Архітектоніка копірайтингового тексту

Український ринок копірайтингу наразі перебуває на етапі остаточного становлення та активного розвитку, і на ньому відчувається велика потреба саме в україномовних копірайтингових текстах, оскільки на державному рівні ухвалено низку документів, у яких зазначено, що будь-який інтернет-ресурс у межах України повинен функціонувати українською або мати повноцінну україномовну версію. Законодавча підтримка суттєво розширила межі українського копірайтингу та сформувала
попит на кваліфікованих професіоналів у сфері текстотворення. Сьогодні світові тенденції та інновації в царині копірайтингу
поширюються в українському медіапросторі безпосередньо — без посередництва чи запозичення зі сфери російського
копірайтингу.
Пропонуємо визначати «копірайтинг» як вид професійної діяльності, спрямований на створення оригінальних текстів інформаційного, іміджевого, рекламного характеру в текстовому, аудіо- та відеоформаті. Копірайтинговий текст — оригінальний
текст, створений професійним копірайтером, що має рекламні, інформаційні, презентаційні, іміджеві та маркетингові
функції й виконує функцію просування творів/послуг/компаній/осіб, спрямований на певну цільову аудиторію.
Мережа Інтернет — середовище, що сприяє виникненню комунікації чи певної взаємодії між замовниками та виконувачами, щодня зростає кількість спеціалізованих/тематичних/інформаційних ресурсів, які мають бути наповнені відповідним
контентом. Для створення та ефективного функціонування будь-якої платформи необхідні знання щодо видів копірайтингових текстів, їх призначення, функцій, особливостей побудови та подальшої оптимізації задля якісного просування в мережі.
Ключові слова: копірайтинг; копірайтинговий текст; копірайтер; рерайтинг; фрилансове середовище; заголовок; лід.

1. Вступ
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функціонує цей напрямок у
мережі Інтернет, зокрема, у нашій країні та закордоном, які перспективи розвитку має український копірайтер.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Говорячи про копірайтинг, передусім необхідно звернутися
до поширених дефініцій термінів копірайтинг та копірайтерський/копірайтинговий текст, поданих різними дослідниками, зокрема: М. Айзенбергом,
Н. Блиновою та О. Кириловою, К. Болдіною,
Ю. Земською та Є. Кузнецовою, E. Роббінс. Проте слід
зазначити, що до формулювання наукового визначення «копірайтингу» та «копірайтера» як людини, яка
займається копірайтингом, автори та дослідники вдаються досить рідко, — частіше знаходимо опис функцій та завдань копірайтера, мету копірайтингового
тексту або нечітке визначення цього артефакту, пов’язане з об’єктом, що продається. E. Роббінс (Робін Бредлі) — письменниця, підприємець, авторка семінару
«10 ефективних кроків до ефективного копірайтингу»,
а також бізнес-тренер пояснює термін так:
«Копірайтинг — це написання текстів, які продають
товар, послугу чи персону» (Robbins, 2004). Вона підкреслює, що головне для копірайтера — спонукати
текстом до купівлі, а не зосереджуватись на креативності. М. Айзенберг пропонує таку дефініцію: процес
написання оригінальних текстів, які просувають думку, ідею, бізнес чи особу. Зазвичай тексти поширюються в друкованому, відео- та аудіоформатах. Головна мета таких текстів — переконати реципієнта зробити необхідну дію (Ajzenberg, 1993). Ю. Бернадська
(2003) та К. Іванова (2010) у своїх посібниках із копірайтингу не подають окремих визначень, а ототожнюють копірайтингові тексти з рекламними, а сам копірайтинг — з рекламною діяльністю, PR-комунікацією.
Отже, автори посібників не виокремлюють копірайтинг у самостійний напрямок у сфері комунікації,
а пояснюють його як процес творення текстів певного
жанру. Ю. Земська та Є. Кузнецова (2014) зазначають,
що копірайтинг — це процес складання текстів інтегрованих маркетингових комунікацій, спрямованих на
просування ідеї, товару, людини. О. Назайкін (2007) у
своєму посібнику підкреслює, що копірайтер — це
окрема посада, на якій спеціаліст повинен створювати ефективні рекламні тексти, а також оформлювати
комерційні пропозиції. Дослідники акцентують увагу
на тому, що до копірайтингових текстів можна віднести рекламні тексти, тексти для просування в соціальних мережах, а також інші, що мають певну пропозицію щодо купівлі товару. Це свідчить про розширення сфери копірайтингу, зокрема, про те, що це
поняття вбирає процеси створення різних текстів,
орієнтованих на певну цільову аудиторію. На думку
К. Болдіної, визначення терміну повинно свідчити
про відокремлення копірайтингу від конкретної рекламної практики. Таким чином, К. Болдіна формулює
одну з головних тез визначення копірайтингу: копірайтинговий текст — це текст, підготовлений профе-

сійним копірайтером (Boldina, 2016, c. 165). Дослідниця пропонує таке визначення: «копірайтинговий
текст —текст інформаційного, рекламного або іміджевого характеру, написаний професійним копірайтером з метою досягнення конкретних маркетингових завдань, зокрема, просування продукту/послуги/
фірми у мережі Інтернет (Boldina, 2016, c. 166). Ця
думка підтверджена класифікацією копірайтингових
текстів:
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2. Результати дослідження

3. Обговорення
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• підзаголовок повинен розкривати підтему, про
яку йтиметься у наступному фрагменті, оскільки іноді
читача цікавить лише окремий аспект, а не стаття
загалом;

• підзаголовок може бути 1 або більше залежно
від теми та обсягу статті: 1 заголовок на 600–1000
знаків.
Зауважимо, що кожне речення в основній частині
й у тексті загалом має містити закінчену думку, аби в
читача після його прочитання не виникало питань,
оскільки під час написання статті не завжди можна
передбачити, як буде виглядати на екрані зверстаний
текст, тому, приміром, якщо речення, що розкривають одну тезу, будуть розірвані, то читач втратить
послідовність і логіку думки або взагалі інтерес до
матеріалу. Речення не слід робити занадто короткими, а також занадто довгими, оптимальний розмір —
від 1 до 3 рядків, тобто 40—200 символів.
Кожен абзац повинен розкривати одну мінітему.
Бажано, щоб він був не коротше 3-х рядків (не менше
150 символів), а краще від 3-х до 10-ти рядків (до
45

800—900 символів). Якщо стаття на екрані виглядатиме суцільним полотном тексту, то таке явище свідчить про непрофесійність працівників порталу, а отже, й низьку якість поданої інформації; а також про
індиферентне ставлення до користувачів, оскільки
такий матеріал важко сприймати візуально та виокремлювати й фіксувати важливі моменти.
Майже обов’язковими складовими, що упорядковують текст та спрощують сприйняття інформації, є
зображення, списки (нумеровані та марковані), таблиці, інфографіка. Доцільно використовувати списки
для візуалізації й уніфікації різноманітних переліків.
Таблиці виявляються найбільш ефективними під час
подання та порівняння характеристик. Графіки та діаграми застосовують не дуже часто — здебільшого у
вузькоспеціалізованих тематичних статтях.
Вимоги до зображень, якими копірайтер повинен
доповнити власний текст, прості: якість (відповідно
до іншого графічного наповнення ресурсу, бажано —
вище середньої) та формат, відповідність тематиці,
відсутність водних або інших знаків, які свідчать про
джерело (якщо джерело не зазначено).
У технічному завданні (ТЗ) до написання статті про
смартфони наведено такі рекомендації щодо зображень:

тобто придбати щось або перейти за посиланням для
ознайомлення. Відповідно висновок має містити
комбінований ключ, який вказуватиме на дію,
«предмет» статті, можливо, локацію. Часто SEOфахівці прописують спеціальні ключові фрази для
висновків, оскільки останні речення — та сама фінальна фаза, яка за ідеальних умов має переконати
читача остаточно. У висновках доречно повторно згадати головні відмінності та характерні особливості
описуваного, а також (якщо пропущено блок щодо
гарантій, цін та алгоритму замовлення) позначити
способи оплати, доставки, яким чином користувач
може замовити товар/послугу чи зв’язатись з менеджером. Отже, висновок є фрагментом, який пов’язує всі ланки: від інфоприводу, опису особливостей
до способів оплати та доставки, а також вибудовує
зв’язок між різними фірмами та мережами
(наприклад,
виробник,
інтернет-магазин
(посередник), кур’єрська компанія, платіжна система,
банк), які також можуть вплинути на довіру читача:
якщо це відомі компанії, то вірогідність успішної угоди вища, та навпаки.
Приклад структури тексту за ТЗ до написання тексту-опису товару:
«Описание + сноска (тип, страна, выдержка, крепость, цвет, аромат, вкус, послевкусие, объем, тип
коробки).

«Вставляем картинки отдельно в папке, называем
их так, чтобы можно было легко найти, какая картинка для какой статьи. По тексту оформляем
Фото 1, Фото 2 и др. в тех местах, где должны
быть картинки. Название картинки и ее упоминание в тексте должны соответствовать, чтобы легко можно было найти соответствующие. Картинки только с оф. сайтов и рекламные материалы
(не берем фото обзорщиков, используем изображения без водяных знаков и желательно без китайских иероглифов). Широкоформатные и в хорошем качестве.

1. В первом абзаце охарактеризуйте виски. Обязательно употребить ключ в первом предложении.
2. Далее сделайте абзац об аромате и вкусовых
качествах, расскажите о технологии изготовления.
3. Не должно быть в продающей части «В Евростор вы можете купить», «Купите в нашем магазине». В конце можете рассказать о наградах напитка, а также о том, с чем его пить и сочетать».

НЕ ВСТАВЛЯЕМ КАРТИНКИ ПОСЛЕ ЗАГОЛОВКОВ И ПОДЗАГОЛОВКОВ».
Бажано, щоб списки, таблиці та інфографіка мали
текстову підводку, яка пояснювала б інформацію, що
подано далі, — це також частково пов’язано з версткою порталів та розміщенням інформації на сторінці
й особливостями відображення на різних девайсах.
Наприклад, замовники подають такі вимоги щодо
інфографіки у статтях з описом вакансій для порталу
працевлаштування:
«В каждой статье должны быть 1—2 картинки
гистограмм статистики по данной вакансии и подведение к инфе, которая есть в статистике. Например, на гистограмме ниже можно увидеть в
доступной форме должности, узнать о зарплате в
смежных направлениях, возможно, изменить курс
поисков».
Заключна частина копірайтингового тексту, як і
будь-якого іншого, — висновок. Звісно, висновок має
узагальнювати тези та ідеї, подані в статті, але копірайтинговий текст повинен, зокрема, концентрувати
увагу читача й спонукати до дії, яку він має здійснити,

Ключі — обов’язковий елемент копірайтингового
тексту.
Існує кілька способів уведення ключів до тексту:
1. Точне входження: ключова фраза вводиться до
тексту так, як подано в ТЗ (найчастіше замовники
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подають ключі у називному відмінку однини). Наприклад, текст копірайтера.
2. Чисте входження: те ж саме, що й пряме входження, тобто таке введення ключової фрази, при
якому між словами ключової фрази немає розділових знаків. Наприклад, потрібно опублікувати
текст копірайтера.
3. Пряме входження: не безумовно точне входження, при якому між словами ключової фрази можуть бути розділові знаки. Наприклад, необхідно опублікувати текст, копірайтера при цьому не турбувати. Ключ у прямому входженні, проте не точному. Пряме входження застосовують для великих неприродних ключових запитів, так ключ виглядає
більш природно, ніж при точному входженні.
4. Розбавлене входження: до ключової фрази можна додати кілька слів. Наприклад, текст позаштатного копірайтера необхідно опублікувати.
Для однослівних ключів точне, чисте, пряме та
розбавлене входження збігаються.
5. Морфологічне входження: одне чи кілька слів
частково змінюють (число, рід, відмінок, час та інші
граматичні категорії). Більше слів у ключовій фразі —
більше варіантів морфологічного входження ключів.
Наприклад, тексту копірайтера — текстів копірайтерів.
6. Морфологічне розбавлене входження: зміна
одного чи кількох слів за різними граматичними категоріями, а також розрідження додатковими словами.
Наприклад, надіслано 10 текстів позаштатного
копірайтера.
7. Синонімічне входження: одне чи кілька слів
ключової фрази можуть бути замінені синонімами,
абревіатурами, скороченнями та ін. Синонімічне входження може бути розбавленим. Наприклад, текст
копірайтера — текст позаштатного копера, правила техніки безпеки — правила ТБ.
8. Зворотне входження: зміна порядку слів ключової фрази, і воно може бути, зокрема, прямим чи
розбавленим, морфологічним. Наприклад, зверніть
увагу копірайтера на текст; необхідно найняти
копірайтера, текст для сторінки потрібний терміново.
9. Складне входження: одночасне використання
кількох способів входження. Наприклад, тексти за
ТЗ копером підготовлені вчасно.

Щодо розміщення ключових фраз у тексті існують
такі правила, які замовники додають до ТЗ:
• заголовок має містити ключ;
• до підзаголовків бажано додавати ключі;
• до першого речення першого абзацу слід додати ключ;
• останній абзац тексту має містити ключ;
• не слід розміщувати ключі в реченнях, розташованих поспіль (рекомендовано вписувати ключі на
відстані 300–500 символів).
У ґрунтовно розроблених ТЗ фахівці із SEO прописують «місце» ключів: ключі для заголовку, підзаголовків, ключі для певних тем/підтем. Також існують
різні види ключів:
• тематичні (каблучка, срібна каблучка, проба
каблучки, розмір каблучки);
• ті, що продають (купити каблучку, придбати
срібну каблучку, ціна каблучки);
• ті, що вказують на локацію (каблучка в Україні, золоті каблучки в Дніпрі);
• ті, що вказують на компанію/фірму/ресурс
(срібні каблучки КЮЗ);
• комбіновані (купити золоту каблучку КЮЗ у
Дніпрі, ціна срібної каблучки КЮЗ).
Приклади техзавдань у формі таблиць з розподілом ключових фраз текстом, вимогами до їх входження подаємо у табл. 1 і 2.
Деякі замовники вимагають, щоб копірайтер власноруч складав теги title та description.
Тitle (заголовок мережевого ресурсу, який бачимо
в результаті пошуку) — тег, що містить заголовок
HTML-документа (SEO-словник, 2018). Description
(опис сторінки мережевого ресурсу, розміщений нижче title у пошуковій видачі) — метатег, що містить
опис HTML-документа (SEO-словник, 2018). Title —
найважливіший елемент просування ресурсу, оскільки пошуковий робот звертається передусім до нього,
тобто релевантність ресурсу залежить від правильності та влучності тайтлу. Обсяг тайтлу зазвичай вказують такий — 50–80 символів.
Description на самому ресурсі не відображений,
проте пошуковий робот враховує його для визначення змісту сторінки та її місця в пошуковій видачі. Приблизний обсяг для коректного відображення у видачі — 170–300 символів. Кожна сторінка ресурсу повинна мати власний дескрипшн, який буде висвітлювати зміст цієї сторінки, можна вписати ключову фразу
чи слово, але зробити це слід природно. На жаль, часто замовники не додають до технічного завдання пояснення та рекомендації щодо цих частин, а вказують
лише необхідний обсяг, наприклад: «К тексту прописываем тайтл (70–120 символов с пробелами), дискрипшн (до 230 символов с пробелами) и анонс (200–
250 символов с пробелами). Текст тайтла, дискрипшина и анонса должен начинаться ключевой фразой».
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Таблиця 1
Технічне завдання до написання статті на тему
«Молота кава в Києві»
Ключи
В названии статьи Н1
Купить молотый кофе в
Киеве с доставкой по
городу

Таблиця 2
Технічне завдання до написання
статті на тему «Продукція компанії Артвіжн»

Кол-во вхождений
Прямое
вхождение

Заголовки

Словоформа
(непрямое)

Заголовок «Продукція компанії Артвіжн»
Короткий опис продукції, яку
пропонує компанія клієнтам
Максимально корисно для читача, разом з тим не використовувати складну та наукову лексику
Описати, яку фунцію може виконувати така продукція для
клієнта/бізнесу
Описати важливість використанПідзаголо- ня рекламної продукції для
вок
підприємств та бізнесу, які переваги вона може принести
Про види продукції Артвіжн
Підзаголо- (перерахувати види та короткий
вок
опис в цілому без детального
опису кожного виду)
Оформити у вигляді списку:
Друковані банери та плівки
Вивіски. Таблички
Лайтбокси
Сувенірна продукція
Фотошпалери
Підзаголо- Про переваги вибору продукції
вок
нашої компанії
Наші сильні сторони, переваги
перед конкурентами
Замовлення послуг компанії,
короткий підсумок тексту

1

В тексте:
молотый кофе цена
молотый кофе crema

1
1

молотый кофе робуста

1

кофе молотый купить

1

кофе натуральный мололотый цена

1

100% арабика молотая

1

В подзаголовке статьи
Н2
Молотый натуральный
кофе - любимые купажи в новом формате!

1

В тексте:
Молотый кофе с кислинкой

1

Молотый кофе с горечью

1

Молотый кофе со сладким вкусом

1

Кофе молотый с винными нотками

1

Кофе молотый с нотками какао

1

Кофе молотый с карамельными нотками

1

Кофе молотый с медовыми нотками

1

Кофе молотый с нотками ореха

Характер

Пряме входження
рекламна продукція

виготовлення рекламної продукції
1

Ключі

Кофе молотый с пряностями

виготовлення сувенірної продукції

Дополнительные
тематические слова:

інформ

інформ

інформ

комерційна

Словоформа
рекламносувенірна
продукція
реклама
банери
виготовлення
рекламні
вивіски
покажчики

рекламний
щит
інформаційний
замовити поліграфічну продукцію
стенд замовити
види поліграфічної продукції

Эфиопия
растворимый кофе
Кофеварка

Турка
Крепкий
amore grano
ГЕО
Киев

1

Украина

1
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На жаль, саме українських бірж замало (зокрема,
UAtxt, Seoware, 2Polyglot, Freelancehunt). Зосередимося передусім на українських, а також оглянемо
російські та міжнародні, де український користувач,
копірайтер та замовник, можуть розмістити текст чи
оголошення та оплатити послуги чи отримати кошти
за свою роботу за допомогою електронних гаманців,
грошових переказів тощо.
Почнемо з української біржі UAtxt. Запропоновано
такі послуги:
• замовити текст. Після реєстрації як замовника
на біржі відкриваються такі можливості: замовлення
копірайту/рерайту, коректура/редагування готових
текстів, переклад;
• придбати текст. На біржі розміщені готові тексти з різних тем у каталозі;
• продати текст. Після реєстрації у якості автора
ви можете розмістити свої унікальні тексти для продажу. Слід чітко сформулювати опис тексту та вказати
його вартість. У такий спосіб ви можете підвищити
власний рейтинг, знайти замовників для тривалої
співпраці.
Зручною особливістю ресурсу є індивідуальний
рахунок як для авторів, так і для замовників. З його
допомогою відбувається оплата замовлень, а виводити кошти можна безпосередньо на банківську картку українського банку, як і перераховувати гроші на
рахунок. Проте є низка правил для користувачів:
• заборонено поширювати контент, який містить
хибні твердження та факти, порушує авторські права,
пропагує дискримінацію тощо;
• усі користувачі повинні спілкуватися лише на цій
платформі, розміщення та обмін особистими даними
заборонено;
• заборонено рекламу та спам.
Також біржа отримує відсотки від вартості замовлення, оскільки вона є посередником між замовником та виконавцем.
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Pidmohylna N.V., Levshchanova О.О. Architectonics of the сopywriting text
Ukrainian copywriting market is currently at the stage of final formation and active development, and there is a great need for
Ukrainian-language copywriting texts, as a number of documents were adopted at the state level, stating that any Internet resource in Ukraine must either function in Ukrainian or have a full Ukrainian version. Legislative support significantly expanded the
boundaries of Ukrainian copywriting sphere and shaped the demand for qualified professionals in the field of text creation. Today, global trends and innovations in the field of copywriting are spreading in the Ukrainian media space directly, without mediation or borrowings from the field of Russian copywriting.
The authors propose to define “copywriting” as a type of professional activity aimed at the creation of the original information
texts, images, advertisement, audio and video formats. Copywriting text is an original text created by a professional copywriter,
which performs advertising, information, presentation, image and marketing functions as well as the function of promotion of
works / services / companies / individuals and is aimed at a specific target audience.
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