшли терміни екології 

pollute та contaminate. Cambridge Learner’s Dictionary подає такі визначення 

цих термінів: contaminate – to make something less pure or make it poisonous: 

[327]; pollute – to make an area or substance, usually air, water, or soil, dirty or 

harmful to people, animals, and plants, especially by adding harmful chemicals 

[327]. Дефініція терміна pollute означає, що забруднення відбувається 

внаслідок певної діяльності людини, в той час як contaminate такого натяку 

не має, тобто забруднення може бути й природного походження. Отже, 

обидва терміни та їх похідні сontamination – pollution; сontaminant – pollutant 

мають право на існування.  

Як додатковий критерій уніфікації синонімів ми пропонуємо 

використовувати частоту вживання цих термінів за корпусними даними. Так, 

термін pollute зустрічається у заданій вибірці 251 раз, а contaminate – 241, 

тобто варто надавати трохи більше переваги терміну pollute. Це можна 



153 

підтвердити і кількість вживання похідних-термінів contamination 

(2116 разів), а pollution (6071 разів); contaminant(s) зустрічається 1272 рази, a 

pollutant – 1942 рази. Варто зауважити, що внутрішня форма усіх згаданих 

термінів відповідає їх лексичному значенню, адже суфікси -tion та -ant наявні 

в обох термінах і означають дію (процес) та відповідно речовину, яка 

забруднює довкілля. 

Порівняємо синоніми combustion та incineration. Combustion – the 

process of burning [319] (процес горіння). Incineration – the act of burning 

something completely; reducing it to ashes [319] (акт повного спалювання, 

перетворення чогось до попелу). Суфікс -tion  означає дію (процес), тобто 

внутрішня форма збігається з лексичним значенням термінів. За абсолютною 

частотою вживання (100), термін incineration є поширенішим, а combustion, 

як термін екомаркетингу вживається у корпусі 63 рази.  

Як бачимо, дуже часто один з синонімів починає домінувати, 

витісняючи інший на задній план, тому вважаємо доцільним 

використовувати абсолютну частоту вживання термінів екомаркетингу як 

додатковий критерій уніфікування синонімів в терміносистемі 

екомаркетингу. Провівши даний аналіз, все таки змушені погодитися з 

Л. Дрозд, в тому, що повне усунення термінологічних синонімів з активного 

вжитку неможливе, а це так само унеможливлює абсолютну 

стандартизацію [337, p. 35]. 

Отже, аналіз термінів-синонімів показав, що зафіксовані в 

лексикографічних джерелах синонімічні ряди по-різному проявляють себе в 

англомовних публіцистичних текстах. Впорядкування синонімії в 

терміносистемі екомаркетингу пропонуємо робити з опорою на 

вмотивованість лексичної одиниці та її абсолютну частоту вживання в 

публіцистичних текстах. 
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3.5. Особливості функціонування екомаркетингових тематичних 

груп 

 

Як зазначалося у другому розділі, найбільша кількість термінів 

екомаркетингу входить до тематичної групи «Терміни на позначення 

екологічно безпечної продукції, послуг та матеріалів», що складає 280 

термінів, тобто 27,8 %. Ця група, разом з трьома наступними, а саме 

«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», складає ядро за кількістю термінів, яке охоплює 

720 (або 71,3 % всього досліджуваного матеріалу). 

Аналіз показав, що частоту вживання тематичних груп термінів 

екомаркетингу в англомовній публіцистиці варіює від групи до групи, що 

відображено у Табл. 3.5 та Рис. 3.2.  

 

 Таблиця 3.5 

Частота вживання тематичних груп  

термінів екомаркетингу в англомовній публіцистиці 
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1. 

Терміни на позначення екологічно 

безпечної продукції, послуг та матеріалів 

13049 

(11,0 %) 

280 46,1 

2. 

Терміни на позначення властивостей 

екологічно безпечного виробництва, 

товарів, послуг та матеріалів 

9678 

(8,2 %) 

109 88,7 
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Продовження Таблиці 3.5 

3. 

Терміни на позначення екологічних 

напрямів, галузей екологічного 

виробництва, менеджменту і маркетингу 

43644 

(36,9 %) 

91 464,3 

4. 
Терміни на позначення екоспрямованих 

виробників, організацій та споживачів 

1093 

(0,9 %) 

67 16,1 

5. 

Терміни на позначення екологічних 

процесів, методів і технологій 

виробництва та споживання 

15487 

(13,1 %) 

229 67,3 

6. 

Терміни на позначення впливу 

господарської діяльності людини на 

навколишнє середовище 

30118 

(25,5 %) 

102 295,3 

7. 

Терміни на позначення соціальних 

екологічно спрямованих напрямів 

діяльності, громадських рухів і програм 

1420 

(1,2 %) 

69 20 

8. 

Терміни на позначення економічних 

показників екологічного виробництва і 

споживання та супровідних нормативних 

документів 

3718 

(3,1 %) 

58 63 

 

Проаналізувавши дані Табл. 3.5, ми бачимо, що у публіцистичних 

текстах найчастотнішими є тематичні 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 %).  
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Рис. 3.2. Частота вживання тематичних груп  

термінів екомаркетингу в англомовній публіцистиці 

 

Визначимо, які тематичні групи термінів екомаркетингу є 

найчастотнішими в англомовній публіцистиці, для чого в аналізованому 

матеріалі виділимо основну й периферійну системи, що відобразимо в 

Табл. 3.6. 

Таблиця 3.6 

Основна й периферійна системи тематичних групах 

термінів екомаркетингу в англомовній публіцистиці 

№ 

ТГ 
Тематична група Частота 

Розподіл за 

частотою 

Всього 

3 

Терміни на позначення 

екологічних напрямів, галузей 

екологічного виробництва, 

менеджменту і маркетингу 

43644 

(36,9 %) Ядро 

89249 

(75,5 %) 

 

 

 

 

 

 

118207 

(100 %) 
6 

Терміни на позначення впливу 

господарської діяльності людини 

на навколишнє середовище 

30118 

(25,5 %) 
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Продовження Таблиці 3.6 

5 

Терміни на позначення 

екологічних процесів, методів і 

технологій виробництва та 

споживання 

15487 

(13,1 %) 

 Основна 

система 

102298  

(86,5 %) 

 

 

118207 

(100%)  

1 

Терміни на позначення екологічно 

безпечної продукції, послуг та 

матеріалів 

13049 

(11,0 %) 

Основна 

підсисте- 

ма 

13049  

(11 %) 

2 

Терміни на позначення 

властивостей екологічно 

безпечного виробництва, товарів, 

послуг та матеріалів 

9678 

(8,2 %) 

Периферійна 

система  

15909 (13,5 %) 

8 

Терміни на позначення 

економічних показників 

екологічного виробництва і 

споживання та супровідних 

нормативних документів 

3718 

(3,1 %) 

7 

Терміни на позначення соціальних 

екологічно спрямованих напрямів 

діяльності, громадських рухів і 

програм 

1420 

(1,2 %) 

4 

Терміни на позначення 

екоспрямованих виробників, 

організацій та споживачів 

1093 

(0,9 %) 
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З Табл. 3.6 випливає, що три тематичні групи, а саме «Терміни на 

позначення екологічних напрямів, галузей екологічного виробництва, 

менеджменту і маркетингу», «Терміни на позначення впливу господарської 

діяльності людини на навколишнє середовище» та «Терміни на позначення 

екологічних процесів, методів і технологій виробництва та споживання», 

охоплюють ядро за частотою, яке складає 89249 (або 75,5 % всього 

досліджуваного матеріалу), тобто вони найчастіше вживаються в 

англомовних публіцистичних текстах. Найчастотніша тематична група 

«Терміни на позначення екологічних напрямів, галузей екологічного 

виробництва, менеджменту і маркетингу», що складає 43644, тобто 36,9 %. 

У приядерній зоні опинилася одна тематична група, а саме «Терміни на 

позначення екологічно безпечної продукції, послуг та матеріалів», яка разом 

із ядром складають основну систему, що охоплює 102298 або 86,5 % усього 

досліджуваного матеріалу.  

Чотири тематичні групи термінів англомовної терміносистеми 

екомаркетингу «Терміни на позначення властивостей екологічно безпечного 

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

економічних показників екологічного виробництва і споживання та 

супровідних нормативних документів», «Терміни на позначення соціальних 

екологічно спрямованих напрямів діяльності, громадських рухів і програм» 

та «Терміни на позначення екоспрямованих виробників, організацій та 

споживачів» знаходяться на периферії, що становить 15909 терміновживань 

групи або 13,5 % від загальної кількості.  

Найменш частотною тематичною групою термінів англомовної 

терміносистеми екомаркетингу є тематична група «Терміни на позначення 

екоспрямованих виробників, організацій та споживачів», що складає всього 

1093 терміновживання або 0,9 %. 

Такі дані дають змогу стверджувати, що кількість термінів, які входять 

до тематичної групи, не впливають на частоту вживання тематичної групи 

термінів екомаркетингу в англомовній публіцистиці. Тобто сучасне 
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суспільство цікавиться саме екологічними проблемами й наслідками свого 

впливу, а також шукає шляхи їх вирішення через удосконалення різних 

галузей екологічного виробництва. 

 

3.6. Функції термінів екомаркетингу в англомовній публіцистиці 

 

Щодо функції термінів у тексті, то можна стверджувати, що термін 

виконує ті самі функції, що і загальновживана лексика. Проте сфера 

функціонування вносить свої професійні особливості [253, 154]. 

Є три основні функції терміна (за В. М. Лейчиком):  

1) номінативна – термін називає спеціальні об’єкти, їхні ознаки або дії; 

2) сигніфікативна – термін позначає загальне поняття, яке є елементом 

системи спеціальних понять певної галузі науки чи техніки;  

3) комунікативна – термін передає фахові знання у часі та 

просторі [196, с. 63–68]. 

Проте, варто виділяти ще дефінітивну функцію, яка полягає в тому, що 

термін є засобом логічного визначення спеціального поняття [39, с. 20]. 

Окрім цих функцій, що термін виконує також когнітивну функцію, «яка 

визнає термін у результаті тривалого процесу пізнання сутності предметів та 

явищ об’єктивної дійсності. У цьому процесі термін виявляється результатом 

тривалого наближення до адекватності спеціального значення» [99, с. 179]. 

Погоджуємося, що результати інтелектуального розвитку носіїв у певній 

галузі нагромаджуються у термінах [203, с. 8]. 

Так, наприклад, в статті «Why Eco-Friendly Cars Are Important» [432] 

термін eco-friendly cars виконує одночасно номінативну, сигніфікативну і 

комунікативну функцію, адже саме він несе основне інформативне 

навантаження в заголовку статті. Цей термін не лише називає поняття і 

прив’язує всю статтю до галузі знань «екомаркетинг», але і є засобом 

комунікації, тобто передачі інформації. Крім того, цей термін виконує і 

рекламну функцію, адже головна мета статті – це переконати читача в тому, 

https://www.ecomena.org/why-eco-friendly-cars-are-important/
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що саме eco-friendly vehicle є дуже необхідними: «Driving an eco-friendly 

vehicle is a great way to help human health and the environment. A green vehicle 

releases less harmful chemicals into the air, as it emits low carbon compounds 

when running. Find out the different reasons why eco-friendly cars are so 

important, and how they can help prevent more damage to the environment» [432]. 

Терміни екомаркетингу можуть виконувати також емоційну функцію, 

тобто автор за допомогою терміну хоче викликати в читача позитивну чи 

негативну емоцію. Наприклад, «Your eyes aren’t deceiving you, but the labels 

might be. There are more products claiming to be green on the shelves of stores 

these days, however those ‘all-natural’ and ‘organic’ products are likely 

committing at least one of the Seven Sins of Greenwashing, by not telling the 

complete truth. Between 2007 and 2009, the in-store availability of so-called 

‘green’ products has increased between 40 % and 176 %, with 98 % of products 

surveyed still committing at least one Sin of Greenwashing, according to a report 

on the Seven Sins of Greenwashing released today by TerraChoice Environmental 

Marketing. Greenwashing is defined as the act of misleading consumers regarding 

the environmental practices of a company or the environmental benefits of a 

product or service. Greenwashing is changing in creative ways. As a result, a new 

sin has been identified and added to the original 2007 Six Sins of Greenwashing.» 

[415]. В наведеному уривку статті виділені терміни екомаркетингу 

виконують не лише інформаційну функцію, але й емоційну, адже автор усіма 

можливими способами намагається викликати у читача негативне ставлення 

до поняття greenwashing. Автор бере в лапки терміни, які мають позитивне 

значення, він подає визначення  самого терміна для того, щоб більша 

кількість читачів розуміла про, що йде мова, наводить статистику і все для 

того, щоб викликати в читача зацікавленість і негативну емоцію. 

Однак, публіцистичний стиль загалом виконує дві основні функції 

інформаційну функцію і функцію впливу на читача [36]. Як зазначає 

Л. Г. Кайда, автор повинен чітко розраховувати ефект впливу на читача, який 

повинен визначатися самою структурою тексту і підтримуватися всіма його 

https://www.ecomena.org/why
http://sinsofgreenwashing.com/indexe47a.pdf
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компонентами [120, с. 44]. Це означає, що автор статті не лише повідомляє 

факти, а й дає їм оцінку, переконуючи читача у правильності своєї точки 

зору. Саме він обирає найдоцільніші мовні одиниці, в тому числі й терміни, 

для досягнення поставленого завдання. Саме тому акцентуємо увагу на 

основній функції терміна – здатності виражати наукове поняття у текстах 

екомаркетингу. 

Термін є основою складовою публіцистичного тексту екомаркетингу та 

визначає його комунікативні та тематичні аспекти. Типологію термінів 

екомаркетингу у тексті здійснюємо на основі напрацювань 

Е. Ф. Скороходька [272], який розрізняє типи термінів відповідно до 

1) системо- та 2) текстозумовлених характеристик, які визначаються роллю 

терміна в системі мови та у конкретному тексті. 

До системозумовлених характеристик належать дві градуальні ознаки – 

когнітивна вартість та інформаційна насиченість. Когнітивна вартість 

вимірюється кількістю безпосередніх та опосередкованих семантичних 

дериватів, інформаційна насиченість – кількістю безпосередніх та 

опосередкованих семантичних складників [272, с. 12]. Між когнітивною 

вартістю та інформаційною насиченістю є обернена залежність.  

Терміни із великою когнітивною вартістю, а саме: pollution, 

environment, water, за допомогою яких утворюється значна кількість інших 

термінологічних словосполучень – семантичних дериватів, відзначаються 

малою інформаційною насиченістю. Отже, це загальні терміни, які мають 

незначне смислове навантаження. І, навпаки, терміни із невеликою 

когнітивною вартістю (невеликою кількістю семантичних дериватів – 

переважно терміни, які складаються із багатьох компонентів мають велику 

інформаційну насиченість та передають нову інформацію.  

Для підтвердження вищевикладеного наведімо як приклад фрагмент 

публіцистичного  тексту: «Each nuclear power plant (and there are 429 of them 

in the world today) produces waste that must be taken care of in one way or the 

other. The low-level waste has often been simply dumped in open storages on the 
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ground or in barrels into the sea. The medium-level waste has been piled up in 

barrels or containers on fenced-in open ground (e.g. on the Kola Peninsula), piled 

up in mines (e.g. in Germany) or deposited in underground storages (e.g. Sweden 

and Finland). The high-level waste is the really problematic material, as its very 

high toxicity demands that it is kept isolated from the biosphere for «at least 

100,000 years» [430]. 

Запропонований фрагмент тексту має на меті познайомити адресанта із 

проблемою захоронення радіоактивних відходів. Для досягнення цієї мети 

автор оперує термінами з когнітивною вартістю та інформаційною 

насиченістю.  

Терміни waste, plant, bed, ground, deposition є прикладами термінів із 

великою когнітивною вартістю. Однак у фрагменті переважають терміни із 

великою інформаційною насиченістю, тобто термінологічні 

словосполучення, які уточнюють простіші поняття. На початку фрагменту 

вжито гіперонім waste. Гіпонімами гіпероніма waste у тексті є low-level waste, 

medium-level waste та high-level waste, що вказують на різний рівень 

радіоактивності відходів і вводяться автором у текст фрагменту у міру 

збільшення відстані від його початку.  

Прикладами термінів з інформаційною насиченістю в цьому фрагменті 

є: low-level waste, medium-level waste, high-level waste, nuclear power plant, 

geological deposition, underground storages тощо. Терміни з інформаційною 

насиченістю виконують у тексті роль інформативних маркерів і їхня 

функція – інформаційна. Зауважимо, що на термінологічні словосполучення 

у текстах екомаркетингу припадає найбільше семантичне навантаження, 

вони забезпечують високу інформативність спеціального тексту. Отже, 

максимальна кількість інтелектуальної інформації про явища, ознаки, 

характеристики тощо передається за допомогою термінологічних 

словосполучень.  

Щодо термінів із когнітивною вартістю, то у тексті вони виконують 

роль категоріальних або індикативних маркерів. Такі терміни прив’язують 
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нову інформацію до певних базових категорій відповідної галузі науки. Їхня 

основна функція – індикативна: вони є показниками тих поняттєвих 

категорій, до яких належить текст [272, с. 14]. 

Отже, у процесі розгляду терміна в науковому тексті кількість його 

семантичних дериватів номінуємо індикативною вартістю терміна, а 

кількість семантичних компонентів – його інформаційною вартістю. 

Залежно від абстрактності тексту розрізняємо такі текстозумовлені 

типи термінів: 1) інтрагалузеві (вузькогалузеві, вузькоспеціальні) терміни; 

2) екстрагалузеві терміни та 3) загальнонаукові й загальнотехнічні 

терміни [272, с. 15]. Процес розрізнення цих груп термінів є досить 

складним, оскільки  чіткого розмежування між ними немає. Часто залежно 

від тексту екстрагалузеві чи загальнонаукові терміни можуть стати 

інтрагалузевими. Групування термінів за таким принципом ми здійснювали в 

процесі їх аналізу у терміносистемі.  

Для аналізу текстозумовлених характеристик термінів нижче наводимо 

фрагмент публіцистичного тексту: 

«Various waste-to-energy (WTE) conversion technologies can generate 

energy products from municipal solid waste (MSW). Accurately evaluating 

landfill gas (LFG, mainly methane) emissions from base case landfills is critical to 

conducting a WTE life-cycle analysis (LCA) of their greenhouse gas (GHG) 

emissions. To reduce uncertainties in estimating LFG, this study investigated key 

parameters for its generation, based on updated experimental results. Landfill 

GHG emissions also vary significantly based on LFG management practices and 

climate. In LCAs of WTE conversion, generating electricity from LFG helps 

reduce GHG emissions indirectly by displacing regional electricity. Because of its 

considerable energy potential and high organic content, MSW has received 

increasing interest as a feedstock for fuel and energy production (i.e., waste-to-

energy)» [416]. 

У зазначеному фрагменті присутні терміни усіх текстозумовлених 

типів. Загальнонаукові терміни позначені у фрагменті курсивом. 
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Інтрагалузеві (вузькогалузеві) терміни, тобто терміни екомаркетингу, 

виділені підкресленням. Щодо екстрагалузевих (міжгалузевих) термінів, які 

виділені напівжирним курсивом, то зауважимо, що в уривку трапляються 

терміни енергетики, проте деякі з них стають термінами екомаркетингу. 

Отже, можна стверджувати, що засоби масової інформації сприяють 

функціонуванню терміна. Використання термінів у публіцистиці зумовлене 

прагненням достовірності, об’єктивного відображення реальності [193]. Не 

всі терміни у тексті виконують однакову функцію. Так, є терміни з 

когнітивною вартістю та терміни з інформаційною насиченістю.  

 

3.7. Термінологічна насиченість англомовних публіцистичних 

текстів 

 

Розуміння фахової мови як засобу вираження текстової інформації 

вимагає визначення загальних особливостей тексту в плані лексичного 

наповнення, тому актуальним є питання насиченості тексту термінами 

[249, c. 216]. Терміни можна назвати основою публіцистичних текстів 

екомаркетингу як у кількісному, так і в змістовому відношенні, тому дані про 

термінологічну насиченість та частотність спеціальних текстів важливі для 

дослідження терміносистем [42, с. 175]. 

Варто нагадати, що під термінологічною насиченістю розуміємо частку 

термінологічних слововживань серед повнозначних слів [304, с. 18]. Саме 

тому, визначення термінологічної насиченості різнотипових публіцистичних 

текстів з екомаркетингу варто здійснювати лише за наявності приблизно 

однакової кількості лексичних одиниць (600–700).  

Термінологічна насиченість відображає ймовірність того, що 

випадково взяте повнозначне слововживання є термінологічним, тобто це 

частка термінологічних слововживань серед повнозначних слів. Вона 

виражається у відсотках. Термінологічну насиченість текстів можна 

оцінювати з точністю 0,05 та достовірністю 95 % [304, с. 18]. А 
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термінологічна частотність – це частка термінологічних слововживань серед 

усіх слововживань у тексті, яка виражається у %. Іншими словами, це 

відносна частота вживання термінів у тексті [304, с. 16].  

На наступному етапі нашого дослідження ми визначили термінологічну 

насиченість проаналізованих нами дванадцяти текстів екомаркетингу 

обсягом від 674 до 765 слів. Для цього ми провели кількісні підрахунки усіх 

груп слів в досліджуваних текстах і з’ясували, що вони охоплюють: 

1) внутрішньогалузеву лексику – 13,2 %; 

2) міжгалузеву лексику – 9,5 %; 

3) зовнішньогалузеву лексику – 6,8 %; 

4) загальновживану лексику – 70,5 %. 

Сума цих величин становить множину повнозначних слововживань у 

тексті. Причому нам вдалося встановити відмінність кількості цих груп у 

газетних текстах та статтях спеціалізованих журналів. Так, у газетних статтях 

кількість вузькогалузевих терміновживань становить 245 одиниць, 

міжгалузевих терміновживань – 246 одиниць, загальнонаукових 

терміновживань – 205 одиниць, і загальновживані повнозначні 

слововживання – 2076 слів, а в текстах наукових журналів кількість 

вузькогалузевих терміновживань становить 487, міжгалузевих – 283, 

загальнонаукових – 175, а загальновживаних – 1853. Порівнявши ці дані, 

звертаємо увагу, що в статтях наукових журналів кількість 

внутрішньогалузевих термінів більша майже у два рази, що ще раз 

підтверджує думку, що ці статті є інформативнішими та розраховані на 

адресата-фахівця. У журнальних статтях збільшилася і кількість 

міжгалузевих термінів, натомість кількість загальнонаукових термінів трохи 

зменшилась. Варто також зауважити, що в статтях журналів при відносно 

однаковій кількості повнозначних слів (2772 слововживання в газетних 

текстах та 2798 – в журнальних), кількість загальновживаних слів менша 

знову таки у журнальних статтях, що пов’язано зі збільшенням в них 

кількості термінів.  
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Отже, маючи підрахунки абсолютної частоти термінів екомаркетингу 

та користуючись описаною вище формулою, визначаємо термінологічну 

насиченість екомаркетингових публіцистичних текстів: 

1) насиченість газетних текстів вузькогалузевими термінами становить:  

ρвг т. = Σвг тв. Σ ׃п.св. * 100 % → ρвг т. = 245 : 2772 * 100 % = 8,8 %  

2) насиченість газетних текстів міжгалузевими термінами становить:  

ρмг т. = Σмг тв. Σ ׃п.св * 100 % → ρмг т. = 246 : 2772 * 100 % = 8,9 %  

3) насиченість тексту загальнонауковими термінами становить:  

ρзн т. = Σзн тв. Σ ׃п.св * 100 % → ρзн т. = 205 : 2772 * 100 % = 7,4 % 

4) Насиченість тексту загальновживаною лексикою складає:  

ρзн т. = Σзн тв. : Σп.св * 100 % → ρзн т.=(245+246+205) : 2772 * 100 % = 74,8 % 

Аналогічно була встановлена термінологічна насиченість текстів 

спеціалізованих журналів. Результати всіх обчислень систематизовано та 

відображено у Табл. 3.7. 

Таблиця 3.7 

Термінологічна насиченість екомаркетингових  

публіцистичних текстів 
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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 
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Продовження Таблиці 3.7 
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4320 2798 487 17,4 283 10,1 175 6,3 1853 66,2 33,8 
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8610 5570 732 13,2 529 9,5 380 6,8 3929 70,5 29,5 

 

Як бачимо, у даній Табл. 3.7 зафіксовано обсяг вузькогалузевих, 

міжгалузевих, загальнонаукових термінів, а також загальновживаних слів з 

досліджуваних текстів у числовому й відсотковому вигляді. Зазначимо, що 

дані результати аналізу насиченості терміновживання у публіцистичних 

текстах екомаркетингу підтверджують думку, що існує залежність даного 

показника від типу публіцистичного тексту. Проведений аналіз також 

показав, що майже всі зразки текстів відзначаються середнім ступенем 

термінологічної насиченості, який коливається від 18,8 % до 45,9 %, причому 

тексти журнальних статей мають більшу термінологічну насиченість, що 

зумовлюється прагненням адресанта донести до адресата певної фахової 

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 
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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 
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екомаркетингової інформації. Нижча термінологічна насиченість газетних 

статей пояснюється наявністю в адресатів менших фахових знань з 

екомаркетингу, а також тим, що завдання автора газетної статті полягає 

передусім в тому, щоб швидко й правильно висвітлити задану тему та 

мотивувати за допомогою мовних засобів читача до прочитання статті. Автор 

має зацікавити не фахівців, а пересічних людей з різним освіти та мовною 

підготовкою. Тобто газетний текст має бути недовгим та зрозумілим 

читачам. Якщо цих вимог не виконувати, то коло читачів значно звузиться 

через нерозуміння (повне або часткове) написаного [296, c. 34]. Цим 

пояснюється і високий відсоток загальновживаної лексики, що коливається 

від 70,1 % до 81,2 %.  

Варто зауважити, що текстам зі спеціальних журналів екомаркетингу 

притаманна досить велика кількість міжгалузевих термінів: у газетних 

статтях середній показник міжгалузевих термінів навіть трохи перевищує 

показник вузькогалузевих термінів і становить 8,9 %, в порівнянні з 8,8 % 

вузькогалузевими. Цей факт можна пояснити тим, що екомаркетинг виник на 

базі великої кількості суміжних дисциплін (економіки, маркетингу, екології, 

техніки), а тому активно використовує так звані «межові терміни», що стоять 

на стику наук [79, с. 5]. 

Аналіз екомаркетингових статей дав нам також можливість простежити 

характер та особливості інформаційної насиченості термінів у різних 

частинах тексту. Варто зауважити, що основною метою автора є бажання 

бути повністю й однозначно зрозумілим адресатом. З цією метою адресант 

уникає двозначності та уникає термінів-синонімів. Він, знайомлячи адресата 

із певною проблемою екомаркетингу, пропонує можливе вирішення. Для 

досягнення цієї мети адресант використовує термінологічні одиниці, які 

передають максимальну кількість інтелектуальної інформації про явища, 

ознаки, характеристики [253, с. 160].  

Саме тому, на початку тексту кількість термінів менша, а центральна та 

кінцева частини тексту є більш насичені термінологічними одиницями, тобто 
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варто говорити про поступове збільшення інформаційної насиченості тексту. 

Така лінійна структура пояснюється застосуванням адресантом спочатку 

гіперонімів, а згодом – гіпонімів. 

Отже, аналіз статей з екомаркетингу показує, що на початку тексту 

кількість термінів незначна і вони виражають прості поняття. Частота 

вживання термінів і їх складність збільшується зі збільшенням відстані від 

початку тексту. Таку комунікативну стратегію, за якою здійснюється 

поступове збільшення інформаційної насиченості термінів у напрямку до 

кінця тексту, Е. Ф. Скороходько називає стратегією поступового ускладнення 

викладу [272, с. 45–46]. 

Наведемо невеликий уривок тексту з великою насиченістю термінами 

для демонстрації даного явища: «The Introduction of renewable energy 

including wind power, hydropower, solar power, geothermal power and bio 

energy is the main source of emission reduction. Among these renewable energies, 

solar power, hydropower and wind power are usually abundant, and the 

generating process does not produce waste products that are greenhouse gases or 

cause acid rain. Furthermore, these technologies are commonly applied to 

generation of electricity, which as well is an alternative of fossil fuels. Geothermal 

energy can be used to heating systems (direct use), for generation of electricity, 

and for use in geothermal heat pumps; and the operations neither pollute the air 

nor contribute to global warming» [411]. 

Зі 105 слів уривка, 75 слововживань є повнозначними, з них 51 слово 

передає термінологічне значення (24 терміни), що становить 68 % 

термінологічної насиченості фрагменту тексту. Звернемо увагу, що даний 

уривок тексту, розташовується ближче до кінця статті. 

Отже, показники термінологічної насиченості публіцистичних текстів 

екомаркетингу залежать від рівня науковості тексту, концентрації тексту на 

вузькій фаховій проблемі, від стилю автора та переслідуваної ним мети.  
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Висновки до третього розділу 

 

1. 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 

вважаємо, що 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.  

2. Абсолютну частоту усіх термінів екомаркетингу визначено за 

допомогою корпусних даних. Це дало нам можливість поділити терміни 

екомаркетингу на часто вживані, терміни середньої частоти вживання, та 

рідко вживані терміни.  

3. 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, інформативними та зрозумілішими широкому колу читачів. 

4. У 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.  

5. Будь-який публіцистичний текст екомаркетингу містить 

вузькогалузеві, міжгалузеві, зовнішньогалузеві терміни та загальновживану 

лексику. Газетні статті, в порівнянні зі статтями спеціальних видань, мають 

набагато менше термінів.  
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6. Синонімія терміносистеми екомаркетингу проявляє свої особливості 

власне функціонуючи у публіцистичних текстах. На основі проведеного 

аналізу було виділено три типи синонімічних рядів у терміносистемі 

екомаркетингу, найчастотнішим з яких є ряд синонімів, які частково 

проявляються в публіцистичних текстах. Для впорядкування терміносистеми 

екомаркетингу важливим є процес уніфікації синонімів, при цьому потрібно 

дотримуватися критеріїв вмотивованості та абсолютної частоти. 

7. 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» є ядром терміносистеми. 

8. Термін виконує всі функції загальновживаного слова, але має свої 

певні особливості. Основними функціями термінів у публіцистичному тексті 

вважаємо комунікативну, сигніфікативну та номінативну. Проте в 

публіцистиці терміни, в залежності від наміру автора, можуть виконувати ще 

емоційну та рекламні функції. Окрім того, ми поділяємо терміни 

екомаркетингу на терміни з когнітивною вартістю та терміни з 

інформаційною насиченістю; кількість термінів з інформаційною 

насиченістю в публіцистичних текстах екомаркетингу набагато більша. 

9. Газетна стаття зазвичай складається з заголовка та основного тексту, 

інколи підзаголовків. Проведений аналіз показав, що найчастотнішими є 

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

заголовки-розповіді складають 100 %. Варто зауважити, що структура тексту 

в наукових журналах є регламентованішою та чіткішою.  

10. Щодо синтаксичної структури англомовних публіцистичних текстів 

англійської мови, то дослідження показало, що лінійна довжина речень у 

різних типах текстів не є однаковою. Так, в газетних статтях середня 
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довжина речень становить 15 слів, тоді як в журнальних статтях – 17 слів. За 

типом речень, використаних у проаналізованих публіцистичних текстах, 

складнопідрядні речення домінують у текстах газетних статей, а прості в 

текстах наукових журналів. Проте зауважимо, що в цих текстах прості 

речення є здебільшого поширеними. Кількість складносурядних речень 

невисока в обох видах тексту.  

11. Аналіз частоти вживання внутрішньогалузевих, міжгалузевих та 

загальнонаукових термінів у текстах екомаркетингу свідчить 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 

екомаркетинг – це наука, яка має тісні зв’язки з суміжними дисциплінами. 

Окрім цього, досліджуваний матеріал показав, що термінологічна 

насиченість публіцистичних текстів збільшується у напрямку до кінця 

тексту. 

Основні результати даного етапу дослідження представлено у таких 

публікаціях автора [67; 177; 183; 185]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Терміни складають 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 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, при цьому вони не 

порушують екологічної рівноваги й не впливають на здоров’я людей. 

Досліджувані терміни забезпечують накопичення та трансфер фахової 

інформації та комунікативні потреби спеціалістів даної галузі. 

Результати наукової розвідки показали, що 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 дана 

терміносистема є вузькогалузевою, вона активно розвивається і є відкритою.  

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 перебуває 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.  
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Кількісний аналіз термінів-словосполучень дав можливість визначити, 

що найчастотнішими є двокомпонентні термінологічні словосполучення 

(73 % серед усіх термінологічних словосполучень). А за результатами 

структурного аналізу констатуємо, що найпродуктивнішою структурною 

моделлю є модель прикметник плюс іменник (57 %).  

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, 

також займає чільне місце в досліджуваній терміносистемі. За допомогою 

словоскладання побудовано 59 терміноелементів екомаркетингу. Проведений 

аналіз також засвідчив, що найменш продуктивними способами творення 

нових термінів є конверсія та семантичні способи термінотворення, які 

представлені в досліджуваній терміносистемі лише поодинокими 

прикладами.  

Характерними семантичними особливостями термінів англомовної 

терміносистеми екомаркетингу є синонімія, антонімія, полісемія й омонімія. 

Щодо синонімії, то було зафіксовано, що 253 терміни (25 %) вступають в 

синонімічні відношення, утворюючи при цьому 95 синонімічних рядів. 

Зауважимо, що 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. 
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Антонімія термінів екомаркетингу відображає 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 також 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, можна стверджувати, що ці явища не створюють 

труднощів під час комунікації спеціалістів. 

У роботі також  розроблено тематичну класифікацію термінів 

екомаркетингу, що відображає 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, в якому проявляються всі особливості терміна. 

Аналіз структури публіцистичних текстів екомаркетингу показав, що в 

композиційному плані у всіх типах текстів з екомаркетингу 

найрозповсюдженішими є заголовки-розповіді (88 %). Синтаксис 

публіцистичних текстів характеризується приблизно однаковою кількістю 

простих та складнопідрядних речень. Встановлено, що морфологічною 

ознакою англійських публіцистичних текстів екомаркетингу є висока частота 
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вживання іменників (41,5 %), дієслівних форм (12,5 %) та прикметників 

(5,1 %). Окрім того, виявлено, що найчастіше в публіцистичних текстах 

зустрічаються терміни утворенні за допомогою афіксації. 

Аналіз функціонування тематичних груп англомовної терміносистеми 

екомаркетингу в публіцистичних текстах показав, що найчастотнішими є 

наступні групи: «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 %). 

Щодо функції термінів екомаркетингу, то основними є комунікативна, 

сигніфікативна та номінативна. Зауважимо, що в публіцистичних текстах 

терміни екомаркетингу часто виконують емоційну та рекламні функції.  

Зробивши кількісні підрахунки усіх термінів в аналізованих текстах, ми 

побачили, 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 до кінця тексту.  

Також було встановлено, що частота уживання внутрішньогалузевих, 

міжгалузевих і загальнонаукових термінів у текстах різних типів 

відрізняється. Так, внутрішньогалузеві терміни переважають у 

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

кількість міжгалузевих термінів (8,9 %), натомість частота загальнонаукових 

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

тексти спеціалізованих журналів мають також вищий рівень відносної 

термінологічної насиченості (25,2 % та 33,8 % відповідно).  

Дисертація, присвячена аналізу англомовної терміносистеми 

екомаркетингу в структурно-семантичному та функціональному параметрах, 

є внеском у дослідження і розв’язання сучасних проблем термінознавства, 

галузевих терміносистем та еколінгвістики. Представлена робота 
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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 вдосконалюють 

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 впорядкування та стандартизації цих термінів. Також 

вважаємо можливим і доцільним у майбутньому розширити укладений нами 

глосарій термінів екомаркетингу. 
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Додатки 
Додаток А 

Англо-український глосарій термінів екомаркетингу 

Термін 

А
б
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л
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т
н
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ч
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ст
о

т
а

 в
 

к
о

р
п

у
сі

 

Переклад 

abandoned site 17 занедбана ділянка (ділянка, де скидається 

сміття та небезпечні відходи) 

abatement cost   33 вартість зменшення викидів 

Abatement Order (AO) 3 наказ щодо припинення діяльності 

(заводу) 

abrasive blasting 2 абразивноструминне очищення, 

піскоструминне очищення 

action level (AL) 15 рівень заходів (рівень забруднення, який 

вимагає негайних протизаходів) 

acute pollution - сильне забруднення (напр., водного 

об’єкта стічними водами) 

additional 45 1. такий, який зменшує викиди 

вуглекислого газу; 

2. загальновживане – додатковий 

additionality 2 1. зменшення викидів вуглекислого газу 

за рахунок продажу вуглецевих кредитів; 

2. в економіці – дотаційність 

Advanced Technology 

Vehicles (ATVs) 

7 (12) вдосконалена технологія виробництва 

транспортних засобів 

adverse impact 54 несприятливий вплив 

air cleaner 75 очищувач повітря, фільтр для очищення 

air cleaning  4 очищення повітря 

air contaminant 6 забруднювач повітря 

  



222 

Продовження таблиці Додатку А 
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Переклад 

air emissions 19 викиди в атмосферу 

air monitoring 19 контролювання, обстеження повітря 

air pollutant 310 забруднювач повітря 

air pollution 1395 забруднення повітря 

Air Pollution Control Act - Закон про нагляд за забрудненням 

повітря 

Air Pollution Control 

System 

1 система контролю забруднення 

атмосферного повітря (мережа 

організацій і закладів, що контролюють 

забруднення атмосферного повітря) 

air pollution emissions 3 викиди, що забруднюють повітря 

air pollution episodes 3 епізоди забруднення повітря 

air purification 5 очищення повітря 

air-purifying 2 повітроочисний 

air-purifying respirator 

(APR) 

1 респіратор для очищення повітря 

allowable cut 1 дозволена вирубка 

allowable use - дозволене використання 

Alpha-Eco - альфа-еко (споживач) 

alternative agriculture 

(alternative farming) 

7 (10) альтернативне сільське господарство 

alternative compliance 2 альтернативне дотримання (можливість 

підприємства вибирати метод для 

зменшення викидів) 
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Продовження таблиці Додатку А 
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А
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Переклад 

alternative farming 

(alternative agriculture ) 

10 (7) альтернативне сільське господарство 

alternative-fuel vehicle 

(car) – AFV 

- авто, що працює на альтернативному 

пальному 

amelioration syn. to 

remediation 

9 відновлення 

animal friendly farming 

method 

- метод ведення сільського господарства, 

що не шкодить тваринам 

anthropogenic 

contamination 

2 антропогенне забруднення (напр., вод) 

anthropogenic emission 13 антропогенні викиди 

antidegradation policy - антидеградаційна політика (політика 

запобігання погіршення стану довкілля) 

anti-environmental 24 анти-екологічний 

aquatic systems 7 системи очищення води, які 

використовують біологічні організми 

area method 2 спосіб захоронення сміття на земельній 

площі 

area of heavy use of 

water 

- район напруженого водокористування 

assigned amount syn. to 

emissions budget 

7  дозволена кількість викидів 

Atomic Energy Authority 4 атомна енергетика 

atomic waste 2 атомні відходи 
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Переклад 

authorized limit - дозволена робоча контрольна межа 

(межа, встановлена національним 

компетентним органом для даного типу 

небезпеки або для заданого довкілля) 

authorized uses of water - законне водокористування 

avoidance and reduction 

methods 

- методи уникнення та зменшення 

(відходів) 

avoidance cost - вартість зменшення ступеня забруднення 

або викидів, які можуть спричинити 

шкідливі наслідки 

backfilling 9 засипання ровів сміттям у відкритих 

гірничих розкопках 

background pollution - вихідний (фоновий) ступінь забруднення 

backyard composting 2 вид компостування за допомогою 

бактерій або грибів, який можна 

проводити вдома 

BANANA - радикально-екстремістське ставлення до 

нового будівництва 

basic brown 1 споживачі, які не цікавляться 

екологічними проблемами 

be environmentally safe 13 бути екологічно безпечним 

be green 55 бути екологічно чистим 

beautification 30 1. благоустрій; 

2. загальновживане – прикрашення 

become green 1 стати екологічно чистим 
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Переклад 

behavioral standards - норми поведінки щодо довкілля 

beneficial use 15 корисне використання (юридичний 

термін, що описує право людини 

користуватися перевагами певної 

власності (наприклад, водою, землею, 

повітрям) 

Best Available Control 

Technology (BACT) 

1 оптимальна наявна технологія контролю 

(йдеться про засоби зменшення чи 

усунення забруднювальних викидів у 

довкілля) 

Best Available 

Demonstrated 

Technology (BADT) 

- найкраща наявна підтверджена 

технологія (засоби зменшення чи 

усунення забруднювальних викидів у 

довкілля) 

Best Available Retrofit 

Technology (BART) 

- найкраща наявна технологія модернізації 

Best Available 

Technology 

8 найкраща наявна технологія 

best practicable waste 

water treatment 

- найкраща практично придатна технологія 

очищення стічних вод 

bioaccumulation 37 біоакумуляція 

biocentric 13 біоцентричний 

biocentrism 1 біоцентризм 

bioconversion 7 біоконверсія 

biodegradability 8 біорозкладання 

biodegradable 253 біологічно розщеплюваний 
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biodegradable material  12 біологічно розщеплюваний матеріал 

biodegradable packaging 3 біологічно розщеплювана упаковка 

biodegradable plastic 12 біологічно розщеплюваний пластик 

biodegradable substances - біорозкладні речовини 

biodegradable waste - біорозкладні відходи 

biodegrade 26 біорозкладатися 

Biodegradation 18 біологічний розклад, біодеградація 

(процес розкладання хімічних речовин у 

довкіллі під дією мікроорганізмів й 

інших біологічних систем) 

biodestructible - біологічно розщеплюваний 

biodiesel 542 біодизельне пальне 

biodiesel pump 1 біодизельний насос 

biofuel 323 біопальне 

biofueled 2 такий, що працює на біопальному 

biofuel industry 9 біодизельна індустрія 

biogas 138 біогаз 

biohazard 62 біонебезпека 

biological pollution 11 біологічне забруднення, забруднення від 

живих організмів 

biological removal 1 біологічне видалення забруднювачів зі 

стічних вод 

biological reprocessing - біологічна переробка 

biomass 1161 біомаса 

biomass energy 29 енергія з біомаси 
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biotreatment - біотерапія 

brand addiction - бренд-залежність 

brand attitude 1 торгова позиція 

brand awareness 25 пізнаваність бренду 

brand’s environmental 

attributes 

- екологічні ознаки бренду 

brown power - електроенергія, вироблена при 

спалюванні викопного палива, що 

спричиняє викиди великої кількості 

парникових газів  

building energy 

performance baseline 

- базовий рівень енергетичної 

ефективності будівлі 

byproduct 319 побічний продукт 

carbon emission 619 викиди вуглецю 

carbon footprint 152 вуглецевий слід 

carbon management 8 керування викидами вуглецю 

carbon-neutral 38 вуглецево-нейтральний 

carbon neutrality 5 вуглецева нейтральність 

carbon offset 48 діяльність, орієнтована на зменшення 

викиду вуглецю 

carbon sequestration 148 секвестрація вуглекислого газу 

(видалення атмосферного вуглекислого 

газу з повітря) 

carbon treatment 1 обробка активованим вугіллям 

carbureted water gas fuel - газове паливо як продукт переробки 

вугілля (коксу) 
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сarpool 182 угода, за якою двоє або більше людей 

користуються одним транспортним 

засобом 

certified emissions 

reduction 

- сертифіковане скорочення викидів 

CFC-free 6 без ХФУ (хлорфторвуглецю) 

CFC-free benefit 1 переваги без ХФУ продуктів 

charismatic megafauna 11 харизматична мегафауна (відомі великі 

види тварин, які часто використовуються 

екологічними активістами для 

досягнення екологічних цілей.) 

chemical component  

restrictions 

- обмеження у використанні певних 

хімічних компонентів 

chemical pollution 20 хімічне забруднення 

chemical waste 22 хімічні відходи 

claims-made insurance 

policy syn to 

environmental 

impairment liability 

insuarance 

- страховий поліс відповідальності за 

пошкодження довкілля 

clarifier  21 очищувач (механізм для очищення води) 

clean car 28 енергетично чистий автомобіль 

clean coal technology 28 екологічно чиста технологія добування 

вугілля 

clean-diesel technology - технологія екологічно чистого 

дизельного двигуна 
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clean energy 508 екологічна чиста енергія, невичерпна, 

альтернативна 

clean fuel 44 чисте паливо 

cleaning 4110 очищення 

cleaning spray 2 очисне розбризкування 

cleaning tank 2 очисний бак 

Cleanout 7 очищення 

clean product 4 екологічний продукт 

cleansing 23 змивання, очищення, дезинфікування 

cleansing liquid - змивальна (очисна) рідина 

cleansing rain 1 атмосфероочисний дощ (перший період 

дощу) 

cleantech industry - чиста технологічна промисловість 

clean technology 62 екологічна технологія 

cleantech startup - чисто технологічний стартап 

clean-up 80 очищення 

clean-up boat - нафтозбиральне судно 

clean-up effort 17 спроба очистки 

clean-up of oil spills - усунення розлитої нафти 

cleanup process 6 процес очищення 

clean-up requirements - вимоги до очищення (стічних вод, 

повітря) 

clean-up water system - система подачі чистої води 

clear-cutting 67 цілковите вирубування лісу 

climate-friendly 13 безпечний для клімату 
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closing the loop 13 замкнутий цикл (купування продуктів, 

виготовлених з перероблених матеріалів) 

CO2 emissions 209 викиди CO2  

CO2 emissions reduction 1 зменшення викидів СО2 

coal pollution mitigation - пом’якшення наслідків забруднення під 

час спалювання вугілля 

combustion syn. to 

incineration 

67 спалювання (процес виробництва енергії 

з відходів) 

combustor syn. to 

incinerator 

13 камера згоряння 

community greening - громада, що займається озелененням 

навколишнього середовища 

compact fluorescent lamp 

(CFL) 

7 (94) компактна люмінесцентна лампа 

compacted solid waste - стиснені тверді відходи 

complete treatment 1 повне очищення стічних вод (механічне, 

біологічне, іноді зі стадією глибокого 

доочищення) 

compostable 44 компостні 

compostable package - компостна упаковка 

compostable product - компостний продукт 

composting 1026 компостування 

composting toilet 

systems 

4 системи компостових туалетів 

compost pile 172 компостна яма 
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conservancy 702 1. охорона (збереження) природи; 

2. об’єднання, яке займається охороною 

природи; 

3. брит. комісія, яке регулює 

мореплавство та риболовлю  

conservation 9304 охорона або розумне використання 

природних ресурсів 

conservation farming - зберігаюче землеробство 

consociation - консоціація, об’єднання, яке оберігає 

певний вид рослин 

conservationist 476 охоронець навколишнього середовища 

constructed wetlands 1 спроектовані водно-болотні угіддя, які 

використовуються для очищення стічних 

вод 

construction IAQ 

management plan 

- будівельний план управління якістю 

внутрішнього повітря 

consumer-facing 

marketing 

- споживчий маркетинг 

contaminant 1272 забруднювальна речовина 

сontaminate 241 1. забруднювати; 

2. отруювати 
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Contamination 2116 1. забруднення, зараження; 

2. забруднювач; 

3 у лінгвістиці контамінація (виникнення 

нового слова, його форми або виразу 

внаслідок зближення, поєднання частин 

двох подібних слів, форм, виразів) 

continuous emission 

monitoring (CEM) 

1 безперервне стеження за викидами 

conventional air 

pollutants 

2 традиційні забруднювачі повітря 

conventional pollutants  7 звичайні забруднювачі 

conventional waste water 

treatment 

- звичайне (первинне і вторинне) 

очищення стічних вод 

conventional water 

pollutants 

- звичайні забруднювачі води 

conventional water 

treatment system 

- звичайна система очищення стічних вод 

corporate responsibility 21 корпоративна відповідальність 

corporate sustainability 7 корпоративна стійкість 

«cradle-to-grave» 6 від виготовлення до утилізації (термін, 

що використовується до небезпечних 

відходів)  

criteria air pollutants 4 6 головних забруднювачів повітря 

cross-contamination 82 перехресне забруднення 
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cross media impact - взаємовплив забруднень середовищ через 

середовищне хімічне забруднення (між 

середовищами повітря, води, ґрунту) 

cross-media pollution - забруднення повітря через стан води 

curfew hours 1 місцеві обмеження використовувати 

освітлюванні в певні години 

decarbonize 4 декарбонізувати 

decompose 94 розкладатися 

decontaminate 20 знезаражувати 

deep green 87 1. людина (часто політик), яка виступає 

за прийняття надзвичайних заходів для 

вирішення екологічних проблем; 

2. який виступає за прийняття 

надзвичайних заходів для вирішення 

екологічних проблем 

deep green 

environmentalist 

- людина, яка виступає за прийняття 

надзвичайних заходів для вирішення 

екологічних проблем 

degradable 25 розщеплюваний; той, який розкладається 

degradable package  упаковка, яка легко розкладається 

degradable product 1 продукт, який легко розкладається 

detention ponds 2 очисні ставки 

detoxication 15 детоксикація, знешкодження 

dirty discharge - скид неочищених стічних вод 

  



234 

Продовження таблиці Додатку А 

Термін 

А
б

со
л

ю
т
н

а
 

ч
а

ст
о

т
а

 в
 

к
о

р
п

у
сі

 

Переклад 

dirty energy 6 традиційний вид енергії, яка забруднює 

довкілля 

dirty industry 4 промисловість, яка забруднює довкілля 

earth-friendly 89 екологічно-безпечний 

earth-friendly product 4 екологічно-безпечний продукт 

earthship 48 екологічно самодостатній котедж із 

матеріалів вторинної утилізації 

earth-smart product - екологічно-безпечний продукт 

EcoAction Community 

Funding Program 

- програма фінансування громадських 

екологічних дій 

eco-activism 2 екоактивізм 

eco-activist 6 екоактивіст 

eco advertising - 1. екореклама; 

2. екорекламування  

ecoauto 1 екологічне авто 

eco-aware consumer - екологічно-обізнаний споживач 

eco-bag (ecobag, eco 

bag) 

1 екосумка 

eco-bling - обладнання, яке є енергоефективним, але 

менш ефективним, ніж простіші 

технології 

eco-building - 1. екобудівля; 

2. екобудівництво 

ecobuyer - екопокупець 

eco-cable channel - екокабельний канал 
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eco-capitalism 1 Екокапіталізм 

ecocatastrophe 3 екокатастрофа 

Eco-Centre Drilling 

Waste Management 

Services 

- екологічний центр, що надає послуги з 

управління відходами від буріння 

ecocentre - екоцентр 

eco-centric 44 екоцентричний 

ecocentrism 18 екоцентризм 

ecocentrist 1 екоцентрист 

eco-certification 5 1. екосертифікат; 

2. екосертифікація 

eco-chick 7 еко-модниця 

ecocidal 6 той, що має шкідливий впливу на 

навколишнє середовище, особливо 

внаслідок цілеспрямованих або 

необдуманих дій людей 

ecocide 17 екоцид (руйнування великих територій 

природного середовища такими видами 

діяльності, як ядерна війна, надмірна 

експлуатація ресурсів або скидання 

шкідливих хімікатів.) 

ecocity 17 екомісто 

ecocollection syn. to 

green collection 

- екоколекція 
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eco-communalism 2 екокомунізм (філософія навколишнього 

середовища, що базується на ідеалах 

простого життя, самодостатності, сталого 

розвитку та місцевої економіки) 

eco-community 1 екотовариство 

eco-compatibility - екологічна сумісність 

eco conditionality syn. to 

environmental 

conditionality 

- екологічна умовність 

eco-conference 1 1. екологічна конференція (присвячена 

питанням екології); 

2.екологічна конференція (яка не завдає 

шкоди навколишньому середовищу) 

eco-conscious 66 екологічно-свідомий 

eco-conscious consumer 3 екологічно-свідомий споживач 

eco-conscious vendor - екологічно-свідомий постачальник 

eco-consumption - екологічне споживання 

eco-correctness 1 екокоректність 

eco-costs - екологічні витрати 

eco-design education - екологічна дизайн освіта 

eco-design 1 екодизайн 

eco-destructive effect - екоруйнівний вплив 

ecodevelopment syn. to 

environmentally sound 

development 

- (2) екологічний розвиток; екологічно 

безпечний розвиток 
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ecodiculious - псевдоекологічний 

ecodistrict 11 екологічний район 

ecodoom pessimist - екологічний песиміст 

ecodriving syn. to 

energy-efficient driving 

1 1. енергоефективне водіння; 

2. економічне водіння 

eco dumping - екодемпінг (практика транскордонного 

відвантаження відходів (побутових 

відходів, промислових / ядерних відходів 

тощо) з однієї країни в іншу) 

eco-efficiency 3 екоефективність 

eco-energy (eco energy) 

syn. to renewable energy 

1 екологічна енергія (синонім до відновна 

енергія) 

eco-extremism - екологічний екстремізм 

ecofarming 1 екогосподарство 

ecofeminism  12 екофемінізм 

ecofeminist 22 екофемініст 

ecoforestry 1 еколісництво 

ecofreak - еко-фрік (дивак) 

eco-friendliness 7 екологічність 

eco-friendly cleaning 

product 

- екологічно чистий продукт для 

прибирання  

eco-friendly engine - екологічно чистий двигун 

eco-friendly lawn and 

garden 

3 екологічно чистий газон і сад 
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eco-friendly logo - екологічний логотип 

eco-friendly product 22 екологічний продукт  

eco-friendly promotional 

product 

- екологічно чистий рекламний продукт 

eco-friendly residential 

property 

- екологічно чиста житлова нерухомість 

eco-friendly talk - екорозмова 

eco-friendly technology 1 екологічно чиста технологія 

eco-friendly 468 екологічно чистий 

eco-functionalism - екофункціоналізм 

eco-guard 5 екоохоронець 

eco-holiday - екологічний відпочинок 

eco-home 21 екологічний будинок 

eco-house 9 екобудинок 

eco-industrial 

development 

- екоіндустріальний розвиток 

eco-industrial park 7 екоіндустріальний парк 

eco-industry 1 екоіндустрія 

eco-innovation - 1. екологічна інновація (діяльність); 

2. екологічна інновація (результат 

діяльності) 

eco-inspired product - екологічний продукт 

ecojet 9 екологічно чистий літак 

ecokid 1 екодитина 
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Переклад 

ecolabel syn. to green 

label 

62 екоетикетка 

eco-labeled product 3 продукт з екоетикеткою 

eco-labeling 43 екомаркування 

ecological balance sheet 

syn. to environmental 

balance sheet; eco 

balance 

1 звіт з екобалансу 

ecological city (ecocity) 7 екомісто 

ecological control syn. to 

eco control 

4 екоконтроль 

ecological efficiency - екологічна ефективність 

ecological footprint 69 екослід (наслідки впливу на екологію) 

Ecological Gifts Program - програма екологічних подарунків 

ecological marketing - екологічний маркетинг 

ecological modernization 16 екологічна модернізація 

Ecological Panel 

Consortium 

- екологічний консорціум 

ecological printer - екопринтер 

ecological product 1 екопродукт 

ecological resilience 9 екологічна стійкість 

ecological restoration 54 екологічна реставрація 
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Переклад 

ecological room syn to 

environmentally friendly 

room; green room 

- екологічна кімната 

ecologically preferable 

product 

- екологічно кращий продукт 

ecologically sound syn to 

green 

42 екологічно чистий 

ecologically sustainable 

use 

- екологічно стале використання 

ecologics - екологія 

ecologism - 1. екологізм, енвайронменталізм; 

2. здатність адаптуватися до змін 

навколишнього середовища 

ecologization - екологізація 

ecology 3570 екологія  

ecology lover syn. to 

ecophile 

- екофіл, любитель екології 

eco‐magic - екомагія 

Eco-Management and 

Audit Scheme (EMAS) 

2 екологічний менеджмент і аудит 

eco-mark - екомарка 

eco-marketing practices - екомаркетингові методи 

eco-marketing 3 екомаркетинг 
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Переклад 

EcoMistic - 1. екооптимізм 

2.екооптиміст  

3. компанія, яка робить подорожі 

екологічними і недорогими 

ecomodel - екомодель 

eco-mum (eco-mom)  екомама 

eco-network - екомережа 

econocology syn. to 

economic ecology 

- екологічна економіка 

Economically ECOS 

(Environment as a 

Context for Opportunities 

in Schools) 

- навколишнє середовище як контекст 

можливостей у школах 

eco-opportunity for 

innovation 

- екоможливість для інновацій 

eco-orientation - екологічна зорієнтованість 

eco-oriented 4 екозорієнтований 

ecoplastic syn. to 

ecological plastic 

- екологічний пластик 

ecopolis syn. to ecocity, 

sustainable city) 

- екомісто 

eco-politics 1 екологічна політика 

eco-porn - реклама певної фірми в охороні 

навколишнього середовища 
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Переклад 

eco-production - 1. ековиробництво; 2. екопродукція 

eco province  екопровінція 

eco-refurbishment cost - вартість екореконструкції 

eco-refurbishment - екореконструкція  

eco-running - екобіг 

eco-safe product - екологічно чистий продукт 

eco-safe methods 1 екологічно бепечеі методи 

eco-savvy business 3 екологічно чистий бізнес 

eco-scam - екологічна афера 

eco-sceptic - людина, яка скептично ставиться до 

«екорадикалізму» 

eco-school - еко-школа 

ecosophy syn. to 

ecophilosophy 

2 екофілософія  

eco-sponsoring - екоспонсорство 

eco-sufficiency - екодостатність 

ecosystem services 841 екосистемні послуги  

ecotage 2 екосаботаж (дії захисників 

навколишнього середовища проти тих, 

хто шкодить екології, зазвичай вони 

суперечать загальноприйнятим нормам 

культури) 

eco-tax (ecological 

taxation) 

2 1. екологічний податок; 

2. екологічне оподаткування 
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Переклад 

eco technology - екотехнологія 

eco-terrorism 10 екотероризм 

eco-terrorist 26 екотерорист 

ecotourism 263 екотуризм 

ecotoxic syn. to 

environmentally 

damaging 

- 

(32) 

екотоксичний, екологічно шкідливий 

EcoTradeNet - сайт на якому продаються екологічні 

товари чи послуги 

ecotrust 7 екоправда 

eco-unfriendly 4 екологічно недружелюбний 

ecovillage 130 екосело 

eco-warrior 6 ековоїн 

effluent 413 викид (сміття викинуте в навколишнє 

середовище) 

effluent fee - витрати на стічні води – це плата або 

податок, що сплачується за рахунок 

забруднювача в обмін на право викидати 

узгоджену кількість шкідливих викидів у 

повітря та воду. 

effluent permit allocation - видання дозволів на скидання стічних 

вод 

effluent taxes - податки за скидання стічних вод 

effluent treatment plant 1 водоочисний завод (для очищення 

стічних вод) 



244 

Продовження таблиці Додатку А 

Термін 

А
б

со
л

ю
т
н

а
 

ч
а

ст
о

т
а

 в
 

к
о

р
п

у
сі

 

Переклад 

effluent violations - порушення вимог до якості скидних вод 

electrostatic air cleaner - електростатичний очищувач повітря 

embrace sustainability 1 використовувати стійкість 

emission credit syn. to 

pollution credit, emission 

reduction credit 

36  

(15, 10) 

емісійний кредит 

emission 8642 1. викидання газів в повітря; 

2. емісія; викиди 

emissions-credit trading 1 торгівля емісійними кредитами 

emissions allowance 33 емісійна квота (надають власнику праву 

викликати в атмосферу тощо деякі 

матеріали) 

emissions budget syn. to 

assigned amount 

3 дозволена кількість викидів 

emissions buyer - купець викидів 

emissions offsets 4 діяльність, орієнтована на зменшення 

викидів 

emissions quota syn. to 

emissions allowance 

5 (33) емісійна квота (надають власнику праву 

викликати в атмосферу тощо деякі 

матеріали) 

emissions reduction 300 зменшення викидів 

emission standard 39 емісійні стандарти 

emission(s) trading 181 торгівля викидами 

emissions trading plan / 

programme / scheme 

11 план (програма, схема) торгівлі викидами 

  

https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=3&w11=emissions-credit&w12=trading&r=3,4,5,8,9,10
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Переклад 

emission unit - одиниця викидів 

energy conservation 222 енергозбереження 

energy consumption 305 1. енергоспоживання; 

2. витрати енергії 

energy efficiency 685 енергетично ефективний 

energy-efficient 

appliance 

48 енергозберігаючий пристрій 

energy-efficient 

electronics 

1 енергозберігаюча електроніка 

energy-efficient light 

bulb 

10 енергозберігаюча лампочка 

energy farm syn. to 

energy plantation 

11 (2) енергетичне господарство 

energy inefficiency - неефективність енергії 

energy performance 

contracts 

- енергозберігаючі контракти 

energy performance 

rating 

- рейтинг ефективності енергії 

energy plantation (energy 

farm) 

2 (11) енергетичне господарство 

energy recovery 18 відновлення енергії, рекуперація енергії 

energy reduction 7 зменшення використання енергії 

energy-saving 199 енергозберігаючий 

energy star equipment - обладнання, яке має марку ефективного 

використання енергії 
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Переклад 

Energy Star 213 марка ефективного використання енергії 

Enlibra (doctrine) 8 екологічна рівновага (доктрина) 

enviro syn. to 

environmentalist 

15 енвайроменталіст, еколог, захисник 

навколишнього середовища 

envirobusiness - екологічний бізнес 

envirocare 8 екологічний захист 

envirocrime - екологічна небезпека 

envirogear (pump) - екологічно чистий насос 

environmental 

accounting 

9 екологічний облік 

environmental activism 58 екологічний активізм 

environmental attributes 

of green power 

10 екологічні атрибути чистої енергії 

environmental audit syn. 

to eco-audit 

22 

(-) 

екологічний аудит 

environmental auditor + екологічний аудитор 

environmental awareness 104 екологічна обізнаність 

environmental benefits of 

a product (service) 

- екологічні переваги продукту (сервісу) 

environmental burden 

(stress) 

39 

(116) 

екологічний тягар (стрес) 

environmental chemical 

(pollutant) 

- поллютант, (хімічний) забруднювач  

навколишнього середовища, екотоксична 

речовина 
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Переклад 

environmental 

commitment 

26 екологічна відповідальність 

environmental concern 331 екологічна проблема 

environmental 

conscience 

7 екологічна свідомість 

Environmental 

Consortium 

1 екологічний консорціум 

environmental control 69 охорона навколишнього середовища 

environmental crisis 68 екологічна криза 

environmental damage 213 збиток, нанесений навколишньому 

середовищу 

environmental 

degradation 

338 деградація навколишнього середовища 

environmental design 94 екологічний дизайн 

environmental economics 

syn. to ecological 

economics 

24  

(68) 

економіка природокористування 

ecological economics 68 економіка природокористування 

environmental education 485 екологічна освіта 

environmental effect 183 екологічний ефект 

environmental 

equilibrium 

- екологічна рівновага 

environmental equity syn. 

to environmental justice 

7 (325) екологічна справедливість 

environmental ethics 91 екологічна етика 
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Переклад 

environmental finance 3 екологічне фінансування 

environmental footprint 37 екослід (наслідки впливу на екологію) 

environmental 

friendliness 

8 екологічність 

environmental friendly 5 екологічно чистий 

environmental full-cost 

accounting 

- екологічний повноцінний облік 

environmental harm 40 збиток, нанесений навколишньому 

середовищу 

environmental impact 793 вплив на навколишнє середовище 

environmental impact 

assessment (EIA) 

9 оцінка впливу на навколишнє 

середовище 

environmental 

improvement 

57 екологічне покращення 

environmental investor - екоінвестор 

environmental 

irresponsibility 

1 екологічна безвідповідальність 

environmentalism 345 екологізм 

environmentalist 1950 1. еколог; 

2. захисник навколишнього середовища; 

3. людина, яка вважає, що відмінності 

між окремими особами або групами, 

особливо в моральних і інтелектуальних 

ознаках, переважно визначаються 

факторами навколишнього середовища, а 

не спадковістю 

https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=2&w11=environmental&w12=friendliness&r=3,4,5,8,9,10
https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=2&w11=environmental&w12=friendliness&r=3,4,5,8,9,10
https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=4&w11=environmental&w12=friendly&r=3,4,5,8,9,10
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Переклад 

environmental issue 731 екологічна проблема 

environmental justice 325 екологічна справедливість 

environmental literacy 56 екологічна грамотність 

environmentally aware 

consumer 

1 екологічно обізнаний споживач 

environmentally 

concerned 

11 той, що стосується довкілля 

environmentally 

conscious 

101 екологічно свідомий 

environmentally 

conscious lifestyle 

- екологічно свідомий спосіб життя 

environmentally 

consciousness 

- екологічна свідомість 

environmentally 

conscious world 

- екологічно свідомий світ 

environmentally 

considerate behavior 

1 екологічно обережна поведінка 

environmentally 

friendlier 

7 екологічно чистіший 

environmentally friendly 483 екологічно чистий 

environmentally friendly 

aircraft, syn. to green 

aircraft; ecological 

aircraft; ecojet 

- екологічно чистий літак 

  

https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=3&w11=environmentally&w12=concerned&r=3,4,5,8,9,10
https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=3&w11=environmentally&w12=concerned&r=3,4,5,8,9,10
https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=3&w11=environmentally&w12=friendlier&r=3,4,5,8,9,10
https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=3&w11=environmentally&w12=friendlier&r=3,4,5,8,9,10
https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=1&w11=environmentally&w12=friendly&r=3,4,5,8,9,10
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Переклад 

enviromentally friendly 

consumer 

- екоспоживач 

environmentally friendly 

farming method 

2 екологічно чистий метод господарювання 

environmentally friendly 

method 

3 екологічно чистий метод 

environmentally 

irresponsible 

6 екологічно безвідповідальний 

environmentally-friendly 

policies 

1 екологічно чиста політика 

environmentally-friendly 

production 

1 екологічно чисте виробництво 

environmentally-minded 2 екологічно налаштований 

environmentally 

preferable product 

- екологічно кращий продукт 

environmentally 

responsible 

109 екологічно відповідальний 

environmentally 

responsible company 

1 екологічно відповідальна компанія 

environmentally  

responsible transportation 

- екологічно відповідальне 

транспортування 

environmentally 

responsible vendor 

- екологічно відповідальний постачальник 

  

https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=13&w11=environmentally-friendly&w12=policies&r=3,4,5,8,9,10
https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=13&w11=environmentally-friendly&w12=policies&r=3,4,5,8,9,10
https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=4&w11=environmentally-friendly&w12=production&r=3,4,5,8,9,10
https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=4&w11=environmentally-friendly&w12=production&r=3,4,5,8,9,10
https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=80&w11=environmentally-minded&r=3,4,5,8,9,10
https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=1&w10=environmentally&w11=irresponsible&r=3,4,5,8,9,10
https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=1&w10=environmentally&w11=irresponsible&r=3,4,5,8,9,10
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Переклад 

environmentally safe 

detergents 

- екологічно безпечні мийні засоби 

environmentally sensitive 112 екологічно чутливий 

environmentally sensitive 

cleaning aid 

- екологічно чутливий мийний засіб 

environmentally sound 111 екологічно чистий 

environmentally sound 

development syn. to eco 

development 

2 

(-) 

екологічний розвиток; екологічно 

безпечний розвиток 

environmentally sound 

product 

2 екологічно безпечний продукт 

environmentally 

sustainable 

95 екологічно сталий 

environmentally 

sustainable system 

- екологічно стала система 

environmentally 

unfriendly 

7 екологічно недружній 

environmentally-

conscious developer 

- екологічно свідомий розробник 

environmentally-friendly 

product 

1 екопродукт 

environmental 

management 

250 екоменеджмент 

environmental marketing 

activity 

- екологічна маркетингова діяльність 

  

https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=1&w11=environmentally&w12=sound&r=3,4,5,8,9,10
https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=2&w10=environmentally&w11=sustainable&r=3,4,5,8,9,10
https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=2&w10=environmentally&w11=sustainable&r=3,4,5,8,9,10


252 

Продовження таблиці Додатку А 

Термін 

А
б

со
л

ю
т
н

а
 

ч
а

ст
о

т
а

 в
 

к
о

р
п

у
сі

 

Переклад 

environmental marketing 1 екомаркетинг 

environmental message 15 екологічне повідомлення 

environmental paper syn. 

to eco-friendly paper; 

ecological paper; eco-

paper 

3 (1, 3, 

-) 

екопапір 

environmental planning 26 екологічне планування 

environmental policy 468 екологічна політика 

environmental politics 30 екологічна політика 

environmental pollutant 44 забруднювач навколишнього середовища 

(речовина) 

environmental polluters 2 забруднювач навколишнього середовища 

(людина, компанія тощо) 

environmental pollution 

syn. to pollution 

69 забруднення навколишнього  

середовища 

environmental pricing 

reform 

1 екологічна реформа цін 

environmental product 26 екопродукт 

environmental production 1 екологічне виробництво 

environmental 

productivity 

1 екологічна продуктивність 

environmental progress 14 екологічний прогрес 

environmental protection 

standards 

2370 норми, що забезпечують охорону 

довкілля 

environmental racism 33 екологічний расизм 

  

https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=6&w11=environmental&w12=production&r=3,4,5,8,9,10
https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=5&w11=environmental&w12=productivity&r=3,4,5,8,9,10
https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=5&w11=environmental&w12=productivity&r=3,4,5,8,9,10
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Переклад 

environmental regulation 277 екологічна норма 

environmental regulator 35 екологічний регулятор 

environmental regulatory 11 екологічно регуляторний 

environmental renewal 2 екологічне оновлення 

environmental 

requirement 

15 екологічна вимога 

environmental resistance - стійкість середовища до зовнішнього 

впливу 

environmental response 20 екологічна реакція 

environmental 

responsibility 

50 екологічна відповідальність 

environmental restoration 18 екологічне відновлення 

environmental security 45 екологічна безпека 

environmental soundness 2 екологічна стійкість 

environmental standard 144 екологічний стандарт 

environmental 

stewardship 

92 охороні навколишнього середовища 

environmental stress 

(burden) 

116 екологічний стрес (тягар) 

environment stressor 46 екологічний стресовий фактор 

environmental 

sustainability 

170 екологічна стійкість 

environment-conscious 2 екологічно свідомий 

envirosafe 3 екологічно безпечний 

  

https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=5&w10=environmental&w11=regulator&r=3,4,5,8,9,10
https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=4&w10=environmental&w11=regulatory&r=3,4,5,8,9,10
https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=2&w11=environmental&w12=response&r=3,4,5,8,9,10
https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=59&w11=environment-conscious&r=3,4,5,8,9,10
https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=52&w11=envirosafe&r=3,4,5,8,9,10
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Переклад 

environmental 

technology (envirotech) 

syn. to green technology 

(greentech) or clean 

technology (cleantech) 

32 

(1, 57, 

61, 62, 

23) 

екологічно чиста технологія 

essentially non-toxic 

product 

2 нетоксичний продукт 

ethical consumer 8 етичний споживач 

ethical consumerism 5 етичний споживчий порядок 

ethical investing 17 1) етичне інвестування; 

2) етичні інвестиції 

ethical investment 1 етичні інвестиції 

ethical investor 19 етичний інвестор 

ethical-consumption 3 етичне споживання 

European Consumer 

Safety Association 

(ECOSA) 

- Європейська Асоціація Безпеки 

Споживачів 

e-waste 91 електронне сміття 

Exploitation 1567 експлуатація, надмірне використання, 

перевикористання природних 

сировинних ресурсів 

extended producer 

responsibility 

14 розширена відповідальність виробника 

externality 208 зовнішній фактор 

filtration basins - фільтраційний басейн 

  

https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=2&w11=ethical&w12=consumerism&r=3,4,5,8,9,10
https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=8&w11=ethical&w12=investment&r=3,4,5,8,9,10
https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=2&w11=ethical&w12=investors&r=3,4,5,8,9,10
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Переклад 

final energy 3 кінцева енергія 

fluorescent light bulb 62 люмінесцентна лампа 

forest certification 61 лісова сертифікація 

forest conservation 61 лісове збереження 

forest decline 5 збитки лісового господарства 

forest sequestration 1 лісова секвестрація (видалення 

атмосферного вуглекислого газу через 

біологічні процеси рослин і дерев) 

forest-friendly 4 дружній до лісу 

fuel-cell car 42 авто, що обладнанні «енергетичним 

пристосуванням» 

fuel-efficient 302 паливно-ефективний 

fuel-efficient car 72 паливно-ефективне авто 

fuel-efficient driving - паливно-ефективне водіння 

fuel-inefficient car 6 паливно-неефективне водіння 

game reserve 77 природний заповідник 

gas/electric hybrid 

technology 

25 газова (електрична) гібридна технологія 

Global Ecovillage 

Network 

3 Глобальна мережа екопоселень 

go green (go greener) 214 1. стати екологічно чистим; 

2. озеленювати 

grazing effect 1 вплив випасання 

green accounting 5 система економічних показників, що 

враховує вплив виробництва і 

споживання на навколишнє середовище 
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Переклад 

green advertisement  1 1. рекламування екологічно чистих 

продуктів чи сервісів (оголошення);  

2. реклама екологічно чистих продуктів 

чи сервісів 

green advertising - 1. рекламування екологічно чистих 

продуктів чи сервісів (процес);  

2. реклама екологічно чистих продуктів 

чи сервісів 

green alternative 18 екологічна альтернатива 

green attribute 2 екологічний атрибут 

green (marketing) 

myopia 

 екологічна міопія 

green back-end business 

practices 

- екологічна незалежна ділова діяльність 

greenback syn. to 

greenback greens 

91 (-) споживачі, які користуються 

екологічними продуктами, однак не 

готові міняти свій стиль життя 

green ban 1 екологічна заборона 

green behavior 5 екологічна поведінка 

green belt 26 зелена зона (пояс) 

green Boomers - споживачі, які користуються 

екопродуктами 

green brand 5 екологічний бренд 

green building 

certification system 

1 сертифікаційна система екобудівель 
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Переклад 

green building 306 екологічно чистий будинок 

green business 26 екобізнес 

green campaign 1 екокампанія 

greener car (greenest 

car) 

36 (4) екологічно безпечніша машина 

green cause 9 екомотив, екопричина 

green community 22 екологічно свідома громада 

green consciousness 3 екологічна свідомість 

green citizens 1 екогромадяни 

green city 28 екомісто 

greenest city 12 екологічніше місто 

green claim 3 екологічна вимога 

green cleaning 19 зелене прибирання (використання 

екопродуктів) 

green client - екоклієнт 

green-collar 23 той, який стосується працівників, які 

працюють в галузі охорони 

навколишнього середовища 

green-collar - 1) людина, яка живе екологічно; 

2) робітники, які працюють в сфері 

охорони довкілля 

green-collar job 18 робота в сфері охорони довкілля 

green-collar movement 3 робочий рух в сфері охорони довкілля 

green company 19 екокомпанія 

green consumer 5 екоспоживач 

  

https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=5&w11=green&w12=community&r=3,4,5,8,9,10
https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=43&w11=green&w12=consciousness&r=3,4,5,8,9,10
https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=2&w10=green-collar&w11=movement&r=3,4,5,8,9,10
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Переклад 

green consumerism 1 екологічний (зелений) консюмеризм 

(споживання) 

green consumption 1 1. екоспоживання (процес); 

2. екоспоживання (кількість спожитих 

екотоварів) 

green credentials 13 екологічні характеристики (якість, яка 

показує, що важливо захистити природне 

середовище:) 

green development  10 екорозвиток 

green dwelling 1 екологічне житло 

green economics 3 екологічна економіка 

green economy 52 екологічна економіка 

green electricity (greener 

electricity) 

6 (1) екологічна електрика 

green energy (power) 

(greener energy) 

131 

(116), 3 

екологічно чиста енергія 

green initiative (greener 

initiative) 

32 (3) екологічні ініціативи 

green innovation 5 екологічні інновації 

green investor 6 екологічний інвестор 

greener behavior 1 екологічніша поведінка 

greener building 2 1) екологічніша будівля; 

2) екологічніший процес будівництва 

greener business  2  

greener offering - екологічніша пропозиція 

  

https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=3&w11=green&w12=initiatives&r=3,4,5,8,9,10
https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=3&w11=green&w12=initiatives&r=3,4,5,8,9,10
https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=3&w11=green&w12=initiatives&r=3,4,5,8,9,10
https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=3&w11=greener&w12=business&r=3,4,5,8,9,10
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Переклад 

greener position 1 екологічніша позиція 

green practice 24 екологічна практика 

greener product 6 екологічно чистіший продукт 

greener technologies 3 екологічно чистіша технології 

Green Flag 47 «Зелений прапор» (нагорода пляжу, який 

відповідає європейським стандартам 

чистоти) 

green footprint 1 екослід (наслідки впливу на екологію) 

green fund 5 екологічний фонд 

green gap - екологічний розрив (дефіцит) 

green growth 17 екологічне зростання 

green home furnishings 

and apparel 

- екологічно чисте домашнє оздоблення та 

одяг 

green home 52 екобудинок 

greenie syn. to 

conservationist 

7 охоронець навколишнього середовища 

green industry 16 екологічна промисловість 

green infrastructure 15 екологічна інфраструктура 

greening 198 екологізація 

greening retail - екологічна роздрібна торгівля 

greening up 9 1) екологічний; той, який використовує 

екологічно чисті технології; 

2) озеленення 

green interest - екологічний інтерес 

green investing 4 екологічне інвестування 

green investment 18 екоінвестиції 

https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=5&w11=green&w12=practice&r=3,4,5,8,9,10
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Переклад 

green jargon - екожаргон 

green job 116 екологічна робота 

green label 5 марка, яка показує, що продукт 

екологічно чистий  

green lifestyle 5 екологічно чистий стиль життя 

green style 7 екологічно чистий стиль життя 

green living tips (greener 

living tips) 

39 (3) екологічні поради для життя 

green lung - «зелені легені» (зелена зона в межах 

міста) 

greenmarket 76 екологічний ринок 

green marketer 1 екомаркетолог 

green marketing 38 екомаркетинг 

green marketing 

consequence 

- екомаркетингові наслідки 

green marketing 

function 

- екомаркетингові функції 

green marketing 

implication 

- екомаркетингове застосування 

green marketing purpose - екомаркетингова мета 

green marketing’s 

downfall 

- падіння екомаркетингу 

green marketing strategy 1 екомаркетингові стратегії 

green marketing trend - екомаркетинговий тренд 

green marketplace 1 екомаркетинговий ринок 

  

https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=1&w11=greenmarket&r=3,4,5,8,9,10
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Переклад 

green media 3 екологічне медіа 

green meeting - екозустріч 

green message 5 екологічне повідомлення 

green-minded citizens 1 екологічно свідомі громадяни 

green movement 85 екологічний (зелений) рух 

green movement 85 екологічний рух 

greenness 20 екологічність  

Greenpeace 259 Грінпіс (міжнародна неурядова 

природоохоронна організація) 

green place 7 екологічне місце 

green portfolio - екологічне портфоліо 

green power marketers 5 торговці екоенергією 

green power product 1 продукт виготовлений за допомогою 

екоенергії 

green power purchasing 5 купівля екоенергії 

green power 116 екологічна енергія 

green pricing 4 екологічне ціноутворення 

green procedure - екологічна процедура 

green procurement - екологічні закупівлі  

green producer - ековиробник 

green product 88 екопродукт 

green product purchase 

decisions 

- рішення про покупку екопродукту 

green promotion - екореклама 

green promotional 

products 

- екорекламна продукція 

https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=11&w11=green-minded&w12=citizens&r=3,4,5,8,9,10
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Переклад 

green purchasing 

behavior 

8 екокупівельна поведінка 

green purchasing 

motivation 

- екологічна купівельна мотивація 

green retail store 

technology and service 

- екологічна роздрібна торгівля 

технологіями та послугами  

green room (greenhouse 

room) 

61 екологічна кімната 

green roof (greenhouse 

roof) 

126 (3) екодах 

Green Seal 17 сертифікат, що підтверджує екопродукт 

Green Seal certified 1 сертифікований як екологічно безпечний 

green shop (greenhouse) 1 (1) магазин екологічної продукції 

green shopper - екопокупець 

green shopping 3 купівля екологічних продуктів 

green space 504 екопростір 

green story - екологічна історія 

green sustainable city 

project 

- екологічно сталий міський проект 

green syndicalism syn. to 

eco-syndicalism 

- екосиндикалізм 

green tax 1 екоподаток 

greentech 61 екологічно чиста технологія 

green technology 

(greenest technology) 

76 (2) екотехнологія 
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Переклад 

green term - екотермін 

green trading  - екоторгівля 

green transportation 8 екологічно безпечний транспорт 

green up 24 використовувати екологічно чисті 

технології 

green vehicle 16 енергетично чистий автомобіль 

green voter 3 ековиборець 

greenwash 6 зелений камуфляж (грінвошинг) 

greenwashing  34 зелений камуфляж (грінвошинг) 

Green World Award - нагорода, що дозволяє компанії здобути 

визнання того, що вона є екологічно 

дружньою 

groundwater pollution 21 забруднення підводних вод 

groundwater remediation - відновлення підземних вод 

grousers 3 споживачі, які бачать проблеми 

навколишнього середовища, але 

вважають їх такими, що їх не стосуються 

harmful influence 6 шкідливий вплив 

harmless influence - нешкідливий вплив 

hazardous waste 392 небезпечні відходи 

hazardous waste 

management 

18 управління небезпечними відходами 

hazardous waste 

minimization 

- мінімізація небезпечних відходів 

hazardous waste program 11 програма щодо небезпечних відходів 

  

https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=7&w11=green&w12=transportation&r=3,4,5,8,9,10
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Переклад 

hazardous waste 

processing 

- переробка небезпечних відходів 

heating, ventilation and 

air conditioning (HVAC) 

- опалення, вентиляція та кондиціонування 

повітря 

herbal, organic wellness - травяне, органічне оздоровлення 

high-efficiency 

particulate air filters 

(HEPA filters) 

5  

 

(26) 

високоефективні фільтри повітря для 

відділення забруднюючих частинок 

(використовуються в пилососах тощо) 

high-level waste 11 високоактивні відходи 

hybrid car 198 гібридний автомобіль (має двигун 

внутрішнього згорання та електродвигун) 

hybrid electric vehicle 

(HEV) 

21 

(14) 

гібридний автомобіль (має двигун 

внутрішнього згорання та електродвигун) 

hybrids 110 гібридні авто (мають двигун 

внутрішнього згорання та електродвигун) 

hybrid vehicle 110 гібридний автомобіль (має двигун 

внутрішнього згорання та електродвигун) 

hydropolitics 3 гідрополітика 

incineration syn. to 

combustion 

100 спалювання (процес виробництва енергії 

з відходів) 

incinerator syn. to 

combustor 

184 

(13) 

камера згоряння 

integrated pest 

management (IPM) 

65 

(10) 

інтегрований захист рослин 
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Переклад 

integrated pollution 

control (IPC) 

- комплексна боротьба із забрудненням 

integrated waste 

management (IWM) 

10 комплексне керування відходами 

interactive eco marketing 

technique 

- інтерактивна екомаркетингова техніка 

land management 361 охорона земельних ресурсів 

Leadership in Energy and 

Environmental Design 

(LEED) 

43 

(184) 

лідерство в енергетичному та 

екологічному дизайні 

life cycle analysis 4 аналіз життєвого циклу 

light pollution 251 світлове забруднення 

litter prevention 3 запобігання забрудненню сміттям 

local zoning 

requirements 

- вимоги до місцевого зонування 

low-emissivity window 3 вікно з низьким рівнем випромінювання 

low-energy house  - низькоенергетичний будинок 

low-level waste 8 радіоактивні відходиз низьким рівнем 

забруднення 

market 16 1) переробний бізнес; 

2) муніципальний завод з переробки 

вторинної сировини; 

3) некомерційна або благодійна 

організація, яка приймає пожертвування 

у вигляді невикористаних, небажаних або 

багаторазових матеріалів 
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Переклад 

market green 3 продавати екологічно чисте 

Marketing 10185 маркетинг 

Materials Recovery 

Facility (MRF)  

2 матеріально-відновлювальний місце 

(місце, де утилізовані сировини 

сортуються і готуються до переробки) 

medium-level waste - радіоактивні відходиз середнім ступенем 

забруднення 

mycodiesel 1 мікодизельне пальне 

mycofiltration - мікофільтрація 

mycoremediation - міковідновлення 

natural capital 100 природний капітал 

natural gas «clean air» 

buses 

- автобуси на природному газі, які не 

забруднюють повітря 

natural product 191 натуральний продукт 

natural resource 

accounting 

- облік природних ресурсів 

natural resource 

consumption 

- споживання природних ресурсів 

nature conservation 33 охорона природи 

neighborhood electric 

vehicle (NEV) 

11 

(13) 

міні електромобіль для руху на невисокій 

швидкості і на короткі відстані 

noise pollution 74 шумове забруднення 

non renewable resources - невідновні ресурси 

non-degradable 3 ті, що не розкладаються 

non-eco-friendly product - неекологічні продукти 
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Переклад 

non-green consumer 

value 

1 неекологічні цінності споживача 

non-hazardous waste 9 безпечні відходи 

non-polluting product 40 продукт, що не забруднює 

навколишнєсередовище 

non-renewable energy 5 невідновна енергія 

non-toxic cleaning 

product 

1 токсичний продукт для прибирання 

non-water using urinal - пісуар, що не використовує воду 

Not on Planet Earth 

(NOPE) 

- негативне ставлення до нового 

будівництва 

Not over there, either 

(NOTE) 

- безкомпромісне ставлення до нового, 

особливого комерційного будівництва у 

певній місцевості 

off-gas 8 викиди парів у повітря 

on-site wastewater 

treatment 

1 очищення стічних вод на місці 

organic certification 32 органічна сертифікація 

organic consumers 21 споживачі органічних товарів 

organic contaminants 26 органічні забруднювачі 

organic cotton 129 органічна бавовна 

organic farm 191 органічна ферма 

organic farming 228 органічне землеробство 

organic food 448 органічна їжа 

organic industry 22 органічна промисловість 

  

https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=51&w11=organic&w12=certification&r=3,4,5,8,9,10
https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=76&w11=organic&w12=consumers&r=3,4,5,8,9,10
https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=62&w11=organic&w12=contaminants&r=3,4,5,8,9,10
https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=6&w11=organic&w12=farming&r=3,4,5,8,9,10
https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=72&w11=organic&w12=industry&r=3,4,5,8,9,10
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Переклад 

organic label 20 органічна етикетка 

organic market 22 органічний ринок 

organic material 304 органічний матеріал 

organic pollutants 89 органічні забруднювачі 

organic product 109 органічний продукт 

organic production 34 органічне виробництво 

organic waste 69 органічні відходи 

organically grown fibers 94 органічно вирощені волокна 

organically produced 

food 

11 органічно вироблена їжа 

over‐consumption - надмірне споживання 

overgrazing 93 надмірне випасання тварин 

overharvesting 49 надмірна експлуатація 

ozone friendly product 3 продукт безпечний для продукту 

ozone safe product - безпечний для озону продукт 

ozone safe 1 безпечний для озону 

paperless 116 безпаперовий 

Partial Zero Emission 

Vehicles (PZEVs) 

4  

(5) 

автомобілі з частково нульовими 

викидами  

passive building design - дизайн пасивного будинку (будівля, яка 

використовує мало енергії для обігріву) 

passive house 15 пасивний будинок (будівля, яка 

використовує мало енергії для обігріву) 

pay-as-you-throw 

(PAYT) syn. to unit-

based pricing 

5 

(6) 

система, в якій жителі платять за  

одиницю відходів (вага або об'єм) 

https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=21&w11=organic&w12=pollutants&r=3,4,5,8,9,10
https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=48&w11=organic&w12=production&r=3,4,5,8,9,10
https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=32&w11=organic&w12=waste&r=3,4,5,8,9,10
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Переклад 

photovoltaic energy 13 фотоелектрична енергія (електроенергія з 

фотоелектричних елементів, які 

перетворюють енергію сонячного світла 

в електрику) 

pollutant 1942 забруднювач  

навколишнього середовища 

polluter 309 забруднювач 

pollution 6071 забруднення навколишнього середовища 

pollution charge 7 плата за забруднення 

pollution control 290 контроль над забрудненням 

pollution-free 23 той, що не спричиняє забруднення  

pollution problem 104 проблеми забруднення довкілля 

pollution prevention 54 запобігання забрудненню 

pollution reduction 34 зменшення забруднення довкілля 

pigovian tax - податок на надмірне забруднення 

pollution taxation - оподаткування, яке стягується через 

надмірне забруднення 

post-consumer content 6 пост-споживчий вміст 

(відсоток матеріалів, відновлених 

споживачами (від 

муніципальний твердий потік відходів) 

post-consumer material 3 пост-споживчий матеріал 

post-consumer waste 6 побутові відходи 

post-industrial waste - постіндустріальні відходи 

  

https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=11&w11=pollution-free&r=3,4,5,8,9,10
https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=38&w11=pollution&w12=problem&r=3,4,5,8,9,10
https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=29&w11=pollution&w12=reduction&r=3,4,5,8,9,10
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Переклад 

pre-consumer content - попередньо-споживчий вміст 

(відсоток матеріалів, які зібрані для 

повторного використання під час 

виробничого процесу (не 

від споживачів), які згодом 

використовуватимуться для 

виготовлення продуктів) 

primary energy 41 первинна енергія 

processed chlorine free 

(PCF) 

- без обробки хлором (позначення 

екологічно чистого паперу означає, що у 

його складі не використовувались 

сполуки хлору) 

product line analysis - аналіз лінійки продуктів 

product stewardship 11 керування якістю продукту 

pro-environment activist 

movement 

16 екологічний активістський рух  

pro-environmental 

activity 

- екологічна діяльність 

protection 16221 захист 

radical ecology 2 радикальна екологія 

radioactive contaminants 4 радіоактивні забруднюючі речовини 

radioactive 

contamination 

26 радіоактивне забруднення 

radioactive emissions 2 радіоактивні викиди 

radioactive pollutants 2 радіоактивні забруднювачі 

  

https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=47&w11=radioactive&w12=contaminants&r=3,4,5,8,9,10
https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=10&w11=radioactive&w12=contamination&r=3,4,5,8,9,10
https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=10&w11=radioactive&w12=contamination&r=3,4,5,8,9,10
https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=92&w11=radioactive&w12=emissions&r=3,4,5,8,9,10
https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=1&w11=radioactive&w12=pollutants&r=3,4,5,8,9,10
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Переклад 

radioactive pollution - радіоактивне забруднення 

radioactive waste syn. to 

nuclear waste 

142 радіоактивні відходи 

rapidly renewable 

materials 

2 швидко поновлювальні матеріали 

reason to believe 572 мотив повірити 

rechargeable phone 

power charger 

- зарядний пристрій для телефону 

recyclable diapers - підгузки, які можна переробити 

recyclable packaging 4 вторинна упаковка 

recyclable plastic 6 перероблений пластик 

recyclable product 6 продукт, який можна переробити 

recyclable 197 той, який можна переробити 

recycle 742 переробляти, використовувати повторно 

Recycle-Bowl - змагання шкіл в переробці сміття в сша 

recycled and organic 

clothing 

4 органічний одяг, який виготовлений з 

вторинної сировини 

recycled content 47 вміст, який виготовлений з вторинної 

сировини 

recycled material 179 матеріал з вторинної сировини 

recyclable material 35 матеріал,який можна переробити 

recycled paper 138 перероблений папір 

recycled packaging 3 перероблена упаковка 

recycled plastic 95 перероблений пластик 

https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=11&w11=recyclable&w12=packaging&r=3,4,5,8,9,10
https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=6&w11=recyclable&w12=plastic&r=3,4,5,8,9,10
https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=9&w11=recycled&w12=packaging&r=3,4,5,8,9,10
https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=2&w11=recycled&w12=plastic&r=3,4,5,8,9,10
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Переклад 

recycled photocopier 

paper 

- перероблений фотопапір 

recycled product 22 перероблений продукт 

recycling 2621 1. утилізація, переробка; 

2. речі, які збираються утилізувати 

recycling business 11 переробний бізнес 

recycling centers 20 центр переробки 

recycling company 18 компанія по переробці 

recycling industry 21 переробна промисловість 

recycling materials 7 матеріали для вторинної переробки 

recycling plant 29 завод з переробки 

recycling technologies 5 переробні технології 

recycling activity 8 переробна діяльність 

recycling program 193 програма переробки 

refillable package - упаковка багаторазового використання 

refillable product - продукт багаторазового використання 

refiner 114 очисна споруда, інженер-нафтовик 

refinery 638 (нафто)очисний завод 

regeneration cut - відновне вирубування 

regenerative farming - відновне сільське господарство 

regreen 3 екологічно відновлювати певну 

територію, що постраждала в результаті 

економічної діяльності людини 

rejuvenation 199 омолодження 

  

https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=34&w11=recycling&w12=business&r=3,4,5,8,9,10
https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=19&w11=recycling&w12=centers&r=3,4,5,8,9,10
https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=38&w11=recycling&w12=companies&r=3,4,5,8,9,10
https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=17&w11=recycling&w12=industry&r=3,4,5,8,9,10
https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=55&w11=recycling&w12=materials&r=3,4,5,8,9,10
https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=23&w11=recycling&w12=plant&r=3,4,5,8,9,10
https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=87&w11=recycling&w12=technologies&r=3,4,5,8,9,10
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Переклад 

remediation syn. to 

amelioration 

786 Відновлення 

renewable alternatives to 

fossil fuel 

6 поновлювальні альтернативи викопному 

паливу 

renewable and recyclable 

material 

11 відновлювальний матеріал, який можна 

переробити 

Renewable Energy 

Certificate (REC) 

7  

(3) 

сертифікат про те, що використовуються 

поновлювані джерела енергії 

renewable energy 1800 відновлювальна енергія 

renewable forms of 

energy 

4 відновлювальні форми енергії 

renewable power 125 відновлювальна енергія 

renewable resources 138 відновні ресурси 

Resource Conservation 

and Recovery Act 

(RCRA) 

14 

 

(6) 

закон про збереження та відновлення 

ресурсів 

reusability 14 можливість багаторазового використання 

reusable 488 той, який можна використовувати 

багаторазово 

reusable coffee cup - чашка для кави багаторазового 

використання 

reusable tote bag 2 сумка багаторазового використання 

reuse 254 багаторазове використання 

revamping brand 2 реконструкція бренду 

rewild 4 відновлювати дику природу 
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Переклад 

rewilding 38 відновлення дикої природи 

secondary energy - вторинна енергія 

sedimentation basin 4 очисний ставок 

selective (separate) waste 

collection program 

21 селективна програма збору відходів 

settling basin - очисний ставок 

sewage gas - біогаз 

smart growth 163 розумне зростання (стратегії розвитку та 

збереження, які допомагають захистити 

природне середовище та зробити громади 

привабливішими, економічно міцнішими 

та соціально різноманітнішими) 

social media eco 

marketing technique 

- екомаркетингова техніка соціальних 

медіа 

solar home 33 будинок, що використовує енергію сонця 

solar-powered home 9 будинок на сонячній енергії 

solar-powered hot-water 

heaters 

2 сонячний водонагрівач 

source reduction 22 зменшення джерел забруднення 

sprouts 1 споживачі, які цікавляться проблемами 

навколишнього середовища, але не 

хочуть витрачати більше грошей на 

покупки екологічних товарів 
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Переклад 

strategies for sustainable 

product design 

- стратегії для дизайну екологічного 

продукту 

sustainability marketing - екомаркетинг 

sustainability tax - екоподаток 

sustainability 2664 ідея, що товари та послуги повинні 

вироблятися з відновних матеріалів та не 

школити навколишньому середовищу 

Sustainability-aware 

Business Process 

Management (SABPM) 

- екологічне управління бізнес процесами 

sustainable building 29 стале будівництво 

sustainable building 

material 

2 екологічний будівельний матеріал 

sustainable city 17 місто сталого розвитку (екомісто) 

sustainable development 583 сталий розвиток 

sustainable focus - екологічна увага 

sustainable forestry - стале лісництво 

sustainable innovation 

product 

- екологічний інноваційний продукт 

sustainable level 27 екорівень 

sustainable market 5 сталий ринок 

sustainable marketing 5 екомаркетинг 

sustainable material 22 екоматеріал 

sustainable packaging 2 екологічна упаковка 

sustainable product 16 екопродукт 

  

https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=13&w11=sustainable&w12=market&r=3,4,5,8,9,10
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Переклад 

sustainable production 20 стале виробництво 

sustainable purchasing 

policy 

- політика екозакупівель 

sustainable purchasing 

program 

- програма екозакупівель 

sustainable transportation 11 екотранспортування 

sustainable value 2 цінності сталого розвитку (довгострокові 

або сталі цінності) 

sustainable yield syn. to 

sustained production, 

sustained yield 

41 

2 

10 

стале виробництво (ековиробництво) 

sustainable 5096 той, який не шкодить навколишньому 

середовищі 

take-back program 6 програма, в якій продукти повертаються 

виробнику наприкінці їхнього життя 

tipping fee 28 плата за видалення відходів на 

санітарному полігоні, переробному 

заводі тощо 

to opt out 44 відмовлятися від застосування 

tracking 12 інструменти, що використовуються для 

моніторингу та оцінки даних про 

скорочення відходів  

trash disposal 8 усування сміття 

trash processing - обробка сміття 

  

https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=1&w11=sustainable&w12=production&r=3,4,5,8,9,10
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Термін 

А
б
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к
о

р
п

у
сі

 

Переклад 

tree-hugger syn. to 

environmentalist 

23 еколог, захисник навколишнього 

середовища 

triple bottom line  18 філософія бізнесу та розвитку, яка 

включає в себе три основні принципи: 

справедливість, навколишнє середовище, 

економіка 

true blue greens - споживачі, які користуються переважно 

екопродуктами 

ultimate disposal 4 остаточна утилізація 

unit-based pricing syn. to 

pay-as-you-throw – 

PAYT, 

- система, в якій жителі платять за  

одиницю відходів (вага або об'єм) 

Virtual Pollution 

Prevention Costs (VPP) 

- витрати на запобігання віртуальному 

забрудненню 

volume-based pricing 

syn. to 

pay-as-you-throw 

- система, в якій жителі платять за  

об'єм відходів 

warmist 5 людина (науковець), який вірить в 

глобальне потепління і бореться з ним 

waste assessment - оцінка відходів (інструмент, який 

допомагає ідентифікувати та кількісно 

оцінити кількість утворених відходів) 

waste disposal 186 утилізація відходів 

waste diversion 20 відвернення відходів 

waste management 377 керування відходами 
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Термін 

А
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а
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о

т
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к
о

р
п

у
сі

 

Переклад 

waste minimization syn. 

to waste reduction 

16 мінімізація (cкорочення) відходів 

waste neutral - безвідходний 

waste prevention 9 запобігання відходів 

waste reclamation - переробка відходів 

waste recycling 23 утилізація (переробка) відходів 

waste recycler 3 відходи з переробки 

waste regulations 10 керування відходами 

waste reduction syn. to 

waste minimization 

41 скорочення (мінімізація) відходів 

waste reduction policy - політика зменшення відходів 

waste removal 12 1. збір, видалення та знешкодження 

(твердих і рідких відходів); ліквідація 

(відходів);  

2. тимчасове зберігання, переробка та 

остаточне захоронення (радіоактивних 

відходів);  

3. утилізація (виробу після закінчення 

терміну служби) 

waste sort 1 сортування відходів 

waste treatment 51 обробка відходів 

waste-to-energy (WtE) or 

energy-from-waste 

(EfW) 

8 

(-) 

енергія з відходів 

  

http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Waste+minimisation
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о
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п
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Переклад 

waste wise 1 «мудрі відходи» (програма партнерства, 

за допомогою якої організації зменшують 

тверді побутові відходи та промислові 

відходи, одночасно вдосконалюючи 

принципи їх переробки та допомагаючи 

навколишньому середовищу) 

wastewater discharge 11 скидання стічних вод 

water conservation 271 збереження води 

water purification 119 очищення води 

water-efficient 28 той, який ефективно використовує водні 

ресурси 

wholly recyclable - той, який можна повністю переробити 

(утилізувати) 

wilderness area 132 незаймана діяльністю людини місцевість, 

район дикої природи 

wildlife management  250 управління в сфері дикої природи 

xeriscaping 19 садівництво без використання води 

xero gardening - озеленення та садівництво з 

ксерофітними рослинами, 

пристосованими до життя з обмеженою 

кількістю води. 

zero carbon emissions 1 нульові викиди вуглецю 

zero carbon footprint 2 нульовий вуглецевий слід 

zero emissions vehicle 

(ZEV) 

26  

(10) 

автомобіль з нульовим вихлопом 
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Термін 
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к
о
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Переклад 

zero net energy (ZNE) 1 нульова чиста енергія 

zero net energy 

consumption 

- споживання нульової чистої енергії 

zero-emission transport - транспорт з нульовим вихлопом  

zero-energy building syn. 

to zero net energy 

building, net-zero energy 

building, or net 

zerobuilding 

1 1. будівля, яка не використовує енергії, 

екобудівля; 

2. будівництво, яке не використовує 

енергії 

 

 

 



Додаток Б 

 

Синонімія Причини та 
джерела 

виникнення 

Паралельне 
вживання 
кількох 

найменувань, 
які були 

одночасно або 
майже 

одночасно 
введені різними 

вченими-
дослідниками 

екомаркетингу: 
eco marketіng – 
green marketіng 
– envіronmental-

frіendly 
marketіng 

Існування 
повного терміна 

та його 
скороченого 
варіанту: eco 
marketіng – 
ecologіcal 
marketіng 

Структурні 
підгруп  

Різноко-
реневі 

синоніми: 
envіronmental 

– green – 
clean 

Одноко-
реневі 

синоніми: 
green 

consume – 
green 

consump-
tіon 

Терміни-
однослови 
– багато-
компо-
нентні 
складні 

слова (або 
словоспо-
лучення): 

clean – 
sustaіnable

– earth-
frіendly – 
envіron-
mentally 
frіendly 

Терміни-
складні 
слова – 

терміни-
словоспо
лучення: 

zero-
energy – 
a zero net 
energy – 
net-zero 
energy 

Повне і 
скорочене 
наймену-

вання: 
envіronmental 
technology – 
envіrotech; 

green 
technology – 

greentech 
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Додаток В 

 

Класифікація полісемантичних термінів екомаркетингу 

Внутрішньосистемна або 
внутрішньогалузева полісемія  

(65 %): eco-productіon – 1. the process 
of makіng or growіng eco-frіendly 
goods to be sold; 2. the amount of 

somethіng eco-frіendly that іs made or 
grown by a country or a company; 

ecoMіstіc – 1. one who has a posіtіve 
outlook on the future of our planet; 2. 
optіmіsm about the envіronment;. 3. a 
company who makes goіng green easy 

and іnexpensіve. 

Міжсистемна або 
міжгалузева полісемія  
(17,5 %): ecologіsm – 1. 
(Bіology) the capacіty for 
successful adaptatіon to 

changes іn envіronmental 
condіtіons; (also) a 

character that can alter, or 
that has altered, as a result 

of such adaptatіon. rare 
(now dіsused); 2. (eco-

marketіng) a phіlosophy or 
іdeology based on the 

applіcatіon of ecologіcal 
concepts and prіorіtіes to 
polіtіcal and moral іssues 

Загальномовна полісемія 
(17,5 %): greens – 1. leafy 
plants or theіr leaves and 
stems whіch are eaten as 
vegetables; 2. іndіvіduals 
and polіtіcal partіes that 
have eco-frіendly vіews 

(synonym to 
envіronmentalіst). 



Додаток Г 
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и
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а
р

к
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и
н

г
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Терміни на позначення екологічно безпечної 
продукції, послуг та матеріалів (27,8%) 

Терміни на позначення властивостей екологічно 
безпечного виробництва, товарів, послуг та 

матеріалів (10,7 %) 

Терміни на позначення екологічних напрямів, 
галузей екологічного виробництва, 
менеджменту і маркетингу  (9,1 %) 

Терміни на позначення екоспрямованих 
виробників, організацій та споживачів (6,7 %)  

Терміни на позначення екологічних процесів, 
методів і технологій виробництва та 

споживання (22,7 %) 

Терміни на позначення впливу господарської 
діяльності людини на навколишнє середовище 

(10,1 %) 

Терміни на позначення соціальних екологічно 
спрямованих напрямів діяльності, громадських 

рухів і програм (6,9 %) 

Терміни на позначення економічних показників 
екологічного виробництва і споживання та 

супровідних нормативних документів  (5,8 %)   
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Додаток Д 

Таблиця Д. 1 

Абсолютна частота двокомпонентних синонімічних рядів термінів 

екомаркетингу 

Термін 
Абсолютна 

частота 
Термін 

Абсолютна 

частота 

Тип 

синонімів 

Abatement Order 3 AO  - дублети 

action level 15 AL - дублети 

Advanced 

Technology 

Vehicles 

7 ATVs 12 дублети 

air-purifying 

respirator 

1 APR - дублети 

alternative 

agriculture 

7 alternative 

farming 

10 відносні 

assigned amount 7 emissions budget 3 відносні 

be 

environmentally 

safe 

13 be green 55 дублети 

Best Available 

Control 

Technology 

1 BACT - дублети 

Best Available 

Demonstrated 

Technology 

- BADT - дублети 

Best Available 

Retrofit 

Technology 

- BART - дублети 

carbon emissions 416 CO2 emissions 209 дублети 

clean car  28 green vehicle 16 відносні 
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Продовження таблиці Д.1 

Термін 
Абсолютна 

частота 
Термін 

Абсолютна 

частота 

Тип 

синонімів 

combustion 67 incineration 100 Відносні 

combustor 13 incinerator 184 відносні 

compact 

fluorescent lamp 

7 CFL 188 дублети 

contaminate  241 pollute 251 відносні 

contamination   2116 pollution 6071 відносні 

continuous 

emission 

monitoring 

1 CEM - дублети 

conventional 

waste water 

treatment 

- conventional 

water treatment 

system 

- відносні 

eco advertising  - green advertising - відносні 

eco conditionality - environmental 

conditionality 

- дублети 

eco development - environmentally 

sound 

development 

2 дублети 

eco-politics  1 environmental 

politics 

30 дублети 

ecocollection - green collection - дублети 

eco-conscious 

vendor  

- environmentally 

responsible 

vendor 

- відносні 

eco-design  1 environmental 

design 

94 дублети 
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Продовження таблиці Д.1 

Термін 
Абсолютна 

частота 
Термін 

Абсолютна 

частота 

Тип 

синонімів 

eco-industry  1 green industry 16 дублети 

eco-innovation - green innovation 5 дублети 

ecolabel 62 green label 5 дублети 

ecological control  4 ecocontrol - дублети 

ecologically 

preferable product  

- environmentally 

preferable 

product 

- дублети 

ecology lover - ecophile - дублети 

econocology - economic 

ecology 

- дублети 

ecoplastic - ecological plastic - дублети 

ecosophy 2 ecophilosophy - дублети 

ecotoxic - environmentally 

damaging 

32 відносні 

emissions 

allowance  

33 emissions quota 5 відносні 

energy farm 11 energy plantation 2 відносні 

environmental 

audit  

22 eco-audit - дублети 

environmental 

economics  

24 ecological 

economics 

68 дублети 

environmental 

equity 

7 environmental 

justice 

325 відносні 

environmental 

friendliness 

8 eco-friendliness 7 дублети 

  

https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=2&w11=environmental&w12=friendliness&r=3,4,5,8,9,10
https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=2&w11=environmental&w12=friendliness&r=3,4,5,8,9,10
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Продовження таблиці Д.1 

Термін 
Абсолютна 

частота 
Термін 

Абсолютна 

частота 

Тип 

синонімів 

environmental 

impact 

793 environmental 

effect 

183 відносні 

environmental 

stress 

116 environmental 

burden 

39 відносні 

environmentally 

consciousness 

28 green 

consciousness 

3 дублети 

environmentally 

responsible 

company  

1 green company 19 відносні 

green investor 6 environmental 

investor 

- дублети 

green syndicalism   - eco-syndicalism - дублети 

greenback 91 greenback green - дублети 

heating, 

ventilation and air 

conditioning 

- HVAC - дублети 

high efficiency 

particulate air 

filters 

1 HEPA filters 26 дублети 

integrated pest 

management 

65 IPM 10 дублети 

Leadership in 

Energy and 

Environmental 

Design 

43 LEED 184 дублети 

Materials 

Recovery Facility 

2 MRF - Дублети 

  

https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=43&w11=green&w12=consciousness&r=3,4,5,8,9,10
https://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=43&w11=green&w12=consciousness&r=3,4,5,8,9,10
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Продовження таблиці Д.1 

Термін 
Абсолютна 

частота 
Термін 

Абсолютна 

частота 

Тип 

синонімів 

Neighborhood 

Electric Vehicle 

11 NEV 13 дублети 

ozone friendly 

product  

3 ozone safe 

product 

- відносні 

Partial Zero 

Emission Vehicles 

4 PZEVs 5 дублети 

processed chlorine 

free 

- PCF - дублети 

remediation  786 amelioration 9 відносні 

Renewable Energy 

Certificate 

7 REC 3 дублети 

Resource 

Conservation and 

Recovery Act 

14 RCRA 6 дублети 

waste reduction 41 waste 

minimization 

16 відносні 

waste-to-energy 

(WtE)  

8 (-) energy-from-

waste (EfW) 

- дублети 

zero carbon 

footprint 

2 carbon neutrality 5 відносні 

zero emissions 

vehicle 

32 ZEV 10 дублети 

zero net energy  1 ZNE - дублети 

 

  

http://www.webopedia.com/TERM/C/carbon_footprint.html
http://www.webopedia.com/TERM/C/carbon_footprint.html
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Таблиця Д.2 

Абсолютна частота трикомпонентних синонімічних рядів термінів 

екомаркетингу 

Термін 

А
б
со

л
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т
н

а
 

ч
а

ст
о
т
а
 

Термін 

А
б
со

л
ю

т
н

а
 

ч
а

ст
о
т
а
 

Термін 

А
б
со

л
ю

т
н

а
 

ч
а

ст
о
т
н

а
 

biodegradable 253 biodestructible - compostable 44 

clarifier 21 settling basin - sedimentation 

basin 

4 

eco driving 1 energy-efficient 

driving 

- fuel-efficient 

driving 

1 

ecological 

balance sheet 

1 environmental 

balance sheet 

- eco balance - 

ecological 

footprint 

69 environmental 

footprint 

37 green footprint 1 

ecological room - environmentally 

friendly room 

- green room 61 

emission credit 36 pollution credit 15 emission 

reduction credit 

10 

environmental 

accounting 

9 green accounting 5 natural resource 

accounting 

- 

environmental 

harm 

40 environmental 

pollution 

69 environmental 

damage 

213 

environment-

conscious 

2 eco-conscious 66 environmentall

y conscious 

101 

sustainable yield 41 sustained production 2 sustained yield 10 
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Таблиця Д.3 

Абсолютна частота чотирикомпонентних синонімічних рядів термінів екомаркетингу 

Термін 
А

б
со

л
ю

т
н

а
 

ч
а

ст
о
т
а
 

Термін 

А
б
со

л
ю

т
н

а
 

ч
а

ст
о
т
а
 

Термін 

А
б
со

л
ю

т
н

а
 

ч
а

ст
о
т
а
 

Термін 

А
б
со

л
ю

т
н

а
 

ч
а

ст
о
т
а
 

conservationist 476 enviro 15 tree-hugger 23 environmentalist 1950 

eco-production - environmentally-friendly 

production 

1 sustainable 

production 

20 environmental 

production 

1 

environmental paper 3 eco-friendly paper 1 ecological paper 3 eco-paper - 

environmentally 

friendly aircraft 

- green aircraft - ecological aircraft - ecojet 9 

pay-as-you-throw 5 PAYT 6 unit-based pricing - volume-based pricing - 

zero-energy building 1 zero net energy building - net-zero energy 

building 

- net zero-building - 
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Таблиця Д.4 

Абсолютна частота п’ятикомпонентних синонімічних рядів термінів екомаркетингу 

Термін 
А

б
со

л
ю

т
н

а
 

ч
а

ст
о
т
а
 

Термін 

А
б
со

л
ю

т
н

а
 

ч
а

ст
о
т
а
 

Термін 

А
б
со

л
ю

т
н

а
 

ч
а

ст
о
т
а
 

Термін 

А
б
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л
ю

т
н

а
 

ч
а

ст
о
т
а
 

Термін 

А
б
со

л
ю

т
н

а
 

ч
а

ст
о
т
а
 

anti-

environmental 

24 environmentally 

unfriendly 

7 environmentally 

irresponsible 

6 eco-unfriendly 4 eco-

destructive 

- 

clean energy 508 eco-energy 1 renewable 

energy 

180

0 

green energy 131 green power 116 

ecological 

marketing 

- eco-marketing 3 environmental 

marketing 

1 green marketing 38 sustainabilit

y marketing 

1 

ecopolis - ecocity 17 sustainable city 17 ecological city 7 green city 28 

eco-tax 2 ecological taxation - green tax 1 pollution tax 4 pigovian tax - 

hybrid electric 

vehicle 

21 HEV 14 hybrid car 198 hybrid vehicle 110 hybrids 110 
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Таблиця Д.5 

Абсолютна частота багатокомпонентних синонімічних рядів 

термінів екомаркетингу 

6: eco-aware consumer (-) – EcoBuyer (-) – eco-conscious consumer (3) – 

environmentally friendly consumer (-) - environmentally aware consumer (1) - 

green consumer (5). 

6: eco-tax () – ecological taxation (-) – ecotaxation (-) – green taxation (1) – 

pigovian tax (-) – pollution tax (4). 

8: clean product (4) – environmental product (26) – environmentally-

friendly product (1) – green product (88) – sustainable product (16) – earth-smart 

product (-) – earth-friendly product (4) –ecological product (1) 

9: clean technology (32) – cleantech (23) – eco technology (-) – 

ecotech (4) – eco-friendly technology (1) – environmental technology (32) – 

envirotech (1) – green technology (57) – greentech (61)  
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Додаток Е 

Список публікацій здобувача за темою дисертації 
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Т. 2, № 43. С. 49–54. 

2. Калиновська І. М., Кушнерук С. М. Проблеми стандартизації 
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