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Цілком логічно, що англомовний бізнес-дискурс привертав і привертає 

увагу науковців, оскільки англійська мова значною мірою асоціюється з 

економічним розвитком світової спільноти, тим більш, що ця мова фактично 

набула глобального рівня. У той же час, як слушно зауважує авторка 

представленої фундаментальної розвідки, виникає необхідність розкрити 

комплексний характер комунікативно-прагматичної та лінгвоконцептуальної 

організації цього дискурсу, дослідити його ментально-мовний простір, 

лінгвокогнітивну природу, ментальну базу, фреймову структуризацію та 

ментальні процеси, що відбуваються у професійній свідомості носіїв 

англійської мови.

Обґрунтована актуальність вибору проблеми цілком логічно передбачає 

поєднання комунікативно-прагматичного та лінгвоконцептуального підходів, 

інтеграція яких уможливила успішне виконання Людмилою Петрівною 

Науменко поставленої мети та відповідних конкретних завдань.

У результаті проведеного дослідження були виявлені 

«макрозакономірності» організації та функціонування бізнес-дискурсу з 

урахуванням запропонованих підходів, тому, у першу чергу, ми висловлюємо 

свою думку в якості офіційного опонента: подана до розгляду наукова праця 

має головну ознаку, яка ставить її на рівень дисертацій на здобуття наукового 

ступеня доктора наук, а саме лінгвістичну концепцію, що осмислює 

лінгвоконцептологічні параметри дискурсу, а ця концепція, в свою чергу, 

відкриває перспективний напрям досліджень і, відповідно, нову галузь

лінгвоконцептуальне моделювання», 
подану на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук 

(спеціальність 10.02.04 -  германські мови)
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Напрацьована авторкою методологія і методика, що базується на 

комунікативно-прагматичному та лінгвоконцептуальному наукових підходах, 

може бути екстрапольована як на інші функціональні англомовні дискурси, так 

і на дискурси європейських мов.

Свідченнями показника наукової новизни можна вважати, насамперед, 

оригінальну методологію, методику і відповідний категорійно-поняттєвий 

апарат, запропонований авторкою. Новизною дослідження є також вибір 

сучасних підходів, принципів та парадигм у руслі лінгвоконцептології 

дискурсу.

Проте, головний показник наукової новизни зумовлено вагомістю 

науково релевантних результатів, серед яких відзначаємо у стислому вигляді 

такі:

- визначення сутності англомовного бізнес-дискурсу як лінгвального та 

когнітивного утворення, представленого концептами, що є результатом 

раціонального та емотивно-оцінного сприйняття суб’єктом навколишнього 

світу в процесі професійної діяльності, і як таких, що виконують роль системи 

координат для мовленнєвих контекстів -  типових ситуацій спілкування;

- розроблення ієрархічної організації бізнес-концептів різного ступеня 

концептуалізації, аналіз їхніх ментальних структур, смислових та формально- 

структурних зв’язків між ними;

- з’ясування особливостей вербалізації бізнес-концептів на лексичному, 

синтаксичному та «понадфразовому» рівнях, ролі паралінгвальних засобів у 

поданні бізнес-інформації;

розкриття специфіки комунікативно-прагматичного моделювання 

інтернетівського бізнес-дискурсу за дискурсивними та жанровими 

параметрами і виявлення основних ознак функціональних різновидів і 

жанрових форм;

- конструювання розгорнутої моделі лінгвоконцептосфери бізнес-дискурсу у 

вигляді десяти ієрархічно згрупованих концептів у їхній вербальній 

репрезентації у дискурсі, а також засобами інших знакових систем;
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- представлення науково обґрунтованої моделі ментально-мовного простору 

бізнес-дискурсу як поліструктурної формації, що існує в ментальності 

суб’єктів бізнесової діяльності.

Окреслені нами основні критерії наукової новизни дослідження, у свою 

чергу, дають підстави стверджувати, що рецензована наукова праця має 

солідне теоретичне значення. По-перше, як вже зазначалося, головним 

результатом цієї фундаментальної розвідки можна вважати започаткування 

перспективного напряму лінгвістичних досліджень, а саме -  студій з проблем 

лінгвоконцептологічних параметрів дискурсів із залученням окреслених 

авторкою підходів з відповідною теоретико-методологічного базою та 

категорійно-поняттєвим апаратом. По-друге, вважаємо необхідним відзначити 

вагомий внесок авторки в теорію англістики і загального мовознавства, 

дискурсологію, прагма-, комунікативну і когнітивну лінгвістику, 

концептологію, методологію і методику інтегративного аналізу мовних та 

мовленнєвих явищ.

Щодо практичного застосування результатів, здобутих у процесі 

дослідження, вважаємо, що вони знайдуть широке застосування в навчально- 

педагогічній роботі у вишах (у викладанні цілої низки нормативних курсів, у 

процесі розробки та впровадженні нових дисциплін за вибором), в навчально- 

методичній роботі, а саме: при укладанні підручників і навчальних посібників 

із нормативних курсів та дисциплін за вибором, а також у лексикографічній 

практиці -  при укладанні словників, глосаріїв тощо. Як свідчать попередні 

результати, матеріали дисертації вже долучені до теоретичного курсу 

англійської мови та семінарських занять з різних її аспектів. Крім того, 

авторкою видано навчальний посібник з англійської ділової мови, 

апробований у вишах України протягом останніх років.

Значну допомогу для науковців та викладачів-практиків ми вбачаємо у 

вокабулярі базових термінів дослідження (чомусь він не значиться як 

додаток), а також в додатках до дисертації, представлених відповідно 

«Мовними засобами об’єктивації професійних концептів в англомовному



бізнес-дискурсі» та «Епігматикою імен ключових концептів англомовного 

бізнес-дискурсу». У другому додатку, на нашу думку, надається дуже важлива 

для лінгвістичної науки інформація про семантико-словотвірний потенціал 

ключових лексем, що вербалізують бізнес-концепти.

Не викликає сумніву і такі показники представленої наукової праці, як 

об’єктивність і достовірність положень та висновків. Вони, на нашу думку, 

повністю забезпечуються солідною теоретико-бібліографічною базою, 

представленою 672 джерелами, у тому числі -  574 науковими працями, серед 

яких значну частку складають фундаментальні публікації останніх років, 

видані у країнах мови-оригіналу, вагомою кількістю опрацьованого 

фактичного та ілюстративного матеріалу, новітньою інтегративною 

методологією і методикою. Не останню роль для переконання читача у 

науковій логічності викладених положень відіграє наочність та 

ілюстративність, яка достатньою мірою представлена таблицями, схемами та 

малюнками.

Вражає і повна відповідність такому критерію оцінювання наукових 

праць докторського рівня, як відбиття здобутків у науково релевантних 

публікаціях, оскільки основний зміст дисертації висвітлено у 50 друкованих 

працях, зокрема: у двох монографіях, основна з них («Лінгвоконцептосфера 

сучасного англомовного бізнес-дискурсу в комунікативно-прагматичному 

вимірі») повністю відбиває концептуальне кредо авторки. Крім того, 

результати дослідження відбито у 39 статтях, з них 2 9 - у  фахових виданнях, 

затверджених ДАК України, у 5 статтях, надрукованих у зарубіжних 

наукових виданнях. Загальний обсяг публікацій становить значний показник -  

понад 69 друк. арк. У цьому зв’язку зазначимо, що і представлений на наш 

розгляд автореферат адекватно і об’єктивно відбиває зміст дисертації, основні 

досягнення Науменко Людмили Петрівни.

Підтверджуємо і наявність такого показника, що повинен братися до 

уваги на рівні докторських дисертацій, як апробація здобутків, отриманих в 

результаті проведеної розвідки. Основні положення проведеного дослідження
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оприлюднені на численних міжнародних та Всеукраїнських наукових та 

науково-практичних симпозіумах та конференціях, що відбувалися і на теренах 

України, і за її межами. Крім того, основні положення у формі доповідей 

неодноразово обговорювалися за місцем виконання дослідження (на 

засіданнях кафедри та вченій раді відповідного інституту).

Зміст дисертації висвітлено на високому науково-теоретичному рівні, 

що відповідає вимогам до докторських дисертацій, і засвідчує лінгвістичну 

ерудицію авторки, її здібності до критичного аналізу існуючих підходів і 

теорій та креативного мислення. У той же час, текст дисертації не 

перевантажено «псевдонауковою» термінологією, оказіональними 

абревіатурами на відміну від праць багатьох дисертантів. Структурування 

наукової праці в цілому відповідає дослідницькій логіці. Дисертацію 

оформлено згідно з існуючими вимогами.

Академічного плагіату у представленій дисертації не виявлено: всі 

ідеї та положення інших учених завжди подаються з посиланнями на 

відповідні першоджерела.

Наукова праця справляє дуже позитивне враження, у той же час можна 

відзначити тези та положення, які мають дискусійний характер. До них, 

зокрема, відносяться:

1) авторка протиставляє когнітивний і лінгвоконцептуальний підходи, у той 

час як традиційно другий вважався частиною першого;

2) пояснення вимагає здійснена дисертанткою трансформація ментальних 

просторів (mental spaces) Ж. Фоконьє у ментально-мовні, оскільки дещо 

суперечливим видається їх тлумачення, з одного боку, як конструктів 

свідомості, в яких зафіксовано інтелектуальний досвід людини, що існує до 

акту мовлення як індивідуальний тезаурус набутих людиною знань (за М.М. 

Поповичем), і у той же час як пакетів інформації, що створюються і 

змінюються з розвитком думки та дискурсу (за Ж. Фоконьє) (с. 94);

3) хотілося б також почути роз’яснення з приводу співвіднесення зі слотом 

“мета” фрейму концепту “business” номінацій profit, benefit, dividend, financial



gain, earnings, income, returns, revenue, surplus, yield  (c. 239), хоча за певних 

контекстуальних умов, вони можуть заповнювати слот “результат”.

Знову наголосимо, що наші питання мають тільки дискусійний характер 

зауваження, і ніяким чином не ставлять під сумнів високу оцінку основних 

показників, зокрема, наукової новизни, яка насамперед, полягає в ініціюванні 

перспективного напряму і відповідної галузі лінгвістичних розвідок.

Отже на завершення констатуємо: представлена на наш розгляд дисертація 

«Сучасний англомовний бізнес-дискурс: комунікативно-прагматичне та 

лінгвоконцептуальне моделювання» є оригінальним завершеним 

дослідженням, яке за змістом та оформленням відповідає пп. 9, 11, 12, 13 

“Порядку присудження наукових ступенів”, затвердженого постановою 

Кабінетом Міністрів України № 567 від 24.07.2013 р. (зі змінами, внесеними 

згідно з Постановами КМУ № 566 від 19.08.2015 р. та № 1159 від 30.12.2015 

p.), а його авторка -  Науменко Людмила Петрівна -  заслуговує на 

присудження їй наукового ступеня доктора філологічних наук зі 

спеціальності 10.02.04 -  германські мови.

Офіційний опонент: 
доктор філологічних наук, професор, 
завідувач кафедри теорії та практики 
перекладу з англійської мови 
Запорізького національного

Проректор з наукової 
Запорізького 
доктор історичних наук,

Ю. А. Зацний

М. Васильчук
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ВІДГУК
офіційного опонента 

на дисертацію Науменко Людмили Петрівни
“Сучасний англомовний бізнес-дискурс: комунікативно-прагматичне та 

лінгвоконцептуальне моделювання”, подану 
на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук 

зі спеціальності 10.02.04 -  германські мови

Сучасний етап розвитку дискурсології розширює наше розуміння 

такого складного й багатогранного феномену, як дискурс, водночас 

змінюючи завдання, які постають перед дослідниками. Початкова -  суто 

лінгвістична -  дефініція дискурсу розглядала його як текстову надбудову 

над синтаксичним рівнем мови. Перехідне — комунікативне -  тлумачення 

дискурсу як мови у дії дозволило пояснити використання вербальних знаків 

у різних умовах спілкування. Сучасне розуміння дискурсу як практики 

наголошує на підпорядкуванні мови екстралінгвальній діяльності людини, 

тобто спирається на постулат, що не мова визначає нашу активність, як то 

може видаватися прибічникам комунікативного підходу, а різноманітні 

екстралінгвальні практики зумовлюють функціонування й формування 

мови. Для представників цього підходу очевидно, що рекламодавці, 

наприклад, витрачають мільйони на створення оригінальних текстів не для 

того, аби повправлятися у вживанні мови чи порадувати лінгвістів новими 

мовними викрутасами, а для вирішення конкретного екстралінгвального 

надзавдання, а саме: пропагування свого товару з метою отримання 

прибутків. Саме потреба у виявленні специфіки дискурсу як практики 

визначає актуальність рецензованого дослідження, присвяченого 

лінгвоконцептуальному й комунікативно-прагматичному моделюванню 

англомовного бізнес-дискурсу, який в роботі тлумачиться як мовленнєва 

практика професійного співтовариства, підпорядкована виробництву, 

комерційній діяльності, управлінню персоналом у межах бізнес-організацій

Відділ діловодства та архіву
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і поза ними.

Безсумнівна новизна запропонованої дисертації полягає у 

формулюванні засад лінгвоконцептології дискурсу, дослідницького 

напряму, який поєднує комунікативно-прагматичний і концептуальний 

підходи до вивчення природної мови у її дискурсивному вияві, 

передбачаючи структурування дискурсу за ключовими концептами та 

їхніми зв’язками.

Новітня -  довгоочікувана -  родзинка роботи полягає в експлікації 

завдання моделювання дискурсу, на що вказує мало хто з когнітивних 

лінгвістів, які намагаються встановити підпорядкованість значення та 

функцій мовних засобів певним моделям, що відтворюють, імітують чи 

відображають основні характеристики, властивості, ознаки, принципи 

внутрішньої організації або функціонування оригіналу. Важливість 

моделювання дискурсу зумовлена тим, що безпосереднє осягнення цього 

надзвичайно масштабного явища, співвідносного з філософським поняттям 

матерії, видається неможливим. Відтворення моделі певного різновиду 

дискурсу, в нашому випадку бізнесового, забезпечує реалізацію 

прогностичної функції науки, адже створює можливості для встановлення 

його подальшого розвитку.

Представлена в роботі модель англомовного бізнес-дискурсу охоплює 

лінгвоконцептосфери, кожна з яких утворює сукупність системно 

організованих концептів як одиниць когніції, заснованих на ціннісно- 

раціональному, тобто логічному, пізнанні дійсності з залученням образних 

та емотивно-оцінних складників, на основі яких формується дискурс. Своєю 

чергою, в межах лінгвоконцептосфер концепти структуровані ієрархічно і 

горизонтально, тобто пов’язані між собою семантичними, логіко- 

поняттєвими, смисловими, асоціативними й формально-структурними 

відношеннями. Ієрархія концептів представлена на суперординатному, 

базовому й субординатному рівнях. Горизонтальні відношення між
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концептами одного рівня встановлюються на основі семантичних значень 

слів-вербалізаторів з урахуванням логіко-поняттєвих зв’язків між 

еквіполентними поняттями в складі концептів; смислових зв’язків між 

номінаторами концептів у дискурсі; асоціативних зв’язків, що виникають у 

колективній професійній свідомості у формі прототипів, стереотипів та 

антропосимволів; формально-структурних зв’язків, що структурують 

концепти за певними схемами, фреймами та сценаріями.

Запропоноване в роботі комунікативно-прагматичне моделювання 

бізнес-дискурсу виконане на двох -  стратегічному і тактичному -  рівнях, 

яким відповідають дискурс у його функціональних різновидах і жанр, 

представлений текстовими формами.

У роботі доведено, що центральне місце в англомовному бізнес- 

дискурсі посідає розглянутий в окремому розділі макроконцепт BUSINESS / 

БІЗНЕС: він є домінантним, всеохоплювальним й інтегрує концепти двох 

рівнів: базового (TRADE / ТОРГІВЛЯ, MONEY / ГРОШІ, MANAGEMENT / 

МЕНЕДЖМЕНТ) та субординатного (ENTERPRISE / ПІДПРИЄМНИЦТВО, 

WORK / РОБОТА, COMPANY / КОМПАНІЯ).

Уперше виявлено, що концепти TRADE / ТОРГІВЛЯ, MONEY / 

ГРОШІ, MANAGEMENT / МЕНЕДЖМЕНТ, розглянуті в окремому розділі, 

складають базовий рівень моделі сучасного англомовного бізнес-дискурсу, 

утілюючись у термінах-словах, словосполученнях, номенклатурних назвах, 

фраземах, бізнес-кліше, афоризмах, бізнес-максимах, мовленнєвих актах, 

текстах-описах і жанрових формах.

Проведений дисертанткою лінгвоконцептуальний аналіз уперше 

розкрив неоднорідність фреймових структур ключових концептів, зокрема 

встановлено, що для концептів TRADE / ТОРГІВЛЯ та MANAGEMENT / 

МЕНЕДЖМЕНТ характерними є акціональні фрейми, а для концепту 

MONEY / ГРОШІ, основу якого складає абстрактне категорійне поняття, 

найтиповішим є предметний фрейм, що визначає вживання відповідних
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мовних засобів. Вказаний лінгвоконцептуальний аналіз також виявив дві 

важливі риси, характерні для розвитку сучасної когнітивної лінгвістики. По- 

перше, це фрактальна будова усіх концептів, що передбачає наявність у 

кожному з них таких складників, як поняттєва і смислова організація, 

образний компонент і фрейм, спрямовуючи подальший науковий пошук на 

виявлення елементарних структур та операцій, що зумовлюють побудову 

більш загальних концептуальних структур, визначаючи вибір відповідних 

мовних засобів, як це було показано в дисертації. По-друге, важливе 

підґрунтя для подальшого розвитку когнітивно орієнтованої конструктивної 

граматики складають виокремлені дисертанткою смислові центри 

концептів, які визначають специфіку сполучуваності мовних одиниць.

У роботі вперше встановлено, що бізнес-концепти не тільки 

реалізують свій змістовий потенціал у дискурсі, а й постають його 

організуючим началом, адже для кожного різновиду бізнес-дискурсу 

визначальним є той чи інший концепт.

Запропонована в дисертації комунікативно-прагматична модель для 

кожного різновиду бізнес-дискурсу відзначається низкою параметрів, а 

саме: “соціальна місія”, “комунікативна мета”, “комунікативні стратегії”, 

“базові цінності”, “ключові концепти”, “рольовий сценарій”, “регістр” і 

“тональність мовлення”. Доведено, що на вибір стратегій в окремих 

різновидах дискурсу впливають комунікативні цілі: персуазивна в

комерційному; маніпулювання, зваблення й формування позитивного 

іміджу -  в маркетинговому; інформативна, прескриптивна, аргументативно- 

переконувальна -  в дискурсі менеджменту; позитивної самопрезентації та 

комунікативної атракції -  в організаційному.

Теоретичне значення рецензованого дослідження полягає у внеску в 

дискурсологію завдяки відтворенню моделі англомовного бізнес-дискурсу; 

у лінгвоконцептологію в аспекті синхронної реконструкції ієрархії 

концептів сучасного англомовного бізнес-дискурсу; у когнітивну



5

лінгвістику внаслідок розбудови конструкційної граматики й теорії 

фрактальної організації ментальних структур.

Дисертація має достатній список джерел опрацьованої наукової і 

довідкової літератури, який складається з 672 позицій, із них 221 -  

іноземними мовами, а також 282 джерел ілюстративного матеріалу.

Основні положення дисертаційної роботи достатньо повно відбиті в 

змісті автореферату, 2-х монографіях, у 39-ти статтях, із яких 5 - у  

виданнях інших держав і 29 -  у фахових виданнях України, у тезах 9-ти 

доповідей. Робота має достатню апробацію на 44-х міжнародних, 5-ти 

Всеукраїнських, 2-х вузівських і 2-х регіональних конференціях.

Окремі дискусійні моменти стосуються методології, термінології, 

процедур відтворення моделі англомовного бізнес-дискурсу, а також 

метамови дослідження.

1. В аспекті методології додаткового висвітлення потребує проблема, 

яку б я назвав «дискурсом у дискурсі», характерна не лише для цього 

дослідження, а й для дискурсознавства в цілому, а саме: виокремлення в 

межах одного дискурсу низки інших. Так, у рецензованій праці бізнес- 

дискурс підпорядковує кілька інших різновидів: комерційний, 

маркетинговий, організаційний, менеджменту тощо. Відповідно, виникають 

запитання про те, за якими критеріями вони диференціюються у межах 

більш загального — бізнесового -  дискурсу, чи мають вони окремий статус і 

яким чином з ними співвідносяться дискурсивні жанрові форми.

2. Щодо термінології, бажано визначити, що таке термінопоняття і 

чим воно відрізняється від поняття й терміна, пояснивши в цьому руслі, 

чому референт терміна business тлумачиться в роботі як макроконцепт, 

поняття і термінопоняття (с. 210-211), а також надати додаткове роз’яснення 

стосовно явища концептуальної синонімії (с. 224), відмежувавши його від 

мовної синонімії.



3. Запропоновані в роботі моделі концептів потребують додаткового 

роз’яснення в ракурсі критеріїв виокремлення в їхньому складі смислових 

центрів / семантичних ядер і формування дискурсивної концептуальної 

ієрархії. Зокрема, цікаво почути критерії зарахування до субординатних 

концептів GOODS / ТОВАРИ, MARKET / РИНОК, MARKETING / 

МАРКЕТИНГ, названих іменниками різної граматичної форми: goods, 

market, marketing (с. 302). У цьому зв’язку також виникає запитання про 

категорійний статус концепту, позначеного іменною фразою a work, якщо 

абстрактний іменник work вказує на субординатний концепт, як то зазначено 

в роботі.

4. Прикро, що загалом акуратно виконана праця не позбавлена 

недоліків із метамовою: видається доцільним додатково до англійських назв 

концептів, категорій і жанрів надавати їх інтерпретацію українською мовою, 

що зробило би роботу зрозумілішою читачеві, який не володіє англійською, і 

забезпечило би поширення результатів дослідження серед фахівців із різних 

мов. Це, зокрема, стосується позначення окремих жанрових форм (див. 

«Зміст» дисертації), базових цінностей дискурсу іменниками “organization”, 

“decision-making”, “efficiency”, “innovation” та “economy” (c. 153), а категорій 

одиницями “customer”, “people”, “corporate citizenship”, “community”, 

“environment”, “health”, “animal welfare” (c. 186).

Викладені міркування мають дискусійних характер і жодним чином не 

впливають на загальне позитивне враження від дисертації, а скоріше 

відбивають існуючі проблеми дискурсології і когнітивної лінгвістики, до 

вирішення яких долучилася авторка.

Мета дослідження досягнута, поставлені завдання виконано, робота 

відзначається логічністю, залучає достатній фактичний матеріал і сучасні 

методи аналізу, які забезпечують достовірність отриманих результатів. 

Дисертантка виявила лінгвістичну ерудицію, знання досліджуваної галузі 

науки й здібність до самостійної постановки і вирішення наукових завдань.



Дисертація є оригінальним завершеним дослідженням, яке за змістом 

та оформленням відповідає пп. 9, 11, 12, 13 “Порядку присудження 

наукових ступенів”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

№ 567 від 24.07.2013 р. (зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ 

№ 566 від 19.08.2015 р. та № 1159 від 30.12.2015 р.), а її автор -  Науменко 

Людмила Петрівна -  заслуговує на присудження наукового ступеня доктора 

філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 -  германські мови.
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ВІДГУК

офіційного опонента на дисертацію Л.П. Науменко 

«Сучасний англомовний бізнес-дискурс: комунікативно-прагматичне та

лінгвоконцептуальне моделювання», 

подану на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук 

за спеціальністю 10.02.04- германські мови

Дисертаційна робота Л.П. Науменко є комплексним дослідженням 

сучасного англомовного бізнес-дискурсу, в якому здійснено комунікативно- 

прагматичне та лінгвоконцептуальне моделювання цього розумово- 

комунікативного феномену.

«Революція бізнесу» в сучасному світі, набуття англійською статусу lingua 

franca в економічній сфері спричиняють значну увагу мовознавців до 

англомовної економічної термінології та особливостей спілкування в бізнесовій 

сфері. Чимало досліджень присвячено економічному (діловому, бізнес) дискурсу, 

проте глобальні принципи його організації ще не були предметом спеціальних 

студій.

Актуальність розвідки Л.П. Науменко полягає в назрілій потребі виявлення 

таких принципів, що здійснюється шляхом моделювання когнітивно- 

прагматичних та лінгвоконцептуальних характеристик англомовного бізнес- 

дискурсу кінця XX -  початку XXI ст.

У дисертаційній роботі окреслено коло завдань, які дозволяють авторці 

досягти поставленої мети, а саме: змоделювати сучасний англомовний бізнес- 

дискурс у сукупності його комунікативно-прагматичних параметрів та 

лінгвоконцептуальних структур.

Дисертаційне дослідження Л.П. Науменко виконано в межах комплексної 

наукової теми Інституту філології Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка “Мови та літератури народів світу: взаємодія і самобутність’' 

(номер державної реєстрації 11БФ044-01 від 2011 p.), затвердженої наказом 

ректора № 02-32 від 03.01.2011 р.

Обрання антропоцентризму, як провідного методологічного принципу, 

обумовило використання комплексної методики, тобто застосування методів, 

властивих лискурсології.г жанрології, діловій риториці, прагмалінгвістиці,анрологп. діловщ
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лінгвоконцептології; у той час як головним у дослідженні постав метод 

моделювання.

Це зумовлено тим, що об’єктом дослідження стало комунікативно- 

прагматичне та лінгвокультурне моделювання англомовного бізнес-дискурсу у 

часових межах: кінець XX -  початок XXI ст., а його предметом -  мовні засоби 

вербалізації моделей в дискурсі.

Прикладова база дослідження сформована шляхом використання цілої низки 

різноманітних джерел: текстів ділових документів, представлених на інтернет 

сайтах 100 провідних американських і британських компаній; біографій відомих 

підприємств, фінансистів, менеджерів; фахової періодики з бізнесу; наукової 

літератури; економічних термінів, номенклатурних назв компаній, професій, 

посад, грошових одиниць, брендів, назв-прізвиськ (перифраз), ділових 

жаргонізмів, бізнес-кліше, рекламних гасел/слоганів, професійно маркованих 

паремій, бізнес-максим, афористичних і парадоксальних висловів теоретиків і 

практиків бізнесу, словникових і наукових дефініцій; автентичних кінофільмів та 

телесеріалів. Для опису образного компоненту концепту “company” також 

залучено мовні реакції, отримані в результаті асоціативного експерименту, 

проведеного компанією Google. Список джерел ілюстративного матеріалу 

загалом налічує 282 позиції, крім того використано 98 лексикографічних джерел.

Наукова література, що слугувала теоретичною основою дослідження 

JI. П. Науменко, представлена 574 джерелами.

Дисертаційна робота пройшла належну апробацію: її основні результати та 

висновки обговорювалися на науково-методичних семінарах, спільному 

засіданні кафедр, засіданні Вченої ради Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка та на понад 60-ти наукових 

конференціях, у тому числі в країнах Євросоюзу.

За результатами дослідження опубліковано 2 монографії, 39 статей, з яких 5 

-  у зарубіжних наукових виданнях та 9 тез доповідей на конференціях. Така 

значна кількість публікацій, загальний обсяг яких становить 69,1 друк, арк., 

засвідчує наполегливу багаторічну працю авторки над обраною темою, що 

розпочалася з 2002 p., коли тему було вперше затверджено Вченою радою 

Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (протокол № 3 від 18 листопада 2002 p.).
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Дисертація Л.П. Науменко має суттєве теоретичне значення, оскільки вона 

розширює знання про теоретичні засади та методи моделювання дискурсу в 

когнітивно-прагматичному та лінгвоконцептуальному ракурсах.

Не викликає жодного сумніву і практична цінність дослідження, оскільки 

його результати можуть бути використані у курсах з теоретичної лінгвістики, у 

курсах викладання англійської мови та перекладу, у лексикографічній практиці, а 

також у різноманітних методичних і навчальних матеріалах. Особливу цінність 

результати дослідження становлять для широкого кола осіб, залучених до 

бізнесової діяльності, які прагнуть опанувати англійську мову для спеціальних 

цілей.

Наукова новизна дослідження лежить у двох площинах: по-перше, це 

обґрунтування перспективності такого напряму лінгвістичних досліджень, як 

лінгвоконцептологія дискурсу; по-друге -  інтегральний аналіз сучасного 

англомовного бізнес-дискурсу в сукупності його комунікативно-прагматичних 

параметрів і лінгвоконцептуальних структур.

Робота має логічну структуру, що охоплює п’ять розділів.

Перший розділ присвячено опису теоретичних засад дослідження. Зокрема, 

обґрунтовано доцільність використання антропоцентричного підходу до 

вивчення бізнес-дискурсу; розглянуто різні парадигми лінгвістики, серед яких 

когнітивно-дискурсивну парадигму визначено як відповідну досягненню 

поставленої мети; проаналізовано чисельні праці вітчизняних та закордонних 

науковців, присвячені діловому/бізнес-дискурсу; схарактеризовано 

лінгвоконцептологію дискурсу як новий напрям мовознавчих студій та подано її 

термінологічний апарат.

У другому розділі увагу зосереджено на методологічних засадах 

моделювання бізнес-дискурсу. Слід особливо відзначити ґрунтовний аналіз 

поняття моделі в наукових пошуках і, зокрема, в лінгвістиці, а також детальний 

розгляд основних принципів моделювання. Саме ці принципи слід визнати 

адекватними аналізу такого складного і багатобічного феномену як дискурс. 

Адже моделювання дозволяє побудувати абстраговані схеми комунікативних 

патернів і ментальних структур, котрі організують дискурсивну діяльність, 

втілюючись у мовні форми. У цьому розділі також подано запропоновані



авторкою моделі бізнес-дискурсу: комунікативно-прагматичну,

лінгвоконцептуальну та модель ментально-мовного простору.

Третій розділ дисертації Л.П. Науменко починається зі встановлення 

кореляцій між поняттями «економічний дискурс», «діловий дискурс» і «бізнес- 

дискурс». Далі виявлено та описано функціональні різновиди бізнес-дискурсу 

(комерційний, маркетинговий, менеджменту та корпоративний). Завершує 

розгляд аналіз жанрових форм бізнес-дискурсу в Інтернет-просторі.

Моделюванню архітектоніки макроконцепту “business” присвячено 

четвертий розділ роботи, де досліджено зміст терміну “business”, встановлено 

його синонімічні зв’язки, з ’ясовано поняттєву організацію макроконцепту 

“business”, виявлено його смислові центри, описано образний компонент цього 

концепту, здійснено його фреймове моделювання, а також вивчено 

субординаційні концепти “enterprise” та “work”.

П’ятий розділ представляє результати аналізу ключових концептів 

сучасного англомовного бізнес-дискурсу, а саме: концептів “trade”, “money”, 

“management”. Вивчення цих концептів здійснено шляхом послідовної реалізації 

таких кроків як дослідження змісту відповідного терміну, опису поняттєвої 

організації концепту, виявлення його смислових центрів, дослідження його 

образного компоненту та моделювання фреймової структури концепту. Завершує 

розділ узагальнення отриманих результатів у вигляді моделі 

лінгвоконцептосфери англомовного бізнес-дискурсу та моделі його ментально- 

мовного простору.

Переходячи до обов’язкової критичної частини відгуку, слід зупинитися на 

таких моментах:

1. У розділі 2 у § 2.2.1. описано загальні принципи когнітивно- 

прагматичного моделювання, зокрема визначено параметри такого моделювання 

(стор. 82-84). Але конкретні кроки аналізу мовного матеріалу не викладено. Як 

результат, у підрозділі 3.3., присвяченому дослідженню жанрових форм бізнес- 

дискурсу в Інтернет-просторі, мова йде про різнорівневі мовні одиниці, МА, 

тактики. При цьому, МА в окремих випадках, зокрема на стор. 166, це насправді 

тактики, а саме: інтродуктивна та апелятивна, що ґрунтуються на МА-ассертиві 

та директиві відповідно. У той самий час, розмовно-побутова лексика та 

фразеологія виконують не контактну функцію, як стверджується на стор. 179, а
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реалізують тактику зближення з адресатом. Авторці варто було б розглядати усі 

виявлені мовні та мовленнєві особливості жанрів англомовного бізнес-дискурсу 

як вербальні опори тактичних смислів, що дало б можливість систематизувати їх 

найкращим чином. Крім того, у визначенні поняття жанру (стор. 159-160) слід 

було б використати дані дослідження Т.В. Яхонтової, яке є найбільш 

авторитетною сучасною вітчизняною працею в галузі жанрології.

2. Здійснюючи моделювання архітектоніки макроконцепту business авторка 

стверджує, що “business” -  це термін або термінопоняття (стор. 209 та ін.), при 

цьому незрозуміло, в чому вбачається різниця. Смислові центри концепту 

“business”, такі як “business is competition/risk, illegal actions, success, etc.” (стор. 

220-221) -  це фактично когнітивні метафори, які чомусь не описані як такі. Те 

саме стосується і моделювання ключових концептів бізнес-дискурсу: як смислові 

центри визначено метафори trade is goods/market/profit/cheat (стор. 295-296), 

money is profit/wealth/a cause of illegal action (стор. 335-336), management is 

planning/organising/decision-making/motivation/control (стор. 365-367). Це 

суперечить загальноприйнятому підходу до опису концепту, згідно якого 

когнітивні метафори відносять до образного складника концепту.

3. Хоча, як вже було зазначено, структура робота є цілком логічної, окремі 

зауваження виникають у зв’язку із тим, що у першому розділі, де йдеться про 

теоретичні засади дослідження, перший підрозділ присвячено антропоцентризму, 

котрий є провідним методологічним принципом дослідження; у цьому ж розділі 

на стор. 62 також надано перелік використаних у роботі методів. Цю інформацію 

логічніше було б перенести у другий розділ, де подано методологічні засади 

дослідження. У той самий час, § 3.1 містить загальну теоретичну інформацію 

про бізнес-дискурс, тобто таку, що стосується не лише комунікативно- 

прагматичних особливостей цього дискурсу, про які йдеться у третьому розділі. 

Ці дані варто було б перенести до розділу 1.

4. На жаль, дисертаційне дослідження JI. П. Науменко не позбавлене вад 

технічного характеру. Зокрема, виклад результатів наявних студій у p. 1.2. варто 

було б оформити таким чином, щоб у фокус уваги потрапляли не дослідники та 

їхні праці, а висловлені в цих працях думки. Не зрозуміло, чому назви концептів, 

всупереч традиції, що вже сформувалася у вітчизняній лінгвістиці, подано 

маленькими, а не великими літерами. На стор. 57, 75, 87 та ін. подано прізвища
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дослідників, але відсутні посилання на номера джерел у списку літератури; 

наявні також стилістичні та мовні помилки, напр., на стор. 40 «згідно з 

Д. Шифріним», також на стор. 36, 37, 53.

Утім, висловлені зауваження не применшують значущості та позитивної 

оцінки дисертаційної роботи, яка вирішує важливу наукову проблему 

моделювання сучасного англомовного бізнес-дискурсу та започатковує новий 

перспективний напрям лінгвістичних студій -  лінгвоконцептологію дискурсу.

Публікації авторки повною мірою висвітлюють основні положення 

дисертаційної роботи; зміст автореферату ідентичний змісту дисертації.

На підставі ознайомлення з текстом дисертації, авторефератом та 

публікаціями за темою рецензованої роботи вважаю, що дослідження Людмили 

Петрівни Науменко «Сучасний англомовний бізнес-дискурс: комунікативно- 

прагматичне та лінгвоконцептуальне моделювання» є завершеним науковим 

дослідженням, яке відповідає вимогам п. 10, 13 «Порядку присудження наукових 

ступенів», затвердженому постановою КМУ №567 від 24.07.2013 зі змінами, 

внесеними згідно з Постановами КМУ №656 від 19.08.2015 та №1159 від 

30.12.2015, а його автор заслуговує на присудження наукового ступеня доктора 

філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 -  германські мови.
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