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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ 
В ЖАНРОВО-СТИЛІСТИЧНІЙ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ПІДМОВИ 

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГУ 
 
В XXI столітті з поширенням доступу до новітніх технологій та 

інформаційної мережі Інтернет великої популярності набуло вживання 
контент-маркетингу – спеціально розробленого комплексу стратегій щодо 
поширення контенту, створеного для заохочення нових клієнтів та 
розповсюдження певної продукції серед цільової аудиторії. Спосіб дії 
контент-маркетингу відрізняється від звичайної реклами, адже його 
основною ціллю є наведення і пояснення переваг та спростування 
недоліків продукту [2, с. 231]. 

Оскільки маркетолог не тільки інформує, але й оцінює певні факти, 
можна сказати, що сам контент-маркетинг виконує дві основні функції – 
інформативну та маніпулятивну [7]. Досягнення функціональної мети 
контент-маркетингу вимагає підбір певних лексичних одиниць: особливі 
назви, імена, різногалузеві терміни, кліше, елементи розмовного стилю, 
фразеологічні звороти і т.д. 

Так як англійська мова володіє багатим фондом фразеологічних 
одиниць, кожен його аспект заслуговує на особливу увагу. Об’єктом 
нашого дослідження виступають фразеологічні звороти в сфері контент-
маркетингу. В цій сфері використання фразеологізмів є досить поширеним 
явищем, оскільки вони допомагають привернути уваги читача, зацікавити 
його [1, с. 145].  

Проблематика вживання та функціонування фразеологічних одиниць 
завжди знаходилася в центрі філологічних досліджень. Свою наукову 
діяльність вивченню фразеологізмів присвятили такі лінгвісти як 
Авксентьєв Л. Г., Алефірeнко М. Ф., Амосова Н. Н., Виноградов В. В., 
Гак В. Г, Демський М. Т. Мокієнко В. М. та багато інших. На думку 
вищезгаданих науковців, знання фразеології сприяє збагаченню 
комунікативних навичок, робить мовлення більш експресивним. 

Однак питання лексико-семантичних особливостей використання 
фразеологічних одиниць саме в сфері контент-маркетингу вивчено 
недостатньо, що зумовлює актуальність даного дослідження. 

Мета статті – проаналізувати лексико-семантичні особливості 
фразеологічних одиниць в жанрово-стилістичній диверсифікації сфери 
контент-маркетингу. Матеріалом дослідження слугують приклади з 
англомовних періодичних та Інтернет видань, таких як AdExchanger, 
Business Insider, US Magazine ті інших. 

На сьогоднішній день існує декілька видів жанрово-тематичних 
класифікацій контент-маркетингу в залежності від їх форми 
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(інформативно-наукові джерела, книги, громадські виступи, інтерв’ю, 
статті) [7] та складу (початковий, скерований, комбінований, рекламний, 
створений користувачами) [3] та інші. 

Наші емпіричні дослідження дають нам змогу умовно розділити 
контент-маркетинг на такі різновиди, де форма та склад беруться до уваги 
одночасно: інтерв’ю з експертами, статті керівництва, огляди, історії 
успіху, новини. До вказаного видів можна віднести не лише статті з 
періодичних видань, але й відеоматеріали та блоги. Для контент-
маркетингу властиве вживання розмовних, сучасних та структурно 
простих фразеологізмів, що є відомими для більшої частини цільової 
аудиторії. Це пояснюється тим, що фразеологізм повинен бути зрозумілим 
та легкодоступним і викликати лише ті асоціації та емоції, які необхідні 
для досягнення мети контент-маркетингу. 

В кожній сфері існують експерти, які володіють глибокими знаннями 
про той чи інший продукт. Саме завдяки інтерв’ю з експертами можна 
розкрити всі позитивні якості продукту, при цьому вказуючи але 
мінімалізуючи його недоліки. Візьмемо до уваги приклад з інтерв’ю Боба 
Гілбрета, співзасновника сайту Ahalogy, що займається вивченням основ 
контент-маркетингу, «I waited several seconds for its ads and cookies to 
download, then waded through pop-ups to read the article. This, dear reader, is 
called irony. I think we’re nearing the last straw in the banner ad business model 
for publishers, marketers and the good, bad and ugly ad tech players supporting 
it…» [6], де автор використав фразеологізм the last straw (остання крапля), 
що є частиною прислів’я «it is the last straw that breaks the camel’s back». 
Помічаємо, що автор не лише уміло скористався фразеологічною 
модифікацією, чим збільшив експресивність ФО, але й майстерно пояснив 
негативну сторону реклами в Інтернеті, цим самим, зі сторони експерта, 
виразив своє ставлення до проблеми. 

Іншим підвидом контент-маркетингу є статті керівництва, ціль 
котрих полягає в тому, щоб підібрати саме ту назву статті, тезу чи 
інформацію загалом, яку хоче почути аудиторія. Візьмемо до прикладу 
слова Вільяма Фотерінгема, відомого спортивного коментатора та 
журналіста, з видання The Guardian «Armstrong and team go like the wind. 
The story of the team time-trial stage was told by the waving banners on the 
course, the swishing cornfields and the ripples on the river Loire…» [5]. В 
цьому випадку автор використав фразеологічний зворот go like the wind, 
що в перекладі означає «нестися, летіти дуже швидко», тим самим 
підкреслюючи, навіть гіперболізуючи успіх спортивної команди. 

Наступним різновидом контент-маркетингу, який є дуже поширеним 
саме у форматі відео, є огляди певної продукції. Щодня в світі 
створюються нові телефони, автомобілі, відеоігри, книги та багато інших 
різноманітних продуктів. Задля кращого їх поширення створюються 
спеціальні огляди, де автор пояснює всі характеристики предмету. 
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Наприклад, речення з огляду автомобіля марки Естон Мартін «It seemed 
unlikely that a car of this size and weight could find the golden mean between 
being a useful sedan and being able to handle a course of this complexity with 
aplomb» [8], з використанням фразеологізму golden mean, що в перекладі 
означає «золота середина». Автор таким чином підкреслює не гармонічну 
конструкцію автомобіля, та відверто вказує на його недоліки.  

Цікавим підвидом контент-маркетингу є історії успіху, які є схожими 
до інтерв’ю, проте мають більшу читацьку аудиторію. пояснюється це тим, 
що люди, які досягли успіху, подолали чисельні проблеми, а тому знають, 
як з ними боротися. Візьмемо до уваги приклад зі статті Білла Гейтса:  «So 
there you go – something that’s spawned on the internet that I can actually 
thank, rather than shake my fist at any computer I use without an internet 
connection, render the computer useless and give up all hope of getting anything 
creative done» [4], де використано фразеологізм give up all hope (зовсім 
втратити надію). Вживаючи це фразеологізм, автор намагався сказати, що 
у нього також виникали проблеми, які спочатку здавалися безвихідними, 
проте він спромігся їх подолати. 

До останнього підвиду контент-маркетингу належать новини, за 
допомогою яких можна не тільки поширити інформацію, але й вплинути 
на читача, спонукаючи його до певної дії чи нав’язуючи думку. Наприклад, 
«It was a concerted effort to make a pot of money, and those of us who called 
him out were destroyed» [3], де автор використав фразеологізм to make a pot 
of money (розжитися, розбагатіти). За допомогою використаної фразеологічної 
одиниці здійснюється вплив на читача, оскільки спосіб отримання коштів 
зображений з негативної точки зору в певному іронічному стилі.  

Отже, таким чином ми можемо зробити висновок, що для різних 
видів субмови контент-маркетингу є властивим використання фразеологічних 
одиниць та їх модифікацій, адже вони завдяки своїй експресивності 
привертають увагу читача та впливають на його точку зору. 
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